
ANC88 
Pasta 05 a 08 
fev/87 
017 

o G L O B O Quinta-feira, 5/2/87 O PAÍS • X 

Governo pretende formar bloco na Constituinte 
Lourenço inicia discussão entre os parlamentares 
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BRASÍLIA —Se 
as articulações pe
la escolha de um 
Líder do Governo 
no Congresso fa
lharem, o Presi
dente José Sarney 
passará a uma es
tratégia mais con-
tudente: a forma
ção de um bloco 
parlamentar com
posto de políticos 
da Aliança Demo
crática afinados 
com a postura mo
derada desejada 
pelo Governo na 
elaboração do no
vo texto constitu
cional. 

A idéia do Presi
dente foi recebida 
com entusiasmo 
pelos articulado-
res políticos de 
sua maior con
fiança. 

Ela foi inspira
da nos primeiros 
meses do Governo 
do Marechal Cas
telo Branco, quan
do a estratégia foi 
adotada para su
perar os obstácu
los impostos pelo 
partido majoritá
r io—o PSD — à 
concecução dos 
objetivos revolu
cionários de 1964. 

Sarney pensa 
em detonar a for
mação do bloco 
desde que recebeu 
a informação de 
que o Presidente 
do PMDB, da Câmara e da Consti
tuinte, Ulysses Guimarães, está dis
posto a demovê-lo da idéia de indicar 

Sarney, com Maciel, deixa o Palácio do Planalto 

um Líder do Governo no Congresso, 
que inevitavelmente entraria em 
conflito com o Líder eleito pela ban

cada. 
O Presidente investe também na 

posição da ala mais à esquerda do 
partido majoritário na Aliança De
mocrática assumida nas discussões 
sobre a emenda que convocava a 
Constituinte. 

Naquela ocasião, os chamados pro-
gresssitas do PMDB defenderam a fi
gura do Líder do Governo no Con
gresso para que o Líder eleito pela 
bancada não exercesse suas funções 
ao sabor das pressões e contrapres-
sões produzidas aos debates em que 
os interesses do Executivo e do Par
tido se chocavam. 

O Presidente da República está 
convicto não só de que a ala progres
sista do PMDB mantém essa posição 
(um exemplo é o Deputado e candi
dato à sucessão de Pimenta da Vei
ga, Egydio Fereira Lima), como tam
bém não tem a menor dúvida de que 
um bloco parlamentar nesses moldes 
seria majoritário dentro do próprio 
Partido. 

Além disso, Sarney confia em que 
esse bloco parlamentar seria indis
cutivelmente majoritário na Assem
bléia Nacional Constituinte, pois in
cluiria ainda os Senadores da 
Aliança e mais o PTB. 

— Õ Presidente conta com muito 
apoio pessoal nesse contingente par
lamentar moderado, mas concluiu 
que esses amigos estão dispersos. 
Basta aglutiná-los — disse um assí
duo e fiel interlocutor de Sarney. 

O Presidente da República acha 
que a soma dessas forças e de seus 
interesses garante posições em dois 
lados: os moderados saem fortaleci
dos e o Governo garante sua influên
cia na Constituinte. 

E mais: diante de qualquer dificul
dade, será utilizado o que um articu-
lador próximo ao Presidente chama 
de "poder de imantação". Ou seja , a 
influência que um Executivo forte 
exerce sobre setores parlamentares. 

Demora na definição do Regimento 
deixa os parlamentares preocupados 
BRASÍLIA — O reitor das normas 

preliminares para o funcionamento 
da Constituinte, Senador Fernando 
Henrique Cardoso (PMDB-SP), fez 
ontem uma advertência sobre a de
mora na aprovação da matéria: 

— Não podemos ficar uma semana 
nisso. Os juros estão subindo muito 
lá fora e os salários proporcional
mente caindo. 

Fernando Henrique comentou o 
número de emendas apresentadas ao 
projeto das lideranças — 72 — afir
mando ser natural "que as pessoas 
queiram neste momento demonstrar 
que estão atentas ao que ocorre na 
Constituinte". 

— Mas acho que não se deve exa
gerar — acrescentou. 

Ele defendeu a necessidade de um 
espírito de equilíbrio na aprovação 
das normas preliminares e manifes
tou sua expectativa de que na sessão 
de hoje o assunto será resolvido pelo 
plenário. Indagado sobre se o Presi
dente da Constituinte, Deputado 
Ulysses Guimarães (PMDB-SP), bai
xaria as normas caso a matéria não 
fosse votada hoje, o Senador respon
deu que este não é o propósito: 

— A intenção é que a Constituinte 
colabore. Chega um momento em 
que a maioria dos Constituintes quer 
trabalhar. 

Fernando Henrique examinará as 
emendas por blocos, dependendo do 
assunto, e disse que acolherá "tudo o 
que for aceitável, venha de onde vier 
e que ajudar a democratizar e dar efi 
ciência aos trabalhos da Constituin
te". Disse também que pretende per
mitir o acesso da imprensa ao plená
rio e qualificou o processo de 
definição das normas preliminares 
da Assembléia Nacional Constituinte 
como "o mais aberto" entre os verifi
cados em todas as Constituintes. 
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Pimenta da Veiga e Fernando Henrique sorriem na sessão da Constituinte 

A demora na votação do regimento 
provisório é, segundo o Deputado 
Fernando Santana (PCB-BA), "um 
reflexo do estado psicológico das ba
ses eleitorais que colocaram os 
Constituintes aqui". 

— Há uma ansiedade de discutir — 
afirmou Fernando Santana —, uma 
rejeição ao que vem pronto. Há 
quem tenha emendado o projeto sim
plesmente para dizer que emendou, 
que não vai engolir o prato-feito. 

Para Fernando Santana, o Con
gresso está perdendo umas 48 horas 
que vão ser muito úteis porque "as 
pessoas desabafaram, todo mundo 
botou para fora o que queria botar". 
O Deputado do PCB acredita que na 
medida em que as normas forem es
tabelecidas, os trabalhos irão fluir. 

Já Domingos Leonelli (PMDB-BA) 
acha que no meio da confusão para a 
aprovação das normas preliminares 
está em jogo o poder constituinte: 

— Somos ou não Constituintes? Os 
do PMDB querem ser poder, a cúpu
la quer também, mas tem que com
por com o Executivo. Ao Dr. Ulysses 
interessa ampliar a faixa de poder 
constituinte, mas ele está temeroso 
de desagradar outras instâncias do 
Poder Executivo. 

Ao contrário de Fernando Santa
na, Leonelli acredita que as sessões 
da Constituirite não serão fáceis: 

— Vai ser assim o tempo todo, com 
uma luta pelas questões substanti
vas, de conteúdo da nova Constitui
ção, e ao mesmo tempo a luta para 
ser Constituinte. 

A PRIMEIRA VITÓRIA DAS MULHERES NA ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE 

Deputadas conseguem gabinetes com banheiros 
BRASÍLIA — "Banheiro é uma questão de 

modernidade" (Ana Maria RaHes, PMDB-RJ). 
"A cuipa é da ditadura arquitetônica do Oscar 
Nlemeyer. D. Pedro li, quando construiu a es
tação de trem D. Leopoldina, já tiavia pensa
do nisso" (Sandra Cavalcanti, PFL-RJ). Foi 
dessa forma, num protesto em grupo na Pri
meira Secretária da Câmara, que 13 mulhe
res constituintes venceram ontem a primeira 
batalha no Congresso: banheiro privativo nos 
gabinetes de trabalho. 

Já sabendo da confusão do dia anterior, 
quando vários gabinetes. Inclusive dos ho
mens, foram Invadidos, o Primeiro Secretário, 
Paes de Andrade (PMDB-CE), abriu a reu
nião com as mulheres no seu gabinete pedin
do calma: "Está tudo certo, já reservei gabi

netes com banheiros para todas vocês". O 
compromisso assumido pelo Secretário não 
impediu reclamações, e ninguém abriu mão 
do direito de falar. É que, na guerra pelo 
espaço, sobraram apenas gabinetes no Anexo 
3, que não tem banheiro privativo. 

— Estou indo num banheiro usado por 24 
homens no gabinete da Liderança do PDT e 
você sabe como são os homens, ás vezes 
tenho que limpar o vaso. Banheiro privativo é 
uma questão de higiene — protestou Moema 
São Thiago (PDT-CE). 

Moema, que comandou a reunião com o 
Primeiro Secretário, disse que antes da Insta
lação da Constituinte a Câmara tinha lhe ga
rantido um gabinete (com banheiro) no oitavo 
andar do Anexo S. Quando, no dia da ins
talação da Constituinte, chegou lá com |ogo 

de toalhas, caixa de papéis e todo o seu ma
terial de trabalho, um Deputado (não quis di
zer o nome) já havia ocupado a sala. 

Paes de Andrade, acompanhado do Dire
tor Administrativo da Câmara, Adeimar Sabl-
no, ouvia atentamente as queixas e de vez 
em quando as Interrompia com justificativas: 

— Eu fiquei até as 4 horas da madrugada 
tentando resolver o problema. 

A reunião acabou com sorrisos, abraços e 
muitos agradecimentos. 

Paes de Andrade trancou-se novamente em 
seu gabinete para tentar resolver a segunda 
etapa do problema: os novos constituintes ho
mens, que há três dias fazem plantão na 
sua saia, queixando-se de invasão de suas 
salas e exigindo um lugar para trabalhar. 

BRASÍLIA — A disposição do Pre
sidente Sarney de patrocinar a for-
riiaçãb de um bloco parlamentar su-
prapart idário, começou a ser 
propagada ontem dentro do Congres
so pelo Líder do PFL na Câmara, Jo
sé Lourenço. 

Ele a ouviu do próprio Presidente 
da República, durante audiência no 
início da noite de terça-feira, e î a 
tarde de ontem anunciou que o pri
meiro objetivo do bloco — ainda não 
composto — seria impedir que a 
Constituinte altere aos poucos a 
Constituição vigente. 

Informalmente, boa parte dos 
constituintes já se pronuncia contra 
a possibilidade de renovação gradual 
do texto constitucional, sob o argu
mento básico de que é preciso garan
tir a estabilidade institucional no 
País. 

José Lourencco, com o aval do 
Governo, quer organizar o movimen
to. O candidato a Líder do PMDB na 
Câmara, Carlos SanfAnna, conver
sou com Lourenço e manifestou sim
patia pela idéia, mas pretende es
perar a eleição da liderança para 
cooptar mais pemedebistas modera
dos. 

Ontem à tarde, o Líder do PFL co
meçou a contactar os companheiros 
de bancada e os Lideres dos ou
tros partidos, mas, otimista, disse 
que já conta com mais de 350 parla
mentares que votarão contra a pro-, 
posta de dar à Constituinte plenos: 
poderes para mudar as Leis em vi-/, 
gor. 

Entre estes, alinha-se o Líder do 
PTB, Gastone Righi, que defende a 
manutenção do texto constitucional. 

—Se desaparecer a ordem consti
tucional, desaparece o próprio man
dato constituinte para o qual fomos 
eleitos — afirmou Righi. 

Apesar dessa posição, o Líder do 
PTB não pretende formar qualquer 
bloco com o PFL ou parcela do 
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Lourenço propaga idéia de Sarney 

PMDB. Ele afirmou que se o Gover
no quiser o açoio dos 18 Deputados 
petebistas, terá que propor um acor
do "às claras", incluindo o PTB co
mo partido de sustentação política 
de Sarney. 

— O Governo precisa de um parti
do na Constituinte? Quer o PTB? En
tão deve nos chamar para sentar à 
mesa e conversar. Sou Líder de uma 
bancada e não posso submeter-me à 
liderança de outro partido — atacou 
Gastone Righi. 

A reação do Presidente do PDS e 
Líder no Senado, Jarbas Passarinho, 
foi diferente. Ele desdenhou da pro
posta: 

— Parece que esse grupo seria 
uma tentativa de apoio ao Governo, 
que conquistou com o PFL e o PMDB 
78 por cento da Constituinte. Se o 
Líder José Lourenço está propondo 
isso, é sinal de que não acredita no 
respaldo da Aliança. 

Na opinião de Passarinho, é possí
vel que em determinados momentos. 

ou na defesa de algumas teses, o PDS-
vá se afinar com o Governo, mas ele,, 
crê que isso se dará espontâneamen-•; 
te, sem a necessidade de um grupoj, 
suprapartidário. t 

No "próprio PMDB, entre algunsí; 
moderados, a proposta de José Lou--
renço não chega a ser considerada.'̂  
U Deputado Prisco Viana, amigo pes--
soal do Presidente Sarney, tambén^^ 
crê que os alinhamentos ideológicos^ 
se darão naturalmente entre os di-,' 
versos partidos, sem a necessidade*" 
de um bloco. ';'. 

De qualquer maneira^ Prisco aflr-'' 
mou que votará contra a proposta de, 
dar à Constituinte o direito de revo-, 
gar a Constituição vigente. Outro vo-̂  
to contrário será o do Deputado Ro
berto Cardoso Alves (SP), que na; 
entanto admite a hipótese de aliar-sç" 
ao PFL. 

— Blocos não se criam artificialíf 
mente. As matérias irão surgindo, e"" 
as posiccões sendo definidas — dissé^ 
o Deputado Lúcio Alcântara (PFL-, 
CE), pondo em dúvida a eficácia dá-
idéia de Lourenço. 

Ele observou que,"^sses blocos se-̂  
rão dinâmicos, cóm adesões e-afàsta-"" 
mentos de constituintes, de acordo; 
com os assuntos em discussão". '-'. 

O Senador, Divaldo Suniâgy"(PFL-
AL), que também acredita na forma-' 
ção natural de grupos parlamentares^ 
no decorrer da Constituinte, salien
tou que "a opinião do Deputado José' 
Lourenço é dele e não do partido. A' 
frente Liberal só poderia manifestar^ 
uma posição sobre isso numa con-, 
vençào". ;:; 

Para o líder do PFL no Senadcf, 
Carlos Chiareüi, a formação do blocíÇ 
não apenas é viável como também já 
começa a ocorrer, "de forma espou;̂  
tânea". Segundo ele, os integrantes' 
dessa corrente serão identificados, 
"pela disposição de fazer, na Consti
tuinte, uma reforma e não uma revtK 
lução". 
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