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1 O que Ulysses Guimarães tanto 
| temia, ao que tudo indica, vai acon-
| tecer: o caos. A Assembleia Nacional 
- Constituinte, após 40 anos, sofrerá a 
] concorrência da Câmara, do Senado 
| e do Congresso Nacional — deputa
dos e senadores reunidos—com todo 
o atual processo legislativo, com a 
atividade normal das comissões téc
nicas das duas Casas. A Constituinte 
deve funcionar à tarde e o Congresso, 
pela manhã. 

Anteontem à noite, os presiden
tes da Câmara e do Senado e os líde
res partidários concordaram com a 
criação de uma comissão especial em 
cada Casa, para evitar, durante a 
Constituinte, os trabalhos das nume
rosas comissões técnicas e reduzir a 
pauta dos plenários da Camará e do 
Senado. Ontem, porém, a Mesa e os 
líderes no Senado derrubaram a de
cisão anterior e tudo ficará como es
tá, apesar da Constituinte. 

O presidente da Câmara e do 
PMDB, Ulysses Guimarães, a exem
plo dos líderes Pimenta da Veiga 
(PMDB), José Lourenço (PPL) e 
Amaral Neto (PDS), não conseguiu 
evitar a irritação pela "virada" dos 
senadores. "Vocês são testemunhas 
do meu esforço, durante meses, para 
assegurar o melhor para o País: os 
trabalhos prioritários da Constituin
te. Infelizmente, houve incompreen
sões e vamos correr o risco de um 
trabalho tumultuado, prejudicado 
pelas atividades da Câmara, do Se
nado e, eventualmente, do Congres
so Nacional, nos plenários e nas co
missões técnicas". Mais tarde, po
rém, mais calmo, Ulysses mostrava 
ter assimilado a decisão dos senado
res, pelo menos oficialmente: "On
tem (anteontem) à tarde tinha uma 
combinação e hoje (ontem) fizeram 
uma revisão. Eles têm o direito". 

Quanto a Pimenta da Veiga, a 
princípio não quis acreditar na "der
rubada" do Senado: "E um absurdo 
sem tamanho". Segundo ele, o Sena
do "está fazendo um jogo politica
mente perigoso", pois o funciona
mento normal do Congresso e da 
Constituinte poderá trazer graves 
consequências à elaboração da nova 
Carta. "Foi falta de patriotismo" — 
desabafou José Lourenço, solidari-
zando-se com a luta de Ulysses. "Foi 
uma decisão muito ruim" — concor
dou o líder do PDS, Amaral Neto. 

Os líderes no Senado, Alfredo 
Campos (PMDB), Carlos Chiarelli 
(PFL) e Carlos Alberto (PTB), mais o 
senador Marcondes Gadelha, 3° se
cretário, e o vice-líder Hélio Gueiros 
(PMDB-PA) foram os que mais com
bateram a proposta de Ulysses. Can
didato declarado à presidência do 
Senado, Nelson Carneiro (PMDB-RJ) 
não se opôs. O presidente da Casa, 
senador José Fragelli, que apoiava a 

T>íõpOBta de Ulysses, acabou se aco
modando. Aos deputados que recla
maram da resistência do Senado, 
Chiarelli dizia, em tom irónico: "Cal
ma, rapazes. Vocês serão nós, 
amanhã". 

Fragelli reconheceu que os sena
dores, sem exceção, entenderam que 
qualquer suspensão de atividades do 
Senado poderia abrir caminho para o 
regime unlcameral. "Depois do que 
eles fizeram — reagiu Pimenta da 
Veiga —, a ideia do unicameralismo 
poderá crescer nos debates da Cons
tituintes." E os deputados (reeleitos) 
Jorge Uequed e Ibsen Pinheiro, am
bos do PMDB gaúcho, informaram 
que na Constituinte vão sugerir o re
gime unlcameral. "Dissolvida a 
Constituinte, após a promulgação da 
nova Constituição, poderíamos ficar 
com a Assembleia Nacional, umr 
única Casa legislativa. Não dá mais 
para aguentar o Senado como Casa 
revisora" — disse Ibsen Pinheiro. 

"O Senado tem atribuições espe
cíficas de que não pode abrir mão. 
Além disso, se desativado o Congres
so, haveria riscos, pois poderiam sur
gir acontecimentos que reclamariam 
a atenção, não da Constituinte, mas 
do Poder Legislativo" — alegou Ga
delha. Mas na opinião de vários de
putados, o que pesou mesmo na deci
são do Senado foi o fisiologismo, com 
vários senadores já candidatos à Me
sa e à presidência de comissões téc
nicas. Comentou-se, inclusive, que os 
senadores pressionaram o presidente 
Fragelli para quebrar sua resistência 
na aprovação do novo "trem da ale
gria". 

Pelo que ficou decidido, as ses
sões plenárias da Constituinte "terão 
prioridade sobre as da Camará dos 
Deputados, do Senado Federal e do 
Congresso Nacional". O projeto àe, 
resolução nesse sentido não inclui, 
nenhum dispositivo sobre a preten- • 
dida transmissão dos trabalhos da 
Constituinte pela televisão, estatal 
ou particular. O acesso ás galerias > 
será regulado com a distribuição de 
convites proporcionalmente aos par
tidos representandos. 

Nas eleições de ontem e anteon
tem não foi discutida a questão da 
eleição de Ulysses Guimarães para 
presidente da Constituinte e, nessa 
função, ser o vice-presidente da Re
pública. Também não se falou da 
eleição de um vice-presidente pela 
Constituinte. "Não podemos eleger 
vice biônico" — argumentou o sena
dor Alfredo Campos. O vice-líder do 
PMDB, senador Hélio Gueiros, eleito 
governador do Pará, acha que Ulys
ses poderia ser novamente presiden
te da Câmara e, nesse cargo, ser elei
to presidente da Constituinte, com 
as atribuições legais de substituir o 
presidente Sarney. O problema, con
tudo, só será resolvido mais tarde, 
pois, pela atual Carta, o substituto 
de Sarney continuará sendo o presi
dente da Câmara. 
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