
REGIMENTO/ 
A liderança do PMDB 

prepara um grande pacto 
Autorizado, como anunciou, pela lide

rança do PMDB — tanto por Pimenta da 
Veiga quanto pelo novo líder Luiz Henri
que — O deputado Egydio Ferreira Lima 
(PE) propôs ontem, em plenário, um "itine
rário" para a Constituinte — indo da ratifi
cação do mandato de Sarney à confirmação 
da atual ordem jurídica e constitucional 
(excluído o "excesso autoritário"). 

Para ele, essas medidas são necessárias 
porque, com a eleição de Tancredo Neves, 
Ultrapassou-se o autoritarismo, mas o Esta
do ficou sem os instrumentos próprios para 
o exercício de uma democracia. O próprio 
chefe de Estado, "sem legitimidade de ori
gem, debate-se num limbo estéril, sem esses 
mecanismos". Em consequência, "o País vi
ve à matroca, com instituições rotas, uma 
economia sem rumo e uma sociedade per
plexa e órfã". 

"Nesse quadro" — assinalou — "nada 
mais ajuizado do que recorrer à Constituin
te para pôr em ordens as instituições. O 
itinerário é simples e preciso. A Constituin
te, recorrendo à sua legitimidade, a em
prestará ao chefe de Estado, referendando-
lhe o mandato. A ordem jurídica e constitu
cional também será confirmada, dela se es-
eoimando, nesta preliminar, tão somente o 
excesso autoritário. Feito isto, toda área 
politica estará descongestionada e o Execu
tivo poderá voltar-se para os graves proble
mas da área económica e social. Esse será o 
grande pacto — e não concertá-lo será uma 
insanidade", frisou Egydio. 

* Por sua vez, o líder do PDS, deputado 
AmaralNetto(RJ),dissehaveruma"escalada 
de fatos e indícios que caracterizam a j ^ 

desordem económica nacional .podendo 
oreflexo disso, na ordem social, ser "catas

trófico", afetando o quadro político de nos
sa transição para a democracia plena. Cons
ciente "dessa gravíssima ameaça", pediu 
então, formalmente, a convocação do minis
tro Dílson Funaro e dos ex-presidentes e 
atual presidente do Banco Central, para 
que, em plenário, falem das causas "que 
levaram ao insucesso do Plano de Estabili 
zação Económica". A convocação de autori 
dades, como ele mesmo observou, não está 
prevista nas normas provisórias da Consti
tuinte, mas — enfatizou — "não podemos 
ficar aqui brincando de Constituinte en 
quanto a Nação está em crise". 

Nesse sentido, o líder do PDS sugeriu o 
recesso branco", de 28 deste mês a 16 de 

março. Justificando a proposta, Amaral 
Netto lembrou que após o Carnaval poucos 
constituintes irão a Brasília, a começar pe 
los do PMDB, devido às festividades de pos 
se dos novos governadores. 

Emendas 
A sessão da Assembleia foi até quase as 

18h30, quando se encerrou também o prazo 
para a apresentação de emendas ao projeto 
de regimento definitivo. Ontem à noite, nem 
mesmo a mesa da Constituinte tinha o nú
mero certo de emendas que foram apresen
tadas, no decorrer da semana, calculando o 
seu secretário, Paulo Affonso Martins, entre 
700 e 750 propostas, que significam, como 
alteração ao regimento, muito mais, pois na 
maioria dos casos cada emenda traz várias 
alterações. 

O relator dessas emendas, o líder do 
PMDB no Senado, Fernando Henrique Car 
doso, que tem prazo até quinta-feira próxi
ma para apresentar o seu parecer substitu
tivo, disse ontem que alguns pontos já estão 
definidos, como o aumento no número de 
comissões técnicas — ele pessoalmente está 
convencido de que cinco não serão suficien 
tes para um bom trabalho —; uma diminui 
ção bem significativa no tempo de acesso 
dos constituintes ao rádio e televisão, estan
do descartada a possibilidade de espaço 
gratuito nos jornais; e haverá possibilidade 
de participação popular na Constituinte 
com os cidadãos podendo apresentar pro 
jetos. 
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