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Bancada do PMDB indica Lucena 
por Riomar Trindade 

de Brasília 

O funcionamento do Senado 
e da Cornara dos Deputados 
deve dar prioridade absoluta 
â Assembleia Nacional Consti
tuinte e o caminho mais fácil é 
a reformulação dos regimen
tos Internes das duas casas 
para, a partir de marco, quan
do será Instalada a nova legis
latura, só tratarem ordinaria
mente de temas relevantes, 
mediante acordo das lideran
ças dos partidos. Este é o pen
samento do senador paraiba
no Humberto Lucena, que nes
sa segunda-feira deve ter seu 
nome referendado pelo plená
rio para a presidência do Se
nado e, por extensão, do Con
gresso Nacional. 

Lucena, na sexta-feira, foi 
indicado para a presidência 
do Senado pela bancada do 
PMDB, partido maioritário na 
casa, vencendo a disputa in
terna travada com o senador 
Nelson Cimeiro, represen
tante do Rio de Janeiro. Luce
na obteve 25 votos diante de 
19 dados a Nelson Carneiro, 
registrando-** ainda um voto 
em branco (á reunido, esta
vam presentes 45 dos 46 sena

dores do partido, pois Alvor* 
Dias, eleito governador do Pa
raná, nflo compareceu, nem o 
seu suplente Francisco Lelt» 
Chovas, atuol procurador de 
Justiça Militar). 

(O senador Humberto Luee-
na admite a necessidade d* 
alguns pontos polémicos de 
nova Constituiçflo serem refe
rendados por um plebiscite 
nacional, conforme disse ao 
repórter Edson Beú.) O sena
dor sugere, por exemplo, que 
questões como o regime de 
governo (parlamentarismo ou 
presidencialismo), a duração 
do mandato presidencial, o 
aborto e outros assuntos de 
difícil consenso ' sejam In
cluídos nas disposições transi
tárias da Carta Magna a ser 
elaborada pela Constituinte, 
para serem confirmados ou 
nflo depois pelo povo. 

Apesar de considerar legiti
ma a representatividade dos 
delegados eleitos, o senador 
defende o plebiscito come 
uma forma de assegurar à 
plena aceitação do novo texto 
constitucional. 

Humberto Lucena acha que 
a futura Constitulçflo brasilei
ra será de centro-esquerda e 
bastante progressista. Ele jus-
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tlfica sua previsão, com base 
no elevado percentual de re
novação do Congresso Nacio
nal, superior q 60%, conforme 
lembrou. Na sua eptniflo, o 
significativo número d* votos 
nulos nflo compromete a re
presentatividade da Consti
tuinte. Segundo Swt interpre
tação, esse fenómeno aconte
ceu mais em decorrência da 
feitura complicado da cédula 
do que pelo desinteresse do 
eleitor. 

A bancada do PMDB no Se

nado decidiu também indicar, 
paro a primeira vice-
presidéneia o senador José' 
Inácio (ES), mas deixou vaga a 
segunda vice-presidénda pai: 
ra negociaçflo com o PFL, por-' 
tido integrante da Aliança De-2 
mocrática que dá sustentação ' 
politica ao presidente José < 
Sarney. Para a primeira secre
taria, a bancada do PMDB «*v 
colheu o senador Jutahy Ma
galhães (BA), o o senador Dlr-
ceu Carneiro (SC) para a ter-'' 
coiro secretaria. A bancada' 
deixou vogas a segunda e a s 
quarta secretarias para nego-' 
ciar com os partidos de oposi-'! 

coo, conforme anunciou o se
nador Alberto Campos (MT), 
ao anunciar a decisão da reu?lí 
niflo da bancada. 

O senador Fernando Henrf- ' 
qum Cardoso (SP), escolhido'4 

líder do PMDB, advertiu queq> 
bancado pemedebista preten- , 
de apoiar o governo, mas exl" 
gira saber com antecedência * 
que decisões estarão apoian
do. "Vamos trabalhar por* , 
elaborar uma Constituição" 
que defenda a democracia e 
as transformações sociais. E.. 
defenderemos os Interesses; 
nacionais, doa em quem ' 
doer", afirmou. 
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