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Montoro pede pressa na Constituinte e para eleições . 
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O ex-governador Franco Monto
ro negou ontem que tenha considera
do o multipresidente de Constituin
te, PMDB e Câmara, Ulysses Guima
rães, "ruim de urna". "Quem disse 
isso foi o líder do governo na Câma
ra, Carlos SanfAnna, e não eu. Preci
samos manter a vida pública e as 
campanhas políticas em nível eleva
do. Lamento os equívocos e interpre
tações incorretas, pois Ulysses Gui
marães é um político que honra a 
vida brasileira e vem prestando ao 
País relevantes serviços. Se seu no
me for o escolhido como candidato à 
Presidência da República, terá meu 
apoio e minha cooperação. Da mes
ma forma que terei, seguramente, 
seu apoio e cooperação se meu nome 
for indicado pelo partido", disse o ex-
governador, que passou o dia ontem 
trabalhando no Instituto Latino -
Americano. Segundo ele, "como par
tido de programa e não de pessoas, o 
PMDB prestará mais um serviço à 
causa da democracia e aos reais inte
resses do povo brasileiro". 

De acordo com as informações 
de Montoro, os três assuntos funda
mentais da reunião marcada pelas 
lideranças "históricas" do PMDB pa
ra 9 de janeiro são a busca de fórmu
las para apressar o processo de reda
ção da Constituição, a realização de 
eleições em 1988 e a convocação de 
uma convenção extraordinária do 
PMDB para logo«depois da promul-' 
gação da Constituição. 

"O País está parado e precisa da 
Constituição já. Todos os esforços 
devem ser feitos nesse sentido e afas
tados os possíveis empecilhos e pro
telações. Um dia desses ouvi de um 
popular uma definição perfeita sobre 
o assunto: 'chega de protelação; o 
povo quer votação'. Outra manifes
tação unânime, não apenas no parti
do, mas também na população, são 
as eleições diretas presidenciais em 
1988. Na reunlfio do dia 9, certamente 
o assunto será consensual. O que não 
é consensual ainda é se elas serão 

ao? 
gerais ou não. As pesquisas mostram 
que as eleições presidenciais são fun
damentais para que se completeis 
transição democrática. Acho que-s 
unanimidade a esse respeito é abso 
luta", disse. ^ 

A convenção extraordinária "<!b 
PMDB é necessária para que setfr 
xem rumos, mas ela não deve nem 
pode ser realizada em janeiro, como 
anunciaram alguns jornais, mas só 
depois da promulgação cia nova 
Constituição, na opinião de Franco 
Montoro. "Evidentemente, a realiza
ção de uma convenção agora tumul
tuaria completamente o quadro polí
tico. Tenho conversado com outros 
líderes do partido como o senador 
José Richa e não ouvi de nenhum 
deles qualquer palavra que demons
tre seu interesse em convocar urna 
convenção antes de a Constituição 
ficar pronta. Falei agora, por telefo
ne, com Ulysses, que está em Nttrá 
York; e há também de parte do presi
dente do partido intenções claras 
nesse sentido: É preciso que se defi
nam rumos". -,-<.•. 

Para Montoro, existe gente rio 
partido interessada em empurrar 
com a barriga esse tipo de definição e 
isso precisa ser combatido. Segundo 
o ex-governador, o caráter "históri
co" dos participantes da reunião do 
dia 9 não deve ser interpretado indi
vidualmente. "Não sé" trata de esco
lher aqueles que estão no partido há 
mais tempo, mas 'históricos' são os 
que continuam hoje fiéis aos com
promissos históricos do PMDB. Co
mo definiu muito bem uma moça 
muito inteligente, que é a filha de 
Marcos Freire, não podemos deixar 
nas mãos de outros líderes e partidas 
bandeiras que historicamente sem
pre pertenceram ao partido, comüâ 
da resistência democrática, que de
terminou na eleição de Tancredd è 
Sarney. Partido é uma coisa murto 
importante, principalmente neste 
momento político contemporâneo'/* 


