Ulysses afirma que já desempenhou
função semelhante, nos últimos anos
BRASÍLIA — O Presidente da Câmara, da Constituinte e do PMDB,
Deputado Ulysses Guimarães, admitiu ontem que o Líder da maioria na
Câmara, Carlos SanfAnna, vai desempenhar o papel que ele próprio e
o então Líder da bancada e do Governo, Pimenta da Veiga, desempenharam nos dois primeiros anos da
Nova República.
— O SanfAnna vem nos ajudar
neste trabalho — disse Ulysses.
No começo da tarde, em tumultuada entrevista, ele falou da necessidade de os Líderes das bancadas do
PMDB, do PFL e da maioria na Câmara atuarem harmonicamente.
Durante todo o dia, Ulysses foi assediado por políticos e jornalistas para falar da escolha do novo Líder:
— Enfim, nasceu a criança — disse, bem-humorado, no fim do dia.
Ele acredita que as resistências
no PMDB à decisão do Presidente, de
escolher um Líder na Câmara, serão
superadas. Mas nem sempre manteve o bom-humor.
— O Senhor não acha que há grande diferença na designação de um Líder do Governo na Câmara e um Líder numa Câmara Constituinte? —
perguntou um repórter.

— O que eu tinha a dizer sobre
o assunto, já disse — respondeu.
Para Ulysses, o Deputado Carlos
SanfAnna cumprirá a função de Líder da maioria, prevista no Regimento interno da Câmara, que, segundo afirmou, é a de "interprete,
além de fazer a defesa do Governo e
tratar daqueles assuntos junto aos
Constituintes e ao partido".
Ele reagiu quando um repórter
perguntou-lhe se a decisão não significaria ingerência do Executivo nos
trabalhos da Constituinte:
— Não é ingerência nenhuma.
Acabei de dizer que o Líder agirá
nos termos do Regimento da Câmara. Será o Líder do Governo na Câmara, de maneira que é uma atribuição que já existia até o presente
momento, só que se confundiu numa
mesma figura. Hoje são dois os Líderes: o do Partido e o da maioria, ou o
do Governo — explicou.
— Esse Líder funcionará na Constituinte? — insistiu um repórter.
— Vou responder pela milionésima vez. Não — destacou Ulysses.
Ulysses informou ainda que o
PMDB, a exemplo do que fizeram os
demais partidos, deverá também eleger um Líder para a Constituinte.

