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CONSTITUINTE Ir ' • • 
• 

Proposta de fazer 
referendo popular já 
está sendo debatida 

por Valério Fabris 
de Brasflia 

O líder do PMDB no Se-
2 nado, Fernando Henrique 

Cardoso (SP), afirmou on-
í tem que, em tese, aceita a 
* ideia de que a nova Consti-
; tuiçâo do País seja promul-
* gada através de um refe-
i rendo popular. Ele disse, 
* conforme relato da editora 
J Francisca Stella Fagá, des-
j te jornal, que vai consultar 
- os senadores sobre a pro

posta do referendo. 
Entre os constituintes, 

todavia, há um elevado 
grau de controvérsia acer
ca da necessidade e da for
ma de um referendo. O se
nador Nelson Carneiro 
(PMDB-RJ), por exemplo, 
rejeita a sugestão ao ale
gar que na hipótese de uma 
negativa popular ao novo 

' texto constitucional acaba
rá sendo criada uma situa
ção de impasse. 

Para o jurista e senador 
Afonso Arinos (PFL-RJ), 
essa possibilidade deve ser 
encarada como perfeita
mente normal, haja vista 
que a Constituição france
sa de 1946 não teve aprova
ção popular. Os constituin
tes tiveram, assim, de redi
gir um novo texto. Existe, 
todavia, uma corrente que 
desconsidera a necessida-

; de do referendo. £ o que di
zem os deputados Delfim 
Netto (PDS-SP) e Hélio 
Carlos Manhães (PMDB-
ES). Ambos entendem que 
os constituintes represen
tam, por delegação das ur
nas, a sociedade brasileira. 
"Somos, cada um de nós, 
frações da sociedade", jus
tificou Delfim Netto. 

O deputado Plínio de Ar
ruda Sampaio informou 
que o seu partido, o PT, 

i apresentará à Mesa da As
sembleia Constituinte, pos

sivelmente hoje, uma pro
posta segundo a qual se
riam realizados nove *'ple
biscitos temáticos". Os ple
biscito* realizar-se-iam na 
medida em que os capítulos 
fossem votados pela As
sembleia Constituinte, e, fi
nalmente, após as nove ro
dadas de plebiscitos, o tex
to constitucional voltaria, 
por completo, a ser apre
sentado para o referendo 
popular. 

"A proposta do PT pode 
ser democrática, mas não é 
prática. Desse jeito, a 
Constituição será promul
gada em 1995", ironizou o 
deputado Hélio Duque 
(PMDB-PR). O deputado 
Nelton Friedrich, também 
do PMDB paranaense, con
corda com Hélio Duque e já 
apresentou emenda para 
que ocorra um único refe
rendo. Sua sugestão de 
emenda ao regimento in
terno da Assembleia Cons
tituinte, que deve estar 
aprovado até o próximo dia 
24, é de o TSE realizar a 
consulta após "ampla di
vulgação do texto constitu
cional". 

"Se a maioria do eleito
rado não aprovar o texto 
proposto, a Assembleia Na
cional Constituinte voltará 
a se reunir para, num pra
zo de noventa dias, elabo
rar nova Constituição, que 
será novamente submetida 
ao referendo popular", diz 
Nelton Friedrich em sua 
emenda. O senador Nelson 
Carneiro contrapõe que os 
eleitores podem rejeitar to
do um texto constitucional 
somente por discordar de 
alguns capítulos. "Acho 
mais sensato que sejam 
realizados dois ou três refe
rendos sobre temas es
pecíficos", aconselhou o se
nador fluminense. 

Cardoso descarta que o plenário 
decida sobre a extensão do poder o líder do governo 

Sarney adia indicação 
de SanfAnna para ser * > 

por Francisca Stella Fagá 
de Brasflia 

Constituintes dos peque
nos partidos e também do 
p r ó p r i o P M D B 
inquietavam-se ontem, an
siosos diante da perspecti
va de não ser desmontada a 
legislação autoritária an
tes do início efetivo da ela
boração da nova Carta. 
Conforme sua avaliação, 
manter essas normas até 
que seja promulgada a no
va Constituição, posição 
firmemente defendida pe
las principais lideranças do 
PMDB e pelo Palácio do 
Planalto, comprometerá os 
trabalhos e os resultados 
da Constituinte. 

Até a próxima quinta-
feira, o senador Fernando 
Henrique Cardoso, relator 
do projeto de regimento in
terno da Constituinte — que 
deverá ser aprovado no dia 
24 —, receberá emendas à 
proposta original das lide
ranças partidárias. O sena
dor descarta a possibilida
de de, nesse período ou 
mesmo mais tarde, o ple
nário da Constituinte 
manifestar-se sobre a ex
tensão de seus poderes. 

"Quem é soberano exer
ce a soberania, não se de
clara soberano", diz Fer
nando Henrique. Soberano, 
conforme a concepção que 
transmite a seus pares, co
mo líder do PMDB no Sena-

Fernando Henrique 
Cardoso 

do, é o povo, que deu à As
sembleia Constituinte po
deres para fazer uma nova 
Constituição. A Constituin
te, segundo ele, é instru
mento da soberania popu
lar e, como tal, não pode 
exorbitar suas atribuições 
modificando a atual Consti
tuição antes de elaborar a 
nova. 

Esse raciocínio inspira 
entre grande número de 
constituintes duas ordens 
de preocupação. Uma de
las é o comprometimento 
dos trabalhos de elabora
ção da nova Carta, sujei
tos, ao menos teoricamen
te, à aplicação das leis de 
emergência ou ao julga
mento dos tribunais milita
res. Outra é o clima de in* 

quietação que dominaria os 
trabalhos de uma Assem
bleia que não afirmou poli
ticamente sua soberania. 

Foi com o propósito de 
reduzir essas inquietações 
que, em sessão plenária, o 
senador José Fogaça, do 
PMDB do Rio Grande do 
Sul, defendeu a fixação de 
um cronograma de defini
ções: a edição do regimen
to interno, a simultânea de
claração de vigência da 
atual Constituição, ex
cluídos os artigos de con
teúdo considerado autoritá
rio pela Constituinte e a re
gulamentação do funciona
mento da Câmara e do Se
nado, a serem convocados 
apenas para assuntos de 
relevante interesse nacio
nal, a critério da Mesa da 
Constituinte, ouvido o ple
nário. 

Fogaça acredita que o 
PMDB deve mostrar à na
ção que não quer "um salto 
no escuro nem a instalação 
do caos internacional, mas 
simples e objetivamente 
um projeto claro e definido 
de avanços institucionais e 
de mudanças sociais e eco
nómicas". 

Também o deputado An
tónio Brito (PMDB-RS) es
tá convencido de que, sem 
a definição dos seus pode
res, a Constituinte .funcio
nará em sobressaltos. Foi 
essa a ideia que eles trans
mitiu ao senador Fernan

do Henrique Cardoso. Ou
tro campo de polémi
cas está aberto na elabora
ção do regimento interno. 
As questões mais contro
vertidas referem-se à for
mação das comissões, à 
ideia de submeter ou não o 
texto final a plebiscito; à 
veiculação pelas emissoras 
de rádio e televisão dos tra
balhos da Constituinte em 
horário gratuito e aos pode
res da mesa. 

A eventual decisão de 
veicular os trabalhos em 
horário gratuito já enfren
ta forte resistência das 
emissoras de rádio e televi
são. Joaquim Mendonça, 
presidente da associação 
que as representa, a Asso
ciação Brasileira de Emis
soras de Rádio e Televisão 
(Abert), foi ontem ao gabi
nete do senador Fernando 
Henrique Cardoso manifes
tar sua discordância da 
proposta. As emissoras, 
disse, já estão sobrecarre
gadas de programações 
institucionais, como "Hora 
do Brasil", Projeto Miner
va e as três horas anuais 
dos programas dos parti
dos políticos. 

Fernando Henrique tem 
a intenção de encontrar 
uma solução negociada en
tre constituintes e emisso
ras, que seja ao mesmo 
tempo justa para as emis
soras e eficiente para a 
Constituinte. 

PRESIDÊNCIA DO PMDB 
• 

admite sair. diz Montoro 
por Stela Campos Pinto 

de SÕo Paulo 

O governador Franco 
Montoro disse ontem, em 
São Paulo, que em conver
sa telefónica com ele, o 
presidente do PMDB, Ulys-
ses Guimarães, admitiu a 
possibilidade de afastar-se 
do cargo enquanto preside 
a Assembleia Constituinte. 
Segundo Montoro, Ulysses 
afirmou também que fará 
ampla consulta à direção 
do partido sobre o assunto. 

"Ele está examinando o 
problema", observou o go

vernador paulista. Ulysses 
deverá analisar juntamen
te com a executiva do 
PMDB a melhor alternati
va para resolver seu acú
mulo de funções, caso ele 
realmente fique na presi
dência da Câmara, da As
sembleia Constituinte, do 
partido e como vice-
presidente da República, 
conforme relatou Montoro. 

Montoro afirmou que 
Ulysses pretende afastar-
se temporariamente, so
mente durante sua gestão 
frente à Constituinte. Mas, 
lembrou que como o pri-

j 

meiro vice-presidente Mi
guel Arraes e o segundo Pe
dro Simon, assumem os go
vernos de Pernambuco e do 
Rio Grande do Sul, respec
tivamente, no dia 15 de 
março isso poderá apres
sar uma decisão em con
junto, que devera ser tema 
das próximas conversa
ções em Brasília. I 

O governador de São 
Paulo prefere esquivar-se 
ao responder se pretende 
candidatar-se à presidên
cia do partido, e mesmo se 
irá pleitear o Ministério 
das Relações Exteriores, 
caso ocorra uma reforma 
ministerial. "Todas as hi
póteses poderiam ser ad
mitidas em tese, mas eu es
taria discutindo sobre uma 
especulação. Seria uma 
imprudência se falasse so
bre elas", comentou Mon
toro. 

ORESTES 
QUÊRCIA 

O governador eleito de 
São Paulo, Orestes Quér-
cia, deu ontem seu aval ao 
projeto do prefeito Jânio 
Quadros de derrubar oito 
praças da cidade de São 
Paulo para a construção de 
garagens subterrâneas. 
Este projeto já causou: 
grande polémica na Câma
ra Municipal e foi aprovado 
por decurso de prazo. "Es
sas garagens existem em 
todo o mundo", justificou 
Quércia. 

Ele afirmou que a con
versa que terá com o presi
dente José Sarney nesta se
mana em Brasília será pa
ra discutir problemas do 
Estado de São Paulo e da 
economia do País. "Quero 
saber os planos do gover
no", observou. 

O novo governador, que 
almoçou com Franco Mon
toro no Palácio dos Bandei
rantes, disse também que 
só divulgará os nomes de 
seu secretariado depois do 
dia 15, e antes disso tratará 
de enxugar a máquina ad
ministrativa do estado. Os 
únicos nomes definidos pa
ra o seu governo, mas que 
também podem ser altera
dos de última hora, segun
do ele, são o do secretário 
de Administração esta
dual, António Carlos Mes
quita, o secretário de 
Obras, João Oswaldo Lei
va, o ex-deputado Octávio 

1 Ceccato e o amigo José Ma
chado de Campos Filho. 

Reagindo 
às pressões 

por Hélio Teixeira 
da Curitiba 

"Sob pressão, riflo saio." A 
expressão é do deputado 
Ulysses Guimarões • foi confi
denciada a esta jornal por um 
membro do diretório nacional 
do PMDB, a raspai to da bata
ria da declarações da políticos 
am todo o País, aconselhando-
o a llcenciar-se dasta cargo 
enquanto presidir a Consti
tuinte. Ulysses, na verdade, já 
taria informado a alguns 
mambros da executiva do par
tido qua pretende llcenciar-
se, mas julga que, sa tomar 
agora esta decisão, parecerá 
diante da opinião pública a do 
próprio Congresso que "do
brou a espinha". Por isso, a 
partir de hoje, em Brasflia, ele 
começará a discutir a questão, 
ganhando tempo para o amor
tecimento das declarações. 
Ao mesmo tempo, sondará 
seus companheiros sobre a 
conveniência do senador Af-
fonso Carmago (PMDB-PR), 
atual 3° vice-presidente do 
partido, ocupar temporaria
mente seu cargo. As esquer
das olham enviezadas para 
Affonso que, para agradá-las, 
passou a criticar o governo 
pela indecisão na área econó
mica. Com isso, acabou desa
gradando também o presiden
te José Sarney. 

BADERNAÇO 

Sindicalistas 
inocentados 

A comissão de sindicân
cia criada para apurar a 
responsabilidade pelos fa
tos ocorridos em Brasília 
no dia 27 de novembro, 
quando houve incêndio de 
viaturas policiais, lojas e 
bancos, isentou as lideran
ças sindicais pela respon
sabilidade do incidente. A 
comissão admitiu que a 
polícia não cumpriu com
pletamente a sua missão. 

por Cecília Pires 
de Brasflia 

O presidente Sarney 
adiou a decisão de anun
ciar ontem o deputado Car
los SanfAnna (PMDB-
BA), líder do governo no 
Congresso, depois de rece
ber, em audiência, pela 
manhã, o presidente do 
partido, deputado Ulysses 
Guimarães. O adiamento 
pegou o próprio indicado de 
surpresa. Com forte dor de 
cabeça, SanfAnna aguar
dava à tarde uma ligação 
do presidente, enquanto in
tensificava seus contatos 
para a disputa à eleição de 
líder do PMDB na Câmara. 

O deputado havia pedido, 
na semana passada, que o 
presidente o liberasse para 
disputar a eleição. "Se eu 
conseguir ser líder eleito, 
serei mais forte do que 
líder designado", afirmou 
SanfAnna ao presidente, 
na quinta-feira da semana 
passada. 

Formalizando uma lide
rança sua no Congresso, 
SanfAnna seria não ape
nas o líder eleito do partido 
mas a liderança do governo 
no Congresso, automatica
mente. O presidente Sar
ney mostrou-se renitente, 
de acordo com uma impor
tante liderança do próprio 
partido. Afinal, segundo es
sa fonte, as urnas são im
previsíveis. 

O deputado Ulysses Gui
marães resolveu pedir 
tempo ao presidente para 
avaliar a situação em seu 
partido, na análise de um 
ministro do PMDB. Ao 
mesmo tempo, o atual líder 
do partido na Câmara, de
putado Pimenta da Veiga, 
conseguia articular o adia
mento da eleição da lide
rança do PMDB, de hoje 
para quarta-feira. 

"O presidente decidiu 
que deve negociar com as 
lideranças da Aliança De
mocrática, para depois to
mar uma decisão", anun
ciava, no início da noite, o 
secretário de imprensa da 
Presidência, Frota Neto. 
"O presidente Sarney está 
ainda estudando a viabili
dade de indicar ou não um 
líder do governo para só de
pois tomar uma decisão. 
Mas, se optar por indicar a 
liderança, a decisão será 
tomada ainda esta sema
na", concluiu o assessor. 

"O presidente está preo
cupado em não criar qual
quer constrangimento para 

o PMDB", dizia, â noite, o 
deputado Prisco Vianna 
(PMDB-BA), um parla
mentar muito próximo de 
Sarney. Um assessor cre
denciado no Palácio do Pla
nalto lembrava, no entan
to, que o presidente precisa 
tecer sua própria política 
de atuação no Congres 
so. 

A mesma fonte informou 
que as próximas horas se
riam de intensa negociação 
dentro do próprio PMDB. O 
PFL também resolveu reu
nir, ontem à noite, suas li
deranças na Câmara, o de
putado José Lourenço, e no 
Senado, Senador Carlos 
Chiarelli, sob o comando do 
ministro-chefe do Gabinete 
Civil, Marco Maciel. 

Na visão de um ministro 
pemedebista, Ulysses estu
daria, com outras lideran
ças de seu partido, algu
mas alternativas. Ou o 
PMDB escolheria seu pró
prio líder, jogando em peso 
no nome do deputado Luis 
Henrique, contentando as 
forças que compõem em 
torno do deputado Pimenta 
da Veiga, avalisando o no
me do deputado Carlos 
SanfAnna para a liderança 
do governo, ou apostaria 
todas as fichas no nome do 
deputado Carlos SanfAnna 
para a liderança do PMDB 
na Câmara. 

Segundo o mesmo minis
tro, esta última fórmula es
barraria em dois fortes em
pecilhos. O primeiro, con
tribuindo para criar resis
tências dentro do partido, 
pois SanfAnna, que é o no
me escolhido pelo governo, 
disputaria com todo o peso 
do Palácio do Planalto. O 
segundo, seria acomodar 
as forças ligadas a Pimen
ta da Veiga, convencendo 
Luis Henrique a desistir da 
disputa. O deputado Carlos 
SanfAnna estava conven
cido, no início da noite, de 
que o governo não deveria 
aguardar a eleição do líder 
do PMDB. 

O próprio presidente Sar
ney teria revelado sua deci
são, no final da tarde de on
tem, segundo o deputado 
Maurílio Ferreira Lima 
(PMDB-PE). Depois de au
diência com Sarney quando 
pediu uma definição sobre 
se a Constituinte poderia oú 
não mudar desde já a atual 
Constituição, o presidente o 
aconselhou a procurar o 
líder do governo no Con
gresso, deputado Carlos 
SanfAnna. 

PMDB também resolve 
adiar a escolha 

por Riomar Trindada 
de Brasflia 

A cúpula do PMDB deci
diu ontem adiar para ama
nhã a eleição para escolha 
do novo líder do partido na 
Câmara, anteriormente 
marcada para hoje. Ofi
cialmente, conforme a ver
são do deputado Pimenta 
da Veiga (MG), atual líder 
do PMDB, o adiamento foi 
motivado pelas dificulda
des de transporte aéreo que 
os parlamentares estariam 
enfrentando para retorna
rem de seus estados de ori
gem a Brasília. Visou tam
bém, ainda segundo Pi
menta da Veiga, a possibi
litar a definição de regras 
para o debate da bancada 
com os quatro candidados, 
que será realizado antes da 
eleição. "Não houve moti
vo político para o adiamen
to", disse Pimenta da Vei
ga. 

Apesar da negativa do 
atual líder do PMDB na Câ
mara quanto a injunções 
políticas, o adiamento da 
eleição começou a ser arti
culado na manhã de ontem 
e tem relação direta com a 
disposição do presidente 
José Sarney de indicar um 
líder do governo no Con
gresso Nacional. O presi
dente do PMDB, da Câma
ra e da Constituinte, depu

tado Ulysses Guimarães 
(SP), foi extremamente re
ticente ao abordar o assun
to com os repórteres. "Se o 
presidente da República 
entender que para o seu go
verno é conveniente a esco
lha de um líder no Congres
so e se a indicação recair 
em um companheiro do 
PMDB, evidentemente nós 
iremos prestigiar a deci
são", disse Ulysses. 

A decisão sobre o adia
mento da eleição só foi 
anunciada no final da tar
de, após uma reunião de Pi
menta da Veiga com os de
putados, Domingos Leonel-
li, José Ulisses de Oliveira, 
Paulo Mincaroni e Juthay 
Júnior, representantes, 
respectivamente, dos can
didatos a líder João Herr-
mann, Milton Reis, Luiz 
Henrique e Carlos SanfAn
na. 

A eleição foi transferi-
da p a r a a m a n h ã , 
marcando-se a votação pa
ra o período de 17 às 20 ho
ras e 30 minutos. O debate 
iniciará às 9 horas, e cada 
candidato terá quinze mi
nutos para falar ao plená
rio. Se nenhum dos quatro 
candidatos conseguir maio
ria simples, nova votação, 
participando apenas os 
dois mais votados, será 
realizada na quinta-feira, 
pela manhã. 


