
Documento é inicial, diz Bittar 
Da Reportagem Local 

0 vice-presidente nacional do PT, 
Jacó Bittar, 45, afirmou, ontem, que 
o partido não tem um modelo acaba
do de Constituição, apesar de ter 
adotado o anteprojeto de Constituição 
redigido pelo jurista Fábio Konder 
Comparato. "O documento é apenas 
o pontapé inicial para um debate 
entre os próprios pêtistas", afirmou 
Bittar, às 15h30, na sede partidária 
nacional, na Vila Mariana, zona sul 
de São Paulo. "Na Constituinte nós 
poderemos até defender posições 
completamente contrárias às do an
teprojeto", acrescentou. 

Segundo Jacó Bittar, o anteprojeto 
está sendo encaminhado aos militan
tes, pela Executiva Nacional do 
partido, como uma referência para 
discussões. Na sua opinião, a campa
nha eleitoral petista ao Congresso 
constituinte (que será eleito em 
novemrbo) não deveria se basear 

^neste ou qualquer outro anteprojeto 
de Constituição. "Minha proposta é 
de atuação em cima de pontos 
mínimos", afirmou. 

Dirceu defende 
Já o secretário-geral do PT paulis-
i, José Dirceu, 40, defendeu o 

anteprojeto de Constituição, elabora
do por Comparato, das criticas for
muladas pelo jurista Tito Costa, 
ex-prefeito de São Bernardo do Cam
po (cidade ao sul dá Grande São 
Paulo). Tito Costa criticou especifi
camente o artigo 43, que afirma: "O 
Estado assegura a livre apropriação 
dos bens necessários à manutenção 
de uma vida digna". Para o ex-pre
feito, o artigo seria "um convite a 
invasões", citando, como exemplo, 
conjuntos habitacionais em constru
ção. 

Do ponto de vista de José 
Dirceu, seria "um convite ao fim da 
industria da especulação imobiliária 
e da estocagem de terrenos, que em 
São Paulo chega a índices assustado
res". 

Tito Costa atacou também as 
expropiações de terras sem indeniza-
ção, admitidas no anteprojeto. José 
Dirceu disse, às 16hl5, na sede 
nacional do PT, que, em casos bem 
concretos, a Constituição deveria 
assumir a figura da expropriação 
sem indenizaçao. Citou, como exem
plo, casos de terras públicas que 
passaram a mãos privadas e que 
nunca tiveram qualquer uso. 


