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arididatura tfetJtysses 
-tem apoio de senadores 

por Zartoni AntunM 
d« Brasília 

O deputado Ulysses Gui
marães, presidente nacio
nal do PMDB, foi indicado 
ontem por dezessete sena
dores do seu partido para 
presidir a Assembleia Na
cional Constituinte. A indi
cação de Ulysses ocorreu 
durante uma reunião, no 

v gabinete do senador Alfre
do Campos, líder do PMDB 
no Senado, para discutir a 
questão dos trabalhos ordi
nários do Congresso para
lelamente ao funcionamen
to da Constituinte. Os sena
dores querem também que 
Ulysses continue exercen
do o cargo de vice-
presidente da Bepública. 

A escolha de Ulysses Gui
marães para presidir os 
trabalhos da Assembleia 
Nacional Constituinte foi 
uma decisão unânime dos 
senadores, mas o mesmo 
não ocorreu com a propos
ta do presidente do PMDB 
de se criar uma comissão 
restrita de parlamentares 
para tratar da questão da 
legislação ordinária. Ulys
ses Guimarães teve sua 
proposta rejeitada pelos se
nadores. 

A proposta de Ulysses 
Guimarães, criando uma 
comissão de 72 membros 
do Congresso, encontrou 
forte resistência no Senado 
Federal. Além de ter de ser 
votada pelo Congresso, já 
que implicaria alterar a 
Constituição em vigor, os 
senadorep enxergaram ne
la até um risco de extinção 
da Câmara Alta. O presi
dente do PMDB chegou a 
reformular parte de sua 
proposta, dividindo a co

missão em duas. Mesmo 
assim, os senadores foram 
contra a modificação. 

Ontem, porém, se chegou 
a um acordo com relação 
ao funcionamento do Con
gresso durante a Consti
tuinte. A Câmara dos De-
Íratados e o Senado Federal 
ormarão uma comissão 

que indicará a melhor op
ção para o funcionamento 
do Congresso ordinário. 
Mas uma coisa já ficou 
acertada: tanto o Senado 
quanto a Câmara funciona
rão normalmente. 

O deputado Ulysses Gui
marães explicou que essa 
comissão terá a finalidade 
de disciplinar e tratar dos 
trabalhos da futura Consti
tuinte, compatibilizando o-
seu funcionamento com ás 
necessidades do Poder Le-

tislativo. Para isso, seguir-' 
o o presidente do PMDB, 

deverão ser alterados os 
regimentos internos da Câ
mara e do Senado para as
segurar á Assembleia Na. 
cional Constituinte todas as 
condições para que respon
da "às aspirações de toda a 
sociedade", explicou Ulys
ses. 

CONGRESSO 
A Câmara dos Deputados 

adiou ontem mais uma vez 
a cotação do reajuste dos 
subsídios dos parlamenta
res. Pela nova proposta, os 
salários e partes variáveis 
seriam reajustados em 
110%. Ontem, as lideranças 
não chegaram a um enten
dimento. Como a medida é 
polémica e não encontra 
unanimidade entre os par-* 
lamentares, é provável que 
a proposta to seja votada 
durante a Constituinte. 
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