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a participação de todos 

*±% BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

*j O PDT vai sugerir, como emenda 
ao projeto de Regimento Interno 
permanente da Constituinte, que 
passe de cinco para 16 o número de 
comissões encarregadas da elabora
ção da nova Carta, bem como a am
pliação de cinco para 22 o número de 

: integrantes da Mesa diretora, que 
passaria a ter um presidente, cinco 
vfce-presidentes e 16 secretários. Es
sas emendas vão ser apresentadas 
segunda-íeira, após referendo da 
bancada. 

'*» O PDT pretende, com estas alte
rações, mudar profundamente a es
trutura da Constituinte e, no caso do 
aumento do número de comissões 

- técnicas, garantir uma participação 
mais efetiva de todos os parlamenta
res, uma vez que, com apenas cinco 
grupos, ficam muito reduzidas as 
oportunidades de contribuição pes
soal. São as seguintes as comissões 
que o PDT propõe: sistema de gover
no; Poder Legislativo e Poder Execu

tivo; Federação e sistema tributário; 
orçamento, controle externo e fisca
lização financeira; Poder Judiciário, 
Ministério Público e Defensoria Pú
blica; defesa do Estado democrático, 
segurança nacional e Forças Arma
das; servidores públicos; direitos dos 
trabalhadores, organização sindical 
e Previdência Social; direitos sociais 
e culturais do cidadão; direitos, liber
dades e garantias do cidadão; desen
volvimento agrário e questão fundiá
ria; desenvolvimento urbano; ordem 
económica; sistema eleitoral e parti
dos políticos; soberania e relações in
ternacionais; meios de comunicação; 
e comissão de redação e sistemati
zação. 

O PDT quer ainda que a votação, 
ao invés de ser feita por títulos e 
capítulos, seja feita artigo por artigo. 

Também o PT tem várias suges
tões a fazer. O deputado paulista Plí
nio de Arruda Sampaio procurou on
tem o deputado Ulysses Guimarães e 
comunicou-lhe que o PT quer que o 
regimento determine a realização de 

plebiscitos em torno de nove ques
tões a serem definidas posteriormen
te, que a Constituinte admita o aco
lhimento de propostas feitas direta-
mente pela sociedade civil e que re
gulamente a divulgação mais ampla 
dos trabalhos. 

A apresentação e discussão des
sas emendas, o funcionamento das 
sessões da Constituinte, todo o enca
minhamento da elaboração do regi
mento, foram regulados por um regi
mento provisório aprovado na noite 
de anteontem. As normas provisó
rias prevêem que o quórum será de 
maioria absoluta para qualquer ma
téria que precise de deliberação até a 
aprovação do regimento definitivo; 
que o voto será individual e expresso 
abertamente; e extingue o voto de 
liderança. As normas provisórias 
também facultam a realização de 
sessões extraordinárias, e estipulam 
que o quórum mínimo necessário pa
ra a abertura das sessões será de um 
sexto dos constituintes (94) parla
mentares. 

Prazo para emendas 
^termina no dia 12 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

Irá até o dia 12 o prazo para a 
apresentação de emendas ao projeto 
de regimento interno da Constituin
te. O relator da matéria, senador Fer
nando Henrique Cardoso, terá até o 
dia 17 para dar seu parecer. As datas 
foram confirmadas ontem pelo presi
dente da Constituinte, Ulysses Gui
marães, logo depois de decidir sobre 
uma questão de ordem levantada pe
lo senador Mário Covas (PMDB-SP), 
no início da sessão. 

As normas provisórias, que en
traram ontem em vigor, fixam prazo 
de cinco dias — o que incluiria o sá
bado e o domingo —, mas determi
nam também que as emendas serão 
apresentadas na última parte das 
sessões. Como tradicionalmente os 
prazos, no Congresso, são contados 
por sessões diárias, Ulysses decidiu 
que assim deveria ser entendida a 
expressão contida nas normas provi
sórias. E estendeu o prazo do dia 10 
para o dia 12. 

A sessão praticamente limitou-
se a um longo "pinga-fogo", com os 
constituintes se revezando nos mi
crofones para, durante cinco minu
tos e sem apartes, falar sobre o que 
quisessem. Houve até reclamação de 
uma deputada, Cristina Tavares 
(PMDB-PE), contra as companhias 
aéreas, por não estarem assegurando 
lugares de ida e volta a Brasília para 
os constituintes. 

O deputado Maurflio Ferreira Li-
"ma (PMDB-PE) preferiu denunciar a 
existência de uma "conspiração or

ganizada e orquestrada na imprensa 
escrita com o objetivo de desmorali
zar a Constituinte". Ele citou maté
rias de O Estado de S. Paulo e do 

i jornal do Brasil e disse ter ouvido um 
radialista de Brasília incitando a opi
nião pública contra os constituintes. 
Segundo o parlamentar, "é uma in
dignidade que se mostra este plená
rio vazio". 

Nilson Gibson (PMDB-PE) pre
viu que nos próximos dias o presi
dente Sarney deverá, formalmente, 
dar início ao debate sobre a questão 
da duração de seu mandato. Segun
do o deputado, é sintomático o fato 
de Sarney permanecer calado, pru
dentemente, como a esperar que as 
tendências se consolidem em torno 
de um ponto de convergência. O de
putado Eduardo Bonfim (PC do B) 
defendeu a necessidade de os milita
res voltarem aos quartéis, justifican
do que, da definição exata do papel 
constitucional das Forças Armadas 
irá depender o grau de estabilidade 
das instituições democráticas. Sobre 
o mesmo tema, o deputado Agassis 
Almeida (PMDB-PB) apresentou 
proposta de ato constitucional sub
metendo as Forças Armadas à auto
ridade da Constituinte. 

Hélio Duque (PMDB-PR) criti
cou o presidente do Banco Central, 
Fernão Bracher, chamando-o "de di
tador que participa da política totali
tária e deletéria no BC" e conclamou 
o presidente Samey a governar. Já o 
deputado Assis Cantuo (PFL-RO) 
disse que a equipe económica do go
verno deve fazer "exame de cons
ciência e se julgar incapaz para solu
cionar os grandes problemas nacio
nais". 

O deputado José Maria Eymael 
(PDC-SP) contentou-se em destacar 
o interesse da sociedade em partici
par da Constituinte. Já o senador 
Chagas Rodrigues (FMBB-FI) prefe
riu manifestar seu "júbilo" por ter 
sido eleito constituinte. Passaram 
pelos microfones 27 oradores e a ses
são terminou às 16h40 por não haver 
mais nenhum inscrito para falar. Não 
foram discutidas as emendas, mas 
apenas apresentadas e para isso não 
seria necessário haver sessão. A reu
nião dos constituintes em plenário 
limitou-se a um concurso nacional de 
oratória que, existindo ou não, não 
faz diferença. 

Júlio Fernandes 

Exigida explicação 
sobre compulsórios 

BRASÍLIA 
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- Ontem mesmo, o líder da bancada 
de deputados do PDS, Amaral Neto 
(RJ), encaminhou um primeiro reque
rimento de informações ao presidente 
Sarney, para saber como ficará a ques-

- tão do salário mínimo, a quanto mon
tam os recursos dos "compulsórios" e 

> notando que a razão destes deixou de 
existir com o "descongelamento". 

A grande maioria das bancadas do 
próprio PMDB e do PFL concordaram 
em permitir que o presidente da Cons
tituinte encaminhe ao presidente da 
República pedidos de informações ofi
ciais formulados por parlamentares. 

Depois de assinalar que o ministro 
Funaro, para justificar os "compulsó
rios" — que "atingiram duramente a 
classe média, alicerce do regime demo

crático" — deu informações "falsas" 
ao presidente da República, disse que 
este agora, não pode deixar de forne
cer a Ulysses as informações solicita
das, pois do contrário estará "desaca
tando a Câmara, o Senado e a Consti
tuinte". 

O deputado Agassiz Almeida 
(PMDB-PB) apresentou na sessão de 
ontem da Assembleia proposta de Ato 
Constitucional colocando as Forças 
Armadas sob a autoridade do presi
dente da Assembleia Nacional Consti-
tuite, deputado Ulysses Guimarães, 
até a promulgação da nova Carta Cons
titucional. 

Justifica o parlamentar, que até a 
promulgação da nov*-Constituição ca
berá às Forças Armadas garantir "não 
apenas os poderes constituídos mas, 
principalmente, o poder máximo que é 
o poder constituinte". 

Joany Santos, o garçom 

Garçom diz 
que pulou só 

para protestar 
BRASÍLIA 

AGÊNCIA ESTADO 

Após ter provocado um verda
deiro tumulto no encerramento da 
sessão da Constituinte de quinta-
feira à noite, o jovem Joany Santos 
de Souza, de 24 anos, disse ontem 
que não tinha Intenção de agredir o 
deputado Ulysses Guimarães, mas 
apenas maniíestar-se contra o modo 
como os trabalhos da Assembleia es
tão sendo conduzidos. Joany Santos 
de Souza pulou mais de três metros 
de altura, da galeria para o plenário, 
onde tentou alcançar a Mesa da Pre
sidência para fazer uso dos microfo
nes, mas acabou sendo detido pelos 
seguranças. 

"Tudo o que eu queria era alertar 
as pessoas que as coisas estão sendo 
aprovadas sem o conhecimento de 
todos." Essa foi a justificativa do jo
vem para o incidente. O comentário 
dos Constituintes ontem nos corre
dores do Congresso era sobre a falta 
de segurança da Casa. Alguns depu
tados falam até em contratar segu
ranças particulares para acompa
nhá-los dos gabinetes ao plenário. O 
diretor de segurança da Câmara dos 
Deputados, Boanni Pauluce, enca
minhou ontem um ofício à diretoria 
Geral, no sentido de adotar medidas 
mais rígidas. 

Joany é um rapaz simples, que 
trabalha como garçom autónomo, e 
que costuma freq*uentar a bibliote
ca do Congresso para pesquisas. Nes
sas ocasiões, informou, "eu aproveito 
para assistir às sessões do plenário". 
O delegado José Augusto de Olivei-
ra, da 2a delegacia de polícia da Asa' 
Norte, disse que foi registrada a ocor
rência de "conduta inconveniente" 
do rapaz, mas em seguida ele foi libe
rado, uma vez que o ato, segundo o 
delegado, não constituiu crime. 
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Jeton ]á provoca reclamações 
,.' BRASÍLIA 
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^'"Mendes Ribeiro (PMDB-RS), o 
deputado mais votado do Rio Gran
de do Sul, decidiu não receber Jeton 
por seu comparecimento às sessões 
da Câmara. Ele abrirá mão de Cz$ 
13.407,90. Receberá 14 mil de subsí
dios entre a parte fixa e a variável. E 
mais 32 mil cruzados referentes à 
parte não tributável, assim dividida: 
26 mil de taxa de transportes e seis 
mil de verba de gabinete. Se não qui
ser apartamento funcional, terá di
reito a 15 mil cruzados de auxflio-
moradia, que também não paga Im
posto de Renda. A Câmara, porém, 
depositará todo o fim de mês, em sua 
conta na agência do Banco do Brasil, 
a remuneração integral. O deputado 
gaúcho terá, então, de doar o que não 
quiser incorporar a seus rendi
mentos. 
. O senador Gérson C a m a t a 

(PMDB), ex-governador do Espírito 
Santo, apresentará proposta discipli
nando a presença dos constituintes 
nas sessões plenárias e nas comis
sões, para estabelecer que quem fal
tar, além de perder o Jeton do dia, 
ficará cinco dias suspenso — sem di
reito a usar a tribuna e sem direito a 
perceber os Jetons. 
i ti *.A remuneração dos parlamenta

res tem sido sempre objeto de polé
mica. Antes não havia, na Constitui
ção, dispositivo dizendo que eles te
riam seus subsídios aumentados nos 

mesmos níveis do funcionalismo fe
deral da União. Os aumentos eram 
votados em cada Casa Legislativa, 
em meio a acesos debates. A banca
da da UDN geralmente combatia a 
majoração, negando-se a dar quo
rum, refugiada no café da Câmara. 
Depois de aprovado o reajuste, os 
udenistas voltavam ao plenário onde 
seconfraternizavam com os que ha
viam submetido ao degaste de defen
der o aumento. No fim do mês, todos, 
porém, recebiam a melhoria sem pro
testos. 

Durante os primeiros anos de 
Braáilia, pagou-se a "dobradinha", 
gratificação que praticamente dupli
cava os salários do funcionalismo 
trazido do Rio para cidade tão inós
pita. Em pouco tempo, de ministros 
dos Tribunais Superiores a senado
res e deputados, todos estavam rece
bendo a "dobradinha", ao arrepio da 
lei, menos os deputados Pedro Alei
xo (UDN-MG) e monsenhor Arruda 
Câmara (PDC-PE). O próprio Pedro 
Aleixo apresentou projeto regula
mentando a "dobradinha" que nun
ca quis receber. Câmara, porém, de
pois da legalização da gratificação, 
foi ao Banco do Brasil e embolsou as 
gratificações atrasadas que até en
tão não quisera receber. 

Na gestão Flávio Marc í l io 
(1979/1980) criou-se o auxílio-trans-
porte, verba destinada a custear a 
locomoção dos deputados em seus 
respectivos Estados. O ex-deputado 

Herbert Levy, que foi da antiga UDN, 
anunciou que não aceitava a melho
ria. Marcílio ameaçou: "Se um depu
tado não quiser receber, suspendo o 
pagamento de todos". Temendo ficar 
mal com toda a Casa, Levy se 
rendeu. 

Deputados federais, que saíram 
das Assembleias Legislativas de seus 
Estados, assinalam que lá ganhavam 
mais e já estão reclamando mais sa
lários. Para a Constituição um depu
tado estadual pode receber até dois 
terços do que recebe um deputado 
federal. As Assembleias, porém, en
genhosamente, fizeram seus cálculos 
sobre tudo o que o deputado recebe 
de subsídios, jetons, verba para ma
nutenção de gabinete, apartamento 
e passagens aéreas. 

Na Assenbléia do Maranhão até 
dezembro, um deputado ganhava 51 
mil cruzados. 

"Na do Rio Grande do Sul, um 
deputado tem 20 mil cruzados para 
encargos de gabinete. Aqui, nós te
mos apenas seis", queixa-se Amaury 
Muller (PDT-RS). 

"Deputado estadual em Mato 
Grosso ganha 30% a mais que depu
tado federal. Tem direito a um carro 
Escort e cota de gasolina ilimitada", 
denuncia Percival Muniz (PMDB-
MT). Eduardo Bonfim, do PC do B de 
Alagoas, confirma: "Em Alagoas, o 
deputado estadual ganha sessenta 
mil. Tem direito a carro oficial e 500 
litros de gasolina por mês". 

"Bombeiros " tentam 
conter "incendiários " 

"Incendiários" e "bom
beiros" existem na Assem
bleia Nacional Constituinte e 
a presença deles ficou clara 
nos primeiros dias de traba
lho no Congresso. Os "incen
diários" são os "xiitas", que 
querem uma Constituinte au
tónoma com poderes absolu

tos, visando principalmente a 
encurtar o mandato do presi
dente Sarney. O deputado 
Maurílio Ferreira Lima 
(PMDB-PE) é um deles. Co
mo bombeiros funcionam, en
tre outros, o deputado Rober
to Cardoso Alves (PMDB-
SP). 

Cardoso: "É preciso juízo" 
EYMAR MASCARO 

"Sim, me considero um bombeiro 
no Congresso Nacional", reconheceu 
ontem o deputado paulista Roberto 
Cardoso Alves, ao justificar sua atua-
ção na primeira semana de funciona
mento da Constituinte e ao comentar 
o combate que vem dando aos chama
dos "xiitas", representados por depu
tados mais radicais que se elegeram 
pelas legendas do PT, PCB, PC do Be 
até do PMDB. Cardoso Alves acusa os 
"xiitas" de quererem transformar a 
Assembleia Nacional Constituinte em 
convenção da Revolução Francesa, 
que "avocou todos os poderes do Esta
do depondo a monarquia e guilhoti
nando a si próprio". 

Deputado experiente, 57 anos, ex-
presidente do PDC, cassado como de
putado da Arena e depois filiado ao 
MDB e PMDB, Roberto Cardoso Alves 
denuncia ainda os "xiitas" de preten
derem gue a Constituinte tenha poder 
inclusive para modificar a atual 
Constituição com simples atos consti
tucionais que não existem em direito. 
Conhecido por seu temperamento mo
derado e por sua iniciativa de promo
ver a união do PMDB com o PP, que 
desaguou na candidatura de Tancre
do Neves em 85, "Robertão" disparou 
também outro tipo de crítica a esses 
deputados, alertando a população 
para a fato de que se os "xiitas" con
seguirem romper um só artigo da 
Constituição, ficará estabelecido um 
precedente de que tudo o mais poderá 
ser feito na mesma linha. Cardoso Al
ves adiantou que os mais redicais já 
começaram a contestar a legitimida
de do mandato do presidente, dizendo 
que este mandato é provisório. "Eles 
podem iniciar uma escalada de arbí
trio que será totalmente imprevisível. 
É preciso compreender que o PMDB, 
como o MDB, é um partido que sempre 
lutou por um estado de direito demo
crático e que a soberania da atual 
Constituinte nasce da Constituição 
em vigor." 

"Se nós suprimirmos a Constitui
ção em vigor, nós suprimiremos a so
berania da Constituinte, os nossos 
mandatos, o mandato do presidente, 
a Federação e toda a ordem jurídi
ca", advertiu o "bombeiro" Cardoso 
Alves. 

O deputado paulista lembrou que 
até o juramento que os parlamentares 
fizeram durante a instalação da nova 
legislatura ocorreu de "maneira es
drúxula na Câmara dos Deputados, 
enquanto no Senado a coisa foi dife
rente". Cardoso Alves reconhece que o 
presidente do seu partido, da Consti
tuinte e da Câmara, deputado Ulys
ses Guimarães, tem parte de culpa no 
que aconteceu, porque ás vezes ele "se 
empolga com a tese dos 'xiitas', ás 
vezes pensa que é um aiatolâ". "Ro
bertão" repetiu que os deputados pre
cisam respeitar a Constituição que es
tá em vigor até o dia em que for pro
mulgada a outra, senão será instala
do no País o estado de arbítrio. E o 
arbítrio dos civis, segundo ele, é tão 
ruim quanto o arbétrio dos generais, 
com a diferença que um não tem ca
nhão, embora tenha a força da pena. 
"Este filme já passou: o arbítrio dos 
civis sempre antecede ao arbítrio dos 
militares. É preciso ter juízo, como 
recomendava Octávio Mangabeira. É 
preciso ir de regador todos os dias até 
a plantinha chamada democracia e 
regá-la com todo cuidado e carinho, 
senão ela não prospera." 

O deputado Roberto Cardoso Al
ves sempre foi muito amigo do ex-
presidente Tancredo Neves e foi ele 
quem prometeu a primeira reunião 
com o ministro Aureliano Chaves pa
ra iniciar a campanha contra o PDS 
na sucessão do general Figueiredo. 
No PMDB, Cardoso Alves se situa do 
centro para a direita e isso desagrada 
os grupos de esquerda, que costumam 
rotulá-lo de "reacionârio e entreguis-
ta". O deputado não concorda, por 
exemplo, com o tipo de reforma agrá
ria proposta pelo governo da Nova 
República. Na última campanha, co-
mentou-se que ele estaria recebendo o 
apoio da UDR — União Democrática 
Ruralista —, presidida por Ronaldo 
Caiado, entidade que foi criada para 
proteger a propriedade privada no 
campo. Fazendeiro, homem rico, bom 
de voto, Cardoso Alves milita na vida 
pública há cerca de 30 anos, quando 
ingressou no PDC de Franco Montoro. 
Suas campanhas eleitorais são feitas 
na base do contato do candidato com 
o eleitor e apesar de sempre ter defen
dido Montoro, Cardoso Alves foi mar
ginalizado no atual governo do 
PMDB em São Paulo. 

Maurílio quer poder absoluto 
LEDA FLORA 

O deputado Maurílio Ferreira Li
ma (PMDB-PE) não pretende, ao de
legar à Assembleia Nacional Consti
tuinte a competência para elaborar e 
promulgar resoluções constituintes, 
reformar a Carta de 67, por entender 
que o compromisso dos constituintes 
é com o futuro texto. O que ele quer é 
explicitar o poder politico supremo 
da Assembleia, sem contudo exercê-
lo. 

Ele observa que sua tentativa, 
que tanto assusta a burocracia civil e 
militar, curiosamente ampliaria os 
poderes da elite brasileira, represen
tada majoritariamente na Assem
bleia por banqueiros, industriais, 
agricultores, grandes comerciantes e 
profissionais liberais bem-sucedidos. 
Um grupo anti-revolucionário gigan
tesco diante da representação cons
tituinte proletária. 

De uma família do agreste per
nambucano muito ligada à política, 
o deputado Maurílio Ferreira Lima, 
46 anos, exercia seu primeiro manda
to em 68 quando foi o quinto da lista 
de cassados. Passou dez anos na Ar
gélia, onde foi assessor económico do 
Ministério da Planificação. Retornou 
à Câmara como primeiro suplente do 
PMDB pernambucano quando o de
putado Fernando Lyra assumiu o Mi
nistério da Justiça no início da Nova 
República. Acabou efetivado quan
do o deputado Jarbas Vasconcelos 
conquistou a Prefeitura de Recife e, 

no ano passado, renovou seu man
dato. 

Apontado como um incendiário 
na discussão da soberania da Assem
bleia, o deputado nega o rótulo e 
mostra sua própria coerência. Desde 
o momento em que o Congresso pas
sado examinou a emenda convocató
ria, defendeu a tese da exclusividade 
do trabalho constituinte. Isso por
que, na sua opinião, houve uma rup
tura do regime passado, ainda que de 
forma negociada, a ponto de ter sido 
conservado o arcabouço jurídico da 
ordem militar. 

Maurílio Ferreira Lima acredita 
que o presidente Tancredo Neves fez 
um acordo secreto com militares em 
torno da convocação de um congres
so constitucional, pois estes conside
raram, desde os primeiros momentos 
da discussão, como subversiva a so
berania da Assembleia. Por isso, o 
presidente José Sarney teria adota-
do a mesma linha ao convocar a As
sembleia através de proposta de 
emenda constitucional. 

As vaias e a indiferença popular 
que cercaram a instalação dos traba
lhos, para o parlamentar, foram pela 
ausência de soberania da Assem
bleia, "que mais se parece com uma 
comissão Afonso Arinos ampliada, 
mas com brilho menor, pois repre
senta o povo". E como a futura Carta 
deve olhar a maioria da população e 
tentar resolver seus problemas, o de
putado só vê uma saída: a soberania 
absoluta. 

Maioria quer 
/o regime 
parlamentar 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

Na Assembleia Constituin
te 63% dos senadores e deputa
dos são favoráveis ao regime 
parlamentarista. No PMDB, 
72% são a favor e 28% contra. Os 
dois partidos comunistas — 
PCB e PC do B, 100% manifesta-
ram-se a favor. 

A pesquisa foi feita pelo se
manário "José", de Brasília, e 
pela publicação "DF-Repórter". 
Pela estimativa, há no PMDB 
217 constituintes favoráveis ao 
parlamentarismo, 89 no PFL, oi
to no PTB, 26 no PDS, 23 no 
PDT, quatro no PL, dois no 
PSB, oito no PT, cinco no PC do 
B, três no PCB. 

Dos 559 constituintes a pes
quisa ouviu 26% da representa
ção, correspondendo a 147 parla
mentares. Entre os senadores 
do PMDB 73% são favoráveis ao 
parlamentarismo e 27% contra e, 
entre os deputados, são a favor 
71% e, contra, 29%. O PMDB 
detém a maioria absoluta da 
Constituinte, com 257 deputa
dos e 45 senadores. 

A pesquisa revelou, tam
bém, que 37% dos constituintes 
preferem o parlamentarismo pu-N 
ro e 77% o parlamentarismo mis
to. A coordenação da pesquisa 
foi do professor Jorge de Souza, 
da Universidade de Brasília. 

M 
Discreto, 

Ulysses volta 
a São Paulo 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

O presidente da Constituinte, 
Ulysses Guimarães, não quis comen
tar ontem a disposição do presidente 
Sarney de indicar um líder do gover
no na Constituinte. Informou apenas 
que começará a cuidar do assunto na 
segunda-íeira, em conversas que terá 
com os candidatos do PMDB à lide
rança do partido. 

Ulysses Guimarães não conse
guiu ontem fugir dos assuntos admi
nistrativos da Câmara. Ele foi infor
mado pelo diretor-geral, Adelmar Sa
bino, de que não existe espaço no 
Congresso para reunir os integrantes 
das cinco comissões previstas no re
gimento interno, já que cada uma 
teria mais de cem constituintes. 
Ulysses prometeu encaminhar o as
sunto para o relator do regimento 
definitivo, que deverá ser o senador 
Fernando Henrique Cardoso, para 
que o número de comissões seja am
pliado. 

O deputado paulista ainda rece
beu a bancaâa âoPGâoBna Garoa
ra — deputados Haroldo Lima (BA), 
Alda Arantes (GO), Edmílson Valen-
tin (RJ) e Lídice da Mata (BA) — , 
que foi pedir um gabinete para a sua 
liderança e melhores condições de 
trabalho nos gabinetes parlamen
tares. 

Em conversa rápida com os jor
nalistas, Ulysses Guimarães voltou a 
se dizer preocupado com a formação 
de blocos parlamentares na Consti
tuinte, lembrando que eles não serão 
legais e contribuirão para o enfra
quecimento dos partidos, "que dis
põem dos instrumentos legais para 
coordenar a ação parlamentar", v 

Ulysses Guimarães viajou ontem 
à tarde para São Paulo, para o casa
mento de uma sobrinha. Foi num ja-
tinho da Presidência da República, 
que tem usado, com frequência, nas 
suas viagens curtas. Domingo ele re
torna a Brasília, depois de uma pas
sagem rápida por Belo Horizonte, on
de abre um congresso de polícias mi
litares. 

E vê uma 66campanha orquestrada ?? 

Indignado, o deputado do 
PMDB pernambucano Maurílio 

Ferreira Lima protestou 
ontem contra a "imprensa 
falada e escrita". Segundo 
ele, existe uma campanha 

orquestrada para desmoralizar 

e jogar o povo contra os 
constituintes. Ele não gostou 
das fotos mostrando o plenário 
vazio e de um programa de 
rádio de Brasília onde o 
locutor queria saber 
"quanto ganham esses malandros". 

Humberto Lucena 

Lucena prefere 
partido a bloco 
O presidente do Senado, Hum

berto Lucena (PMDB-PB), disse on
tem que a eventual formação de blo
cos dentro da Assembleia Nacional 
Constituinte é uma iniciativa infor
mal, manifestando a convicção de, 
que a ideia não partiu do presidente 
José Sarney. Para Lucena, o que de
ve prevalecer na Constituinte são os 
partidos. Os blocos significariam a 
liquidação da vida partidária, "o que 
não convém ao País". 

Depois de lembrar que esteve re
centemente com o presidente da Re
pública no Palácio do Planalto, 
acompanhado dos demais membros 
da Mesa do Senado, Lucena obser
vou que Sarney tem-se mantido 
equidistante dos problemas internos 
da Câmara e do Senado, como à es
colha das Mesas e das lideranças dos 
partidos que formam a Aliança De
mocrática. 

Lucena referiu-se também à 
questão do funcionamento do Legis
lativo ordinário, acreditando que o 
assunto, que também é da alçada da 
Constituinte, será formalizado com 
alterações nos regimentos internos 
das duas Casas, que só deverão reali
zar sessões para o exame de assuntos 
relevantes. 


