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CONSTITUINTE GAZETA • 

Comissão define 
temas sobre a Carta 
até quarta-feira 

por Francisco Stella Fagâ 
de Brasília 

. Até a próxima quarta-
feira, o grupo interpartidá-
rio formado para negociar 
soluções de consenso na 
Constituinte pretende "ba-
ter o martelo", como diz o 
deputado António Britto 
(PMDB-RS), vice-líder do 
senador Mário Covas na li
derança da Constituinte e 
um dos articuladores do 
grupo. 

Bater o martelo significa 
chegar ao consenso sobre 
os temas mais polémicos 
da Constituinte para depois 
inserir as soluções no subs
titutivo a ser apresentado 
pelo relator Bernardo Ca
bral, no dia 23, e conseguir 
o maior número possível de 
adesões, ou, pêlo menos, 47 
votos na Còmiséãò de Siste
matização e 280 votos no 
plenário -da Constituinte', 
suficientes para a aprova
ção de propostas.. ' 

Ontem, o grupo reuniu-se 
pela manhã na biblioteca 
da Câmara dos Deputados. 
Atém dos articuladores ini
ciais, constituintes da ala 
prtfgTgssista do PMDB e do 
setor ?ni3$DS, conservador 
do PFL, estavam presentes 
pela primeira vez o sena
dor Mário Covas, líder do 
PMDB na Constituinte, o 
senador Fernando Henri
que Cardoso, líder dó 
PMDB no Senado, um re
presentante do PT, o depu
tado Plínio de Arruda Sam
paio, e membros do chama
do movimento unidade pro
gressista (MUP), a ala es
querda do PMDB, entre 
eles Percival Muniz 
(PMDB-MT) e Nelton Frie-
drich(PMDB-PR). 

Havia pouco mais de 
trinta constituintes. O gru
po, segundo o deputado Eu
clides Scalco, já tem um 
núcleo de cinquenta inte-. 
grantes e já garante prati-

-camente a maioria de votos 

, • * 

na Comissão de Sistemati
zação, 47 votos! 

Três temas estão fora 
das intenções de acordo: 
mandato do presidente Jo
sé Sarney, sistema de go-. 
verno e sistema eleitoral. 
São temas que notoriamen
te não são suscetíveis de 
acordo; serão decididos pe
lo voto no plenário.,,. 

Fernando Henrique Car
doso está convencido de 
que a maioria dos temas 
mais, polémicos da Consti
tuinte, como reforma agrá
ria,reserva de mercado e 
anistia, poderá ser objeto 
de um amplo entendimento 
na Constituinte" ãté que o 
projeto dê Constituição se
ja remetido ao plenário pa
ra ser votado. Há vários 
grupos, trabalhando pela 
negociação, pçndera. Os 
mais notórios .são o. grupo 
intérpartidárlo que se reu
niu ontem e o grupo articu
lado pelos deputados Israel 
Pinheiro Filho (PMDB-
MG) e Guilherme Afif Do
mingos (PL-SP) e que está 
sendo coordenado pelo se
nador José Richa (PMDB-
PR), o provável negocia
dor com o outro grupo. 

O coexistência de diver
sos grupos, dispostos à ne
gociação, segundo Fernan
do Henrique, é exatamente 
saudável nesta fase da 
Constituinte. Chegará em 
breve o momento em que 
todas as propostas de todos 
os grupos deverão conver
gir para um único canal, o 
que facilitará um amplo 
entendimento na fase final 
dá Constituinte. 

O programa para a pró
xima quarta-feira foi mon
tado .ontem, pelo deputado 
Euclides Scalco, secretário 
do grupo interpartidárío. 
Até lá, os relatores de cada 
um dos temas polémicos já 
terão negociado com o 
maior número possível de 
constituintes. 

Proposta para resolver 

as questões 
'' por Edson BeC 

de Brasília 
O presidente José Sarney 

continua articulando com 
os governadores o apoio de 
suas respectivas bancadas, 
no sen tido, de buscar . u ^ 
texto «mstitueionifouB-r*^ 
flita maior -unidade, é «oe> 
rência"do* pensamento:da"; 
sociedade brasileira', se-' 

Sundo afirmou o secretário 
e Imprensa, Frota Neto. 

Ontem pela manhã, por 
exemplo, ele reuniu-se com 
o paulista Orestes Quércia, 
no Palácio da Alvorada. Na 
ocasião, Sarney defendeu 
"a necessidade de as for
ças nacionais, notadamen
te as que apoiam o gover
no, chegarem a um 'enten
dimento sobre determina
dos temas polémicos", re
latou o secretário. 

Sarney . não perdeu a 
oportunidade de reafirmar, 
a Quércia seu descontenta-, 
mento com o anteprojeto 
aprovado pelos constituin
tes. "Ele não atende as ne
cessidades nacionais", 
afirmou Frota Neto, tradu
zindo o pensamento do go
verno. Segundo o assessor, 
Sarney está particular* 
mente inconformado com 

cas 
"as superposições de fun
ções" criadas pelo sistema 
de governo parlamentaris
ta proposto. A anistia aos 
militares com todos direi
tos retroativos representa 
outro ponto indigesto para 
o ^^^UYjgíroaisparticu-; 

^ r ^ S s P O a t e m T ^ a 
Neto disse que "a posição 
do ministro do Exército, 
LeÕnidas Pires Gonçalves,, 
reflete a posição do gover
no" sobre a matéria. O mi
nistro manifestou-se con
trário à anistia. 

O governo tampouco as
simila'a proposta de estabi
lidade de emprego e de jor
nada de trabalho de 40 ho
ras semanais. "Isso tam
bém precisa mudar", avisa 
o secretário. 

Frota Neto disse que a 
posição de Ulysses Guima
rães, de decidir desenvol
ver as negociações com o 
Executivo, contando com 
todas as facções do PMDB, 
nio colide com o trabalho 
do lider do governo, depu
tado Carlos SanfAnna. O 
presidente Sarney sempre 
teve a preocupação de pri> 
vilegiar a liderança do dou
tor Ulysses", afirmou. 

Sessões extras discutem 
o sistema de governo ./;, 

por Andraw GraonwM 
; de Brasília 

O sistema de governo a 
•• ser adotado no País — pre

sidencialismo ou parla
mentarismo r- será o pri
meiro tema' das nove ses
sões extraordinárias da As
sembleia Nacional Consti
tuinte, a partir da próxima 
terça-feira. Ò calendário 
oficial de debates dos pon
tos centrais da nova Carta 
foi lido ontem em plenário 
pelo presidente da ConsU.-
^Jfio3JlePutado Ulysses 
Guimarães. 

As sessões extraordiná-
• rias com assuntos pré-
' estabelecidos começarão 

/ às 18,45 horas e se estende
rão até às 23,45 horas, às 

. terças, quartas e quiotas-
feiras, durante três sema
nas. A programação divul-

; gada por Ulysses inclui ain-
; da: dia 5, União, Estados e, 

J Municípios; dia 6, reforma 
-~, agrária; dia 11, economia 

(com definição de empresa 
nacional); dia 12, direitos 
trabalhistas; dia IS, educa
ção; dia 8, sistema eleito
ral e voto distrital; dia 19. 
reforma urbana; e dia 20, 
saúde e previdência social. 

Em cada sessão, obede
cendo à regra de proporcio
nalidade ao tamanho das 
bancadas, falarão três re-

SresenUntes do PMDB, 
ols do PFL e um membro 

de cada um dos outros de» 
partidos. 

Ulysses divulgou tam
bém as modificações acer
tadas com os líderes parti
dários quanto, ao andamen
to do processo constitucio
nal. Continua o prazo final 
— 17 de setembro — para 
que a Comissão de Siste
matização conclua, mas, 
até li, os constituintes te
rão mais seis dias em rela
ção ao regimento original 
para apresentar emendas 
ao anteprojeto. 


