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O Estado preci 
reaparelhamento total 

Entrevista a AFONSO COZZOLINO 

Hoje não sou mais empresário, sou 
politico, e político para redigir e 
promulgar a Constituição Brasilei
ra, junto com meus colegas". A 

afirmação é do deputado Francisco Carnei
ro (PMDB/DF), que desde que ocupou a se
cretaria de Indústria e do Comércio do DF; 
há dois anos. fez opção pela vida política. 
Suas empresas foram entregues a quatro 
dos cinco filhos, que hoje as administram e 
apresentam relatórios periódicos, "com 
bons resultados". 

Na Constituinte, Francisco Carneiro de
fende direitos iguais para todos os brasilei
ros e o reaparelhamento do Estado, além 
da organização da economia. Ele é contra a 
pena de morte, defende mandato de seis 
anos para o presidente José Sarney, "que é 
o que ficou estipulado", mas de quatro ou 
cinco anos para seus sucessores, com direi
to a uma reeeleição. Francisco Carneiro é 
favorável à moratória, porque "o Brasil 
não pode pagar suas dívidas, mas tem um 

potencial" e acha a reforma agrária im
prescindível, desde que atinja latifúndios 
improdutivos e terras do Governo, priorita
riamente. 

Aos 64 anos, Francisco Carneiro está en
tusiasmado com sua nova atividade. Como 
teve formação académica e empresarial, 
ele passa seus momentos de folga — "pou
cos", conforme frisou — estudando políti
ca. Está lendo várias Constituições de ou
tros países e todas as do Brasil, além de 
jornais. "Tenho que adquirir uma nova cul
tura", explica. "Estou até montando uma 
biblioteca politica", conta, entusiasmado. 

Nesta entrevista ao CORREIO BRAZI-
LIENSE, o deputado, que durante a cam
panha eleitoral se intitulou "o candidato 
pioneiro", fala de reorganização partidá
ria, da Constituinte, e de política local. So
bre este último tema, ele garante: "Não 
saio do Congresso para ocupar uma secre
taria". 
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Circulam boatos de que o de
putado Francisco Carneiro dei
xaria a Câmara para assumir 
uma secretaria do Governo do 
EMstrlto Federal, com a refor
ma que está por vir. O senhor 
confirma isso? 

Não. de forma alguma. Eu fui 
eleito pelo povo de Brasília e 
irei até o fim da Constituinte, se 
Deus me der saúde, em tempo 
integral, porque eu me candida-
tei.por amor e por alma. Deixei 
minhas empresas e não vouab-
dicar a isso. Não tenho condi
ções de assumir uma secreta
ria. 

O senhor acha necessário pro
mover essa reforma no secreta
riado? 

Acho, Brasília mudou com
pletamente. Hoje nós temos um 
Legislativo aqui. que são os oito 
deputados e três senadores. Nõs 
temos uma situação política de
finida. Sabemos quem é quem 
na política em Brasília. O Go
verno do Distrito Federal tem 
interesse em ter um alinhamen
to político com os partidos, com 
os políticos, para que ele tenha 
respaldo. O PMDB. como parti
do majoritário, pretende um en
tendimento com o GDF, em ter
mos de uma participação políti
ca e administrativa. Obviamen
te, o PMDB tem direito a mais 
espaço, porque tem mais parla
mentares. Mas qualquer mu
dança só poderá ser feita após o 
dia 15 de março, pois é a partir 
daí que vamos ver qual é o ali
nhamento político do Governo 
Federal. Como o GDF é um car
go de confiança do Presidente, é 
natural que o governador quei
ra se alinhar à política dele. 

O senhor acredita que o go
vernador José Aparecido conti
nuará no Governo? 

Até agora sim. sem qualquer 
sombra de dúvida. Ele só sai se 
surgirem novos problemas. Vo
cê sabe: Politica é uma dinâmi
ca permanente. 

O senhor acha que ele deve 
ocupar o GDF até quando? 

Até a extinção do mandato do 
Presidente da República. Se for 
de seis anos, ele fica seis anos. 
Se nós queremos eleição para 
governador e vice-governador. 
não queremos um cargo de con
fiança. Queremos, sim, que o 
povo eleja o governador pelo vo
to. Além disso, uma mudança 
de Governo na presente cir
cunstância nSo adicionaria 
muita coisa boa para Brasília. 
Eu acho que devemos dar as 
mãos ao Governo, lutar com 
ele, criticá-lo nas coisas que não 
concordamos e cooperar para 
que Brasília e o Brasil saiam 
dessa situação em que nos en
contramos. 

NO senhor, então, defende 
eleições dlretas no DF quando? 

Logo após a promulgação da 
Constituição, havendo um prazo 
suficiente para realizar a elei
ção, que ela seja feita. Se a 
Constituição for promulgada no 
dia 15 de novembro e determi
nar a autonomia política, admi
nistrativa e financeira do Dis

trito Federal, não há por que 
não fazer a eleição em 1988. Por 
que aguardar mais? 

O senhor é candidato, desde 
Já? 

Não. Nunca pensei nisso. No 
momento só penso em coope
rar, nos limites máximos da mi
nha capacidade, para redigir
mos uma boa Constituição. 
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E o que o senhor defende nes
sa Constituição? 

Eu vejo a Constituinte com a 
obrigação de quatro itens fun
damentais, de onde sairá a base 
da Constituição. O primeiro é o 
aparelhamento do Estado, que 
está totalmente desaparelhado 
para conduzir 140 milhões de 
b r a s i l e i r o s , n u m P a i s -
continente. O segundo é a orga
nização da economia — e você 
não precisa ser grande econo
mista para ver que ela está de
sorganizada. O terceiro é a con
solidação da dignidade do povo 
brasileiro. Aí entra todo o as
pecto do problema social. Nós 
temos que acabar com a pri
meira classe, a segunda classe. 
a terceira classe. Não digo isso 
em relação à parte económica, 
mas sim do que diz respeito aos 
direitos. Todos devem ter os 
mesmos direitos perante a lei. 
Quer dizer, temos que dar ao 
brasileiro o direito à alimenta
ção, à educação, à saúde e ao la
zer. Ele tendo isso, tudo bem. 
Poderemos ter classes que te
nham 10 mil vezes mais coisas, 
mas todos têm que ter esses di
reitos. Finalmente, o quarto 
item é a disciplina do Governo. 
Temos que criá-la. pois o Go
verno representa o Executivo. 
Então, o Legislativo tem que 
disciplinar o Governo. Se nós 
somos presidencialistas, o po
der Legislativo tem que ser re
forçado. 

Seria diminuir os poderes do 
Executivo? 

Nâo, mas temos que mudar a 
ideia de que o poder Executivo 
absorve tudo. Nós temos que 
disciplinar a ação do Governo 
em todos os setores. Defendo 
que os três poderes funcionem 
com total independência e har
monia. 

E a Constituinte pode fazer is
so tudo? 

Não. a Constituinte não pode 
fazer milagre. Ela não poderia 
ser escrita hoje. e amanhã isso 
já existir. A Constituinte, na 
verdade, irá redigir uma carta 
que dará condições para que os 
três poderes devidamente disci
plinados, para que o Estado 
aparelhado, para que a econo
mia organizada criem a condi
ção final de dar essa situação de 
dignidade. Isso pode acontecer 
a médio ou a longo prazo. A 
Constituição é o primeiro passo. 

Qual é a avaliação que o se
nhor faz do desempenho da ban
cada do DF na Constituinte, até 
o momento? 

Não tem decepcionado. A 
maior parte dos deputados já se 
pronunciou, já apresentou 
emendas, já se posicionou cla
ramente sobre as questões que 
estão sendo debatidas aqui. A 
bancada tem se mostrado à al
tura da Capital. 

Como deve ser o texto da 
Constituição? 

Deve ser sintético, simples. 
Vai ser algo intermediário en
tre uma Constituição mais am
pla e uma supersintética, como 
a dos Estados Unidos, tendendo 
mais para uma sintética. 

O senhor comunga da tese de 
escrever uma Constituição 
transitória, por ser este um mo
mento de transição no País? 

Não, tem que ser definitiva. 
Se redigirmos uma Constituição 
provisória, não estaremos redi
gindo uma Constituição. 

O senhor é favorável a uma 
reorganização partidária ime
diata? 

Sou. Os partidos que hoje 
existem — 22 ou 23 — têm que se 
organizar. Não sou pelo biparti
darismo, mas acho que quatro 
ou cinco partidos é o ideal. O 
que acontece hoje é uma série 
de dificuldades. Partidos pe
quenos que têm poucos repre
sentantes praticamente não 
têm vez. 

O senhor estaria disposto a 
deixar o PMDB? 

Não sei, depende de como a 
reorganização vier. O PMDB 
hoje é uma frente, não é uma 
ideologia, nâo é um partido com 
uma ideologia fundada. Aliás, 
no Brasil só há frentes. Depen
dendo da organização, eu saio 
ou não do PMDB. Mas a minha 
prioridade é pelo PMDB, que foi 
o primeiro partido ao qual me 
filiei. 

O senhor já foi procurado por 
algum grupo que pediu seu 
apoio a determinado assunto na 
Constituinte? 

Nunca fui procurado, nem 
acredito que tenham coragem 
de me procurar. Que grupos são 
esses? São grupos que vêm ofe
recer vantagens em troca do 
apoio? Eu não estou aqui por di
nheiro, já tenho o suficiente pa
ra viver. Além do mais. só acre
dito em um tipo de lobby: é a 
vontade do povo. J 


