
Falta de quórum recebe a 
ajuda de 97 peemedebistas 
Dos 305 parlamentares que com- do plenário, Carlos SanfAnna, ! 

õem a bancada do PMDB no rritiron da tribuna n snhstihit: 
Dos 305 parlamentares que com

põem a bancada do PMDB no 
Congresso constituinte, 97 ausenta-
ram-se da sessão de ontem para 
impedir, por falta de quórum, a 
votação do substitutivo de Regi
mento Interno. O movimento con
tra a obtenção de quórum foi 
comandado pelo líder do governo 
na Câmara , deputado Carlos 
SanfAnna (PMDB-BA), auxiliado 
por Rober to Cardoso Alves 
( P M D B - S P ) , P r i s c o Viana 
(PMDB-BA) e Mil ton Reis 
(PMDB-MG). Para Prisco Viana, 
"prazo não faz mal em política". 

Segundo o deputado Hermes Za-
netti (PMDB-RS), até o assessor do 
Gabinete Civil da Presidência, 
Henrique Hargreaves, tentou alici
ar deputados para evitar que o 
quórum para a votação (280 par
lamentares) fosse atingido. Har
greaves, no entanto, negou a acu
sação, embora estivesse irregu 
larmente no plenário. 

1 raieao 
A esquerda do PMDB, segundo a 

d e p u t a d a C r i s t i n a T a v a r e s 
(PMDB-PE), contava com a "trai
ção" de cerca de apenas quarenta 
deputados. O número de parlamen
tares peemedebistas que se ausen
taram já era previsto pelos pefelis-
tas, entre eles o ministro das 
Comunicações, António Carlos Ma
galhães. 

O ministro da Justiça, Paulo 
Brossard, visitou ontem à tarde o 
líder do PMDB, Luiz Henrique 
—que estava reunido com os corr-
denadores de bancada de seu 
partido. Depois do encontro, Bros
sard, em entrevista, defendeu a 
posição do PFL contra a tese da 
soberania do Congresso constituin
te. 

Carlos SanfAnna 
Ontem à noite, já com o PFL fora 

do plenário, Carlos SanfAnna, Í 
criticou, da tribuna, o substituf 
do senador Fernando Henriqi 
Cardoso (PMDB-SP), solicitando 
adiamento da votação. Seu pedjc 
foi fulminado pelo presidente < 
Congresso constituinte e do PMD 
deputado Ulysses Guimarães, q 
o rejeitou "por falta de ampe 
regimental". 

Em seu discurso, SanfAnna te 
tou argumentar que "é preci 
continuar o esforço para evitar 
divisão interna do PMDB e unir 
aos outros partidos". Ele falou lo 
depois que o líder do PMDB 
Câmara, Luiz Henrique (SC) 
havia discursado, num longo elog 
ao substitutivo de Fernando Hen> 
que. 

Referendo 
SanfAnna atacou a inclusão, i 

substitutivo, da figura do referem 
popular para aprovação final ( 
nova Constituição brasileira. Dis: 
que plebiscito "é uma quest; 
constitucional e não regimental 
Lamentou também a inclusão c 
que qualificou de "muitas matérii 
polêmicas", citando a afirmaçã 
da soberania do Congresso cons' 
tuinte como uma delas. A questá 
da soberania foi o elemento-chav 
para a divergência pefelista. 

A saída do PFL do plenário e 
união dos partidos de esquerda a 
PMDB, para a aprovação do sub? 
titutivo, significou o oposto o 
pretendido por SanfAnna desc 
que, há duas semanas, foi indicai 
líder do governo pelo presiden 
Sarney. Sua indicação teve co-> 
objetivo articular a Aliança Dem 
crática (PMDB e PFL) no plenár 
da Constituinte para, unificad 
respaldar as iniciativas do preí 
dente Sarney, garantindo-lhe se 
anos de mandato. 

Anuncie por telefone: 874-2874. 


