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Sarney alerta que não pode haver crise 
'Progressistas' divididos: alguns BRASÍLIA — 0 Presidente José 

Sarney disse ontem que é necessário 
haver ordem constitucional, alertan
do que "pode-se ter crises econó
micas, mas não crises políticas". O 
recado foi dirigido diretamente para 
o Deputado Maurflio Ferreira Lima 
(PMDB/PE), que apresentou projeto 
dispondo sobre o poder da Consti
tuinte de modificar a atual Constitui
ção,, mediante Resoluções constitu
cionais. 

Por sua própria decisão, o Deputa
do procurou ontem o Presidente Jo
sé Sarney e, durante a audência que 
tiveram no Palácio do Planalto, Sar
ney pediu ao Deputado que aguar
dasse uma negociação com o futuro 
Líder do Governo sobre o assunto. O 
Presidente, segundo Maurflio Lima, 
disse ainda que o momento exato pa-

Obrigatoriedade' 
de transmissões 
preocupa Abert 
BRASÍLIA — O Presidente da As

sociação Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão — Abert —, Joa
quim Mendonça, foi recebido ontem 
pelo Presidente da Assembleia Na
cional Constituinte, Deputado Ulys-
ses Guimarães, a quem foi ouvir so
bre a elaboração do Regimento 
Interno. A preocupação da Abert é 
quanto à manutenção do dispositivo 
do Regimento provisório, que obriga 
as.emissoras de rádio e televisão a 
transmitirem durante 90 minutos 
diários os trabalhos da Assembleia. 

Segundo João Mendonça, Ulysses 
comprometeu-se a levar o problema 
ao Relator do Regimento, Senador 
Fernando Henrique Cardoso (SP), 
"para que se encontre uma solução 
p?r!i o impasse". Ulysses destacou, 
segundo Mendonça, que o que existe 
até agora "é uma proposta que pode
rá ser modificada em plenário". 

O- Presidente da Abert, que esta
va acompanhado de membros da di-
retoria, disse que não levou qual
quer sugestão ao Presidente da 
Constituinte. O objetivo era, apenas, 
"sentir" o andamento da questão. 
Ele manifestou-se contrário, contu
do, à obrigatoriedade de as emisso
ras de rádio e TV transmitirem dia
riamente noticiário da Assembleia. 

Em sua opinião, isso deveria ser 
feito através dos meios já disponí
veis: as emissoras do Governo e du
rante o horário da "Voz do Brasil". 

— Questionamos até se a Cons
tituinte produzirá notícias para se
rem veiculadas durante uma hora e 
meia, todos os dias — disse. 

ra se alterar as regras vigentes é du
rante a votação das disposições tran
sitórias. 

Na interpretação do Deputado, o 
Presidente quis alertar que seu pro
jeto pode desencadear uma crise po-
lítico-institucional se for à votação 
em plenário. Maurflio Lima disse 
que concorda em negociar seu proje
to com o Líder do Governo, mas não 
retira a proposta antes de encontra
rem uma solução de consenso que 
defina a soberania da Constituinte. 

Segundo o Deputado, há um desejo 
no Congresso de encontrar definição 
sobre o assunto. Se for encontrada 
uma fórmula de consenso para sua 
proposta, acrescenta, essa questão 
estará encerrada. 

Ulysses condena a 
formação de blocos 

BRASÍLIA — O Deputado Ulysses 
Guimarães condenou ontem a for
mação de blocos parlamentares para 
atuarem na Constituinte, discordan
do do Ministro-Chefe do Gabinete Ci
vil, Marco Maciel, que articula a for
mação de um bloco moderado, 
composto, em sua maioria, de parla
mentares do PFL. 

— Eu prestigio os partidos políti
cos. E para isso que eles existem — 
disse — Ulysses. 

De qualquer forma, ele reconheceu 
que numa Assembleia Constituinte 
há colocações pessoais, por consciên
cia ou convicção de cada um de seus 
membros, em relação a vários te
mas. 

BRASÍLIA — O grupo "progressis
ta" da Constituinte, que tem defendi
do em plenário a soberania da As
sembleia para mudar a atual 
Constituição, enfrenta sua primeira 
divisão. Enquanto o autor da propos
ta, Maurflio Ferreira Lima (PMDB-
PÉ), acena com a possibilidade de 
negociação do projeto e o Deputado 
António Brito oferece propostas con
cretas para isso, outros integrantes 
do grupo — que inclui o PT e o PC 
do B — afirmam não abrir mão da 
modificação de mais de uma dezena 
de artigos da atual Carta. 

— Se o Governo tivesse juízo, pre
sidiria a uma ampla negociação so
bre isso — afirmou o Egídio Ferreira 
Lima (PMDB-PE), acreditando que 
há clima para uma composição. 

— Não vejo como negociar, pois 

Emendas sugerem mais participação 
popular na elaboração da Carta 

BRASÍLIA — A participação popu
lar no processo constituinte é uma 
das principais preocupações dos par
lamentares que, através de emendas, 
pretendem assegurá-la no Regimento 
Interno da Assembleia. Ontem, 70 
emendas foram apresentadas ao pro
jeto elaborado pelas lideranças parti
dárias, e muitas sugerem referendo 
popular, consultas a entidades da so
ciedade civil e até a possibilidade de 
os cidadãos encaminharem emendas 
ao projeto de Constituição. 

O Senador José Fogaça (PMDB-
RS), por exemplo, quer que artigos 
ou conjuntos de artigos da nova 
Constituição sejam submetidos a re
ferendo popular, a requerimento de, 
no mínimo, 94 constituintes ou três 
por cento do eleitorado de nove Esta
dos. Quer também a criação da Sub
comissão de Audiência, que teria a 
incumbência de colher nos Estados e 
Territórios propostas dos diversos 
setores da sociedade. Fogaça preten
de ainda que seja concedido o direito 
de emenda ao projeto de Constitui
ção, por iniciativa de 30 mil eleitores 
com títulos atualizados. 

O Deputado Siqueira Campos 
(PDC-GO) pretende assegurar, às en
tidades de classe de âmbito nacional 
e aos órgãos de fiscalização das ativi-
dades profissionais, a formulação de 
proposições constitucionais por in
termédio do Presidente da Consti
tuinte. Stélio Dias (PFL-ES) quer que 
as comissões e subcomissões mar
quem um dia por ^mana para ouvir 
as Assemblc'?? TiOgislativas as Câ
maras Municipais e representantes 
da • ";<5da<ie. Além disso, sugere o 

credenciamento de entidades civis, 
religiosas ou militares. Para organi
zar todas as propostas da sociedade, 
o Deputado Vicente Bogo (PMDB-RS) 
defende a criação de uma Secretaria 
Especial da Assembleia, "um canal 
de comunicação, relacionamento e 
intercâmbio com organizações popu
lares". 

Um dos constituintes que mais 
emendaram o projeto foi Konder 
Reis (PDS-SC), que apresentou 11 
propostas de alteração do Regimen
to. Uma estabelece que as estações 
de rádio e TV cedam cinco minutos 
diários, em seus jornais matutinos e 
noturnos, aos serviços de divulgação 
da Constituinte. O dobro do espaço 
seria cedido pelas emissoras educati
vas e três vezes na semana, em todas 
as emissoras, haveria um programa 
especial, elaborado pelos serviços de 
divulgação da Constituinte, das 
20h30 às 20h45, nos dias úteis: 

— O tempo no rádio e na TV não 
pode deixar de ser usado com opor
tunidade e equilíbrio — argumenta 
Konder Reis. — Fazer diferente é 
comprometer a divulgação. Não es
queçamos a lição legada pelos pro
gramas gratuitos da última campa
nha eleitoral. 

A obrigatoriedade de as emissoras 
cederem espaços gratuitos à Consti
tuinte deve ser abolida do projeto de 
Regimento, segundo o Deputado 
Mendes Ribeiro (PMDB-RS), para 
quem a exigência deveria se limitar 
às televisor educativas. E justifi
co'1.. ' .uca, em tempo algum, os ór-
,>•" uo comunicação dedicaram tan

to espaço à política e ao Legislati
vo como agora". 

Muitas emendas propõem o au
mento das comissões constitucio
nais, outras visam a garantir o prin
cípio da proporcionalidade na 
eleição da Mesa e na formação das 
comissões ou a fixar prazos para a 
conclusão do processo constituinte. 
Outra preocupação é com a demo
cratização dos trabalhos. Fogaça, por 
exemplo, quer que sempre caiba re> 
curso ao plenário, quando o Presi
dente decidir questão de ordem so
bre matéria constitucional. 

Preocupado com a aceleração dos 
trabalhos, o Deputado Adroaldo 
Streck (PDT-RS) sugere que não haja 
interrupção durante o carnaval. 
Konder Reis quer três comissões pa
ra o exame da legislação ordinária e 
complementar, e estabelecendo que 
as votações serão feitas nas sessões 
conjuntas. Há também quem preten
da garantir justificativa para até seis 
faltas, como Rubem Figueiró 
(PMDB-MS), para que os constituin
tes possam visitar os Estados de ori
gem e participar de debates sobre o 
projeto da Constituição. 

O Senador Ruy Bacelar (PMDB-
BA-) anunciou ontem que apresenta
rá ao plenário proposta estabelecen
do que a eleição direta para Presi
dente da República deverá ocorrer 
dentro de 120 a 180 dias após a pro
mulgação da nova Constituição, pois 
a permanência do Presidente Sarney 
depois dessa data "representa a que
bra da continuidade da transição de
mocrática". 

não existe meia soberania. A Consti
tuinte é soberana ou não. Vamos ga
nhar ou perder em plenário — rea
giu Cristina Tavares (PMDB-PE). 

O Deputado António Brito levará a 
outros integrantes do grupo sua pro
posta de que, suprimidos do texto 
constitucional as medidas de emer
gência e o decreto-lei, as demais 
questões ficassem para a nova Carta. 
Afirmou, contudo, que não -existe na
da concreto além da disposição de 
negociar, considerando que os cons
tituintes não poderiam "fazer duas 
Constituições, uma agora, modifican
do a atual, e uma depois". Maurflio, 
a caminho de uma audiência com o 
Presidente Sarney, confirmou a dis
posição para um entendimento em 
torno de sua proposta. 

Gadelha quer 
a garantia dos 
votos secretos 

politicai 
aceitam negociar/ 

Já o Líder do PC do B, Harolcto ••.., 
Lima, acha que a briga será em pie»•,? 
nário. Ainda que, por hipótese, Mau:.••-,, 
rílio retire sua proposta, ele coij-^-' 
tinuará lutando pela aprovação dos z 
projetos que apresentará amanhai.' 
propondo a modificação do decreto-, 
lei e das emergências — e suprimin* „' 
do o mandato de seis anos para Q.< , 
Presidente Sarney. Pelo projeto, o,~ 
mandato ficaria em suspenso até de- •, 
cisão júa Constituinte. 

— É muito cedo para se falar em •, 
mudança de tática — disse o Plínio -
de Arruda Sampaio <PT-SP), infoiVi 
mando que o PT, que já propôs dez, -< 
resoluções constitucionais, insistirá ' 
por sua aprovação em plenário. Q ,* 
partido quer o fim do decreto-lei, das^. 
medidas de emergência e da Lei de ..-
Segurança Nacional. 

/ 

BRASÍLIA — "O voto secreto deve 
ser uma opção dos constituintes, pa
ra resguardá-los durante a delibera 
ção de matérias sujeitas a pressões 
de ordem económica ou do próprio 
Governo. A afirmação foi feita on
tem pelo Senador Marcondes Gade
lha (PFL-PB), ao justificar a introdu
ção desse dispositivo no substitutivo 
do seu partido ao anteprojeto de Re
gimento Interno da Constituinte. 

A proposta reduz de uma hora e 
meia para trinta minutos a veicula
ção diária de uma súmula da Consti
tuinte pela televisão, prevista no es
boço de Regimento feito pelo 
PMDB. 

O substitutivo incorpora artigo do 
Regimento da Constituinte de 46, 
proibindo a discussão ou votação de 
"qualquer assunto estranho ao pro
jeto de Constituição o que, explicou 
Gadelha, "encerrará o debate sobre 
a Constituinte exclusiva". 

Prevê, no entanto, uma comissão 
de disposições transitórias para 
"adaptação da atual Constituição", 
embora, pelo artigo anterior essa ta
refa seja indiretamente atribuída ao 
Congresso Nacional. 

Num total de 30 laudas, o PFL cria 
uma comissão dedicada exclusiva
mente aotema "Ordem Social", antes 
agrupadocom "Família, Educação e 
Cultura".Estabelece, também, uma 
comissão permanentede audiência, 
através da qual representantesda so
ciedade poderão ser ouvidos durante 
todoo tempo de elaboração da nova 
Constituição. 

CNBB acusa os 
congressistas dè: 
esquecer futuro:: 

BRASÍLIA — A primeira semana' 
da Assembleia Nacional Constituiu-, 
te mostrou que o Executivo quer in-, 
fluir nas decisões do Congresso,e, > 
"deu a impressão de que os Senado
res e Deputados preferiram mergu-, 
lhar no passado, em vez de discutir,o , 
futuro". Esta avaliação foi feita pela, 
Conferência Nacional dos Bispos do ; 
Brasil (CNBB), a partir das discus-' 
soes e deliberações do plenário cons^. 
tituinte, que envolveram, na semana^ 
passada, principalmente a questão .4 
do Regimento interno. . ',. 

Esta posição dos Bispos foi traas'-,'." 
mitida ontem, através de telex, paíâ \ 
ser divulgada pelas emissoras de ráf-
dio e jornais católicos. Na nota,'a 
CNBB adverte que o atual Congresso,. 
Constituinte corre o risco de sèt ' 
atropelado pela discussão conjuntu
ral, "em vez de dedicar-se ao que de
veria ser a nova ordenação institu
cional do País". O comunicada, 
afirma ainda "o importante é qtté 
não se admita a ingerência do Exe
cutivo na Assembleia Constituinte e 
que o povo se mobilize e atue de fa
to". 

Em Fortaleza, o Cardeal-Arcebispo/ 
de Fortaleza, D. Aloísio Lorscheiderr. 
admitiu ontem que "os constituintes, 
já estão começando a decepcionar.. 
Ele fez este comentário ao se referir 
à ausência de Senadores e Deputa
dos de plenário e a consequente falta, 
dse quorum para a realização das' 
sessões: 

— Eles estão dando um péssimo, 
exemplo — coemntou D. Aloísio 
Lorscheider. 


