
Marchezan critica envolvimento do PDS 
BRASÍLIA — Se por acaso se en

contrassem ontem nos corredores do 
Congresso Nacional, os Deputados 
Prisco Viana (PDS-BA) e Nelson 
Marchezan (PDS-RS) certamente 
teriam travado acirrada discussão: 
em locais diferentes eles trocaram 
críticas duras em entrevistas sobre 
a Constituinte. Marchezan, ex-
Líder, não se conformava em ver o 
PDS pagando com o PMDB o ónus 
da rejeição do substitutivo de Bier-
renbach. Prisco, atual líder, 
acusava-o de não conhecer o pensa
mento de 92 por cento do Partido. 

Tão logo encerrada a reunião da 
Comissão Mista, Nelson Marchezan 
acusou Prisco Viana de "evitar ma
nobra política capaz de impor à 
Aliança Democrática duro revés ao 

rejeitar os termos do substitutivo do 
Deputado Flávio Bierrenbach". Se
gundo Marchezan, o Líder do PDS 
"cochichou o tempo todo com o líder 
do PMDB, Pimenta da Veiga". 

Ao saber da acusação, Prisco re
bateu imediatamente: 

— Ele passou longo tempo como 
Líder do maior partido, com folgada 
maioria, e não consertou o País. Não 
compareceu a nenhuma reunião da 
bancada e não respondeu às consul
tas por escrito em que 92 por cento 
do Partido optaram pela Emenda 
Sarney. 

A divergência é antiga e a troca de 
acusações vinha sendo evitada por 
ambos. Marchezan tem emenda pró
pria propondo a Constituinte autóno

ma e o PDS simplesmente a desco
nheceu por defender a tese de um 
Congresso Constituinte. Como oposi
ção, Marchezan não aceita que o 
PDS se alinhe às teses da Aliança 
Democrática e acusa o Partido de, 
sob a Liderança de Prisco, não exer
cer seu papel de critico da Nova Re
pública. Prisco assegura que o PDS 
não está apoiando o Governo, "mas 
a atipicidade da convocação -da 
Constituinte exige que ela seja feita 
nos termos da Emenda Sarney". 

— O PDS não vai ficar contra a As
sembleia Nacional Constituinte. Eu 
compreendo bem os interesses elei
torais do Marchezan, mas a minha 
posição foi firmada depois de ouvida 
a bancada — disse. 


