
Restrição a senador ameaça votação da emenda 
Brasília — A aprovação, este ano, da 

emenda que convoca Assembleia Nacio
nal Constituinte está seriamente ameaça
da. O Senador Hélio Gueiros, líder do 
PMDB, comunicou ao Presidente José 
Sarney que as bancadas de seu partido, 
do PDS e do PFL, bloquearão a votação 
da proposta, se for aprovada na Câmara 
qualquer alteração que ameace a presen
ça dos 23 senadores eleitos em 1982 na 
Constituinte ou outra mudança qualquer 
no texto negociado pelas lideranças. 

Um ministro que participa do Conse
lho Político admitiu, à noite, que o Go
verno já reconhece que a aprovação de
verá ficar mesmo para o ano que vem. A 

| rebelião dos senadores foi detonada na 
;f reunião do Conselho Político. Eles têm 

um motivo real para a preocupação co

mum: esiá para ser votado um destaque 
que permite só aos eleitos em 86 o papel 
de Constituinte, com a função exclusiva 
de elaborar uma nova Carta, sem as 
obrigações que deputados e senadores 
têm na formulação das leis ordinárias. 

"Presidente, quero lhe comunicar em 
riome das bancadas do PMDB, PFL e 
PDS no Senado que temos um complica
dor. Decidimos só aprovar na íntegra do 
ato de convocação da Constituinte ou não 
votaremos nada", anunciou o Senador 
Hélio Gueiros ao Presidente José Sarney. 

— Realmente a situação no Senado 
poderá complicar w advertiu o líder do 
PFL, Carlos Chiarelli. 

O presidente Sarney assentiu e o 
deputado Pimenta da Veiga,, líder do 

PMDB na Câmara, afirmou: "Mas isto 
não atinge o Senado". , 

— O Senado se sente atingido e não 
votará nada a não ser a emenda que foi 
negociada — rebateu Hélio Gueiros. 

0 líder do PFL na Câmara, José 
Lourenço, apoiou a posição de Gueiros, 
defendendo igualmente o texto negocia
do pelas lideranças. Foi então que Guei
ros revelou ao presidente que a emenda 
só não foi aprovada na semana passada 
por causa da ameaça de alteração. 

— Nós decidimos não ficar à mercê 
da aprovação da mudança pela Câmara 
porque do contrário já teríamos aprova
do a Constituinte — disse Gueiros. en
quanto o presidente José Sarney reitera
va a necessidade do cumprimento do, 
acordo no Congresso. 


