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0 presidente do PMDB, 
deputado Ulysses Guima
rães, e o presidente ,do 
PFL, senador Marco Ma
ciel! concluíram entendi
mentos, ontem, para reto
mar, em nome da Aliança 
Democrática, o controle da 
elaboração do anteprojeto 
da Constituinte. O acordo 
inclui a entrega antecipa
da aos lideres da Aliança 
do substitutivo que o rela
tor da Comissão de Siste
matização, deputado Ber
nardo Cabral, deveria 
apresentar à Constituinte 
no próximo dia 13. 

,rNossa preocupação é 
apenas fazer voltar ao leito 
institucional, que é a Alian
ça Democrática, os traba
lhos de sugestões e contri
buições ao substitutivo do 
relator", declarou Marco 
Maciel, á saída do encon
tro. Maciel foi ao gabinete 
de Ulysses Guimarães 

' acompanhado pelos lideres 
do PFL na Câmara, depu
tado José Lourenço, e no 
Senado, senador Carlos 
Chiarelli. 

O acordo firmado com o 
-' presidente da Constituinte, 

que se comprometeu a soli
citar a antecipação dos tra
balhos do relator, foi resul
tado do receio que os líde
res da Aliança entreviam 
na proliferação dos blocos 
parlamentares na Consti
tuinte, empenhados em ela
borar, em associações su
prapartidárias, novas ver
sões ao anteprojeto apre
sentado em primeira ins
tância pelo relator Bernar
do Cabral. 

"As manifestações dos 
grupos expressam o desejo 

de encontrar fórmulas que 
resultem num bom projeto 
de Constituição e é eviden
te que elas ocorreram por
que os constituintes não 
gostaram do anteprojeto 
apresentado pelo relator", 
disse o senador Marco Ma
ciel. Ele negou o receio de 
que aos grupos interparti-
dários retirassem dos líde
res da Aliança ò controle 
sobre apresentação de pro
postas. 

"E justo que o PMDB e o 
PFL, como partidos majo
ritários, sejam os primei
ros a refletir sobre o ante
projeto. Não se pode obter, 
como resultado, a vontade 
de um só grupo ou.de um só 
partido", disse Maciel. 
Três grupos estudam, hoje, 
alternativas ao anteprojeto 
do relator Bernardo Ca
bral. Um, progressista, as
socia o grupo do líder do 
PMDB na Constituinte, se
nador Mário Covas, aos 
moderados do PFL; outro 
bloco, centrista, também é 
suprapartidário; e o tercei
ro, conservador, alia parla
mentares do PMDB, PFL, 
PL, PTB e até do PDS. 

"Esses grupos estão 
reunindo-se apenas para 
contribuir, etêm uma atua-
ção episódica", comentou o 
senador José Richa. ao 
apoiar a decisão dos líderes 
da Aliança em retomar a 
coordenação dos trabalhos. 
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