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Encerrados os debates 
sobre o regimento interno 
da Assembleia Nacional 
Constituinte, deputados e 
senadores já se debruçam 
sobre nova questão: a esco
lha dos membros da mesa 
diretora dos trabalhos. 
Além do presidente — de
putado Ulysses Guima
rães, eleito anteriormente 
—, estão em jogo duas vice-
presidências, três secreta
rias e três suplências. Os 
cargos deverão ser preen
chidos na próxima semana. 

O senador Fernando 
Henrique Cardoso, do 
PMDB paulista, informou 
ontem que pretende apre
sentar a redação final do 
regimento provavelmente 
na próxima segunda-feira. 
No dia seguinte, o texto po
derá ir à votação e promul
gação. A partir daí, caberá 
ao presidente Ulysses Gui
marães convocar a eleição 
da mesa. 

No Congresso, ontem, ha
via sinais de uma nova ro
dada de complicadas nego
ciações entre os partidos, 
depois da que durou 38 dias 
até á aprovação do regi
mento. O líder do PFL, Jo
sé Lourenço, avisava, por 
exemplo, que seu partido 
pleiteia a primeira vice-
presidência e uma secreta
ria. O deputado Humberto 
Soutb foi lembrado para a 
vice. Na opinião de Louren
ço, destinar estes cargos ao 
PFL seria "manter as boas 
regras de convivência 
política". 

Alguns gabinetes adian
te, porém, o senador Fer
nando Henrique argumen
tava pela necessidade de o 
primeiro vice pertencer ao 
mesmo partido do presi
dente, no caso o PMDB. O 

senador Mauro Benevides 
poderia ser o candidato. 

Outros partidos também 
anunciam suas pretensões 
de participar da mesa. O 
líder do PTB, Gastone Rig-
hi, pedia uma secretaria, 
assim como o PDS. O 
PMDB deverá ficar com a 
primeira secretaria. O 
líder do PT, Luís Inácio Lu
la da Silva, convocou para 
hoje uma reunião da ban
cada para discutir a parti
cipação do partido na me
sa. Ao PT provavelmente 
caberá apenas uma suplên-
cia, e os membros do parti
do talvez prefiram desistir 
desse cargo em troca de 
melhores termos de nego
ciação na montagem das 
comissões. 

Outra disputa que poderá 
ocorrer será em tomo da li
derança do PMDB na Cosn-
tituinte. O deputado Ulys
ses Guimarães prefere o 
atual líder da Câmara, de
putado Luiz Henrique, mas 
o senador Mário Covas con
firma sua disposição de 
concorrer. A bancada terá 
de se definir por um dos no
mes logo após a eleição da 
mesa diretora. 

MANDATO 
Sessenta dias após a ins

talação das comissões 
constitucionais, o País po
derá ter uma indicação das 
tendências quanto à dura
ção do mandato do presi
dente Sarney. Este é o pra
zo para que a subcomissão 
encarregada de analisar o 
Poder Executivo apresente 
suas propostas. O senador 
Fernando Henrique Cardo
so, ressaltou que a forma 
de governo — presidencia
lismo ou parlamentarismo 
— é um ponto que não pode 
ser esquecido quando se de
bate o mandato presiden
cial. 


