
. *$ l l«l^ ' * 

• * * . 

I 

tl-.lllll.l» r*ir<-->-^. <>*".• -, ,*~-...^..y,r.. ; ^ < â ;3s». .**.*«-»*.««. 
/Irnaído Fiaschi 

\ j Ulysses , segundo político mais importante do Brasil, vai ao Incor e avisa aos adversários que não morre tão cedo 

cito imdefànid® 
~7Essa Constituição é autoritá-

rUÇ í>or is8 0 e Que estamos fazendo 
uj^fr nova. E ela é que vai fixar a 
duração do mandato do presidente, 
quírpoderá ser de cinco ou quatro 
anoisV' Com esta declaração, o depu
tado,'Ulysses Guimarães contestou 
orltém, em São Paulo, a tese defen
dida pelo ministro Paulo Brossard 
de que o período de governo do pre-
sicjeríte José Samey deve obedecer 
à*atual Constituição, ou seja, seis 
afros.-
"**'ô presidente da Constituinte 

déHxku claro que está muito empe-
riftãdo em conseguir um pacto den
tro- ào PMDB para evitar novas dis-
sltíerícias. E explicou que tem con
versado pessoalmente e por telefo-
ne,,Com lideranças e governadores 
"fto^sentido de pedir que os mais 
inljr.sjnquilos aguardem dois even-
tó^ra promulgação da nova Consti-
tiÇçao e a convenção nacional do 
partido, marcada para junho. Ela 
s^rCo foro apropriado para o debate 

"" divergências". 

Ulysses reafirmou que é contra 
a prorrogação dos mandatos dos 
prefeitos e vereadores, e garantiu 
que vai promover articulações para 
que isso não aconteça. "E usurpar 
uma atribuição do povo, um resquí
cio e uma sequela da ditadura", dis
se ele, acrescentando que as elei
ções devem ser valorizadas para a 
própria manutenção do regime de
mocrático. "Não sei porque temps 
medo de eleição, ela é fundamental 
para a democracia", concluiu. 

Mesmo ressaltando que respei
ta muito a opinião do ministro Au-
reliano Chaves, o deputado não con
corda com a proposta de eleições 
gerais em 1989."Isso quem vai defi
nir é a Constituinte", insistiu,' para 
depois lembrar que o povo, quando 
elegeu os atuais deputados e>Sena
dores constituintes, sabia que, as
sim que terminasse o trabalho espe
cífico de elaboração da nova Carta, 
eles continuariam em seus cargos-
."Ninguém fez mistério disso." 

NOVA ALIANÇA 

Ao comentar o relatório apre
sentado ao presidente Sarney pelo 
líder do governo na Câmara, Carlos 
SanfAnna, para a formação de um 
bloco parlamentar de sustentação 
ao governo, Ulysses criticou o fato 
de a iniciativa criar grupos autóno
mos dentro dos partidos. Entre os 
peemedebistas, ele garantiu que 
não existe nenhuma proposta nesse 
sentido. 

"Se a aliança é com os partidos, 
ela pode ser feita tanto na oposição 
quanto na situação", afirmou. De
pois, explicou por que é contra a 
formação de blocos parlamentares. 
"Eles não têm convenção nacional, 
diretório, comissão executiva e nem 
lideres. Não são organismos que for
mulam políticas." 

Segundo Ulysses, os blocos 
"criam problemas para os partidos" 
e sua formalização "não é o cami
nho mais aconselhável". O presi
dente da Constituinte insistiu em 

que "uma das definições da demo
cracia é o regime de partidos. Enfra
quecê-los é enfraquecer também a 
própria democracia". 

Sobre a tese defendida pelo con-
sultor-geral da República, Saulo 
Ramos, de que a CPI do Senado que 
apura a corrupção no governo é in
constitucional, Ulysses preferiu não 
se expor. Disse que não conhece o 
parecer elaborado pelo consultor. 
Revelou, entretanto, que, ao con
versar com o presidente da comis
são, senador José Inácio, este lhe 
assegurou que todos os requisitos 
constitucionais foram atendidos. 
Ulysses manteve a atitude de dele
gar à Constituinte a resolução dos 
problemas políticos que atualmente 
provocam impasse. Assim, reafir
mou que o mandato de Sarney deve 
ser definido pelos parlamentares, 
da mesma forma que a realização de 
eleições municipais. Só neste caso é 
que ele revela sua posição pessoal. 
E absolutamente contra a prorroga
ção dos mandatos. 
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