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Constituinte 
O protocolo não prevê discurso 

de Samey na abertura dos trabalhos: 
ele deve falar em cadeia nacional. 

Ulysses reúne apoio e começa a 
discutir o regimento da Assembleia. 
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Momento 
histórico. 
E Sarney 

vai à tevê. 

O presidente José Sarney poderá fazer um 
pronunciamento em cadeia nacional de tele
visão e rádio, para todo o Pais, no dia 31 de 
janeiro, véspera da instalação da Assembleia 
Nacional Constituinte, ou na noite de 1° de 
fevereiro, após a abertura dos trabalhos do 
Congresso Nacional. Essa decisão deve ser 
tomada ainda esta semana, segundo confi
denciou uma credenciada fonte do Palácio 
do planalto, ao admitir que o presidente está 
inclinado a falar à Nação sobre a importân
cia histórica da Constituinte e conta, para 
isso, com o apoio das lideranças do PMDB e 
do PFL. 

Sarney estará presente à solenidade de 
instalação da Constituinte, mas não poderá 
fazer pronunciamento, em obediência ao pro
tocolo que prevê discurso apenas do presiden
te do Supremo Tribunal Federal (STF), José 
Carlos Moreira Alves. Vários políticos in
fluentes do PMDB e do PFL, além de minis
tros de Estado, no entanto, têm insistido junto 
ao presidente da República sobre a conve
niência de um pronunciamento à Nação pa
ra destacar o mais importante ato político 
das últimas décadas, que será marcado pela 
nova Constituição. Para a fonte, as chances 
de o presidente Sarney falar são de 50%. O 

próprio Sarney admite, em conversas com 
amigos, que suas aparições em cadeia nacio
nal têm sido apenas para tratar de temas 
económicos, deixando a política para um se
gundo plano. 

Regimento 
0 deputado Prisco Viana (PMDB-BA), 

dado como um dos redatores de anteprojeto 
de regimento da Assembleia Nacional Cons
tituinte, negou ontem que tivesse sido formal
mente incumbido de tal responsabilidade: 

"Seria erro imperdoável impor-se à Cons
tituinte um projeto de regimento. Ela pró
pria, dentro da sua liberdade e soberania, é 
que deverá decidir sobre essa questão e sem 
muita delonga, porque a Assembleia somente 
poderá começar a funcionar integralmente 
depois que tiver aprovado o elenco de regras 
ou normas de discussão e votação das propos
tas constitucionais", salientou. 

Prisco reconhece, porém, que de maneira 
informal, talvez até para ocupar, com utili
dade, o vazio do recesso parlamentar, o depu
tado Ulysses Guimarães reuniu alguns par
lamentares, com experiência, no manuseio 
dessas questões e promoveu reuniões de espe
culação sobre o regimento da Constituinte. 
Foram debatidas diferentes questões, previs
tas situações e avaliados aspectos da elabo
ração constitucional sem, contudo, se chegar 
à redação de qualquer texto. Essa tarefa de
verá caber a uma comissão, a ser formalmen
te designada com a incumbência de redigir 
uma proposta de regimento à Assembleia. 

Em entrevista concedida em Cuiabá, o 
senador Louremberg Nunes Rocha (PMDB) 
advertiu que a Constituinte deverá ser condu

zida prioritariamente "para resgatar a dig
nidade de 70% da população que vive na 
miséria, criando-se condições para que estas 
questões sociais sejam resolvidas o mais rápi
do possível". Ele considera ainda que épreci
so dar destaque — via leis ordinárias — de 
itens como aluguéis e abastecimento. 

Ulysses ouve 
os mineiros. 
E apoia suas 
pretensões. 

Ulysses Guimarães mostrou-se receptivo 
diante de todas as reinvindicações dos sete 
deputados do PMDB mineiro que foram on
tem a seu gabinete de Brasília. Eles querem a 
liderança da Câmara ea 1° vice-presidência, 
além da 1° secretaria — tudo em troca dos 
preciosos votos dos 35 deputados da bancada 
para reconduzi-lo à presidência da Casa. 
"Ulysses recebeu muito bem nossa preocupa
ção", relatou mais tarde o deputado Melo 
Freire, presidente do diretório regional do 
PMDB mineiro. "Ele acha que devemos ter 
posição compatível com a força de Minas, o 
que ela sempre representou na República." 

E como a bancada mineira é a maior do 
PMDB, vários postulantes à liderança da Câ
mara já se apresentaram. Um deles é o depu
tado Milton Reis, que levou ontem essa pre
tensão ao presidente Sarney, com quem to
mou o café da manhã no Palácio da Alvora
da. Diz Reis que recebeu apoio do presidente: 
"Ele me falou que, se estivesse na Câmara, 

votaria em mim para líder do PMDB, porque 
gostaria de ter uma pessoa de sua confiança 
no cargo." 

Quanto aos outros cargos pretendidos pe
los mineiros, é provável que ainda possa ha
ver muita discussão. Os mineiros que foram a 
Ulysses negam que estejam sabotando os 
acordos esboçados pelo atual líder do PMDB, 
deputado Pimenta da Veiga, que teria pro
metido ao PFL a 1° vice-presidência e a 2" 
secretaria da Mesa, para conseguir mais 
apoio à reeleição de Ulysses. 

Alheio a essas discussões, Pimenta da 
Veiga não esconde que vem procurando con
versar não só com o PFL, mas com o PDS, 
PDT, PTB e PT para que participem da Mesa. 
"Queremos fazer uma Mesa de entendimento, 
o que pressupõe que os partidos que dela par
ticipem votem nos candidatos apontados pe
las respectivas bancadas", explicou Pimenta, 
ontem. "Se concordamos com a candidatura 
de um pedessista, por exemplo, o PDS tem de 
votar com os nossos candidatos. E o mesmo 
vale para todos os partidos." 

Disputa 

Trabalhando por sua candidatura, Ulys
ses conta também com o empenho do governa
dor eleito do Rio, Moreira Franco, que já 
reuniu a bancada do PMDB na Câmara com 
esse objetivo — e consta que fará o mesmo com 
o PFL. Até agora, as primeiras sondagens 
mostram que esse desejo de Moreira será aten
dido sem problemas. 

Nessa disputa, contudo, Ulysses terá de 
enfrentar o candidato dissidente Fernando 
Lyra (PMDB-PE), que já anunciou que irá 
pleitear junto ao Supremo Tribunal Federal 
e declaração de inconstitucionalidade da 
candidatura de Ulysses à reeleição. E vem 

recebendo críticas por causa disso dentro do 
próprio partido. "O assunto deve ser resolvido 
pelo próprio Poder que já tomou deliberação 
a respeito, através da Comissão de Constitui
ção e Justiça", atacou o líder Pimenta da 
Veiga. "Acho que a tendência do Supremo 
será no sentido de acatar as decisões internas 
dos outros Poderes." 

Mas o trabalho de Fernando Lyra junto 
aos deputados já vem produzindo resultados. 
A deputada Cristina Tavares (PMDB-PE) de
fende a candidatura de Lyra — e adverte: "Se 
a Constituinte já se instalar atropelando a 
Constituição apenas para reeleger Ulysses 
Guimarães corre o sério risco de ser desmora
lizada e desacreditada". Mesmo ressaltando 
o respeito que tem por Ulysses, Crittina ga
rante que Lyra ganharia a presidincia da 
Câmara, se a eleição fosse popular. "Mas o 
que está acontecendo é que os deputados es
tão sendo pressionados pelos ministros e pelo 
presidente da República a votar contra a 
lei." 

Cristina chegou até a afirmar que o mi
nistro Marco Maciel está garantindo o apoio 
do PFL a Ulysses "em troca de tontinuar 
ministro". Evai além: "Por ser inconstitucio 
nal, a reeleição de Ulysses é muito ruim para 
o PMDB, para o País e para a biografia do 
próprio Ulysses, cuja candidatura \em se fir
mado em cima de conchavos de grtnde peso 
político". Por fim, a deputada diste que as
sim que os trabalhos da Constituinte se encer
rem será hora de levantar novamente a ban
deira das diretas-já: "Um governo ie transi
ção, como o de Sarney, deve ser o niais breve 
possível, e com a conclusão da Cotstituinte 
não há por que ele continuar na presidência 
por muito tempo". i 


