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Ulysses não quer ser vice agora 
BRASÍLIA 

AGÊNCIA ESTADO 
O presidente do PMDB, Ulysses 

.Guimarães, antecipando-se à vota
ção da emenda Agripino, durante 
café da manhã com Sarney, ontem, 
comunicou que não aceita o cargo 
de vice-presidente da República, 
até o término do atual governo. A 
Informação é de parlamentares in
fluentes do PMDB, que conversa
ram com o presidente do partido, da 
Câmara e da Constituinte, após seu 
encontro com o presidente. 

A emenda João Agripino prevê 
a escolha do vice-presidente — car
go que está vago — pelo partido do 
presidente da República, o PMDB, 
com homologação pela maioria do 
Congresso, 45 dias após a promulga
ção da nova Constituição. O depu
tado João Agripino apresentou a 
emenda por sugestão do presidente 
do Senado e do Congresso, senador 
Humberto Lucena, em janeiro, e já 
pediu destaque para sua votação no 

plenário da Constituinte, no capitu
lo das Disposições Transitórias. 

O tema central da conversa en
tre Ulysses Guimarães e o presiden
te foi a formação de uma base politi
ca do governo no Congresso Nacio
nal. A informação foi prestada pelo 
próprio Ulysses Guimarães, que 
considerou lógico tal pedido, mas 
explicou que qualquer definição do 
PMDB em relação a este apoio só 
poderá ser tomada pelas conven
ções do partido. No final de semana 
o presidente da Constituinte irá se 
encontrar com o senador Marco Ma
ciel, presidente do PFL. 

Ulysses Guimarães negou que o 
presidente Sarney tenha acenado 
com a proposta da Vice-Presidência 
da República, mas segundo alguns 
interlocutores esse foi um dos as
suntos em pauta. Segundo eles, 
Ulysses Guimarães descartou total
mente a ideia e deverá exorcizá-la 
nos próximos dias, com uma decla
ração contundente sobre o assunto, 
anunciando que não há por que dis

cutir tal questão pois não existe 
qualquer necessidade de se eleger 
um vice-presidente da República. 

Ulysses chegou a dizer ontem 
que existem, segundo a Constitui
ção, quatro pessoas que poderiam 
substituir o presidente da Repúbli
ca: o próprio vice, que hoje não exis
te, e os presidentes da Câmara, do 
Congresso Nacional e do Supremo 
Tribunal Federal. "Há um elenco de 
vice-presidentes da República", 
afirmou Ulysses, ressaltando que 
não teve participação na proposta 
do deputado João Agripino (PMDB-
PB). Para Ulysses, a eleição só pode
rá existir se houver simultaneidade 
dos dois cargos — presidente e vice 
— ao mesmo tempo. 

O presidente do PMDB disse 
ainda ter conversado com Sarney 
sobre o andamento dos trabalhos 
da Constituinte, que espera ver con
cluído o primeiro turno em sema
nas. Em relação ao partido, Ulysses 
declarou que somente a convenção 
poderá determinar o novo progra

ma a ser seguido e os rumos do 
PMDB. 

"TOTALMENTE CONTRA" 
Ulysses Guimarães recebeu on

tem documento contra prorrogação 
dos mandatos de prefeitos e verea
dores, assinado por 68 dos 84 depu
tados estaduais de São Paulo. Ulys
ses reafirmou que é "totalmente 
contra" a prorrogação, e disse que a 
legislação que regulará as eleições 
municipais deste ano deverá ser 
aprovada pela Câmara ainda esta 
semana. 

O documento foi entregue pelo 
deputado estadual José Dirceu (PT-
SP), que alertou o presidente da 
Constituinte para o retrocesso polí
tico que a prorrogação dos manda
tos municipais representa. Dirceu 
disse estranhar que a frente munici
palista, liderada por deputados do 
grupo político do governador de 
São Paulo, Orestes Quércia, não se 
tenha manifestado contra a não-
realização de eleições de prefeito es
te ano. 


