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Política 

Semana será definitiva 
para os constituintes 

Consenso em 
I três pontos 

polémicos 
Ricardo Holanda 

f Três dos cinco pontos do 
regimento interno sobre os 
tiuais havia divergências entre o 
PMDB e o PFL já foram acer
tados entre os lideres dos dois 
partidos, deputados Luís 
Henrique (PMDB-SC) e José 
Lourenço (PFL-BA), que se 
reuniram na noite de sexta-
feira, no apartamento do líder 
peemedebista. Novo encontro 
entre os dois deverá ser reali
zado amanhã na Câmara. Hoje à 
noite, Luís Henrique reúne-se 
com o presidente do Congresso 
Constituinte, deputado Ulysses 
Guimarães, e com o relator do 
regimento, senador Fernando 
Henrique Cardoso (PMDB-S P). 

O acerto principal foi quanto 
aos projetos de decisão. Os 
líderes aliancistas acordaram 
em redigir um novo texto para o 
parágrafo sétimo do artigo 57 
do anteprojeto regimental, 
baseando-se em parte da emen
da do deputado Maurilio Fer
reira Lima (PMDB-PE) e em 
parcela do já disposto no re
gimento pelo senador paulista, 
no que tange à fixação de prazos 
e à tramitação do dispositivo. 
Será aproveitada da emenda do 
deputado pernambucano o 
seguinte aspecto, que figurará 
como caput: "Os projetos de 
decisão destinam-se a sobrestar 
atos que venham a prejudicar 
ou interfiram no trabalho de 
elaboração constitucional". 

Na tarde de sexta-feira, José 
Lourenço anunciou que seu par
tido não iria mais bater-se pela 
exclusão dos projetos de decisão 
do texto regimental. Explicou 
que sua nova posição derivava 
de pareceres sobre o assunto 
que lhe foram entregues por 
"dois jur is tas" . Segundo 
Lourenço, estes "juristas", ar
gumentaram que caso a Cons
tituinte proceda alterações na 
atual Constituição, sem que 
seus membros estejam reunidos 
na forma de Congresso oridi-
nário, um simples mandado de 
segurança junto ao Supremo 
Tribunal Federal derrubará a 
pretensão mudancista. 

Além de algumas correções 
gramaticais e a inclusão de 
palavras em dispositivos vários, 
os líderes concordaram em 
garantir que nas comissões as 
emendas só serão aprovadas por 
maioria absoluta, e não por 
maioria simples como está 
regidido no atual texto. Quanto 
ao referendo popular, que o P F L 
se posicionava contrário à sua 
realização como pregava o 
regimento, os deputados 
chegaram à conclusão que ele 
deverá ser realizado após a 
promulgação da Constituição. 

Restam ainda acertar dois 
pontos do regimento, sobre os 
quais o PFL tem posição diver
gente da do PMDB: funcio
namento da Câmara e Senado, e 
iniciativa popular. Entretanto, 
Luís .Henrique confidenciou que 
a posição de José Lourenço 
sobre aos dois assuntos não é 
"intransigente". Lourenço 
deseja que Câmara e Senado 
possam se reunir dois dias por 
semana entre às 19 e 21 horas 
para que os parlamentares com
pareçam à tribuna para tratar 
de assuntos regionais que, a seu 
ver, não devem ser levantados 
no plenário da Constituinte. 
Contudo, Luís Henrique lhe in
formou que o presidente da 
Constituinte, deputado Ulysses 
Guimarães está "irredutível" na 
posição de manter fechadas as 
duas casas do Congresso Na
cional enquanto durarem os 
trabalhos de elaboração 
constitucional. 

A Constituinte reinicia seus 
trabalhos segunda-feira, depois 
do recesso carnavalesco, com 
duas indefinições importantes: 
a aprovação do seu Regimente 
Interno, que depende de acordo 
partidário, e a decisão sobre o 
funcionamento ordinário da 
Câmara e do Senado, outro 
fator de controvérsia entre os 
constituintes. 

A rigor, a Câmara está 
desrespeitando, descLe o dia I o , o 
seu Regimento Interno, que 
determina a realização de ses
sões ordinárias diárias. Para 
permitir que a Casa entre em 
recesso branco, como quer o 
presidente da Constituinte, 
Ulysses Guimarães, e os de
putados do PMDB, do PDT, do 
PT e dos PCs que defendem a 
soberania da Assembleia, a 
Câmara terá que votar um 
projeto de resolução suspenden
do os seus trabalhos. A tendên
cia, contudo, é a Casa acom
panhar o Senado, que realiza 
sessão ordinária segunda-feira 
para disciplinar o assunto. 

De acordo com o projeto de 
resolução da Mesa do Senado, 
serão realizadas duas sessões 
ordinárias por semana, até a 
aprovação da sua extensa 
pauta de votação, que inclui a 
indicação de 14 embaixadores e 
mais de 80 pedidos de emprés
timos de estados e municípios. 
Esgotada a pauta, o Senado só 
deverá se reunir ordinariamente 
em casos excepcionais e por 
convocação do seu presidente. 
As comissões técnicas serão 
constituídas, mas funcionarão 
em regime de urgência, com 
pareceres técnicos lidos em 
Plenário. 

Na Câmara, apesar das 
resistências do deputado Ulys
ses Guimarães e do grupo Pró-
Soberania, os trabalhos or
dinários deverão ser realizados 
simultaneamente com os da 
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Ulysses Guimarães insiste no 

Constituinte, nas segundas e 
sextas-feiras, dias considerados 
fracos e que serviriam para os 
constituintes debaterem ques
tões estaduais e de interesse 
imediato de seus eleitores, ou 
para a votação de projetos do 
Executivo. 

O PFL e o PDS já anun
ciaram que vão forçar o fun
cionamento da Câmara, para 
garantir o cumprimento da 
Constituição em vigor. Os lí
deres dos dois partidos alegam 
que a Câmara já elegeu seu 
comando administrativo, con
firmando os termos da emenda 
que convocou a Assembleia 
Nacional Constituinte, que 
determina a realização simul
tânea de seus trabalhos com as 
funções ordinárias do Congres
so. 

O Regimento Interno da 
Constituinte, que deverá ser 
votado na terça-feira, depende 

"recesso branco" da Câmara 

ainda da formalização do acordo 
P M D B / P F L , que poderá ser 
concretizado segunda-feira. En
tre os pontos polémicos está a 
questão da soberania, que 
deverá ser resolvida com uma 
Emenda de Redação, explici
tando que os projetos de decisão 
serão destinados apenas a sal
vaguardar o funcionamento da 
Constituinte. 

Outro ponto discordante é o 
quorum para a votação dos 
temas constitucionais, que o 
PMDB quer que sejam apro
vados por maioria absoluta — 
2/3 mais um — e o PFL e os 
pequenos partidos por maioria 
simples. 0 plebiscito para a 
população referendar a nova 
Constituinte também divide os 
partidos. Os peemedebistas e os 
pequenos partidos querem a sua 
realização logo após a promul
gação da Carta e os pefelistas 
consideram desnecessária essa 
consulta. 

CNBB alerta governo para 
reação popular extremista 

M 
Luiz Henrique vai a Ulysses 

Os bispos brasileiros, que no 
próximo mês reúnem-se em 
Itaici, para a eleição da nova 
pres idência da CNBB e 
aprovação de diretrizes para a 
açSo pastoral da Igreja nos 
próximos quatro anos, ja estão 
recebendo da CNBB um 
documento contendo subsídios 
para as discussões. O trabalho 
faz uma análise do momento 
politico-económico vivido pelo 
pais, alertando que a perda de 
confiança do povo nas ações do 
governo poderá desembocar no 
desencanto e apatia politica ou 
então na adoçao^ de soluções 
extremistas e a prática de fazer 
justiça com as próprias mãos. 
Mesmo reconhecendo que nao 
cabe à Igreja, mas ao leigo, 
indicar soluçOes técnicas para 
os problemas sociais, a CNBB 
sugere nao estar disposta a 
abr i r mão de busca r um 
caminho politico que evite as 
in jus t iças c r i adas : pelo 
capitalismo selvagem e a asfixia 
da l iberdade dos s i s t emas 
coletivistas de Estado. 

O documento elaborado sob 
a superv i são do I n s t i t u t o 
Nacional de Pastoral— INP 
da CNBB, contou com a 
participação do secretário-geral 
da CNBB, Dom Luciano 
Mendes de Almeida — cotado 
para a presidência da entidade 
— do bispo, Dom Valfredo Tefé 
e de sete assessores da CNBB 
dividido em t r ê s p a r t e s , o 
trabalho apresenta uma análise 
das t r ans fo rmações sócio-
cu l tu ra i s da sociedade 
brasileira, entra em questões 
teológicas, admitindo que a 
nível interno a caminhada da 
Igreja nao se realiza, isenta de 
tensões, embora sustente que a 
unidade da Igreja supOe uma 
pluriformidade de expressão. 

Numa terce i ra pa r t e , o 
trabalho apresenta pistas e 
critérios para a elaboração de 
diretrizes pastorais reforçando 
que a Igreja continua sendo 
chamada à missão profética de 
denúncia — que desvela a 
falsidade de mitos e ídolos da 
sociedade de consumo; de 
critica das opções sociais e 
pol i t icas , que r e d u n d a m 
efetivamente na opressão e 
miséria do povo. 

Ao fazer a anál i se da 
conjuntura politica e económica, 
a CNBB s u s t e n t a que a 

D. Luciano dirigiu trabalhos 

exis tência de uma imensa 
pobreza, ao lado de minorias 
cada vez mais ricas, constitui-se 
num escândalo injustificável e 
de consequências imprevisíveis. 
Por outro lado, a frustração do 
P lano de Es tab i l i zação 
Económica e a insegurança 
crescente dos c idadãos — 
apontam — contribuiu para 
uma sensação geral de desalento 
e pa ra o e svaz iamen to do 
conceito de cidadania. 

A CNBB critica, também o 
processo eleitoral de 15 de 
novembro passado, afirmando 
que ficou patente a fragilidade 
da estrutura partidária com 
uma campanha marcada pela 
pobreza de debates e propostas 
programáticas. 

No quadro das mudanças 
sócio-culturais os meios de 
comunicação social também sao 
alvo de criticas. Estes veículos 
— acentua o trabalho — sao 
instrumentalizados para manter 
a i lusão cap i t a l i s t a de um 
mundo de bem-es ta r , 
escondendo as contradições, 
o f e r e c e n d o g r a t i f i c a ç õ e s 
s imból icas e cu l t ivando no 
público a falsa impressão de ser 
o elo mais i m p o r t a n t e da 
corrente . A CNBB acha, 
também, que os meios de 
comunicação quase sempre 
distorcem e limitam as posiçOes 
e documentos da Igreja, de 
acordo com interesses setoriais. 

O trabalho levanta algumas 
indagações sobre os limites da 
par t ic ipação da Ig re ja na 

transformação da sociedade, um 
dos pontos de tensão a nível 
interno, que, por certo, serão 
exaustivamente debatidos em 
I ta ic i . E n t r e esses pon tos 
merecem destaque: "É possível 
voltar a um modelo do passado, 
a uma posição da Igreja que nao 
reconheça, a au tonomia da 
politica? É suficiente que a 
Igre ja se l imite à tarefa, 
necessária , da denúncia 
profética e do testemunho de 
valores que a sociedade atual 
tende a rejeitar, ou a Igreja deve 
oferecer um modelo ou proposta 
ideal de nova sociedade, a partir 
de sua doutrina? Ou ainda: A 
Igre ja deve pronunc ia r - se 
c la ramente pela açao 
democrática e contribuir para a 
formação politica de leigos 
cristãos? 

Estas questões inquietam, 
hoje, o episcopado brasileiro em 
sua maioria representado pela 
chamada ala moderada — cerca 
de 80 por cento deo colégio 
eleitoral de Itaici — que, se 
coloca entre as posiçOes dos que 
levam à risca os princípios da 
Teologia da Libertação e os 
bispos mais identificados com a 
Igre ja conse rvadora que 
criticam o forte engajamento da 
Igreja nas questões de ordem 
temporal, em detrimento de sua 
missão espiritual. 

Conqu i s t a r es te g rupo 
moderado vai envolver, até o 
inicio da assembleia, os esforços 
dos candidatos aos cargos de 
presidente, vice-presidente e 
secretário-geral da CNBB e 
também dos que aspira e 
integram a Comissão Episcopal 
de Pastoral. Até agora, para 
presidir a CNBB, o nome mais 
cogitado é o do atual secretário-
geral, Dom Luciano Mendes de 
Almeida. O grupo mais 
conservador chegou a apontar o 
arcebispo de Belo Horizonte, 
Dom Serafim Fernandes como 
um possível candidato, mas ele 
desmente esta intenção. Os 
partidários da candidatura de 
Dom Luciano afirmam que seu 
t r âns i t o j u n t o à maior ia 
moderada é muito bom, e nesses 
oito anos à frente da secretaria 
geral, ele pôde demonstrar 
habilidade politica nao apenas 
no trato de questões internas 
da Igreja, mas também, na 
qualidade de interlocutor da 
Igreja junto ao Governo. 


