
O PMDB apoia o destaque do PDS, que contraria os interesses do PFL, do PDS e dos senadores biônicos. 
Se não houver acordo de lideranças pa

ra afastar o impasse que está dificultando 
um entendimento para a votação, ainda ho
je, da emenda Sarney de convocação da 
Constituinte, o Congresso Nacional poderá 
funcionar até o dia 20 ou 21 de dezembro, 
com a prorrogação da atual sessão legislati
va, que normalmente seria encerrada no 
dia 5 de dezembro, quando.se inicia o reces
so parlamentar. 

Essa hipótese foi admitida pelo próprio 
presidente do Congresso Nacional, senador 
José Fragelli, segundo informações obtidas 
ontem junto a líderes partidários. 

Ontem, a bancada do PMDB na Câmara, 
por maioria de votos, decidiu apoiar a reti
rada da expressão "sem prejuízo de suas 
atribuições constitucionais" do artigo 1» do 
substitutivo Walmor Giavarina à emenda 
Sarney da convocação da Constituinte, refe-
rindo-se à transformação do novo Congres
so em Assembleia Nacional Constituinte. 

Essa posição, ainda pendente de ratifi
cação no plenário do Congresso, para com
pletar o primeiro turno da votação e reali
zar o segundo e último turno, atende às 
posições do presidente da Câmara, Ulysses 
Guimarães, do líder do PMDB, Pimenta da 
Veiga, e da maioria da bancada, mas en
frenta oposição de setores do PDS, do PFL e 
da maioria do Senado — principalmente 
dos 23 senadores eleitos em 1982 e com man
dato até janeiro de 1990. 

A iniciativa da supressão daquela ex

pressão foi do vice-líder do PDS, deputado 
Bonifácio de Andrada (MG). O Senado, se
gundo revelou o líder pedessista Murilo Ba-
daró, não admite a aprovação da matéria 
nos termos em que pretende o destaque do 
deputado mineiro. Também o senador Fá
bio Lucena .(PMDB-AM) foi incisivo: no Se
nado não passa o destaque de Andrada. 

Se o destaque for vitorioso, estaria 
aberto o caminho para a Constituinte exclu
siva, isto é, sem o funcionamento simultâ
neo do Senado e da Câmara, para a legisla
ção ordinária. 

Já para a maioria da bancada do PMDB, 
a expressão "sem prejuízo de suas atribui
ções constitucionais", se mantida, provoca
rá em 1987 o funcionamento de quatro Câ
maras — Senado Federal, Câmara dos De
putados, Congresso Nacional (eventuais 
reuniões conjuntas da Câmara é do Senado) 
e a Assembleia Nacional Constituinte. 
Além disso, haveria a necessidade da elei
ção de três mesas diretoras — da Câmara, 
do Senado e da Constituinte (o Congresso é 
dirigido pela Mesa do Senado). 

Os senadores com mandato até janeiro 
de 1990, por sua vez, protestam contra a 
retirada da expressão do artigo Io porque 
ficariam em posição secundária. Não te
riam atribuição de Poder Legislativo ordi
nário e, pára vários deles, não haveria opor
tunidade de se elegerem membros das Me
sas da Câmara e do Senado, para o período 
1987/89. r i — ~ -

A tendência, se suprimida a expressão 
em exame, seria a eleição de uma única 
mesa diretora da Constituinte, com funções 
administrativas delegadas pela própria 
Constituinte, que também definiria as atri
buições legislativas ordinárias. 

Parlamentarismo 
O vice-líder do PDS, deputado Edison 

Lobão, apoiou ontem a tese defendida na 
véspera pelo deputado Alencar Furtado, do 
PMDB, de que a Constituinte deverá optar 
pelo parlamentarismo como sistema de go
verno na medida em que pretende criar 
para a estabilidade democrática um meca
nismo de defesa contra radicalismos que 
venham a surgir. 

Lobão previu que comunistas, anarquis
tas e "os que defendem desde uma reforma 
agrária radical até qualquer casuísmo que 
lhes facilite as ambições de poder" estão-se 
aglutinando com vistas à Constituinte. Para 
o vice-líder, "o anteparo natural a esta cor
rente seria a Constituição pelo centro de
mocrático, e mesmo pela direita". 

Por sua vez, o líder do PDT na Câmara, 
Nadir Rossetti, confirmou ontem que o go
vernador Leonel Brizola, do Rio de Janeiro, 
será realmente candidato à Constituinte 
por São Paulo, no próximo ano. Conforme 
outro deputado do partido, Elquisson Soa
res (BA), a intenção de Brizola é implantar o 
PDT em São Paulo, onde o partido carece de 
base e de quadros, de acordo com os seus | 
planos presidenciais. 
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