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A atividade ou ação de um partido político no Congresso Nacional 
e na Assembléia Nacional Constituinte não se resume apenas na 
apresentação de emendas, de projetos e muito menos da presença 
em Plenário. Todas estas são questões importantes, porém mais 
do que isso está a postura do partido diante dos fatos e da história 
do País. 

Por este ângulo é que o PDT precisa ser visto. Pela sua postura 
diante dos fatos mais relevantes da vida nacional, quando, tomando 
a dianteira de outros partidos, não hesitou em correr o risco da 
denúncia, do alerta à Nação. Mesmo que, num primeiro instante, 
esta postura veio a ser questionada, avançou o PDT com a tranqüi- 
lidade daqueles que sabem diferençar a glória efêmera do senso 
do dever e da responsabilidade. 

Assim, não teme o PDT o julgamento do povo. Participou da 
campanha das Diretas-já e denunciou o espúrio Colégio Eleitoral. 
Mas apoiou Tancredo, que significava a travessia, a transição. De- 
nuncia, hoje, o abandono das teses e dos postulados que levanta- 
ram o povo nas ruas. Denuncia, hoje, a tentativa que se faz de 
minimizar o poder e a soberania da Constituinte. Denuncia os paco- 
tes e a atual ilegitimidade do Poder. 

Mas não é só de denúncias que se faz o trabalho do PDT. 
Os seus parlamentares, com a qualificação e o aval das urnas, 
aqui chegam com propostas concretas para mudar o País. E estas 
foram, ao longo destes primeiros dias de Constituinte e de Con- 
gresso Nacional, apresentadas em forma de discursos, projetos, 
sugestões e debates. O resumo deles estão aqui contidos, neste 
nosso contato com a Imprensa. Esperamos que possam analisar 
e julgar o nosso trabalho e que, a partir de agora, possamos contar 
com a colaboração de todos. 



CONVOCAÇÃO DE MINISTRO 

O PDT, demonstrando mais uma vez sua preocupação com 
a questão econômica brasileira, apresentou Requerimento de Con- 
vocação Extraordinária da Assembléia Nacional Constituinte para 
audiência do Ministro da Fazenda, Ddson Funaro. O requerimento 
encaminhado pelo Líder do PDT na Câmara, deputado Brandão 
Monteiro, teve o apoio e a assinatura do Vice-Líder do PT, pelo 
Líder do PS, pelo Líder do PDS, pelo Líder do PCB, pelo Líder 
do PC do B, pelo Líder do PMB, pelo Líder do PDC e pelo Vice-Líder 
do PTB. 

Estranhamente depois por pressão do Palácio do Planalto, dos 
Conservadores do PMDB e do PFL, o Requerimento de convocação 
do Ministro da Fazenda não foi aprovado. 

O objetivo do PDT era saber do Ministro da Fazenda, as seguintes 
informações: 
1) encaminhamento das negociações da dívida externa brasileira 

e as condições de pagamento do principal e serviços; 
2) situação atual das reservas cambiais do Brasil. Evolução nos 

últimos dois anos; 
3) volume da dívida externa. Vencimentos; 
4) política do Governo relacionada com o atual estágio da inflação, 

taxas de juros e sistema financeiro nacional; 
5) propostas do Governo da República com vistas a debelar a 

grave crise econômica brasileira, sem afetar emprego e salário. 
Hoje ninguém sabe qual a situação da dívida e os efeitos da 

moratória. O Ministro continuará sendo ouvido apenas por poucos 
interlocutores que não têm poderes para influir na condução da 
política econômica do Governo. 
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REGIMENTO INTERNO 

O PDT apresentou também um Substitutivo ao Projeto de Reso- 
lução sobre o Regimento Interno da Assembléia Nacional Cons- 
tituinte. 

A Justificação do PDT baseou-se no seguinte: 

A Bancada assim o faz. Senhores Constituintes, por ^ 
ser mais adequado à compreensão da natureza das 
nossas propostas do que se apresentadas por emen- 
das ao projeto submetido à nossa apreciação, tal é 
o número das emendas que se fazem necessárias para 
suprir nas lacunas para que o Projeto esteja em condi- 
ções de regular adequadamente o funcionamento da 
Assembléia Nacional Constituinte. 

Preocupa-se o substitutivo, em primeiro lugar, em 
garantir a imunidade e a independência dos Senhores 
Constituintes para o bom desempenho de sua missão. 
Resguarda-se a figura do Constituinte contra qualquer 
processamento sem a devida licença da Assembléia, 
como é tradição de todo Parlamento. 

Outro ponto que merece destaque é o desdobra- 
mento que o substitutivo prevê do número de comis- 
sões previsto no projeto para 16 comissões, para que 
as comissões tenham mais definidas suas atribuições, 
mais nítido o seu pape! e mais visível para todos. Cons- 
tituintes e sociedade, campo de ação de cada comis- 
são. 

Preocupou-se o substitutivo, sobremaneira, com a 
participação da sociedade no processo de elaboração 
constitucional. Previu audiência em cada comissão 
aos setores organizados da sociedade, bem assim dará 
encaminhamento às propostas destes mesmos seto- 
res. 

Consentâneo com estas preocupações, quer o subs- 
titutivo que termos constitucionais sejam submetidos 
a plebiscito nacional desde que 20% dos Constituintes 
votem a favor de tal decisão. 

A divulgação dos trabalhos da Constituinte torna-se 
imperiosa para o conhecimento da sociedade dos de- 
bates constitucionais e sua consciente participação. J 



PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2-A 

O PDT apresentou ao Projeto de Resolução 69 Emendas, muitas 
das quais foram aproveitadas no que se tornou o Regimento Interno 
que regerá os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte. Pode- 
mos dizer que a Emenda apresentada pelo PDT sobre a Redação 
do PREÂMBULO do Regimento, resume as posições do Partido 
naquilo que ele entende deva ser o espírito de funcionamento da 
Constituinte. 

A Assembléia Nacional Constituinte, reunida sob a 
égide da decisão soberana da sociedade brasileira, 
representa o divisor democrático na vida institucional 
do País. Eleitos pelo voto iivre e secreto do povo brasi- 
leiro, Deputados e Senadores Constituintes assumem 
a histórica tarefa de transformar o arcabouço jurídico 
que regula a vida dos seus cidadãos. A promulgação 
da Constituição elaborada por esta Assembléia, deve- 
rá significar com legitimidade e sinceridade os gran- 
des anseios nacionais. Sendo divisor democrático, a 
Assembléia Nacional Constituinte oferecerá oportuni- 
dades a todos os cidadãos que pretendem contribuir 
para a formulação dos futuros preceitos constitucio- 
nais. Afinai, somos todos, resultado extraordinário da 
mobilização da população brasileira, que espera dos 
seus Constituintes um sério compromisso com o futu- 
ro. Constituintes eleitos pelos brasileiros, defendere- 
mos as liberdades e direitos individuais, a Justiça So- 
cial eu ma Constituição definitiva que assegure a sobe- 
rania, a tranqüilidade e o desenvolvimento para os 
nossos irmãos. 

Nesta fase de transição institucional, os Constituin- 
tes — delegados do povo — têm o poder para sob res- 
tar medidas que possam ameaçar os trabalhos e as 
decisões soberanas da Assembléia, no cumprimento 
da missão histórica que lhes foi conferida. 

A urgência requerida para que se complete a transi- 
ção política como a promulgação da futura Consti- 
tuição, levam os Constituintes a darem prioridade à 
elaboração da nova Carta que sepultará definitivamen- 
te o entulho autoritário. 
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Líder DEPUTADO BRANDÃO MONTEIRO 

Vice-Líderes DEPUTADO ADHEMAR DE BARROS FILHO 

DEPUTADO AMAURY MÜLLER 

DEPUTADA MOEMA SÃO THIAGO 

DEPUTADO VIVALDO BARBOSA 

LIDERANÇA NO SENADO 

Líder SENADOR MAURÍCIO CORRÊA 

Vice-Líder SENADOR MÁRIO MAIA 
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