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PMDB recusa PFL como 
Io vice na Constituinte 

Humberto Souto e Hélio Duque divergem 

Souto defende acordo 
O deputado Humberto Souto (PFL-MG) disse on

tem que ao PMDB somente cumpre respeitar o acordo 
feito entre o presente Ulysses Guimarães, o líder na 
Câmara, Luiz Henrique e o líder do PFL, José Louren
ço, no sentido de garantir ao partido da Frente Liberal 
os cargos de Io vice-presidente e segundo secretário da 
Mesa da Constituinte. Humberto disse que o acordo foi 
com o partido e não com pessoas e que o não cumpri
mento seria uma desmoralização para o PMDB. 

O deputado mineiro, que foi escolhido Io vice por 
aclamação na reunião do PFL, disse que o rompimento 
do acordo seria interpretado como mais uma derrota 
que um grupo do PMDB estaria impondo ao presidente 
Ulysses Guimarães, retirando deste qualquer poder 
para realizar negociações posteriores. Humberto não 
confirmou se o PFL está disposto a manter a sugestão 
do deputado Aluizio Chaves (PA) de não aceitar qual
quer cargo que não os discutidos e acertados entre Luiz 
Henrique e José Lourenço. 

"O PMDB não recebe mais recados do PFL" de
sabafou o deputado Hélio Duque (PR) ao tomar co
nhecimento de declarações do candidato doPFL ao car
go de vice-presidente da Constituinte, deputado Hum
berto Souto (MG). Souto afirmou que o não cumpri
mento do acordo firmado entre José Lourenço, Ulysses 
Guimarães e Luiz Henrique, representaria mais uma 
derrota que o PMDB imporia ao presidente Ulysses. 

Hélio Duque disse não reconhecer o personagem 
Humberto Souto para estar querendo dar instruções e 
ophúões acerca do PMDB e que somente a bancada do 
partido é que pode decidir sobre os cargos da Mesa. 
Para Hélio Duque, que esteve na reunião com o líder 
Mário Covas, o PMDB começa a respirar um clima 
democrático e a tomar decisões ouvindo a maioria. 

fí icha poderá ser candidato 
São Paulo — O senador José Richa (PMDB-

PR) poderá conquistar o apoio do governador Crestes 
Quércia, caso decida disputar a Ia vice-presidência 
nacional do PMDB, e, até mesmo, substituir o 
deputado Ulysses Guimarães, na presidência do 
partido. Richa já conta com a simpatia de Quércia. Ao 
ser indagado ontem se considerava o senador um bom 
nome para o cargo, Quércia respondeu 
afirmativamente, apressando-se, no entanto, a explicar 
que até o momento não há nenhuma negociação a esse 
respeito: "Não existe nada nesse sentido. Se houver 
eleição e se houver candidatura, precisarei consultar 
meu companheiro. Acho, em principio, que ele é um 
bom candidato". 

Aproveitando a oportunidade, Quércia voltou a 
insistir no afastamento de Ulysses Guimarães da 
presidência do PMDB (licença e não renúncia do 
cargo) de forma a permitir que o partido seja dirigido 
por alguém com maior disponibilidade de tempo já que 
Ulysses Guimarães acumula hoje as presidências do 
partido, da Câmara dos Deputados e da Assembleia 
Nacional Constituinte: "Acho que é preciso haver uma 
eleição para a vice-presidência e alguém que assuma o 
partido de maneira definitiva, dando mais conjunto a 
direçâo dos caminhos partidários". 

TSE libera registro 
provisório para PL 

O Partido Liberal conseguiu junto ao Tribunal 
Superior Eleitoral — TSE — o registro provisório, 
passando a ser o sétimo partido oficialmente 
reconhecido. Agora, o PL terá um ano para realizar as 
convenções regionais e municipais e obter o registro 
definitivo. Para o presidente do PL, Deputado 
Álvaro Valle, esse foi um importante passo para o 
partido, que possui 6 deputados federais, 1 senador e 21 
deputados estaduais, ^ sendo que está organizado em 
todos os estados do país." 

A sessão do TS E que aceitou o pedido de registro 
do PL foi logo após a eleição do ministro Oscar 
Corrêa como novo presidente do tribunal, em 
substituição a Josjfe Nery da Silveira, que ocupa a vice-
presidência do S upremo Tribunal Federal. A decisão foi 
unânime, já que todos os ministros votaram 
favoravelmente, de acordo com o parecer do 
procurador-geral da república, José Paulo Sepúlveda 
Pertence e do voto do relator, ministro Roberto Rosas. 

Também o PCB, PSC e PC do B aguardam em 
breve a decisão do TSE sobre os seus pedidos de 
registro. Todos esses partidos, receberam apenas uma 
habilitação para concorrerem às eleições de novembro e, 
juridicamente, deixaram de existir no dia 15 daquele 
mês. Por isso, o registro provisório é importante, 
-orque é passo decisivo para o registro definitivo. 

O PMDB não aceita 
entregar a primeira 
vice-presidência da 
Constituinte para o 
PFL. A decisão, do 
líder do PMDB na 

m e n t e pe lo 
deputado José Tavares 
(PR). O PFL ficaria 
com a segunda vice-

_ presidência e segunda 
M | secretaria e, caberia ao 

or ©i)[Ilâ>iíK Mário Covas desau 
toriza o acordo an
teriormente firmado 
entre os deputados 
Luís Henrique e Ulys
ses Guimarães com o 
líder do PFL, José 
Lourenço. Ontem, 
Mário Covas comunicou a decisão a 
José Lourenço que não aceita o rom
pimento do acordo e ameaça não 
aceitar nenhum outro cargo da mesa. 

O vice-lider do PMDB no Senado, 
José Fogaça depois de examinar a 
questão em reunião com Mário Covas, 
disse que "esta é a nova posição do 
partido que será levada para debate 
na bancada na terça-feira. Não 
existem bons motivos para abrirmos 
mão da vice-presidência e, se o PFL 
não quiser participar da mesa, só 
temos a lamentar, os cargos que 
corresponderiam a esse partido — 2o 

vice e 2a secretaria, serão negociados 
com outros partidos representados na 
Constituinte, como PDT e PTB". 

0 acordo firmado pelo líder do 
PMDB na Câmara e o presidente do 
partido, deputado Ulysses Guima
rães, segundo o líder do PFL, José 
Lourenço, garantia o cargo para 
Frente Liberal. O partido já tinha até 
candidato, o deputado Humberto 
Souto. Mas o líder do PMDB, Mário 
Covas, depois de se reunir com alguns 
vice-lideres concluiu que isso não é 
possível e o PMDB, agora vai indicar 
o senador Mauro Benevides para vice-
presidente. 

Pela proposta de Mário Covas, o 
PMDB teria ainda a primeira se
cretaria, que seria ocupada, provavel-

cretaria. Os demais seis 
cargos de suplentes, 
seriam ocupados pelo 
PDT, PTB, PT, PL, 
PC do B e PFL. Se o 
PFL, em protesto con
tra a nova posição do 

PMDB não quiser ter nenhum 
representante na mesa da 
Constituinte, os dois cargos que 
receberia serão distribuídos para o 
PDT e PTB, respectivamente 

Na véspera da eleição do líder do 
PMDB na Constituinte, Luiz Hen
rique, certo da vitória, firmou com o 
líder do PFL, José Lourenço, as bases 
ae um acordo para a composição da 
mesa da Constituinte, pelo qual a 
primeira vice-presidência caberia ao 
PFL. O senador Mauro Benevides, do 
PMDB, ocuparia a segunda vice-
presidência. 

Com a eleição de Covas, parte da 
bancada do PMDB passou a contestar 
esse acordo, considerando-o fruto ain
da do estilo concentrador de Ulysses 
Guimarães, à frente do partido. O 
acordo fez parte, na opinião desse seg
mento do partido, de um "conchavo" 
de Ulysses Guimarães que cabe a 
Mário Covas desfazer. 

— Que acordo é esse que ninguém 
tomou conhecimento? — indagou o 
deputado Israel Pinheiro Filho (MG), 
ao deixar o gabinete de Covas após a 
reunião. Israel, como todos os par
ticipantes do encontro, sustentam que 
o PFL tentou criar um fato consu
mado acenando com o acordo que no 
máximo pode ter sido uma precipi
tação do deputado Luiz Henrique. 

José Lourenço e Mário Covas: 40 minutos de conversa sem acordo 

Na remido, impasse 
Quarenta minutos de conversa 

não foram suficientes para que os 
líderes do PMDB e do PFL, se
nador Mário Covas (SP) e de
putado José Lourenço (BA), 
chegassem a um acordo sobre a 
primeira vice-presidência da Cons
tituinte. O PMDB e o PFL têm 
candidatos próprios ao cargo e o 
impasse vai provocar o adiamento 
do inicio das negociações entre os 
dois partidos sobre a composição 
das comissões da Constituinte. 

Covas admitiu as dificuldades, 
mas não quis tachar a situação 
como um impasse. Preferiu referir-
se a ela de uma forma mais amena: 
"Não se abriu um caminho para 
nenhum de nós dois," disse ao sair 
da reunião. Procurando o tempo 
todo minimizar o problema, apesar 
de mostrar-se frustrado é irritado, 
lamentou a existência de uma briga 
entre seu partido e a Frente pela 
primeira vice-presidência. En
tretanto, ponderou: "Não se fará 
uma Constituição por consenso. 

Tentando aparentar otimismo 
garantiu que na próxima semana a 
Mesa estará eleita e a Constituinte 
funcionando. Contudo, "escor
regou" mais adiante ao declarar 
que a data da eleição poderá ser 
"na próxima quarta ou quinta-
feira", anunciando desta forma a 
possibilidade de um adiamento no 
pleito caso não se chegue a um en
tendimento. Há dez dias, o pleito 
estava marcado para terça-feira, 
mas com a eleição de Covas foi 
transferido para o dia seguinte. 

Com o adiamento pretendeu-se que 
se fizesse uma reunião da bancada 
do PMDB para debater o assunto e 
indicar os candidatos do partido 
aos cardos. 

O líder.do PFL também dis
simulou sua contrariedade com a 
quebra do acordo. Anunciou que 
até que se chegue a um acordo 
sobre a Mesa as negociações em 
torno da composição das comissões 
também estão paralisadas. Lou
renço disse que permanecerá em 
Brasília no fim de semana, e mos
trou esperanças de ser procurado 
por Covas para negociarem. Res
saltou, entretanto, que eles não 
marcaram nenhum encontro. 

Desde a sua eleição, Mário 
Covas vem sendo pressionado por 
deputados e senadores peeme-
debistas a não aceitar o acordo. 
Ontem, pela manhã, reunido com 
cerca de 30 deputados e senadores 
da esquerda do partido, que par
ticiparam de sua campanha, o líder l 
peemedebista foi instado a garantir 
a primeira vice-presidência para o 
PMDB. OS parlamentares pee-
medebistas foram ao gabinete do 
líder para cobrar suas indicações 
para algumas das mais importan
tes comissões da Constituinte. 
"Viemos pedir espaço nas comis
sões para o pessoal que foi o em
brião da campanha", assegurou o 
deputado Fernando Lyra (PMDB-
PE). Mais discreto, o deputado 
Hélio Duque afirmou: "O Mário 
vai ter total liberdade para fazer as 
indicações. Eu pretendo ir para a 
de Ordem Económica. 


