
Lucena diz que blocos 
liquidam os partidos 

"O que tem de funcionar 
na Constituinte são os par
tidos. O Governo não pode 
ter lá um líder e acho que o 
presidente Sarney nunca 
pensou nisso" — disse on
tem o presidente do Sena
do, Humberto Lucena, pa
ra quem a formação de um 
bloco central para atuar na 
Assembleia representa "a 
liquidação da vida partidá
ria brasileira". 

Reconheceu rá impulsio
nar os parlamentares para 
posições em grupo durante 
votações de matérias im
portantes, mas serão sem
pre blocos informais, for
mados a partir de agrupa
mentos em função de inte
resses. Lucena também 
descartou a possibilidade 
de o bloco anunciado pelo 
líder do PFL na Câmara, 
José Lourenço, ter qual
quer inspiração do Execu
tivo. 

O senador revelou que es
teve longamente com o pre
sidente Sarney esta sema
na e não notou nele qual
quer interesse por esse blo
co moderado, algo que, se 
ocorresse, estaria quebran
do a equidistância com que 
o presidente se mantém 
nos problemas do Legislati

vo. Para Lucena, dizer que 
o Executivo tem interesse 
nesse grupo "é mera espe
culação". 

Ao revelar que vai procu
rar o presidente da Câma
ra para que, juntos, ado-
tem uma forma de funcio
namento das casas que pre
sidem durante a Consti
tuinte, Lucena disse que te
rá, a partir de Io de março, 
de realizar algumas ses
sões — sempre pela manhã 
— para aprovar mensa
gens do Executivo. 

Mas, disse, nada tratará 
de questões económicas, 
porque tem sido praxe do 
Executivo usar para esse 
setor o decreto-lei. Lucena 
porém acredita que a Cons
tituinte adotará uma posi
ção contrária a essa práti
ca que coloca o Legislativo 
em posição de inferiorida
de. 

Na primeira entrevista 
que concedeu como presi
dente do Senado, o senador 
Humberto Lucena descar
tou a possibilidade de vir a 
aproveitar outros ex-
senadores, a exemplo do 
que fez com Passos Portos, 
nomeado para diretor-
geral, em cargos de con
fiança. 


