
r Líderes aprovam 
elelçoes-'sepàrãdâs 

Apresentada ontem durante a 
reunião da bancada do PMDB, 
a proposta do deputado Roberto 
Cardoso Alves (SP) de desvln- . 
cular as eleições dos governa
dores e dos constituintes rece
beu o apoio dos líderes do PDS, 
deputado Amaral Netto (RJ), e 
do PDT, Matheus Schmldt 
(RS), mas foI rejeitada pelo 
líder do PTB, Gastone Righi 
(SPl. 

) 
Durante a reunião da banca

da , Cardoso Alves defendeu a 
, Idéia de que a escolha dos go

vernadores ocorra um mês de- ' 
pois da eleição dos constituin
tes, alegando que o debate so
bre a Assembléia Nacional 
Constituinte está sendo atrope
lado pelos Interesses mais Ime- . 
dlatos das sucessões estaduais. 
N a reuni-ao, a proposta foi 
apoiada por diversos parlamen
tares, mas o deputado Sebas
tião N ery (RJ) a criticou, consi
derando que está fora de época 
para mudar o calendârlo eleito
ral. A bancada do PMDB não 
chegou a se posIcionar por falta 
de quorum para deliberar sobre 
qualquer assunto. 

NOPDS 

Ó IIder do PDS disse ontem 
que tem seu total e absoluto 
apoio a proposta do deputado 
Roberto Cardoso Alves. 

Amaral Netto acha que a elei
ção de governadores acaba por 
descaracterizar a dos consti
tuintes, quandO as atenções de
veriam se dirigir a essas últi
mas. Uma vez que aos deputa
dos eleitos esse ano caberâ a 
elaboraç-ao da nova Carta Mag
na. Se for mantido o status quo, 

com o governador cabeça de 
chapa, multo desvirtuamento 
acabará ocorrendo - previu, 
Netto. 

Acrescentou, ainda, que não 
serâ por falta de tempo, pois 
ainda restam seis meses para 
as eleições, que essa desvincu
lação delxarâ de ocorrer, jâ que 
o PDS apolarâ Integralmente a 
proposta peemedeblsta, tese 
que Amaral Netto lembrou ser 
também a do governador do 
Rio. Leonel Brlzola, seu tradl
cionallnlmigo polltiCo mas que, 
como ressaltou, tem seu apolo 
nesse particular. 

Amaral Netto só lamenta ter 
faltado força para aprovar pro
jeto de sua autoria que transfor
mava também as eleições de 
deputados federais, esse ano, 
em majoritárias, porque desse 
modo evitaria que candidatos 
com votação Inexpressiva se 
beneficiassem dos votos exce
dentes de seus coletas de legen- . 

da. Como está, lembrou, a nova 
'Constituição será feita por pes
soas que não forram escolhidas 
pelo povo e sem volo nenhum . 
PDT 

O IIder do PDT disse que con
corda com o exame da desvin
culação das eleições desse ano, 
a fim de que os constituintes se
jam escolhidos antes dos gover
nadores. Mateus Schlmldt disse 
que, ao aceitar o exame da pro
posta, não lhe dá apolo Integral, 
que, ao aceitar o exame da pro
posta, não lhe dá apolo Integral , 
uma vez que precisa se preca
ver contra a pOSSibilidade de 
ser atropelado por uma lei que 
preveja casulsmo Inaceitável 
para o pleito desse ano. 

Em tese, porém, considerou o 
argumento de Roberto Cardoso ' 
Alves como válido, quando ele 
lembra que as eleições simultã
neas acabam tirando as aten
ções das teses constituintes pa
ra as que envolvem as eleições 

·de governadores. 
PTB 

O líder do PTB, disse que, em
bora tenha sido o primeiro par
lamentar a defender a separa
ção das eleições de constituin
tes das de governadores, não 
pode mais concordar com ela, 
devido a falta de Interesse pelo 
assunto nesse momento, em que 
todos já se encontram em cam
panha eleitoral. 

Gastone Righi descartou a 
possibilidade de apoiar a suges
tão do deputado Roberto Cardo
so Alves, acrescentando que a 
alteração, a essa altura, acaba
rladesandando o processo elei
toral, quando até as convenções 
já estão marcadas. 


