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O governador eleito da Ba
hia, Waldir Piras, afirmou on
tem a ««ta jornal qua sfla 
"legitimai" a* Inquietações 
quanto ao futuro do PMDB, 
qua, na tua opinião, dava 
tornar-*» um grand» partido 
da mac*ac. Ela diz qua o PMDB 
cartomante atravessará uma 
etapa da transformações in
terna* em direçflo a esse ob|e-
tlvo. 

Waldir Pire* acha, contu
do, qua esse processo ocorre
rá naturalmente, sob o co
mando do presidente do parti
do, deputado Ulysses Guima
rães (SP). 

Waldir Pires * um dos pe-
medebistas mais afinado* 
com Ulysses Guimarães. O 
deputado paulista, segundo 
ele, é "presença histórica" no 

PMDB, motivo pelo qual ja
mais sa deve cogitar do sou 
afastamento. O que Importa, 
no momanto, de acordo com o 
governador eleito da Bahia, * 
o preenchimento dos cargos 
da executiva nacional do 
PMDB, qua ficarão vagos com 
as posses dos governadores 
eleitos do Rio Grande do Sul, 
Pedro Slmon (atual primeiro 
vice-presidente), e de Per
nambuco, Migual Arraes (se
gundo vice). 

"Trata-*e da aspiração ge
neralizada que o partido re
componha os quadros de sua 
executiva", diz Waldir Piras, 
ao acrescentar que o deputa
do Ulysses Guimarães nflo po
da cuidar da rotina do PMDB. 
Os episódios da noite de an
teontem — quando o PMDB 
nflo conseguiu fazer prevale
cer na Constituinte a sua in
tenção da votar e aprovar o 

ao futuro 
regimento Interno, conferindo 
um elevado grau de autono
mia à Assembleia para alterar 
a leglslaçflo em vigor — nflo 
caracterizam, no entender de 
Waldir Piras, uma derrota do 
partido ou o fracasso de suas 
lideranças. O govarnador 
eleito do Bahia diz que, pes
soalmente, considera qua a 
Assembleia deve ter o poder 
de redigir "uma nova Consti
tuição". 

"A história mostra-nos que 
todas as vezes em que os 
constituintes nflo se restrin
gem a essa missflo, o* confli
tos sflo de tal natureza que 
ameaçam inclusive o próprio 
poder constituinte. E essa pos
tura de soberania para escre
ver a nova Constituiçflo cor
responde a uma lealdade com 
o processo histórico que esta
mos vivendo", diz Waldir Pi
res. 
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