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Lucena Pediu Uma Nova 
Organização Política
O S enador 
H u m b e r t o  
Lucena, Presi
dente do Con
gresso Nacio
nal e do Sena
do Federal, fez 
a abertura so
lene do 2? Dia 
dos debates 
do Seminário 
Internacional, 

apresentando os conferencistas prin
cipais e moderando os debates. An
fitrião do Seminário, realizado no 
Auditório Petrônio Portella do Sena
do, Lucena destacou a necessidade 
premente de a Assembléia Nacional 
Constituinte prover uma nova orga
nização do poder político-adminis- 
trativo para o País.

“É com a mais grata satisfação que 
tenho a honra de presidir esta 2? reu
nião plenária do Seminário Internacio
nal sobre Presidencialismo e Parlamen
tarismo, em boa hora realizado em Bra
sília sob os auspícios da Secretaria de 
Administração Pública da Presidência 
da República e dos grupos de estudos 
políticos públicos, com o apoio do Ban
co do Brasil e do Senado Federal.

Congratulando-me inicialmente, 
portanto, com o Ministro Aluízio Al
ves por essa feliz iniciativa, desejo, em 
rápidas palavras, ao abrir mais essa reu
nião plenária, dizer da importância des
se seminário justamente no instante em 
que se aceleram os trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte no Brasil, 
que têm como grande objetivo escrever 
uma carta magna que assegure ao nos
so país uma democracia autêntica, es
tável e progressista. E é claro que um 
dos aspectos fundamentais da nova 
Constituição brasileira vai ser justa-

O Senador Hum berlo Lucena, é Presidenie do Sena
do Federal.

mente a estrutura da nova organização 
do poder político-administrativo.

E a maior polêmica que tenho no
tado entre os senhores constituintes é 
justamente aquela pertinente à discus
são sobre o melhor sistema de governo 
democrático para o Brasil neste mo
mento, se o presidencialismo, o parla
mentarismo, ou se um ou outro de for
ma híbrida.

Portanto, a discussão que se faz no

momento nestç seminário, as conclu
sões a que ele chegar hão de ser subsí
dios valiosíssimos para o debate da As
sembléia Nacional Constituinte no 
Brasil.

Renovando, portanto, as minhas 
congratulações com o Ministro Aluízio 
Alves e com todos os que promovem es
se seminário e com seus participantes, 
dou por aberta a presente sessão e con
cedo a palavra ao Prof. James Young”.
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