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Para Sarney, a Constituinte 
nao será aprovada exclusiva 

BRASÍLIA — O Presidente José Sarney 
não acredita na possibilidade de o Con
gresso aprovar a tese da Constituinte ex
clusiva, defendida pela OAB e segmentos 
da' sociedade civil. Ele manifestou essa 
crença durante jantar na última sexta-
íeira na residência do Líder do PMDB na 
Câmara, Pimenta da Veiga, segundo re
lataram parlamentares presentes. 

No encontro, o Deputado João Gilberto 
(PMDB-RS) conversou com Sarney sobre 
suas preocupações quanto a divergências 
entre a sociedade civil e os políticos em 
relação à convocação da Constituinte. O 
Deputado Egydio Ferreira Lima (PMDB-
PE) reforçou os argumentos de Gilberto. 
A conversa foi escutada pelos outros De-

BRASÍLIA — O relator da Comissão 
Mista que examina a emenda de convoca
ção da Constituinte, Deputado Flávio 
Bierrenbach (PMBB-SP), afirmou ontem 
que a proposta de que os ocupantes de 
cargos executivos que pretendam concor
rer à Assembleia se desincompatibilizem 
até o próximo 31 de dezembro "é de alta 
moralidade e certamente será acolhida 
pelos congressistas". 

Ele disse que a longa tradição brasilei
ra de ingerência do poder público no pro
cesso eleitoral indica a necessidade de ser 
fixado em um ano.o prazo de desincompa
tibilização. Admitiu, entretanto, que en
tre o ideal e o possível "a distância é mui
to grande". 

A ideia de se estabelecer um prazo de 
desincompatibilização para os ocupantes 
de cargos executivos que detenham man
dato eletivo menor do, que o fixado para os 
demais não é bem recebida por Bierren
bach, para quem "é ruim o estabeleci
mento de distinções, pois isso fere o 
princípio da isonomia". 

O Deputado Alberieo Cordeiro (sem 
partido — AL), que integra um grupo de 
parlamentares interessado no aumento 
do prazo de desincompatibilização, infor
mou que na próxima semana o grupo en
trará em contato com os Senadores para 
tentar convencê-los da necessidade de ser 

BRASÍLIA — O Presidente do PDS, Se
nador Amaral Peixoto, criticou ontem a 
resposta, examinada pela Comissão Mis
ta, de realização de referendos que na vo
tação de matérias pela Assembleia Na
cional Constituinte não se obtiver mais de 
dois terços de votos favoráveis. 

Segundo ele, a realização de constantes 
referendos seria o mesmo que colocar as 
leis para decisão nas praças públicas, e, 
se assim fosse, não haveria necessidade 

putados em silêncio, só interrompido 
quando a questão da Constituinte autóno
ma foi abordada. Nesse momento, confor
me informaram parlamentares, houve 
uma reação da maioria. Deputados ques
tionaram a viabilidade da realização de 
duas eleições e alguns chegaram a protes
tar contra a tese, levantando situações 
pessoais. 

O Presidente Sarney, então, manifes
tou, de acordo com as fontes, sua impres
são de que dificilmente a proposta seria 
aprovada pelo Congresso. 

Em Porto Alegre, o Presidente do PFL, 
Senador Jorge Bornhausen, disse ontem 
que a Constituinte exclusiva defendida 
pela Ordem dos Advogados do Brasil, é 

aprovada a proposta. Ele recebeu ontem 
a informação de que diretores de bancos 
estão fazendo caixinhas para emprésti
mos e disse que há Secretários de. Estado 
utilizando a máquina administrativa em 
favor de suas candidaturas. 

Além de abordar a questão da desin
compatibilização no substitutivo que 
apresentará à proposta governamental, 
Bierrenbach pretende incluir em seu tra
balho a desvinculação das eleições para 
Governador e para a Constituinte e a 
eleiç-ao de delegados constituintes, que 
participariam apenas da elaboração da 
Constituição. 

O relator vem fazendo consultas para 
se definir sobre se inclui ou não no substi
tutivo a proposta de anistia ampla, geral 
e irrestrita. Segundo disse, há "proble
mas nas Forças Armadas em relação à 
ideia de os punidos serem reintegrados". 

Bierrenbach disse que a discussão pelo 
Conselho Político da tese dos delegados 
constituintes foi produto de longa conver
sa que teve na última segunda-feira com o 
Líder do PMDB na Câmara, Pimenta da 
Veiga. 

A proposta examinada peia Comissão 
Mista e pelo Conselho Político de admitir 
a eleição de delegados constituintes não 
tem chances de aprovação pelo Congres-

de Congresso Nacional. 
Amaral citou uma pesquisa feita no Rio 

de Janeiro cidade que considera a mais 
culta do País, em que 70 por cento dos en
trevistados não sabiam o que era lima 
Constituinte. E perguntou: 

— Será esse povo que fará a Constituin
te? 

A comissão de Ministros e Conselheiros 
instituída no XIII Congresso de Tribunais 

inviável e a candidatura avulsa só pode 
ser defendida por aqueles que não que
rem participar da democracia. Ele frisou 
que a Constituinte que a OAB prega é im
praticável e utópica. 

Já o Deputado Nelson Marchezan 
(PDS-RS), ao desembarcar ontem em 
Porto Alegre procedente de Brasília, de
fendeu a eleição de uma Constituinte es
pecífica. Ele disse que um Congresso 
constituinte, por acumular duas atribui
ções (de Congresso e de Constituinte) po
deria levar a dificuldades e até a uma cri
se, "pois em vez de uma Constituição aca
baria promulgando uma carta de reivin
dicações, o que não seria bom para o 
País". 

so, segundo admitiu ontem um membro 
da cúpula do PMDB com acesso ao Go
verno. Ele disse que as bancadas do Nor-

. deste impedirão que a tese consiga o 
apoio de dois terços dos parlamentares, 
porque seu peso proporcional na Assem
bleia seria diminuído. 

A ideia seria eleger delegados no míni
mo de um e no máximo de vinte por Esta
do, de acordo com úm critério proporcio
nal baseado na população. 

Na reunião do Conselho Político terça-
feira passada, a ideia foi colocada para 
exame mas não encontrou defensores. O 
Líder do PMDB no Senado, Humberto Lu
cena, foi o principal opositor à tese — que 
tem como patrono o Governador de São 
Paulo, Franco Montoro — afirmando que 
ela abalará a representação federativa no 
Congresso. 

Em São Paulo, Franco Montoro disse 
ontem que o delegado constituinte—• ele
mento apartidário que poderá figurar ao 
lado dos Senadores e Deputados na próxi
ma legislatura — dará equilíbrio e repre
sentação à Constituinte, caso a ideia seja 
aprovada pelo atual Congresso. Segundo 
ele, o delegado representa uma resposta à 
reivindicação da comunidade, que pre
tende lançar candidatos independentes 
dos partidos políticos. 

a referendos. 
de Contas do Brasil reuniu-se ontem, pela 
primeira vez, sob a coordenação do Mi
nistro Ewald Pinheiro. Ela discutiu, com 
base na carta de princípios lançada no 
Congresso, semana passada em Salva
dor, as linhas gerais dos temas a serem 
apresentados pelos Tribunais de Contas à 
Assembleia Nacional Constituinte, visan
do a um maior poder de controle dos ór
gãos fiscalizadores das contas do Execu
tivo. 

Relator.quer desincompatibilização em dezembro 

Presidente do PDS é contrário 


