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Governo apresentará 
emenda à nova Carta 
BRASÍLIA — Até o final da sema

na, o Líder do Governo na Câma
ra, Deputado Carlos SanfAnna, terá 
em suas mãos um conjunto de emen
das ao anteprojeto elaborado pelo 
Deputado Bernardo Cabral, alteran
do questões consideradas inaceitá
veis pelo Presidente Sarney. As 
emendas estão sendo redigidas pelo 
Consultor Geral da República, Saulo 
Ramos, e serão distribuídas por 
SanfAnna a parlamentares alinna-
dos com o Governo. A principal pro
posta visa a rejeitar o sistema parla
mentarista. 

Sarney não concorda, segundo um 
assíduo frequentador do Palácio do 
Planalto, com a perda, pelo Presiden
te da República, das prerrogativas de 
Chefe de Governo. As outras modifi
cações do anteprojeto de Cabral refe-
rem-se ao capítulo da Ordem Eco
nómica e à questão tributária. 

Este mês, segundo um assessor, 
o Presidente intensificará entendi
mentos com as Lideranças e com os 
parlamentares fiéis ao Governo, a 
fim de modificar o perfil da Consti
tuição esboçado no relatório. 

Ontem, o Secretário de Imprensa, 
Frota Netto, foi enfático ao afirmar 

que a superposição das funções de 
Governo, esboçada no projeto, preo
cupa Sarney. Explicou ser "uma 
obrigação do Presidente e de todo o 
Governo" dar a sua colaboração à 
Constituinte. 

Desde que analisou o anteprojeto 
de Bernardo Cabral, Sarney tem ma
nifestado preocupação. No Palácio, é 
comum dizer-se que o texto desagra
dou a vários setores, tanto que a ne
cessidade de revisão parece clara 
com o número de emendas que rece
berá da parte dos constituintes. 

— O Presidente Sarney , com to
das as lideranças da Aliança Demo
crática, está preocupado com o re
sultado final da Constituinte. Ele 
quer uma articulação, uma coesão 
entre os diferentes setores da As
sembleia. A superposição da função 
do Governo é preocupante, já que 
se trata da operacionalizacão do Go
verno — disse Frota Netto. 

Mesmo afirmando que tudo que 
torna pouco nítido o perfil do Execu
tivo na Constituinte incomoda dire-
tamente o Presidente, o Porta-Voz 
ressaltou que Sarney tem defendido, 
com veemência, o revigoramento do 
Poder Legislativo. 


