
fífirC-
O G L O B O Terça-feira, 3/3/87 O PAÍS • $J: 

PMDB e PFL chegam a acordo sobre Regimento 
: * 

BRASÍLIA — A inclusão da ex
pressão "salvaguardar", contida na 
emenda do Líder do PFL, Deputado 
José Lourenço, na emenda do Depu
tado Maurílio Ferreira Lima (PMDB-
PE), foi a solução encontrada pelas 
lideranças do PMDB e do PFL para 
se chegar a um acordo sobre a ques
tão da soberania da Constituinte e 
aprovação do Regimento Interno da 
Assembleia. 

Dessa forma, os projetos de deci
sões — cuja definição tem sido o 
principal ponto de divergência entre 
o PMDB e o PFL — irão destinar-se a 
"salvaguardar a Assembleia Nacio
nal Constituinte de medidas que pos
sam ameaçar seus trabalhos e de
cisões soberanas". No texto original 
da emenda Ferreira Lima, a expres
são "sobrestar" foi utilizada em lu
gar de "salvaguardar". 

— O PFL está satisfeito com a fór
mula acertada com base na emenda 
Maurílio Ferreira Lima — admitiu 
ontem José Lourenço, afirmando 
que a delimitação da soberania da 
Constituinte já não é problema para 
a Aliança Democrática. 

Luiz Henrique, contudo, lembrou 
que o acordo foi formalizado apenas 
entre seu partido e o PFL, alertando 
para a necessidade de se ampliarem 
as negociações com os demais parti
dos. 

— Esta é uma solução que deve ter 
a participação de todos os partidos 
— disse. 

A definição do que seja um projeto 
de decisão paralisou, há cerca de 
duas semanas, o processo de votação 
do Regimento Interno da Constituin
te, levando o próprio Presidente José 
Sarney a interferir na Assembleia, 
através do Líder do Governo na Câ
mara, Deputado Carlos SanfAnna. 

Em negociações com o chamado 
grupo pro-soberania, SanfAnna con
seguiu fazer prevalecer seu texto 
conceituando o polémico projeto de 
decisão, que foi incluído no projeto 
do Regimento. Depois, o Presidente 
Sarney não aprovou o texto, que ele 
considerava "ambíguo". 

Durante as tentativas de votação 
do Regimento, o PFL, PDS e PTB se 
uniram contra parte do PMDB e im-

Eediram a aprovação do Regimento, 
dante disso é que as lideranças pee-

medebistas resolveram reabrir as 
negociações em torno da emenda 
Ferreira Lima que, sexta-feira pela 
manhã, foi aceita por Sarney como 
base de discussão com o PFL. 

Teletoto» de Moreno 

Maciel leva a mensagem do Presidente Sarney na abertura do Congresso Antes da sessão, Ulysses pousa para fotos e brinca com alguns jornalistas 

Funcionamento do Congresso pode gerar nova crise 
BRASÍLIA — O funcionamento da 

Camará e do Senado poderá trans-
formar-se no próximo motivo de con
fronto entre o PMDB e PFL na As
sembleia Nacional Constituinte. O 
Presidente do PMDB, Ulysses Gima-
rães, quer que as duas Casas do Con
gresso entrem em recesso branco, 
mas o PFL, por inspiração do Presi
dente Sarney, insiste em que os tra
balhos sejam normais. 

No domingo, dia da instalação so
lene do Congresso, o Líder do PMDB 
na Câmara, Luiz Henrique, disse que 
sua bancada tem posição firmada 
para que o Congresso só se reúna 
extraodinariamente e que a bancada 
no Senado fecha com essa posição. 

Ulysses também reafirmou que a 
bancada do Senado, em reunião na 
semana passada, se pronunciou pe
lo recesso branco. 

— O PMDB está unido interna
mente em torno desta questão, e por 
isso não abrirá mão, indo ao plená
rio, se necessário — afirmou Luiz 
Henrique. 

O Líder do PFL, José Lourenço, 
tem outra avaliação, pois também 
está disposto a recorrer ao plená
rio para conseguir o funcionamento 
pleno das duas Casas. Lourenço pre
fere esperar por dissidentes no 
PMDB. Entre os poucos Senadores 
presentes em Brasília ontem, pelo 
menos um já firmou sua posição 

contrária à da cúpula do PMDB: Fá
bio Lucena, que prometeu votar com 
o PFL nessa questão. 

O propósito do PFL é reduzir a im
portância dos debates da Constituin
te, transferindo para as sessões ma
tutinas da Câmara e do Senado os 
pronunciamentos dos Parlamenta
res. A Assembleia se limitaria ao 
trabalho de comissões e às grandes 
sessões de votação. A supremacia 
da Constituinte sobre o Congresso, 
posição oposta, é defendida com 
grande ênfase por Ulysses Guima
rães há um ano, o que poderá resul
tar em mais uma intensa luta políti-
ca na votação do Regimento 
Interno. 

Fábio Lucena ameaça recorrer ao.; 
Exército para evitar a paralisação 
BRASÍLIA - O Senador Fábio Lu

cena (PMDB-AM) disse ontem que 
"entre Ulysses Guimarães e a Cons
tituição", ele fica com a Constitui
ção. "Enquanto eu estiver aqui, o 
Senado só não funcionará se o Exér
cito for lá e impedir", reagiu Lucena, 
ao repudiar a proposta defendida pe
la maioria dos Constituintes para 
que a Câmara e o Senado entrem em 
recesso branco. 

Lucena acusou um grupo "radical 
e inexpressivo do PMDB" de querer 
paralisar o Congresso durante os 
trabalhos da Constituinte. Muito ir
ritado, afirmou: "Se alguém quiser 
impedir o funcionamento do Con
gresso, recorrerei ao Exército, como 

»4« 
esta previs to na a tua l Constituição, 
que, pelo que sei, es tá em vigor". 5 

As divergências sobre o funciona
mento das duas Casas do Congresso' 
prometem, ao contrário do episódio^ 
da soberania, extrapolar os limites* 
da Aliança Democrática, provocandó-
cisões no próprio PMDB. A bancada' 
do Senado, em sua maioria, é contrá
ria à proposta do recesso branco 1e/ 
deve votar a matéria junto com p,' 
PFL. Na Camará, entretanto, a maio-' 
ria dos Parlamentares defende o re
cesso sob o argumento de que o fun-
cionamento concomitante da 
Camará, Senado e Assembleia des
viaria as atenções das discussões da 
Constituinte. 

Lucena afirma que os trabalhos da 
Constituinte devem ter prioridade 
BRASÍLIA — Durante a sessão de 

abertura do Congresso Nacional, no 
último domingo, o Presidente do Se
nado, Humberto Lucena, fez um dis
curso defendendo o funcionamento 
da Câmara e do Senado, mas dando 
prioridade aos trabalhos da Assem
bleia Nacional Constituinte. 

— O Congresso Nacional, renova
do e engrandecido pela legitimidade 
dos mandatos conquistados nas elei
ções mais livres que já tivemos no 
País, tem consciência do papel se
cundário que lhe é reservado duran
te o período de funcionamento prio
ritário da Assembleia Nacional 
Constituinte — afirmou o Senador. 
— Mesmo assim, porém, procurará 
cumprir a sua missão constitucio-
nall, conjunta ou separadamente, 
através do Senado e da Camará dos 
Deputados. 

A sessão de abertura do Congresso 
Nacional começou com 40 minutos 
de atraso, provocado pela ausência 
do Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Moreira Alves, que chegou 

à solenidade depois da execução do 
Hino Nacional. 

Na mensagem que enviou ao Po
der Legislativo, através do Ministro 
do Gabinete Civil, Marco Maciel, o 
Presidente José Sarney deixou claro 
que a sua decisão de decretar a sus
pensão, "por tempo indeterminado", 
do pagamento do serviço da dívida 
externa "foi um ato soberano de um 
País soberano, no pleno exercício de 
sua soberania". 

Sarney lembrou em sua mensagem 
o discurso pronunciado na Assem
bleia Geral das Nações Unidas, em 
setembro de 1985, quando afirmou 
que não permitirá o pagamento da 
divida externa com recesso, desem
prego e fome. 

— Estancada a sangria que debili
ta o organismo nacional — ressal
tou Sarney na mensagem — havere
mos de criar condições para que o 
serviço da dívida seja apenas um 
encargo e um compromisso, não um 
fator de estrangulamento do nosso 

desenvolvimento. 
E acrescentou que os atos do Po

der Executivo têm sido pautados no 
pressuposto de que a "paz social, o 
entendimento e a normalidade insti
tucional são requisitos indispensá
veis para que a Assembleia Nacional 
Constituinte trabalhe com sabedoria 
e tranquilidade, consumando o fe
cundo debate de que há de resultar a 
solução de grande parte de nosso 
problemas". 

Por sua vez, o Senador Humberto 
Lucena, como Presidente do Con
gresso Nacional, afirmou que a nova 
Constituição deverá restaurar as 
prerrogativas do Poder Legislativo, 
atribuindo-lhe competência para a 
fixação das diretrizes globais e seto-
rias do planejamento governamental 
e da politica económica, "pois é inad
missível, num regime plenamente 
democrático, que o Conselho Mone
tário Nacional e o Banco Central te
nham mais poder do que o Congres
so Nacional, que é a expressão maior 
da vontade popular". 


