
POLITICA 

Três propostas encaminhadas ao relator 
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CORREIO BRAZILIENSE' 

terá mudanças 
para inclusão no substitutivo 

O Conselho Político do 
Governo decidiu ontem in
cluir três propostas no 
substitutivo à emenda pre
sidencial de convocação da 
Constituinte: ampliação 
dos prazos de desincompa-
tibilizaçâo dos ministros 
para 8 ou 9 meses; realiza
ção de referendo popular 
para as emendas que, mes
mo aprovadas pela Consti
tuinte, forem contestadas 
porl/3 dos eleitos em 86 e 
permissão para a eleição 
de delegados constituintes 
(pessoas que sem serem fi
liadas seriam indicadas pe
los partidos para exerce
rem exclusivamente o pa
pel de Constituintes). 

As três propostas não ob
tiveram a unanimidade dos 
votos dos membros do Con
selho, mas, mesmo assim, 
serão encaminhadas ao re
lator da comissão mista, 
deputado Flávio Bierrem-
bach (PMDB-SP), para 
que eles as inclua em seu 
substitutivo. 

DESINCOMPATIBIL.IZA-
ÇÀO 

O deputado Pimenta da 
Veiga, líder do Governo na 
Câmara, Informou ao pre
sidente Sarney que, entre 
os deputados do PMDB, há 
uma forte tendência à 
aprovação de uma propos
ta que fixe em 9 meses o 
prazo de desincompatibili-
zação dos ministros que fo
rem candidatos às eleições 
de 1986. 

Segundo Pimenta, mes
mo aqueles que defendiam 
a emenda Manoel Costa — 
que prevê 12 meses para a 
desincompatibillzação — 
já concordam com a pro
posta intermediária de 9 

SENADO 
Por outro lado, a opinião 

da bancada do PMDB no 
Senado é diferente. Contra
ditando a argumentação de 
Pimenta cia Veiga, o líder 
do Governo no Senado, 
Humberto Lucena, disse 
que o melhor seria manter 
o que estabelece a Consti
tuição atual, ou seja, os mi
nistros candidatos só sai
riam em junho de 86, cinco 
meses antes das eleições. 

O líder cio PFL, senador 
Carlos CMarelli, disse, por 
sua vez, que sente em sua 
bancada uma forte tendên
cia favor.avel ao prazo de 
oito meses. 

— Isso seria o ideal, por-
a salda dos ministros ytae 

coincidiria com o início do 
ano polticio, em março — 
defendeu Chiarelli. 

O presidente Sarney, se
gundo o relato de Pimenta 
da Veiga, não se manifes
tou sobre nenhuma das pro
postas. "Ele apenas ouviu, 
preferindo manter-se equi
distante, deixando estas 
decisões para o Legislati
vo". 

REFERENDO 

A proposta de realização 
de um referendo popular 
para aprovar as emendas 
que forem rejeitadas por 
1/3 dos constituintes foi a 
única que obteve unanimi
dade de votos a favor dos 
membros do Conselho 
Político. 

Pimenta da Veiga disse a 
Sarney que a ideia tem 
aceitação crescente junto à 
bancada do PMDB na Câ
mara. Os outros líderes e o 
próprio Presidente consi
deraram a tese ' 'boa''. 

DELEGADOS 

A permissão para a elei
ção de delegados consti
tuintes servirá para corri
gir as distorções de repre
sentação entre os Estados. 
Um deputado do Acre, por 
exemplo, precisa de apro
ximadamente 15 mil votos 
para se eleger, enquanto 
que um deputado paulista 
não vem para a Câmara 
com menos de 200 mil vo
tos. 

Carlos Chiarelli, contu
do, é contrário a essa pro
posta e manifestou sua opi
nião durante a reunião; 
"Um delegado seria um 
hermafrodita polít ico", 
comparou. 

DESTAQUE 

Como nem todas as pro
postas são consensuais, fi
cou decidido que sua vota
ção será feita através de 
pedidos de destaque, ou se
ja, separadamente, para 
não prejudicar a essência 
do projeto do presidente 
Sarney, que ê a convocação 
da Assembleia Nacional 
Constituinte. 

Além de Pimenta, Luce
na e Chiarelli, participa
ram da reunião do Conse
lho Político o líder do PFL 
na Câmara, deputado José 
Lourenço e os ministros Jo
sé Hugo Castelo Branco 
(Gabinete Civil) e José 
Paulo Cavalcanti (Interino 
da Justiça). 
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