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AGÊNCIA ESTADO 
O deputado Mendes Ribeiro" 

(PMDB-RS), do Centro Democrático 
encaminhou ontem moção à conven-̂  
ção nacional do PMDB, marcada pa 
ra os dias 18 e 19, propondo a dissolu 
ção da Constituinte logo apôs a pro* 
mulgação da nova Constituição e m 
realização de eleições diretas em \oA 
dos os níveis. Ele propõe, ainda, que>/ 
as votações na converção sejamtl 
abertas, e não secretas, como decldim 
a Executiva do partido. j 

A antecipação da-definição do/ 
tempo de mandatoMo presidente 
Sarney pelo PMDB, no entender dei 
Mendes Ribeiro, "cerceia a Uberdade/L 
de pensar e aposta na limitação datt 
inteligência dos convencionais". Â  
alegação de falta de legitimidade do; 
mandato presidencial, conforme sa
lientou, "impõe em consequência, 
igual raciocínio para todos os man
datos eletivos em vigor". 

Mendes Ribeiro explicou pon 
que, em seu entender, todas as decl-1 
soes tomadas na convenção devem' 
ser abertas, sem voto secreto: "A fa--
ce do partido, mais do que nunca, 
deve ser conhecida. As posições de 
cada convencional, respeitado o di
reito de livre convicção, devem ser 
expostas. Para que assim seja, as de-' 
cisões não poderão ser tomadas na \ 
escuridão de cabines, no silêncio, 
aqui indevido, do voto secreto". 

Na justificativa da moção, envia-' 
da ao presidente do PMDB, deputa-, 
do Ulysses Guimarães, o parlamen
tar afirma que o partido terá nesta: 
convenção um momento de "singu- j 
lar significado, quando terá a oportu- • 
nldade de reencontrar a sua Identl-1 
dade e recuperar o seu prestígio, du-, 
ramente comprometido com o verda-; 
delro estelionato eleítotal praticado ^ 
no ultimo pleito". Segundo ele, nessa•, 
ocasião, "sob o ufanismo de um pia-: 

no dirigido & conveniência das urnas, í 
logrou-se uma vitória de proporções • 
antes não conhecida na história poli-' 
tica do Brasil. Não tardou, todavia, a; 
desmoronar o castelo de areia, frágil: 
mas habilmente montado nos palan-: 
quês de todo o Pais". 

O prazo para apresentação de' 
moções, que terminaria hoje, foi* 
prorrogado pela direção do partido t 
*+A o dia 15. ' i 
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