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Amaral Neto exige a inclusão da proposta do PDS delimitando a soberania 

BRASÍLIA — 0 Líder do PDS na 
Ca mara, Deputado Amaral Neto, dis 
se ontem que utilizará todos os ins
trumentos regimentais para adiar o 
máximo possível a votação do Regi
mento Interno, caso as propostas do 
partido não sejam inseridas no acor
do que o PMDB e o PFL estão fazen
do a fim de delimitar a soberania da 
Constituinte 

— Nós temos condições de, sozi
nhos, atrasar a votação do regimento 
por até 30 dias, lançando mão dos 
destaques — advertiu Amaral Neto. 
Ele adiantou que se as posições do 
PDS não forem acolhidas, o partido 
pedirá votação nominal de cada um 
dos mais de cem destaques que deve
rão ser apreciados. 

O PDS defende a limitação da so
berania da Constituinte, o funciona
mento concomitante da Ca. mara 
Senado com os trabalhos da Assem
bleia, a distribuição proporcional 
dos cargos das comissões temáticas, 
a revisão do quorum previsto no 
projeto de regimento interno para 
várias iniciativas e a eliminação das 
propostas de referendo popular e da 
iniciativa popular na apresentação 
de projetos constitucionais. 

— Isso tudo é uma palhaçada — 
— atacou o líder pedessista, para 
quem tais dispositivos não passam 
de um "jogo de cena". 

Ele chegou a citar o exemplo de 
um Deputado comunista, cujo nome 
não revelou, que lhe teria dito que 
"coisas como a iniciativa popular 
devem ser aprovadas somente para 
dar a ilusão ao povo de que está par

ticipando do processo". 
De posse de um abaixo-ássinado de 

31 dos 38 parlamentares do PDS, 
Amaral Neto reiterou sua postura 
oposicionista em relação ao Gover
no, mas frisou não ser contra o regi
me. 

— Oposição ao regime é quando se 
ignora e contesta uma Constituição 
que deu origem a esta Constituinte 

— enfatizou. 
O Líder pedessita criticou ainda o 

grupo pró-soberania por defender 
posições, a seu ver, "cínicas" e suge
riu que os defensores da soberania 
plena da Constituinte encaminhem 
um documento à Mesa da Assem
bleia renunciando aos seus manda
tos quando a nova Constituição for 
promulgada. 


