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JORNAL DA TARDE — 5 

_ _ _ _ _ A Constituinte 
Regimento: acordo e derrota do PMDB. 

Faltam só detalhes. E a soberania da Constituinte não será pelna, constituindo-se numa vitória do presidente Sarney, que apoiou o PFL, no caso 
A Constituinte não vai trabalhar esta 

semana. Seus integrantes estão desfrutando 
um recesso carnavalesco decretado pelo 
presidente da Assembleia, deputado Ulys
ses Guimarães, e durante dez dias a maioria 
dos parlamentares permanecerá em seus 
Estados, descansando exatamente um mês 
depois de sua instalação. Somente na próxi
ma segunda-f eira os deputados e senadores 
começarão a retornar a Brasília para votar 
o regimento que definirá as regras de fun
cionamento da Constituinte, graças a um 
acordo que está nos detalhes finais entre o 
PMDB e o PFL, e que representa a vitória 
das posições do presidente José Sarney. 

O PMDB, ou pelo menos o grupo que 
defendia a tese da soberania plena, foi ven
cido. O governo colocou em ação seus alia
dos na Constituinte, ministros de Estado e 
até os novos governadores, e conseguiu fa
zer prevalecer os seus pontos de vista sobre 
regimento interno. 

Pelo acordo já praticamente firmado 
entre os partidos que compõem a Aliança 
Democrática, a Constituinte não terá sobe
rania plena, mas limitada, e em função des
sa restrição não poderá modificar o texto 
constitucional vigente. Isto significa que 
não terá poderes para reduzir o mandato do 
presidente José Sarney, mas apenas sobres
tar medidas ameaçadoras dos seus traba
lhos e decisões. 

O presidente da República atuou pes
soalmente para reduzir as prerrogativas de 
soberania da Assembleia Constituinte. No 
início, mais discretamente, e, por fim, se
gundo essa disposição, ele argumentou jun
to aos líderes pefelistas que, na condição de 
chefe da nação, de presidente da honra do 
PMDB e de patrono do PFL, não poderia 
cometer a "desconsideração" de ficar à 
margem dos entendimentos em torno do as
sunto. 

Arranhões no PMDB 
O PMDB sai do episódio duplamente 

arranhado. Mostrou estar dividido interna
mente e que não controla o plenário da 
Constituinte, papel desempenhado pelo 
PFL no episódio da votação do regimento. 
Quarta-feira passada, o líder pefelista José 
Lourenço comandou uma bem-sucedida ma
nobra, retirando do plenário, além de sua 
bancada, a do PDS, do PTB, do PL e mais de 
40 peemedebistas, impedindo a votação da 
matéria. O líder do PMDB, deputado Luiz 
Henrique, reagiu com indignação, garantin
do que seu partido aprovaria sozinho os 
termos do regimento elaborado pelo sena
dor Fernando Henrique Cardoso. Ele che
gou a brandir com a história do PMDB para 
manter essa posição, mas foi obrigado a 
recuar. 

Se já é possível realizar um balanço 
final desses acontecimentos, pode-se dizer 
que o PMDB não agradou nem aos seus pro-
gressitas nem aos seus moderados e nem ao 
governo. O substitutivo ao regimento prepa
rado pelo senador por São Paulo contém um 
preâmbulo quase panfletário, consideran
do a Constituinte como um "momento deci
sivo na vigorosa luta do povo brasileiro pelo 
término do regime autoritário", mencionan
do a campanha pelas diretas, e que as elei
ções de Tancredo Neves e José Sarney tor
naram viável a transição democrática. 
Quem lê com atenção essa introdução, per
cebe, no entanto, que a referência à emenda 
n° 26, que convocou a Constituinte, endossa 
a tese defendida pelo governo, segundo a 
qual a Constituinte tem poderes apenas pa
ra elaborar a nova Carta. O preâmbulo dei
xa ainda claro que a Assembleia só terá 
prerrogativas para sobrestar medidas 
ameaçadoras dos seus trabalhos e decisões, 
e não para modificar o texto constitucional 
vigente. 

Na realidade, segundo interpretação de 
especialistas, essa redação é limitadora da 
própria soberania da Constituinte, que não 
estaria assegurada pelo artigo 57 e seu pa
rágrafo 7o. Incluídos possivelmente para 
acalmar as reivindicações do grupo pró-
soberania do partido. Mas o governo e o 
PFL não confiaram nessa tranca introdutó
ria do regimento e exigiram clareza no tex
to. O artigo 57 será modificado pelo aprovei
tamento da emenda de autoria do deputado 
Maurílio Ferreira Lima, que reitera os ter
mos do preâmbulo do regimento interno. 

Ficaram ainda desgastados os líderes 
do PMDB, Luiz Henrique, que foi obrigado 
a rever sua disposição de confronto na vota
ção do regimento, e do governo, deputado 
Carlos SanfAnna, afastado das negocia
ções. O deputado Luiz Henrique garante 
que o texto do artigo 57 é de autoria de 
Carlos SanfAnna. Ambos foram "esvazia
dos" pela designação do deputado Ulysses 
Guimarães, pelo próprio presidente Sarney, 
para articular uma solução de entendimen
to, que ontem já parecia definida. Luiz Hen
rique admitiu faltar somente consolidar o 
entendimento entre o PFL e o PMDB em 
torno do funcionamento da Câmara e do 
Senado, durante os trabalhos constituintes. 

Sílvia Caetano 

Previsão 
de Fernando 

Henrique: 
aprovação 

sai até 
dia 11. 

Mantendo-se informado sobre os enten
dimentos entre as lideranças partidárias, 
que prosseguiram em Brasília, o senador 
Fernando Henrique Cardoso (PMDB-SP) — 
que estava ontem em São Paulo — já dá 
como certo o acordo entre seu partido e o 
PFL para a aprovação do regimento interno 
da Assembleia Nacional Constituinte. Ele 
acredita que no máximo até o dia 11 o regi
mento estará aprovado. 

Fernando Henrique, que foi operado 
sexta-feira passada no Hospital Santa Cata
rina, em São Paulo, para a extração de cinco 
quistos sebáceos das bolsas de cada olho, 
deu uma entrevista ontem à tarde, por tele
fone, ao JT. Informou que viajaria, em se
guida, para um lugar onde não pudesse en
contrá-lo, pretendendo voltar quinta-feira 
para Brasília. 

Apesar de estar convalescendo, o sena
dor continuou acompanhando os desdobra
mentos da polémica entre o PMDB e o PFL 
em torno do parágrafo 7° do artigo 57 do 
regimento interno. De acordo com a propos
ta original, redigida por Fernando Henri
que Cardoso, a Assembleia Nacional Cons
tituinte poderia aprovar projetos de deci
são para regular matérias de relevância, 
com o objetivo de garantir salvaguardas. 

No entanto, segundo Fernando Henri
que, o parágrafo V/oi interpretado de outra 
forma pelo PFL: "E uma questão de semân
tica. O PFL está tentando mostrar que o 

v PMDB não é aliado fiel do governo, atri-
buindo-lhe inclusive a intenção de reduzir 

Ulysses, Maciel a lucana: «parando a» ultimai arastas. 

A pesar de declarações do líder do PMDB, 
deputado Luiz Henrique, acreditando 
na realização de um acordo para votar o 

regimento interno da Assembleia Constituin
te, os deputados Egídio Ferreira Lima, Antó
nio Britto, Vigildásio Senna, Roberto Rol-
lemberg, Bernardo Cabral, Fernando Gaspa-
rian, entre outros, todos do PMDB, comenta
ram que ainda é preciso superar alguns obs
táculos. 

Os deputados estiveram reunidos com 
Ulysses Guimarães, na manhã de ontem, an
tes da sessão solene do Congresso Nacional. 
Segundo eles, o PMDB não pode decidir isola
damente. Todos os setores internos terão que 
ser consultados e, ainda, os partidos ideológi
cos que apoiam a tese da soberania da Cons
tituinte — PT, PCB, PDT, PC do B, PSB. 

"Se fosse para fazer acordo só com o PFL, 
não haveria maior dificuldade. Não podemos 
nos isolar, deixando de lado os partidos ideo
lógicos" — observou Egídio Ferreira Lima. A 
tendência, porém, é de juntar a emenda do 
relator Fernando Henrique com a emenda 
Maurílio Ferreira Lima, definindo projeto de 
decisão — que só seria apresentado diante de 
fato grave capaz de prejudicar o funciona
mento da Constituinte. 

Para Egídio Ferreira Lina, a melhor 
emenda, no caso, é a de autoria do deputado 
Roberto Cardoso Alves (SP), rroderado do 
PMDB. Diz a emenda que "projetos de resolu
ção destinam-se a regular matéria de caráter 
administrativo, de natureza regimental, e de 
relevância para a Assembleia Constituinte". 
Excluindo os que se destinam a regular maté
ria de relevância para a Constituinte, os pro
jetos de resolução serão apresentados, por es
crito, por qualquer Constituinte. Os que visem 
regular matéria de relevância, porém, neces
sitarão de apoio de um terço —180 assinatu
ras — devendo receber parecer prévio da co
missão de sistematização, no prazo de cinco 

Mas, no 
PMDB, há quem 

creia em 

dias. Se receber parecer favorável, o projeto 
irá a plenário, para votação em dois turnos, 
necessitando do apoio da maioria absoluta 
(280 votos) para ser aprovado. 

PFL 
A liderança do PFL comunicou também 

ontem ao líder do PMDB, Luiz Henrique, que 
o partido aceita o acordo para votar o projeto 
de regimento interno da Constituinte, desde 
que sejam feitas algumas mudanças no subs
titutivo do relator Fernando Henrique Cardo
so, sobre definição de projeto de decisão, o 
funcionamento da Câmara e do Senado e a 
supressão do dispositivo que prevê a realiza
ção de plebiscito ainda na fase de votação da 
nova Constituição. 

Para o PFL, projeto de decisão destina-se 
a salvaguardar os trabalhos e as decisões 
soberanas da Assembleia Constituinte. Ne
cessita de apoio de um terço (180) para ser 
apresentado, devendo receber parecer prévio 
da comissão de sistematização, no prazo de 
cinco dias. Se receber parecer contrário será 
arquivado, cabendo ao plenário da Assem
bleia, em dois turnos, com maioria absoluta 
(280 votos) a decisão final. 

Numerosos constituintes do PFL, disse
ram aos líderes que não aceitariam acordo 
em tomo da emenda Maurílio Ferreira Lima. 
Ontem, porém, revelaram que apoiarão a no
va redação apresentada pelos líderes José 
Lourenço e Carlos Chiarelli —já do conheci
mento do líder do PMDB, Luiz Henrique. 

Vitória de Sarney 
Na verdade, o acordo representa uma vi

tória do presidente José Sarney, que fez pre
valecer seu ponto de vista de que a soberania 
da Constituinte deveria ser limitada e não 
plena, assegurando com isso a impossibilida
de de ser modificada a Constituição vigente 
e, portanto, o atual mandato presidencial de 
seis anos. 

Sarney jantou sábado à noite em seu sítio 
de São José de Pericumã com os líderes do 
PFL, deputado José Lourenço e senador Car
los Chiarelli, e com o ministro-chefe do Gabi
nete Civil, Marco Maciel. A eles, segundo 
Chiarelli, Sarney afirmou que sua interferên
cia na questão é normal e até mesmo um ato 
de consideração. 

Segundo José Lourenço afirmou, tranqui
lo, a questão da soberania da Constituinte já 
está praticamente resolvida, faltando ape
nas acertar a questão do funcionamento das 
duas Casas do Congresso. O texto final do 
acordo a ser votado pelo plenário da Consti
tuinte será elaborado pelos líderes Luiz Hen
rique e José Lourenço, além do deputado 
Maurílio Ferreira Lima, de acordo com o de
putado Bernardo Cabral (PMDB-AM). 

Apesar disso, porém, o líder peemedebis-
ta, Luiz Henrique, não quis admitir que a 
atual redação do artigo 57 do projeto de regi
mento atribui poderes à Constituinte para 
modificar a Carta vigente. Reconheceu no 
entanto que a atual redação é muito confusa. 

Flamarion Mossri e Sílvia Caetano 

SARN 
0 presidente 

quer ser 
ouvido. Sempre. 

Hijpl i 

Ulysses contra Lucena 
Os presidentes da Câmara e do 

Senado estão em rota de colisào. 
Ulysses Guimarães não deseja o 
funcionamento simultâneo da Câ
mara e do Senado com a Assem
bleia Constituinte. Humberto Luce
na, com o respaldo dos senadores, 
pretende realizar sessões do Sena
do "em horários que nio coinci
dam com as sessões plenárias da 
Assembleia Constituinte". 

O presidente da Câmara e da 
Constituinte solicitou, sem êxito, 
que o Senado, antes de qualquer 
decisão, aguardasse a aprovação 
do regimento interno da Consti
tuinte. O Senado, porém, tem ses
são marcada para o dia 9, âs 18h30, 
para discussão e votação de mu
danças no seu regimento interno. 

"Não vamos aceitar isso" — 
afirmou Ulysses Guimarães, na ma

nhã de ontem, em conversa com 
Luiz Henrique, Egídio Ferreira Li
ma, António Britto, Fernando Gas-
parian, Vigildásio Senna, Bernardo 
Cabral, Roberto Rollemberg, entre 
outros. 

Antes do início da sessão sole
ne de Instalação do Congresso, 
Ulysses, sem esconder seu aborre
cimento, cobrou de Lucena: "Vo
cês não podem fazer isso. Não é 
esse o compromisso do nosso par
tido com o relator do regimento 
Interno. Por favor, ligue para o Fer
nando Henrique em São Paulo e 
acerte com ele". 

O presidente do Senado ale
gou que os senadores não aceita
ram aguardar a votação do regi
mento interno da Constituinte, e 
muito menos entrar em "recesso 
branco". 

O que o Senado quer 

Peia muaança proposta ao seu 
regimento interno, o Senado, se o 
desejar, poderá realizar sessões 
diárias, desde que não coincidam 
com as sessões da Constituinte. As 
comissões técnicas permanentes 
não serão suspensas, mas organi
zadas, com eleições de presidentes 
e vlce-presidentes. Apenas os pare
ceres das comissões serão emiti
dos oralmente, em plenário. 

Quando houver matéria com
plexa, capaz de criar problemas em 
sua tramitação direta em plenário, 
o presidente poderá conceder pra
zo de 24 horas às comissões com
petentes, para emitir parecer. Lu
cena, pelo menos, não vai dar cur
so aos antigos projetos. O regi
mento interno do Senado prevê 

que ficarão sobrestadas todas as 
proposições de Iniciativa parla
mentar, ate a promulgação aa nova 
Constituição. 

Segundo o presidente do Se
nado, as sessões plenárias serão 
extraordinárias e sem ónus. Será 
criada uma comissão especial, de 
24 membros, para exame de maté
rias em tramitação no Senado. Pa
ra Lucena, as novas normas regi
mentais viabilizarão o funciona
mento do Senado no período de 
ativldades da Constituinte, com o 
que não concorda Ulysses Guima
rães. As mudanças no regimento 
interno do Senado vão permitir, na 
prática, o seu funcionamento nor
mal, embora em horário não coin
cidente com a Constituinte. 

Flamarion Mossri 

Ulysses contra Covas,contra Hiena... 
Aos desavisados, um conselho: será 

bom não convidar para a mesma mesa de 
jantar o deputado Ulysses Guimarães e o 
senador Mário Covas. Nem Ulysses e o sena
dor José Richa. Se é para agradar ao presi
dente do PMDB, da Câmara, da Constituinte 
e vice-presidente de Sarney, uma boa suges
tão seria convidar Fernando Henrique Car
doso e Luiz Henrique, servindo, ao final, 
licor de pêra. 

Ulysses Guimarães anda arredio com 
Mário Covas e com Richa. O presidente do 
PMDB não fala há muitos dias com o sena
dor do Paraná. Com o mais votado político 
da história do Brasil — quase oito milhões 
de votos — houve uma conversa muito difí
cil, recentemente, em Brasília. Ulysses e 
Covas não se despediram com tapinhas nas 
costas. 

Parece que tudo começou com a insis
tência de Mário Covas e de José Richa, no 
início reservadamente, mas depois publica
mente, de sugerir que Ulysses se licencias
se da presidência nacional do PMDB. Os 
dois senadores achavam — e ainda acham — 
que, acumulando tantas funções, Ulysses 
não teria condições para comandar o parti
do e dificilmente evitaria agir na direção da 
Constituinte sem afastar os interesses parti
dários. 

"Se o senhor ficar gripado, será um es
cândalo nacional" — disse Covas a Ulysses, 
observando que ele teria de se preservar, 
na condição de "candidato natural do 
PMDB à sucessão do presidente Sarney". 
Ulysses não gostou nem um pouco. E as 
divergências cresceram. De Curitiba José 
Richa abria fogo: Ulysses não pode presidir 
a Câmara, a Constituinte, ser o substituto 
eventual de Sarney e presidir nimbem o 
PMDB. O partido ficará desativado, sem agi
lidade, sem procurar as bases, sem recolher 
reivindicações da sociedade diante do gra
ve quadro sócio-econômico que aí está" — 
dizia o ex-governador do Paraná. 

Ulysses lia nos jornais as declarações 
de Mário Covas, e não gostava. No outro dia, 

Covat Ulysses Richa 

lia declarações de José Richa, e gostava 
menos ainda. 

Entre as críticas às suas acumulações, 
Ulysses Guimarães começou a ler que Covas 
e Richa tinham pretensões. Richa apoiava a 
aspiração do senador paranaense Afonso 
Camargo de subir de terceiro para primeiro 
vice-presidente do PMDB, na pretensão de 
ver seu companheiro de bancada à frente 
do partido, na hipótese de Ulysses, final
mente, se convencer de que teria que pedir 
licença da presidência do PMDB. Seria um 
ponto de apoio a Richa, no futuro. 

Já Mário Covas, incentivado pela banca
da do Senado e numerosos deputados, co
meçou a ser apontado como a melhor para a 
função de líder do PMDB na Assembleia 
Constituinte. Quando surgiu a candidatura 
de Fernando Henrique Cardoso a líder do 
PMDB no Senado, perguntaram ao candida
to: "E o Covas?", e ele respondeu, anteci
pando seu apoio: "O Mário será o líder do 
PMDB na Constituinte". 

Fernando Henrique foi eleito líder do 
PMDB no Senado, com o apoio ostensivo de 
Mário Covas e de José Richa, para alegria e 
satisfação de Ulysses Guimarães. De. ime
diato, o presidente da Constituinte indicou 
Fernando Henrique relator do projeto pro
visório de regimento interno da Constituin
te e, em seguida, relator do projeto defini
tivo. 

"Dr. Ulysses, e o líder do PMDB na 
Constituinte?", perguntaram. E ele respon-
deu, tranquilamente: "Vamos ver. Acho que 

o Fernando Henrique está se saindo muito 
bem como relator". 

Neste meio tempo, aconteceram os inci
dentes para a escolha do líder do PMDB na 
Câmara. Ulysses, discretamente, apoiava 
Luiz Henrique. Com a escolha de Carlos 
Sanfanna para líder do governo, o presi
dente do PMDB viu surgir a fórmula: Fer
nando Henrique e Luiz Henrique poderiam 
ser líderes do PMDB na Constituinte, em 
revezamento. O partido teria a oportunida
de de fortalecer os dois líderes das banca
das na Câmara e no Senado e a de esvaziar a 
liderança de Carlos SanfAnna. 

Faltava esvaziar Mário Covas para atin
gir, por tabela, o "presidenciável" José Ri
cha. Surgiu, então, a tese do "espírito de 
corpo" — a bancada da Câmara, com 258 
deputados, não iria prestigiar um senador, 
de uma bancada de 46 membros. Numerica
mente Mário Covas não teria chances en
frentando Luiz Henrique — mesmo se 
apoiado por importantes setores da Câ
mara. 

Ulysses tentou mostrar a Mário Covas 
que, sendo uma "estrela" do partido, não 
poderia sofrer desgastes, entrando numa 
disputa sem condições de ganhar. Além dis
so, acrescentou, "somos paulistas e o pes
soal vai reclamar muito com mais um em 
função de destaque". 

Covas deu o troco: "Realmente.opresi-
dente do PMDB, o presidente da Câmara, o 
presidente da Constituinte e o vice-presi
dente da República são todos paulistas". 
Ulysses, sem se perturbar (aparentemente), 
propôs a Mário Covas desistir de sua candi
datura a líder do PMDB na Constituinte, 
evitando o confronto. Poderia, então, ser 
indicado relator-geral da poderosa "comis
são de sistematização" da Constituinte. O 
senador encerrou a conversa: "O Senhor 
não tem o direito de falar assim comigo". 

O cargo de relator-geral está sendo pre
tendido por Fernando Henrique e Pimenta 
da Veiga, com o apoio de Ulysses. 

Flamarion Mossri 

o mandato do presidente José Sarney". 
O senador paulista considera que a 

aprovação do destaque de autoria do depu
tado Maurílio Ferreira Lima (PMDB-PE) re
solverá o mal-entendido, pois tornará o pa
rágrafo 7° mais claro, ao dizer que os proje
tos de decisão destinam-se a deter medidas 
que possam ameaçar os trabalhos e as deci
sões da Constituinte. 

— Existem atritos até nas questões se
mânticas para medir forças — disse Fernan
do Henrique, que prevê que as divergências 
se acentuarão na Constituinte, variando de 
intensidade conforme o tema. Mas ele está 
convicto de que a nova Constituição será 
promulgada ainda este ano, rejeitando os 

prognósticos pessimistas de que a Consti
tuinte só conseguirá encerrar seus traba
lhos em 1988. 

Fernando Henrique informou que, ao 
contrário do que foi noticiado, foi mantido 
no projeto de regimento interno o instituto 
da "iniciativa popular constituinte". Trinta 
mil pessoas no mínimo, patrocinadas por 
três entidades, poderão apresentar propos
tas à Constituinte. Cada indivíduo e cada 
entidade terão direito a propor no máximo 
três questões. As propostas que obtiverem 
pareceres favoráveis da comissão de siste
matização irão a plenário como emendas. 
Caso contrário, terão que conseguir o patro
cínio de um constituinte. 

Liderança 
Fernando Henrique afirmou que está 

neutro na disputa entre o deputado Luiz 
Henrique (SC), líder na Câmara dos Deputa
dos, e o senador Mário Covas (SP), pela lide
rança do PMDB na Assembleia Nacional 
Constituinte. "Não entro nessa questão. Se 
eu me posicionar, atrapalho", justificou-se. 

Mas disse considerar "mais natural" a 
indicação de Luiz Henrique, argumentando 
que "há uma reação muito forte contra os 
senadores" entre os membros da Câmara e 
que os outros partidos indicaram deputados 
para o cargo. 

Kazumi Kusano, 
especial para o JT. 

O presidente José Sarney não admite 
mais ser surpreendido pelo PMDB ou péltí j 
PFL em assuntos importantes da Assem* 
bléia Constituinte. Como chefe do Estadft,e 
do governo ele quer ser consultado e da^ 
sua opinião. 

O presidente disse isso, com todas as 
letras, sábado à tarde, a Ulysses Guimarães 
e, à noite, durante jantar com o ministro 
Marco Maciel e os líderes do PFL, Carlos 
Chiarelli e José Lourenço, na fazenda São 
José do Pericumã. 

O presidente Sarney não aceita a ideia 
de não poder falar e nem agir em processos 
ligados à Constituinte. Ele não só acha que 
tem o direito como o dever de opinar nos 
diversos assuntos e o fará através dos parti
dos políticos, sem que isso represente uma 
força de pressão, segundo afirmou o minis
tro Marco Maciel, chefe do Gabinete Civil 
da Presidência da República, ao deixar o 
Congresso Nacional, onde foi levar a men
sagem presidencial para 1987. 

A verdade é que agora o Palácio, do 
Planalto resolveu abandonar a postura ini 
ciai de que não pretendia interferir nos 
trabalhos da Constituinte. Anteontem, além 
de almoçar com o presidente do PMDB e da 
Constituinte, deputado Ulysses Guimarães, 
o presidente Sarney conversou durante 
quatro horas (das 18 às 22 horas), no sítio de 
Pericumã, onde está passando o carnaval 
com os líderes do PFL e Maciel. 

No encontro com o PFL, segundo Chia
relli, o presidente deixou clara a sua dispo
sição de se envolver no processo político, 
porque, conforme disse para os líderes pe
felistas, "não tenho vocação para Kerenski, 
nem para ditador". Desse modo, o Planalto 
agora adotou uma estratégia de ação, abrin
do um espaço de diálogo quase continuado 
com os partidos que o apoiam. 

Kegimenro 

No encontro de Pericumã, as lideranças 
do PFL definiram com o presidente pontos 
de discussão no regimento da Constituinte, 
com os quais o chefe da Nação também não 
concorda, como o plesbiscito continuado 
além do dispositivo que permitiria à Assem
bleia Nacional Constituinte modificar o tex
to da atual Constituição por maioria abso
luta. 

Para o ministro Marco Maciel é natural 
toda a discussão surgida no exame do regi
mento da Constituinte. Ele acha, contudo 
que se está emprestando uma importância 
maior ao problema do que a devida. Mas 
não quis comentar o encontro do presidente 
com o PFL, afirmando apenas que Sarney 
ficou muito satisfeito com os resultados da 
reunião com Ulysses Guimarães e com os 
lideres pefelistas. "Acho que, da conversa 
do presidente com Ulysses Guimarães e li 
deres do PFL, podemos sentir que os pro 
blemas começam a ser esclarecidos e se 
aproximam de forma que nos levem a uma 
solução consensual, que permita o processo 
de votação do regimento seja feito sem difi
culdades", concluiu Marco Maciel. P*»fe<Jj 

Sarney concorda 
O presidente da República concordou 

com a proposta do PFL sobre o regimento 
interno e ainda observou que não acha con
veniente a Câmara e o Senado ficarem, na 
prática, em recesso branco como pretende 
boa parte do PMDB, por orientação de Ulys
ses Guimarães. 

Para a liderança do PFL, Ulysses Gui
marães, não contente em presidir a Câmara 
e a Constituinte, quer presidir também o 
Senado e o Congresso. "Nós já estamos nos 
irritando com a atitude de Ulysses Guima
rães. Vez por outra, como providente da 
Constituinte, ele fala em consultar o seu 
partido. Ou ele é presidente da ConstirirífítÇ 
ou é presidente do PMDB. Se isso continuar 
vamos ter atritos sérios com Dr. Ulyssjsí'! 
afirmou José Lourenço. 

Durante o jantar, com a concordância 
de Marco Maciel, o presidente da República 
solicitou a Chiarelli e a Lourenço "todo o 
apoio ao líder do governo", deputado Carlos 
SanfAnna. Os líderes do PFL responderam: 
"De nossa parte SanfAnna tem e terá todo o 
apoio do partido". 

Pelos últimos acontecimentos Ulysses 
Guimarães e Luiz Henrique não derani 
qualquer sinal de prestigiar Carlos San 
f Anna. Pelo contrário. No plenário Ulysses 
recusou pedido do líder do governo de 
adiar a votação do projeto de regimente} 
interno — o que só conseguiu com a retirar 
da do recinto das bancadas do PFL e dó 
PDS, derrubando o quórum. Luiz Henriquei 
por sua vez, costuma dizer que no seu gablj 
nete há um "engarrafamento" de deputai 
dos, pedindo a renúncia de SanfAnna da 
função de líder do governo. 

No projeto de regimento interno d* 
Constituinte, que deverá ser votado até d 
dia 11, fica estabelecido no artigo 82, que a 
partir de 1° de março o Senado, a Câmara e o 
Congresso Nacional adaptarão seus regi 
mentos internos para compatibilizar a rea 
lização de suas sessões — em caráter ex 
traordinário e para exame de matéria ur
gente ou de relevante interesse nacional —, 
ao funcionamento prioritário da Assem
bleia Constituinte. 

O PFL e o PDS, entretanto, não estariam 
dispostos a apoiar a tese de Ulysses e d» 
Fernando Henrique Cardoso de colocar Câi 
mara e Senado, na prática, em recesso bran< 
co, para dar prioridade quase absoluta aos 
trabalhos da Constituinte. Esse impasse po* 
deria inviabilizar o acordo para aprovação 
do regimento interno da Constituinte. 

Flamarion Mossri e Jandira Riela JJ 


