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SAO PAULO -
Nò próximo dia 
20, três dias antes 
da apresentação 
de seu substituti
vo, o Relator da 
Comissão de Siste
matização, Depu
tado Bernardo Ca
bral (PMDB-AM), 
submeterá a todas 
as lideranças par
tidárias um esbo
ço do projeto. O 
encontro com os 
líderes foi confir
mado ontem, após 
almoço com o Go
vernador de São 
Paulo, Orestes 
Quércia. O Rela
tor quer que todos 
os partidos tomem 
pelo menos conhe
cimento do "es
queleto" do subs
titutivo antes de 
sua apresentação 
oficial e prevê que 
o projeto ficará com o mínimo de 
e o máximo de 250 artigos: 

Quércia (à direita) recebe Cabral para o almoço 

200 

— Para isso já enxuguei bem o 
projeto. retirando as matérias de lei 

ordinária. Amanhã termina o prazo 
permitido para o ingresso das emen
das populares e vou, então, estudá-
las como contribuições e buscar uma 
síntese do que pensa a sociedade 

brasileira — acrescentou. 
Cabral garantiu não ter recebido 

nenhuma proposta do Palácio do Pla
nalto, e muito menos.um substituti
vo, "até porque só eu mesmtf que 
posso fazer um substitutivo, confor
me as regras vigentes". Disse ter ou
vido falar num projeto do Governo 
entregue ao Deputado Prisco Viana, 
mas o desconhece. 

Em sua opinião, deverá ser pro
mulgada uma Constituição realista, 
"nem voltada para a direita nem 
para a esquerda, mas refletindo o 
consenso dos constituintes". As pro
postas dos grupos suprapartidários e 
a contribuição dos governadores 
também são vistas por Cabral como 
a complementação para que se che
gue a um documento que sintetize as 
aspirações do País como um todo. 

Aos que esperam definições tanto 
do sistema de Governo como da du-, 
ração do mandato presidencial, njio 
deu esperanças: "São temas em que 
não chegaremos a um consenso. Se
rão decididos somente no plenário". 
Sobre a reforma agrária, no entanto, 
mostrou-se otimista. Segundo ele, o 
acordo está próximo: 

— Só está pegando um pouco no 
item imissào de posse imediata. 


