
Esquerdas não irão ao plenário 
., Se depender dos partidos de 
esquerda, o PFL e o PDS não te
rão êxito em sua tentativa de 
forçar a realização de sessões 
ordinárias da Câmara a partir 
de segunda-feira. O líder em 
exercício do PDT, Amaury Mul-
ler. afirmou ontem que a inicia-
tjva é anti-regimental, enquan
to o vice-líder do PCB. Augusto 
Carvalho, advertia que os pefe-
listas estão tentando reduzir a 
importância da Constituinte. O 
PT e o PC do B também discor
dam do funcionamento normal 
das duas Casas do Congresso 
durante a elaboração da nova 
Carta Magna. 
t Para barrar a ofensiva, as li
deranças esquerdistas estão 
orientando suas bancadas no 
sentido de que não compareçam 
ao plenário da câmara às 13 ho-
cas de segunda-feira, quando o 
PFL e o PDS tentariam reunir 
um mínimo de 48 deputados pa
ra abrir a sessão. Os pedetistas, 
petistas e comunistas, que so
mam 51 parlamentares, só apa
recerão às 14 horas já para a 
sessão da Constituinte. 

p» REGIMENTO 
"Não há o menor amparo re

gimental para a realização des
ta sessão", advertiu ontem o de
putado Amaury Muller. segun
do o qual o PFL só conseguirá 
êxito em sua tentativa se "cha-
fhar as tropas do Exército, co
mo ameaçou o líder José Lou
renço". Ele citou o artigo 17 do 
Regimento Interno da Câmara, 
que inclui entre as atribuições 
exclusivas do presidente da Ca
sa a convocação de sessões or
dinárias, "o que Ulysses não 
£çz". 

Na opinião do vice-líder pede-
tista. a Câmara deve permane
cer em recesso até que o Regi
mento da Constituinte seja 
aprovado. "A partir daí. estará 
assegurada a precedência da 
Assembleia sobre o Congresso, 
que só se reunirá extraordina
riamente para tratar de assun
tos relevantes". 

Além da soberania da Assem
bleia sobre a Câmara e o Sena
do, o PDT não abre mão do pa
rágrafo 7 do artigo 57 do substi
tutivo do senador Fernando 
Henrique Cardoso, que tentará 
aprovar junto com destaques 
para as emendas que ampliam 
a possibilidade de apresentação 
de projetos de resolução. Os bri-
zolistas não aceitam a nova 
emenda do deputado Maurilio 
Ferreira Lima, defendem a 
aprovação de propostas nas co
missões por maioria simples e a 
participação popular na elabo
ração da Constituição, aleém da 
realização de plebiscito para re
ferendar o texto constitucional. 

O deputado Amaury Muller 
lamentou o "tratamento gros
seiro" que os partidos de es
querda vêm recebendo por par
te do deputado Ulysses Guima
rães. "Até o momento, não fo
mos sequer convidados para 
participar das negociações em 
torno do Regimento Interno", 
afirmou o parlamentar. 

Augusto Carvalho 

O PCB também não concorda 
com o funcionamento normal 
das duas Casas do Congresso e 
defende uma Constituinte ex
clusiva. Segundo o deputado 
Augusto Carvalho* DF), a tenta
tiva de realizar sessão da Câ
mara na segunda-feira não pas
sa de uma manobra com o obje-
tivo de reduzir a importância da 
Constituinte. 

Para o parlamentar comunis
ta, o Congresso só deve ser con
vocado extraordinariamente 
para decidir sobre questões re
levantes, de modo que o seu fun
cionamento não prejudique os 
trabalhos da Constituinte. Ele 
quer a Assembleia discutindo 
não apenas temas constitucio
nais, mas também os assuntos 
do dia-a-dia que dizem respeito 
à população brasileira: "Não dá 
para ficarmos falando eterna
mente sobre as minúcias do Re
gimento enquanto a crise econó
mica está massacrando o povo 
lá fora"! 

Carvalho defendeu a rearticu-
lação rápida das forças pro
gressistas na Constituinte para 
enfrentar o que classificou co
mo "avanço das forças reacio-
nàrias representadas pelo PFL. 
PDS e pa r t e do própr io 
PMDB". Lamentando a "vaci
lação" peemedebista diante das 
pressões do Governo, ele criti
cou a "barganha generalizada" 
promovida pelo Executivo com 
o objetivo de controlar a Consti
tuinte. 

O deputado comunista apro
veitou para contestar os "argu
mentos fantasiosos" utilizados 
pelas lideranças pefelistas para 
justificar o movimento contra a 
soberania da Constituinte: 
"Nâo é verdade, como eles di
zem, que estamos tentando re
duzir o mandato do presidente 
Sarney. Como Tancredo Neves 
prometeu, a duração do manda
to deve ser de quatro anos, tem
po suficiente para a transição 
que nos levará à estabilidade 
democrática". 


