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evitará a confronta 
Freire quer biônicos 
disputando eleições 
Recife — Uma emenda estabe

lecendo como candidatos natos e com
pulsórios ao Senado todos aqueles que 
chegaram à Câmara Alta por via in-
direta será acrescentada pelo senador 
Marcos Freire (MDB-PE) ao projeto 
do senador Franco Montoro (MDB-
S>P) , que reduz para um ano o man
dato dos biônicos. 

A informação foi transmitida on
tem pelo parlamentar pernambucano, 
esclarecendo que « esta seria uma for
ma de os biônicos voltarem ao Se
nado, dando demonstração de den
sidade eleitoral, já que teriam de ser 
testados nas urnas» . Disse que a 
mesa do Senado — onde quatro dos 
sete componentes são indiretos — 
« reflete a maioria biônica da Arena e 
deslustra as tradições da casa» . 

Marcos Freire lembrou ser « sa
bido que em termos de senadores 
diretos, o MDB tem maioria sobre a 
Arena e,sendo assim,é inadmissível o 
comportamento do governo, em 
querer impor na composição da mesa 
a participação dessa figura nefasta, 
que é o bíônico: 

Ele explicou a decisão do MDB em 
não fazer parte de uma mesa onde os 
senadores indiretos tiveram parti
cipação garantida: « a opinião publica 
do Brasil aguardava mais do que 
palavras, um comportamento con
creto em relação a representação es
púria criada pelo pacote de abril» . 

— A Arena — acrescentou — 
I , rna tática política desastrosa, se 

encarregou de nos oferecer todas as 
condições para uma atitude objetiva 
de repulsa. Dai, a nossa decisão de 
não participarmos da mesa diretora, 
abrindo mão de cargos que nos per
tenciam. Com isso, oferecemos à 
nação um gesto que foi ao mesmo 
tempo de repulsa e de protesto. 

Quanto à participação do MDB em 
comissões dirigidas por biônicos, ele 
esclareceu que a oposição fará parte 
das equipes, mas se recusa a parti
cipar de Cargos de Direção: « Onde os 
Í(residentes forem biônicos nós não 
içaremos na diretoria, mas mesmo 

assim as integraremos, porque é um 
dever funcional nosso, estarmos nos 
órgãos da casa, para exercermos nos
sa função de debate, fiscalização e 
crítica. Apesar de dirigir algumas 
dessas comissões constituir um di
reito do MDB, devido ã sua represen
tatividade, abrimos mão desse direito, 
mas debateremos os assuntos em 
plenário» . 

Ele informou que algumas suges
tões — no sentido de não serem apar-
teados os biônicos — são imprati
cáveis , como também chamar os 
senadores indiretos de «excrescên
cia» , ao invés de « excelência» , por 
isso levaria a casa ao ridículo: « mas 
tudo decorre da existência de corpos 
estranhos ao parlamento» . 

Voltou a dizer que o MDB se 
baterá pela extinção, o mais rápido 
possível do senador biônico. 


