
Para Montoro, 
chega de criar 
falso problema 
A Constituinte deve deixar de lado os 

falsos problemas e, com a maior rapidez., 
iniciar a elaboração da Constituição 
Brasileira: esta é a sua tarefa, pois foi 
para isso que a população brasileira 
elegeu os senadores e deputados federais. 
Até mesmo o debate de como deve ser a 
soberania da Constituinte não passa de 
uma "questão sibilina" e de uma discus
são "do sexo dos anjos". Essa opinião é 
do governador Franco Montoro, que, on
tem, pela manhã, no Palácio dos Ban
deirantes, não conseguiu esconder sua 
preocupação com a demora no início dó 
verdadeiro trabalho da Assembleia 
Nacional Constituinte. 

Ao ser pedida a sua opinião sobre os 
trabalhos da Constituinte, emperrados 
devido às discussões em torno do re
gimento interno e da duração do man
dato do presidente José Sarney, Mon
toro deu a impressão de estar "irritado", 
respondendo: "Acho que a Constituinte 
deve deixar de lado os falsos problemas 
e, com a maior rapidez, iniciar a ela
boração da Constituição brasileira. Esta 
é a sua tarefa. É preciso afastar aqueles 
que querem as manchetes nos jornais è 
que procuram desviar a Constituinte 
para problemas de importância secun
dária. Há falsos problemas. O problema é 
um só: a elaboração da Constituição 
brasileira". 

Montoro procurou ainda deixar claro 
que considera fundamental e imf^ taa» 
o regimento interno da Constituinte. 
Mas ele defende a sua urgente aprovação 
e o início imediato dos trabalhos de 
elaboração da Constituição brasileira. 
Por outro lado, perguntada a sua opinião 
sobre a forma como deve ser a so
berania da Assembleia Nacional Cons
tituinte, Montoro respondeu: "Essa é 
uma dessas sibilinas. É discutir o sexo 
dos anjos, vamos elaborar a Constituição 
e deixar as discussões doutrinárias para 
quando houver um problema concreto". 
Finalmente, indagado sobre qual partido 
— se PMDB ou PFL — estaria criando 
maiores problemas, Montoro disse: 
"Não distingo PFL e PMDB. Acho que a 
Constituinte deve, com urgência, iniciar 
a elaboração da Constituição brasileira 
afastar os falsos problemas". 


