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Ulysses: "Quais são as ordens?'^ 
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"Deixem eu conversar 
com meu líder, e saber 
quais são as ordens". As
sim, sorrindo, o presidente 
da Const i tuinte e do 
PMDB, deputado Ulysses 
Guimarães (SP), pediu on
tem aos fotógrafos que 
saíssem, de sua sala para 
que pudesse iniciar um en
contro com o líder do parti
do na Constituinte, senador 
Mário Covas (SP), que o 
aguardava há 45 minutos. 
A necessidade de o líder na 
Câmara, deputado Luiz 
Henrique (SC). permane
cer na função, e a composi
ção das comissões e da Me
sa foram os assuntos discu
tidos, segundo informou 
Covas, que disse ter sido 
cumprimentado "com cor
dialidade" pelo presidente 
do PMDB. 

Ulysses e Covas tentarão 
convencer Luiz Henrique a 
continuar na liderança. Se
gundo o senador, esta é a 
vontade de toda a bancada: 

— Sabemos o papel que 
ele já desempenhou e que 
tem a desempenhar. Faço 
um apelo através da im
prensa para que ele perma
neça. 

A formação da Mesa da 
Constituinte, que passará 
agora a ser negociada por 
Covas, não foi definida em 
acordo com o PFL. segun
do Ulysses disse ao senador 
em reunião que durou qua
se uma hora. O PFL insiste 
em que foi fechado um 
acordo que, entre outros 
pontos, garante ao partido 
a Ia vice-presidência, car
go reivindicado também 

pelo PMDB. Antes de con
versar com Ulysses, o novo 
líder havia dito que queria 
saber se o acordo havia si
do celebrado, e por quem, e 
que. na hipótese de ter sido 
costurado "por quem de di
reito", o manteria. Após o 
encontro com Ulysses, Co
vas defendeu a proporcio
nalidade na composição da 
Mesa, e manifestou-se fa
vorável a que a Ia vice-
presidência fosse destina
da ao PMDB. 

Hoje, Covas deverá pro
curar Luiz Henrique e o 
líder do PFL na Câmara, 
deputado José Lourenço 
(BA), para debater o as
sunto. Ainda com Luiz Hen
rique, ele irá se inteirar do 
que já foi recolhido em ter
mos de preferências da 
bancada na Câmara quan
to aos temas constitucio
nais, para negociar a com
posição dás comissões da 
Constituinte. Outra tarefa 
de Covas será a indicação 
de vice-lideres. Pelo regi
mento, a cada oito parla
mentares poderá haver um 
vice-lider. O Senador consi
dera que há uma margem 
de manobra muito grande, 
não pretende chegar ao li
mite permitido pelo regi
mento, e pretende designar 
vice-lideres para o acom
panhamento dos trabalhos 
em cada comissão ou até 
mesmo em cada subcomis
são. 

Entre as primeiras difi
culdades que Covas enfren
tará, estará a questão da Ia 

vice-presidência da Assem
bleia. O PFL garante que 

houve acordo, e não admite 
recuos. José Lourenço dis
se que a sua bancada 
"mantém-se irredutível no 
cumprimento do acordo", e 
manifestou a sua expectati
va de que o novo líder "dê 
curso aos entendimentos já 
firmados". Também o 
líder do PFL no Senado, 
Carlos Chiarelli (RS), disse 
que os acordos foram feitos 
para serem cumpridos, e 
que não admite "essas cri
ses de arrependimento", 
referindo-se à posição de li
deranças do PMDB de pe
dir ao PFL a reabertura 
das negociações, diante da 
postura dos constituintes 
do PMDB de não abrirem 
mão da Ia vice-presidência. 
Chiarelli informou que o se
nador Divaldo Suruagy 
(AL) foi escolhido pela 
bancada para a 2a secreta
ria. 

A disputa pela Ia vice-
presidência reflete, na opi
nião do líder do PMDB no 
Senado, Fernando Henri
que Cardoso (SP), "um 
problema de brios": 

— O PMDB e o PFL tro
caram muitas farpas nes
ses últimos tempos, que re
sultaram numa irritação 
epiteiial. Ê uma crise da 
Aliança Democrática, um 
braço de ferro entre as ban
cadas. 

Segundo Fernando Hen
rique, há um sentimento 
muito forte nas bancadas 
do PMDB na Câmara e no 
Senado favorável à ocupa
ção, pelo PMDB. da Ia vice-
presidência. 


