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PFL amplia exigências para acordo 
com PMDB sobre regimento interno 

Da Sucursal de Brasília 

0 PFL resolveu 
ampliar suas exi
gências para fa
zer um acordo 
com o PMDB vi
sando a aprova
ção do regimento 
interno do Con
gresso constituin
te. Agora o PFL 
pretende retirar do substitutivo do 
senador Fernando Henrique Cardoso 
(PMDB-SP) a possibilidade de inicia
tiva popular de propostas à nova 
Constituição, as audiências populares 
obrigatórias para as subcomissões, a 
consulta plebiscitária prevista para 
os projetos de resolução, e também 
modificar o quórum das comissões, 
passando de maioria simples para 
absoluta. A disposição do PFL foi 

transmitida à Folha pelo líder do 
partido na Câmara, deputado José 
Lourenço (PFL-BA). 

O líder do PMDB na Câmara, Luiz 
Henrique (SC), 46, disse ontem, ao 
tomar conhecimento das novas exi
gências do PFL, que seu partido 
pretende levar o substitutivo de 
regimento à votação no dia 10, 
terça-feira, independente de acordo. 
Segundo Luiz Henrique, o PFL tinha 
levantado objeção apenas à sobera
nia e ao funcionamento da Câmara e 
do Senado ser apenas extraordinário. 
Em reunião no último domingo, 
Lourenço e Luiz Henrique decidiram 
substituir abertura do parágrafo 7o 

do artigo 57 por uma emenda elabo
rada por Maurílio Ferreira Lima 
(PMDB-PE), pela qual a soberania 
do Congresso constituinte será exer
cida apenas para garantir seu traba
lho em caso de ameaça. O líder do 

gove rno na C â m a r a , Carlos 
SanfAnna (PMDB-BA), 53, afirmou 
ontem que o presidente do Congresso 
constituinte, Ulysses Guimarães, in-
cumbiu-se, em acordo com o PMDB e 
com o governo, de assumir pessoal
mente as negociações para aprova
ção do regimento interno. Ele disse 
que a expectativa do governo é que 
nos próximos dias 10 e 11 o regimento 
do Congresso constituinte esteja 
aprovado, sem qualquer ruptura na 
Aliança Democrática. Afirmou que 
Ulysses Guimarães chega a Brasília 
no próximo domingo e que, enquanto 
permanece em São Paulo, vem man
tendo contatos telefónicos com os 
líderes partidários para adiantar as 
negociações. 

Senado 
O líder do PMDB no Senado, 

Fernando Henrique Cardoso, está 

convocando uma reunião dos 
senadores do partido para a próxi; 
segunda-feira, dia 9. Na reunião 
PMDB deverá decidir se apoia 
iniciativa do presidente do Sena< 
Humberto Lucena (PMDB-PB), 
realizar sessões da Casa, parale 
mente ao funcionamento do Congr< 
so constituinte, embora em bx>rá 
diferentes. Ulysses Guimarães i 
fende que o Senado e a Cama 
permaneçam em "recesso branct 
só se reunindo em ocasiões extra-
dinar ias. 

A primeira sessão do Senado es 
ano ocorrerá no dia 9, às 18h30. Ne 
os senadores votarão as mudanças 
seu regimento interno, para adeqi 
lo aoCongresso constituinte: Nes 
alteração, o Senado pretende proif 
a apresentação de proposições < 
iniciativa parlamentar, até a pi 
mulgação da nova Constituição. 

! Constituinte deve evitar prepotência, diz Cardoso Mandato passm 
Da Reportagem Local 

O senador Fernando Henrique Car
doso (PMDB-SP), 55, relator do 
substitutivo do regimento interno do 
Congresso Constituinte e líder de seu 
partido no Senado, disse ontem, às 
16h30, em sua residência na rua 
Maranhão, centro paulistano, duran
te sua primeira entrevista depois da 
cirurgia plástica a que foi submetido 
na sexta-feira, 27 de fevereiro (para 
retirar bolsas de gordura das palpe-

ANTES 

bras inferiores), que "seria uma 
prepotência do Congresso constituin
te alterar o regimento da Câmara e 
do Senado". 

Cardoso destacou que as duas 
Casas têm "funções privativas" que 
a Constituinte não pode assumir 
(como, por exemplo, no caso do 
Senado, a aprovação da indicação 
presidencial de nomes de embaixa
dores). Usando óculos escuros ("o 
médico recomendou que eu evite a 
luz do sol ou outras luzes fortes sobre 

os olhos"), o senador disse que o país 
espera "que façamos a nova Consti
tuição num prazo rápido", e que "é 
preciso haver bom senso" quanto ao 
equilíbrio dos trabalhos do Congresso 
constituinte, da Câmara e do Senado. 
A emenda que convocou o Congresso 
constituinte afirma que ele agirá de 
forma "livre e soberana" mas, para 
Cardoso, é necessário definir bem o 
que é soberania, "que não pode ser 
confundida com o absolutismo de 
quem quer que seja, nem do Executi
vo, nem do próprio Legislativo". 

AGORA 

Cardoso fez cirurgia plástica para retirar bobas de gordura sob os olhos (a esq.|; ainda em recuperação, usa óculos escuros « olhe 

por negociação, 
reconhece Macie 

Das Sucursais de Recife 
e Brasília 

O ministro-chefe do Gabinete Ci' 
Marco Maciel, 46, disse ontem < 
Recife (PE), durante entrevista co 
tiva, que apesar de a Constituição > 
vigor garantir ao presidente Jc 
Sarney um mandato de seis anos, 
questão deverá passar pôr ur 
negociação entre os partidos' poli 
cos, para que haja um consenso e 
torno do tema. Segundo Maciel, "p 
diversas vezes o próprio presider 
Sarney já se manifestou «obre 
assunto, pedindo uma definição". 

Ele posicionou-se favorável a u 
mandato de seis anos para Sarnt 
argumentando que o mandato e? 
estabelecido pela Constituição e 
vigor. Defendeu, entretanto, v 
mandato de cinco anos, sem direit< 
reeleição, para os próximos presidi 
tes. "A não reeleição é uma tradiç 
republicana e acho que ele deve s 
mantida", afirmou. O ministro- dis 
também que, "pessoalmente-", es 
trabalhando para que o mandato se 
de seis anos, acrescentando ;.lÍCon< 
dero meu dever lutar pelas ideias q< 
defendo". Maciel declarou es per 
que "este seja o entendimento-a s 
acordado entre o PMDB e PFL, qt 
compõem a Aliança Democrática". 

Sobre a soberania do Congres: 
constituinte, Marco Maciel disse qi 
"a Constituinte foi convocada,.atr 
vés da emenda constitucional númei 
26, para discutir, votar e promulgar 
nova Carta e, ao lado desta tarefa, 
Congresso Nacional deve se reun 
para ser o fiscalizador do Pod 
Executivo e Câmara e Senado disc 
tir e votar a legislação ordinária". 

Jornais 

O presidente Sarney teria . 
queixado ao deputado Egídio Ferre 
ra Lima (PMDB-PE) de estar sitiar 
pelos quatro grandes jornais de Si 
Paulo e do Rio de Janeiro, segum 
relato do parlamentar no pfograir 
de televisão "Opinião Pública". 

Senador critica nova 
candidatura de Luiz 
Henrique à liderança 

Da Reportagem Local „ . 

O senador Mário Covas (PMDI 
SP) condenou a candidatura à lid' 
rança do Congresso constituinte r 
deputado federal Luiz Henrique (SC 
líder do PMDB na Câmara, dizenc 
que o PMDB tem de atuar "sob de 
parâmetros diferentes" —um denti 
da Câmara e outro dentro tjo |Co 
gresso constituinte. "Quem é líder t 
Câmara ou no Senado faz parte f 
briga entre governo e oposição, onc 
o PMDB tem um compromisso com 
governo. A liderança no Congrest 
constituinte tem de ser nitidamen 
partidária", disse Covas, que dispu 
a liderança do Congresso constituis 
te. E foi além ao comentar 
interferência do Executivo na.esc. 
lha do líder: "Isso é heresia"." 

Covas disse que a liderança t 
Congresso constituinte tem de st 
ndependente da Câmara, , *• 


