
Lula sugere grevj^se 
isência não for punia 

O deputado Luís Inácio Lula da 
Silva (PT-SP) propõe que os depu
tados e senadores façam greve, não 
mais comparecendo às sessões da 
Constituinte caso não haja punição 
para os faltosos. Isso porque, em 
seu entender, há alguns deputados 
que se empenham nos trabalhos, 
enquanto há outros que nem com
parecem às sessões. Lula atribui a 
culpa da não punição ao presidente 
da Constituinte, deputado Ulysses 
Guimarães: "O doutor Ulysses não 
se mexe, fica sempre adiando todas 
as decisões", queixa-se. 

A última sessão tinha apenas 59 
votantes. Foi suspensa por falta de 
quórum. 

"Se houvesse interesse dos se
nhores constituintes, nosso traba
lho iria mais rápido", observa Lula. 
Quando os membros da Constituin
te votaram o sistema de governo e a 
duração de mandato para os próxi
mos presidentes da República o nú
mero foi total, 559 constituintes pre
sentes. 

De acordo com a observação do 
deputado Lula, que foi o parlamen
tar que recebeu o maior número de 
votos na História do Brasil, há outro 
problema, que é da falta de lideran
ça. "Com exceção dos pequenos 
partidos, ninguém aqui manda mais 
nada, dizia no corredor de entrada 
do plenário. Cita como exemplo os 
votos que o líder do PMDB, senador 
Mário Covas, teve na votação d o 
mandato dos futuros presidentes e 
sistema de governo: " F o r a m 153 
contra e 128 a favor dos quatro anos 
que ele apregoava; e 147 contra e 
149 a favor do presidencialismo, en
quanto ele lutava pelo parlamenta
rismo. Isso quer dizer que o Mário já 
não tem liderança". 

Outro tipo de falta de liderança 
é observado diariamente pelo depu
tado paulista no PFL: "Não sabe
mos quem manda nesse pa r t i do , 
porque não há exatamente uma po
sição partidária. A liderança faz u m 
acordo e vota de outro jeito. Vem o 
Inocêncio Oliveira (PFL-PE), que é 
vice-líder, e vota uma coisa. Daí 
vem o José Lourenço (PFL-BA) e dia 
que não é isso. Quer dizer, vira ba
gunça". 

Todo esse problema virá com 
cores mais fortes e mais acentuadas 
durante a votação do período que o 
presidente José Sarney terá, daqui 
a a lguns meses, durante votação 
das disposições transitórias, prevê 
Lula. "E a votação mais delicada da 
Constituinte." Nisso pesará o des
contentamento do povo e a mobili
zação nas ruas, acredita o líder me
talúrgico. 

"Infelizmente o movimento sin
dical não conseguiu agir no campo 
político com a mesma mobilidade 
de quando se move para dar respos
ta aos patrões, ao ver seus direitos 
ameaçados", diz Lula. "E isso acon
tece porque não há ligação entre as 
lutas reivindicatórias e as lutas polí
ticas no meio operário", conclui. 

L u l a r e c l a m a d o d e s c a s o d e 

O governador 

também pede 

mais energia 
O presidente da Const i tuinte , 

Ulisses Guimarães, deve adotar me
didas enérgicas para evitar a constan
te falta de quórum nas votações do 
projeto constitucional. Está é a opi
nião do governador Orestes Quércia, 
para quem os parlamentares devem 
trabalhar "sábado e domingo, de dia e 
de noite", a fim de que a futura Cons
tituição seja promulgada o mais rápi
do possível. Se for o caso, ele acha 
que os faltosos poderão ser substituí
dos por seus suplentes, já que o regi
mento interno da Constituinte dá es
te direito a Ulysses. 

Quércia voltou a negar que tenha 
feito um acordo com o senador Mário 
Covas para apoiá-lo como candidato a 
governador de São Paulo. "Não sou 
candidato à Presidência da Repúbli
ca", disse Quércia, insinuando que, a 
partir disso, não há motivo para troca 
de apoio. Mesmo assim, destacou que 
o senador tem condições de ser gover
nador e até presidente da República. 
O governador negou também que es
taria interessado na prorrogação dos 
mandatos dos atuais prefeitos. "Sou 
contra", afirmou. Sobre a anunciada 
implosão do PMDB, ele acha que al
guns nomes, como Mário Covas, não 
sairão do partido. Reconheceu que a 
votação do sistema de governo evi
denciou as divergências internas na 
legenda, mas pediu um esforço de 
todos os peemedebistas "para somar, 
no sentido de que sejam resolvidos os 
problemas fundamentais do País". 
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Claudiné Petroli 

Ulysses quan to aos faltosos 

Aluísio contra 

Brossard e 

Aureliano 
Ao comentar as afirmações do 

ministro Paulo Brossard, da Justi
ça, segundo as quais o presidente 
Sarney deveria ter mandato de seis 
anos para respeitar a Constituição 
vigente, o ministro da Administra
ção, Aluísio Alves, disse ontem, em 
São Paulo, que o próprio presidente 
só quer governar cinco anos, o que 
coincide com a decisão da Consti
tuinte, que fixou nesse mesmo nú
mero de anos os mandatos dos pre
sidentes da República. 

O ministro referiu-se também à • 
afirmação do consultor-geral da Re
pública, Saulo Ramos, Ae que a CPI 
que investiga denúncias de corrup-
ção no Ministério do Planejamento 
é inconstitucional, concordando , 
em termos, com ela. Segundo Aluí
sio Alves, a Constituição estabelece 
que as CPIs são criadas para apurar 
fatos determinados e que esta é a 
primeira vez que se institui uma pa
ra apurar denúncias "genéricas". '.' 

A inda segundo o ministro da 
Administração, a proposta de elei
ções gerais em 89, feita pelo minis
tro Aureliano Chaves, das Minas e 
Energia, "não é uma boa solução", 
pois "reduziria em um ano o manda-
lo dos atuais governadores". Na sua , 
opinião, "as eleições devem ser fei- > 
tas na data certa" e, "como já pas
samos 20 anos sem eleição, não faz 
mal exagerar depois da volta da de - ; 
mocracia". < 
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