
Sarney quer reforçar a Aliança 
Reforçar a Aliança De

mocrática, especialmente 
o PMDB. e promover a 
união do partido e sua inte
gração com o Governo. Foi 
esta a orientação do presi
dente José Sarney ao lider 
do Governo no Congresso, 
deputado Carlos Sanf An-
na, a quem recomendou ex
plicitamente: "Nada de 
hostilidade. A palavra de 
ordem é concórdia e união 
para que seja possível su-
peiar as dificuldades e 
completar a transição de 
forma pacifica". 

— Meu papel será tentar 
superar as dificuldades, 
promover a unidade e apro-
ximidade do PMDB com o 
Governo. Já a coordenação 
do entendimento em torno 
do Regimento Interno da 
Constituinte ficará com o 
presidente Ulysses Guima
rães, que é, notoriamente, 
a maior figura do partido, 
com trânsito em todas as 
correntes, explicou Carlos 
SanfAnna. que na condi
ção de lider participará da 
também costura do acordo. 

O líder afirmou que o 
acordo que vem sendo ne

gociado por Ulysses Gui
marães "caminha a passos 
largos". Segundo ele, a ex
pectativa é de que já no 
próximo dia 10 — ou 11 —os 
constituintes estarão vo
tando o regimento interno 
da Constituinte. Carlos 
SanfAnna adiantou que o 
acordo terá como base a 
emenda do d e p u t a d o 
Maurilio Ferreira Lima 
(PMDB-PE) ao parágrafo 
7" do artigo 57 do projeto de 
Regimento Interno. 

— A emenda Ferreira Li
ma se destina a sobrestar 
as medidas que impeçam 
os trabalhos e as decisões 
soberanas da Assembleia 
Nacional Constituinte. A 
esta emenda deverão ser 
incorporadas outras emen
das, como a apresentada 
pelo líder do PFL na Câma
ra, deputado José Louren
ço e parte do substitutivo 
do relator, senador Fer
nando Henrique Cardoso 
(PMDB-SP)— explicou o 
líder do Governo. 

Na opinião de Carlos 
SanfAnna. o Governo vem 
se portando com "a maior 
dignidade" em relação à 

Constituinte. Disse, no en
tanto, que o Governo não 
pode se isolar, manter-se 
equidistante, no exato mo
mento em que os consti
tuintes tentam interferir de 
forma brusca no Executi
vo. 

— E preciso ficar claro 
que a Constituinte não pode 
se imiscuir em um Governo 
existente e em ação. regido 
por uma Constituição em 
vigor. Neste caso, é dever 
deste mesmo Governo in: 
t e r f e r i r — a f i r m o u 
SanfAnna. • 

BOICOTE 
Sem confirmar ou negar 

que esteja sendo vitima de 
um boicote por parte da cú
pula do seu partido e da ala 
mais esquerda do PMDB. 
SanfAnna disse que è natu
ral que haja uma certa rea-
ção à figura do lider do Go
verno, só existente até an
tes de 1964. "No momento 
em que o Governo volte a 
recorrer ao desempenho do 
seu líder, é natural e até 
claro que haja uma certa 
incompreensão em relação 
a seu papel", justificou o 
deputado. 


