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•AGÊNCIA ESTADO 
" O conselho político do governo 

reúne-se hoje às 10 horas, no Palácio 
do Planalto, para discutir novas re
formas institucionais, principalmen
te a convocação e preparação da 
Constituinte, e o problema do banco 
Sulbrasileiro. Durante a reunião, o 
ministro da Justiça, Fernando Lyra, 
deverá apresentar a minuta do de
creto instituindo a Comissão de Re
forma Constitucional, mas o presi
dente José Sarney, já adiantou que 
elá só será nomeada após a definição 
sobre a data da convocação da Cons
tituinte. 

Segundo o líder do governo no 
Senado, Humberto Lucena, o conse
lho vai justamente discutir quando 
será enviada ao Legislativo a mensa-' 
gem convocando a Constituinte, mas 
ressaltou que não está prevista uma 
decisão imediata. A Comissão de Re
forma Constitucional, que ficará en
carregada ̂  de elaborar um projeto' 
preliminar como subsídio aos consti
tuintes, também deverá ser debatida 
e o ministro Fernando Lyra tem até 
os nomes que poderão integrá-la. 
Mesmo em São Paulo, onde esteve 
em visita, Lyra não perdeu contato 
com o procurador-geral da Repúbli
ca, José Paulo Sepúlveda Pertence, 
acertando os últimos detalhes do de
creto nomeando a comissão. 

Uma fonte do governo adiantou 
que, além de Paulo Brossard, Fer
nando Henrique Cardoso, Seabra Fa
gundes e Afonso Arinos de Mello 
Franco, que a presidirá, a comissão 
poderá incluir a vereadora Benedita 
da Silva (por ser negra e do Partido 
dos Trabalhadores), os economistas 
Celso Furtado e Walter Barelli, o ju
rista Pinto Ferreira e o líder indígena 
Ailton Krenak (indicação da Asso
ciação Brasileira de Antropologia). 
Os nomes,-entretanto, deverão ser 
encaminhados ao presidente Sarney, 
mas a fonte ressalta que há divergên
cia quando à presença do senador 
Fernando Henrique Cardoso. "A co
missão — lembrou — mesmo tendo 
todo o apoio do governo, não é do 
governo." • ,; 

A mesma fonte acredita qúé o 
decreto nomeando a comissão deve
rá ser assinado ainda esta semana e. 

que hoje já se terá a data da convo
cação da Assembléia Nacional Cons
tituinte. No Ministério da Justiça, in
clusive, comenta-se que Lyra tem até 
o esboço da mensagem a ser enviada 
ao Congresso, que teria sido prepara
da juntamente com Tancredo Neves 
antes do dia 15 de março. 

Outro tema do conselho será o 
prosseguimento dos trabalhos da co
missão interpartidária que examina 
mudanças na legislação eleitoral e 
partidária. No mesmo horário, essa 
comissão também estará reunida pa
ra discutir o anteprojeto do deputa
do João Gilberto (PMDB-RS), de No
va Lei dos Partidos Políticos,-uma 
das primeiras matérias que propõem 
alterações na legislação'comum, já 
que a parte constitucional já está es
gotada. A esse grupo caberá discutir 
ainda a forma como serão realizadas 
as eleições municipais de novembro 
e a nova regulamentação da propa
ganda eleitoral. *' 
"• Quanto ao projeto envolvendo o 

Banco Sulbrasileiro, aprovado pelo 
Congresso, o conselho político do go
verno tentará encontrar uma fórmu
la que suprima as alterações feitas j 
pela Câmara — estatização, estabili
dade de um ano para os 25 mil em
pregados e incorporação de institui
ções de crédito ao novo banco. Essas 
alterações podem ser .vetadas pelo 
presidente, mas o conselho quer evi
tar um atrito com o Legislativo, bus
cando outro tipo de solução. 

IRA DE BRIZOLA 

Já o governador do Rio, Leonel ' 
Brizola, classificou ontem a emenda 
constitucional aprovada pelo Con
gresso como "o pacote de abril da , 
Nova República". "Estes conjuntos 
de decisões isoladas ensejam elei
ções mitigadas, como ocorreu no pri
meiro pacote de abril. Na verdade, é 
uma injustiça com a população cha-' 
má-la para votar para prefeito e ' 
transferir a eleição que vale mesmo, 
que é a presidencial, para um prazo 
que ainda não sabemos qual é", afir
mou! Mesmo assim, ele preferiu exi
mir o presidente Sarney de qualquer 
responsabilidade, "atribuindo algu
mas decisões "aos quadros dirigen
tes; à cúpula da Aliança Democráti
ca", particularmente, ao PMDB. , 
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