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Prisco e Santana concluem esta semana o projeto da Constituinte 

Ulysses receberá o 
projeto de regimento 
O deputado Ulysses Gui

marães, presidente da Câ
mara e do PMDB, deverá 
receber na próxima sema
na um esboço do regimento 
interno da Constituinte, 
que encomendou há cerca 
de quinze dias a três depu
tados de seu partido: Car
los SanfAnna, Prisco Via
na e Euclides Scalco. 

A parte formal do traba
lho coube ao baiano Prisco 
Viana, que dedicou-se nos 
últimos dias ao levanta
mento dos regimentos de 
todas as constituintes do 
Pais, com atenção especial 
para as normas que disci
plinaram o funcionamento 
da Assembleia de 1946. 

Já o deputado Carlos 
SanfAnna pretende aten
der ao apelo de Ulysses in
cluindo a questão do regi
mento nos contatos políti
cos que já iniciou, junto aos 
deputados eleitos de todo o 
Pais, visando a viabilizar 
sua candidatura a lider do 
PMDB, em substituição ao 
mineiro Pimenta da Veiga. 

Nessas conversas, o de
putado espera auscultar a 
opinião da nova bancada 
peemedebista a respeito do 
funcionamento da Consti
tuinte, bem como levar a 
posição da cúpula partidá
ria ao conhecimento das 
bases. Bastante ligado ao 
deputado Ulysses Guima
rãe s , S a n f A n n a deve 

tornar-se importante pro
pagandista da ideia do pre
sidente da Câmara em 
criar-se uma comissão pa
ra tratar exclusivamente 
da legislação ordinária du
rante os trabalhos da Cons
tituinte. 

Outro ponto a ser defen
dido pelo parlamentar será 
a inclusão no regimento in
terno de um dispositivo 
destinando a Presidência 
da Constituinte ao dirigen
te da Câmara. Desta for
ma, estaria viabilizada a 
acumulação dos dois car
gos pelo deputado Ulysses 
Guimarães. 

EXECUTIVA 
Antes de ser anunciado 

como proposta formal do 
PMDB à elaboração do re
gimento da Constituinte, o 
projeto que está sendo pre
parado pelos três deputa
dos será submetido à Co
missão Executiva Nacional 
do partido, em sua reunião 
deste mês. 

O objetivo é reunir o 
apoio de parte significativa 
da bancada para assegurar 
a aprovação da matéria em 
plenário. Com o respaldo 
da Executiva, esperam os 
dirigentes peemedebistas 
neutralizar as insatisfa
ções do chamado grupo au
têntico do PMDB (ou es
querda independente) em 
relação à acumulação de 

cargos pelo deputado Ulys
ses Guimarães. 

Capitaneados pelo per
n a m b u c a n o F e r n a n d o 
Lyra. que postula a presi
dência da Câmara, o grupo 
discorda da concentração 
de cinco cargos importan
tes nas mãos de Ulysses, 
embora concorde que ao dl-. 
rigente peemedebista deve 
caber a Presidência da 
Constituinte. O que deve re
sultar dessa posição é uma 
manobra dos autênticos no 
sentido de bombardear a 
proposta de concessão au
tomática da direçáo da 
Constituinte ao presidente 
da Câmara, o que obrigaria 
o deputado Ulysses Guima
rães a submeter-se a duas 
eleições ou desistir de um 
dos cargos. 

Como nenhuma das duas 
hipóteses interessa ao pre
sidente da Câmara e do 
PMDB, a partir da próxi
ma semana ele intensifica
rá as articulações em torno 
do dispositivo que lhe pro
porcionará, no regimento 
da Constituinte, o comando 
absoluto do Legislativo, 
mantendo-se ainda no se
gundo lugar da linha suces
sória ao Palácio do Planal
to. Sobre a mesa de nego
ciações, Ulysses Guima
rães terá justamente o pro
jeto que encomendou aos | 
três deputados do seu parti
do. 


