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h- Constitninte 
Oa pequenos e médios empresários vão 

pressionar. Querem a livre Iniciativa e uma 
democracia pluralista. 
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"Só o regime da livre iniciativa permiti
rá a compatibilidade da liberdade com o 
bem-estar e a justiça social", assim termina 
a nota divulgada, ontem, pela diretoria da 
Confederação das Associações Comerciais 
do Brasil, que esteve reunida por dois dias 
em Brasília. O encontro dos presidentes de 
21 federações estaduais de comércio deta
lhou, ainda, o plano que os pequenos e mé
dios empresários levarão a efeito para pres
sionar a Assembleia Constituinte, a partir 
de abril, a adotar princípios que permitam 
a livre iniciativa económica e uma demo
cracia do tipo pluralista. 

Na nota, a Confederação informa que ao 
longo do ano, através das 1.500 associações 
comerciais à entidade, "conclamou o em-
presariado a apoiar candidatos à Consti
tuinte que sejam defensores do regime plu
ralista, da justiça social e da livre iniciati
va". A nota informa ainda que na reunião de 
ontem "programou-se a estratégia a ser se
guida no período pós-eleição, e que passa 
pela defesa da visão do Brasil justo, próspe
ro e livre, delineada no Projeto Social para o 
Brasil". Este documento contém sugestões e 
princípios que serão encaminhados aos 
parlamentares constituintes. 

Segundo o presidente da Confederação, 
Amaury Temporal, as associações comer-

] ciais de todo o País deverão pressionar a 
1 futura Assembleia Nacional Constituinte 

para que a próxima Constituição seja de 
"centro". Dizendo não acreditar "que o per-

fil dos constituintes seja conservador", 
Amaury afirmou que o conservadorismo 
não é uma opção política válida hoje: "O 
Brasil requer mudanças e a manutenção do 
status quo é absolutamente fora de propósi
to", disse ele, acrescentando que "o dilema 
da Constituinte não será conservar ou não, 
mas para onde mudar. Acho que o Congres
so será definitivamente de centro, e as es
querdas e direitas que não se aproximarem 
do centro vão falar sozinhas", completou. 

Em janeiro próximo, a diretoria da Con
federação reúne-se novamente, desta vez 
em Belo Horizonte, para avaliar as posições 
políticas dos constituintes, e programar 
com detalhes o lobby que exercerão junto 
aos parlamentares. As pressões começarão 
a partir de 27 de abril, quando acontecerá 
em Brasília o Congresso Nacional das Asso
ciações Comerciais. 

Influência 
O presidente José Sarney poderá influir 

no Congresso Constituinte através do Con
selho Político, ou seja, usando como canal 
os lídres do PFL e do PMDB que compõem a 
Aliança Democrática e têm assento naquele 
Conselho, onde seriam discutidos os assun
tos tratados na Constituinte do interesse do 
chefe da Nação. Essas lideranças, que segu
ramente comporão a maioria da Constituin
te, ouvirão o presidente e orientarão suas 
bancadas. 

As conversas nesse sentido já se inicia

ram em diversos setores e ontem o porta-voz 
da Presidência da República, Fernando Cé
sar Mesquita, confirmou que existem inte> 
grantes do governo que defendem a utiliza' 
ção do Conselho Político como o canal de 
comunicação entre o presidente e o Con
gresso Nacional, a partir do próximo ano. 
Entretanto, explicou que o presidente Sar
ney não tomou nenhuma posição sobre a 
matéria, que deve ser de iniciativa das lide
ranças partidárias. 

Logo depois das eleições de 15 de no 
vembro, o Conselho Político volta a se reu 
nir. O porta-voz não confirmou, contudo, 
possíveis mudanças na composição daquele 
colegiado, que poderia contar também com 
a participação do presidente da Constituin 
te. Nesse caso, segundo destacou ontem o 
ministro Paulo Brossard, da Justiça, a deci
são fica na total dependência do presidente 
Sarney. 

O ministro Jorge Bornhausen, da Edu 
cação, ex-presidente nacional do PFL, tam 
bém concorda com a opinião de Brossard, 
mas acha que os presidentes dos partidos 
de sustentação da Aliança Democrática po 
deriam integrar o Conselho Político, se o 
presidente Sarney assim entender. A verda
de, de acordo com o ministro da Justiça, é 
que essa composição não 'é dogmática, e 
tanto pode ser acrescentado um integrante 
como suprido outro participante daquele 
colegiado. Tudo se o presidente Sarney as 
sim decidir. 
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