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Goiano resiste 
à Constituição 
pré-fabricada 

Da Sucursal 

Goiânia — Pelo menos 10 
dos 12 deputados federais 
do PMDB integram um 
movimento que já conta 
com a adesão de bancadas 
de vários Estados para re
sistir à tentativa de mani
pulação do processo consti
tuinte, pelos chamados car
deais da politica brasileira. 
Esse movimento questio
nará, também a pretensão 
do deputado Ulysses Gui
marães em abocanhar 
mais um cargo cumulati
vamente, o de presidente 
da Assembleia Nacional 
Constituinte. "Nós, deputa
dos de primeiro mandato, 
nâo vamos permitir que os 
que se acham donos da 
política brasileira nos im
ponham um projeto de 
Constituição pré-fabricado, 
pois isso seria um engodo 
ao povo que nos elegeu", 
afirma o estreante Délio 
Braz. 

A mesma preocupação 
foi externada pelo deputa
do João Natal, também do 
PMDB, pelo seu colega Ma-
gulto Vilela e ainda pelo pe-
felista Pedro Canedo, que, 
inclusive propôs a criação 
de um grupo suprapartidá
rio para defesa dos interes
ses regionais no Congresso 
e livrar-se do caciquismo 
que querem impor à Cons
tituinte. A bancada do 
PMDB reúne-se amanhã 
para tratar destas ques
tões. 

Délio Braz é contrário à 
formação de uma comissão 
composta por 80 deputados 
que elaborariam o Regi
mento da Constituinte. Ele 
abominou posicionamentos 
como o do goiano José Frei
re, o mais velho da atual 
bancada, favorável ao uso 
do anteprojeto de Constitui
ção já elaborado e em po
der do Prodasen. "Nós fo
mos eleitos e queremos re
presentar o povo, nâo ape
nas para cumprir o que 
prometemos, mas para le
var à Constituinte aquilo 
que ouvimos do povo du
rante a campanha, nas reu
niões com todos os segmen
tos da sociedade". 

João Natal diz que nâo há 
"iluminados e nem inteli
gências predestinadas ou 
missões especiais a desin
cumbir dentro do Congres
so Nacional. Nós havere
mos de elaborar um regi
mento interno que vai sur
gir da estaca zero". 

O parlamentar revela a 
existência de posiciona
mentos semelhantes de no
vos parlamentares inte
grantes das bancadas de 
Minas Gerais, Mato Gros
so, Paraná, Rio de Janeiro. 
Rio Grande do Sul, de 
Brasilia e de outros esta
dos. "São companheiros 
com vontade férrea de 
desincumbir-se dessa mis
são maior que nos foi outor
gada com toda a responsa
bilidade, com toda a cons
ciência". 


