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PORTO ALEGRE 
AGÊNCIA ESTADO 

Ao reiterar, ontem, sua convic
ção de que a Assembleia Nacional 
Constituinte não tem poderes para 
alterar a atual Constituição, o líder 
do PFL no Senado, Carlos Chiarelli 
(RS), afirmou que a manobra nesse 
sentido, tentada por "radicais" do 
PMDB e outros grupos de esquerda, 
pode esconder a intenção de "cas
trar" o mandato do presidente Sar
ney, reduzindo-o drasticamente, pa
ra apenas três anos, e convocando 
eleições diretas ainda para 1987. 
"Nós não vamos permitir que isso 
aconteça, que haja na Constituinte 
uma espada de Dâmocles sobre as 
instituições, através de manobras, 
escusas, inadequadas e surpreenden
tes", enfatizou Chiarelli. 

Defensor da manutenção do 
mandato do presidente Sarney em 
seis anos, conforme estabelece a 
atual Constituição, o lider do PFL 
frisou ser evidente que a Constituin
te foi convocada para elaborar a no
va Carta, e não tem juridicamente 
poderes para reformar a atual. Ob
servou que a Constituinte delibera 
com maioria simples — metade mais 
um —, enquanto a atual Constitui
ção só pode ser reformada por 2/3 dos 
membros do Congresso Nacional, 
que continua em attrtdade parelcle-
mente às atividades constituintes. 

O senador Carlos Chiarelli asse
gurou que o PFL "manterá a sua 
identidade", não aceitando ser "tute
lado" pelo PMDB. "Esta nossa posi
ção, na realidade, está ajudando a 
maioria silenciosa de bom sendo do 
PMDB a se libertar da minoria ruido
sa e radical do partido, que condicio
na as suas lideranças", afirmou o lí
der do PFL, acrescentando que os 
pefelistas, somados à "maioria de 
bom senso" do PMDB e grupos de 
outros partidos, como O PL, o PDC e 
o PDS, somam 2/3 da Constituinte. 

Para o senador gaúcho, as diver
gências do PMDB e do PFL na Cons
tituinte não representam, por si mes
mas, a ruptura da Aliança Democrá
tica: "A Aliança não é um pacto para 
a Constituinte, mas para apoiar a 
quem a convocou; é um acordo poll-
tico-administrativo no âmbito fede
ral, e não um compromisso de vota
ções uniformes na elaboração da no
va Carta, até porque isso envolve 
questões ideológicas e de doutrina". 
No entanto, ele advertiu que os "so
lavancos" e "turbulências" e o "au
mento de confrontos na Constituinte 
acabam por diminuir o estímulo para 
a integração no apoio ao governo". 


