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Ulysses vai ouvir líderes sobre prazos 
BRASÍLIA - 0 Presidente da Consti 

tuinte, Deputado Ulysses Guimarães, reú
ne no início da próxima semana os inte
grantes da Mesa e as l ideranças 
partidárias para definir a prorrogação 
dos prazos da Comissão de Sistematiza
cão e o início da votação simultânea do 
anteprojeto pelo plenário da Constituinte. 
Antes, Ulysses Guimarães fará uma reu
nião com os coordenadores de bancadas 
do PMDB. para sentir a tendência do seu 
partido sobre a matéria. 

As reuniões foram anunciadas pelo De
putado Nelton Friederich (PMDB/PR), um 
dos principais líderes do Movimento Uni
dade Progressista (MUP), após encontro 
com Ulysses Guimarães, quando o grupo 
íevou ao Presidente da Constituinte di
versas sugestões para acelerar o trabalho 
da Sistematizacão. O MUP sugeriu ainda 
que a Constituinte desse, neste momento, 
uma satisfação à Nação, através de um 
pronunciamento de seu Presidente em ca
deia de rádio e televisão. Segundo Friede
rich, é preciso dizer à opinião pública o 
que está acontecendo na Assembléia, o 
que foi decidido e os avanços alcançados, 
até mesmo para justificar nova prorroga
ção nos prazos previstos pelo Regimento 
Interno. De acordo com Friedrich, a idéia 
foi considerada boa por Ulysses. 

Com relação a dilatar mais uma vez os 

prazos da Comissão de Sistematizacão há 
unanimidade de opiniões entre os "pro
gressistas", que é compartilhada pelo Lí
der em exercício do PMDB, Deputado 
Euclydes Scalco: ou se estende o prazo 
por tempo indeterminado para que a Co
missão conclua a votação do substitutivo 
ou institui-se o funcionamento concomi
tante do plenário e da Comissão, com ses
sões em dias diferentes. O que na opinião 
dos "progressistas" não convém que 
aconteça é o envio ao plenário do substi
tutivo por decurso de prazo. 

Na verdade, a intenção dos partidos de 
esquerda, aliados ao setor "progressista" 
do PMDB é votar os temas polêmicos do 
substitutivo na Comissão de Sistematiza
cão por dois motivos: manter a atual cor
relação de força política que vem propi
ciando avanços sociais importantes e im
pedir que os "moderados" se rearticulem 
no plenário, onde a maioria lhes é mais 
favorável. 

— Fizemos um apelo a Ulysses no senti
do de que se acelerem, sem atropelar, os 
trabalhos na Comissão de Sistematizacão 
— afirmou Nelton Friderich. 

Entre as sugestões apresentadas pelo 
MUP a Ulysses estão: a intensificação do 
trabalho de retirada de destaques: a vota
ção concomitante; a diminuição de orado
res — que está sendo colocada em prática 

[Na Sistematizacão, 
recorde de ausências 
ipertence ao PMDB 

BRASILIA - Se fosse 
aplicado o sistema de fre
qüência escolar, que exige 
um mínimo de 75 por cento 

• de comparecimento, pelo 
menos dois terços da Co
missão de Sistematizacão 

• .estaria reprovada. O recor
de de ausências pertence ao 
PMDB — um de seus titula
res, o Senador Alfredo 
Campos (MG) votou apenas 
14 vezes — como demons
tra um levantamento feito 
até o último dia 14 de outu
bro, com o resultado de 90 
votações. 

Com um índice de com
parecimento abaixo da mé-

' dia de 60 por cento apare-
cem o u t r o s 15 
peemedebistas, entre eles 
algumas expressivas lide
ranças do partido, como o 
Senador Fernando Henri
que Cardoso (SP), que só 
votou 49 das 90 computa
das. Números mais baixos 
têm os Deputados Cid Car
valho (MA), sempre ocupa
do em reuniões fora da Câ
mara, e que só compareceu 
em 30 votações. O Secretá
rio Geral do PMDB, Depu
tado Milton Reis (MG), 
também titular da Sistema
tizacão, só votou 25 vezes e 
o Deputado Fernando Lyra 
(PE), apenas 38. Abaixo de 
35 parucipações estão ainda 
os deputados José Inácio 
peixeira (ES), José Freire 
(GO), José Geral Ribeiro 
(MG), Theodoro Mendes 
(SP) e Almir Gabriel (PA). 

A planilha de freqüência 
explica ainda os motivos 
que levaram os progressis
tas do PMDB - MUP - a 
vencerem tantas votações 
na Sistematizacão. Perten
cem a seus integrantes os 
mais altos índices de com
parecimento. Na ponta está 
o Deputado Paulo Ramos 
(RJ), que só não votou em 
uma das 90 votações. Os ín
dices dos Deputados Nelton 
Friedrich (PR), Haroldo Sa-
bóia (MA) e Cristina Tava
res (PE) também estão aci
ma de 95 por cento de 
comparecimento. Também 
integram o MUP os suplen
tes mais ativos do PMDB e 
de toda a Comissão de Sis-

; tematização. Presentes em 
i todas as sessões, eles votam 
! -sempre que os titulares fal

tam e alguns deles tem per-
I formance muito superior à 

dos titulares, como é o caso 
do Deputado Otávio Elísio 
Alves de Britto, (MG) que 
votou 85 vezes, campeão 
entre os suplentes. Ele vem 
seguido de perto pelo Depu
tado Vilson de Souza (SC), 
com 68 votações e Rose de 
Freitas (ES), com 60, todos 
do MUP. 

Enquanto alguns dos su

plentes travam verdadeira 
batalha junto à mesa auxi
liar da Sistematizacão para 
terem chance de votar, ou
tros nem mesmo podem dar 
notícia do que está sendo 
discutido pela Comissão. 
Este é o caso, por exemplo, 
dos suplentes Daso Coim
bra (GÓ), que só votou 3 ve
zes e do recorde máximo, 
Deputado José Maranhão 
(PB), que votou apenas 
uma vez. 

No PFL o índice de com
parecimento é mais alto, is
to porque alguns dos titula
res foram substituídos pelo 
Líder José Lourenço, como 
é o caso do Deputado Fran
cisco Dornelles (RJ), que 
aparecia com 29 participa
ções e que não mais está na 
lista dos titulares. Os Depu
tados Marcondes Gadelha 
(PR) e Cristhóvào Chiara-
dia (MG) são os mais falto
sos, compareceram em me
nos de 35 votações. A 
melhor performance do 
PFL pertence ao Deputado 
baiano Luiz Eduardo, que 
só não votou 3 vezes, segui
do pela Deputada Sandra 
Cavalcanti (RJ), que esteve 
presente em 82 das 90 vota
ções levantadas. 

Se fizermos uma média 
entre os titulares, o melhor 
índice de comparecimento 
fica para o PDS. Nenhum 
dos titulares do partido vo
tou menos do que 65 vezes, 
sendo que o Deputado Kon-
der Reis (SC) participou de 
85 votações. A presença 
sempre constante dos titu
lares do PDS, deixa uma 
pequena oportunidade para 
seus suplentes, que tem os 
índices mais baixos de vo
tação, não por ausência e 
sim por falta de oportuni
dade. 

Nesta mesma situação 
encontra-se o PT. O suplen
te José Genoíno, (SP), um 
dos parlamentares petistas 
mais atuantes no plenário, 
pode votar apenas 30 vezes, 
isto por que o compareci
mento dos titulares é sem
pre maciço. 

Na mesma planilha pode
mos observar outras curio
sidades. O PMB, por exem
plo, que tem apenas um 
representante, o Deputado 
Antônio Farias, participou 
só 27 vezes das votações, 
enquanto que o PSB ficou 
sem ter ninguém em plená
ria, pelo menos em 20 vota
ções. 

E se eles se desculpam 
por terem poucos represen
tantes, o PCB joga a tese 
abaixo. O Deputado Rober
to Freire (PE) demonstra 
que, mesmo sendo o único 
titular do PCB, votou 80 ve
zes, e seu suplente, Fernan
do Santanna (BA), 6 vezes. 

— e a redução das questões de ordem. 
Além disso, a intensificação das negocia
ções entre as lideranças, englobando os 
diversos blocos políticos que atuam na 
Constituinte e os coordenadores de ban
cadas. Isso para garantir que os acordos 
feitos previamente sejam de fato cumpri
dos. 

Na opinião do Vice-Líder do PT, Depu
tado José Genoíno, o ideal seria a prorro
gação dos prazos, mas com uma definição 
clara do tempo que a Sistematizacão terá 
para votar o substitutivo. Além disso, ga
rantir que as matérias consideradas fun
damentais — reforma agrária, papel das 
Forças Armadas, anistia, reforma agrá
ria, entre outros — sejam votadas pela 
Sistematizacão. 

Para os "moderados", mais preocupa
dos com o trabalho de rearticulação do 
grupo com vistas à atuação em plenário, 
tanto faz prorrogar os prazos da Sistema
tizacão — desde que por tempo indeter
minado e com o funcionamento concomi
tante do plenário — ou enviar para o 
plenário da Constituinte o substitutivo 
como estiver na próxima quarta-feira, 
quando se esgota o prazo da Sistema
tizacão. 

- Nesse caso, para manter o segundo 
substitutivo, podemos votar todos os capí

tulos, ressalvados os destaques. Ou então 
restará outra saída que é retomarmos o 
primeiro anteprojeto, aquele originário 
das comissões temáticas, e começar tu
do de novo. O que não será bom para a 
Constituinte — disse o Deputado Luís 
Eduardo (PFL-BA). 

Para Luís Eduardo, o que não pode 
ocorrer é a fixação de um novo prazo fixo 
para a Constituinte. Há quem defenda a 
dilatação do prazo por mais dez ou 20 
dias. Não será suficiente. Na opinião do 
Deputado José Lins (PFL-PE), outro inte
grante do grupo "moderado", o importan
te é passar logo à votação em plenário, 
ainda que a comissão continue votando. 
Lins está convencido de que a maioria 
moderada no plenário é mais expressiva 
do que na Sistematizacão, dando chance 
ao grupo de reverter algumas propostas 
aprovadas como, por exemplo, a ques
tão da estabilidade no emprego. 

— A composição da Sistematizacão nos 
desfavorece. A ausência de titulares do 
Centro Democrático do PMDB. que foram 
substituídos por suplentes da esquerda do 
partido, nos prejudicou e sofremos ainda 
a influência da crise na Aliança Demo
crática que reuniu as diferentes tendên
cias do PMDB para atuar no plano da 
conjuntura, com reflexo na votação da es
trutura — afirmou José Lins. 


