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í AGÊNCIA ESTADO 

O presidente do PMDB, da Consti
tuinte e da Câmara, Ulysses Gui
marães, teve um incidente com Má
rio Covas (PMDB-8P), por discor
dar da iniciativa do senador pau
lista, que apresentou emenda ao re
gimento interno para permitir ela
boração de propostas á nova Cons
tituição subcrita por 30 mil eleito
res, pelo menos. "Isso é transferir a 
Constituinte para as ruas" -— teria 

di*o Ulysses Guimarães. 
Com o tom de voz elevado o se

nador Mário Covas retrucou, afir
mando: "A proposta que assinei, 
presidente, está de acordo com o 
programa do nosso partido, o 
PMDB. Não compreendemos as res
trições do senhor". Logo depois os 
Ânimos serenaram, mas amigos co-

discute com Covas / 

/ 
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muns acham que ficaram arra
nhões no relacionamento entre 
Ulysses e Covas. 

Os ânimos no PMDB não estão 
dos mais tranquilos. O senador 
constituinte José Richa (PMDB-
PR), por exemplo, tem evitado con
versar com o presidente do partido. 
E ex-governador do Paraná acha 
que Ulysses poderia se queixar de 
sua tese, de que ele deveria pedir 
licença da presidência do PMDB. 

Na opinião de José Richa, o 

PMDB precisa atuar também fora 
da Constituinte, sentindo os anseios 
da sociedade, discutindo a crise sô-
cio-econômica e os problemas polí-
tico-institucionais. Para Richa, o 
instrumento dessa tarefa tem que 
ser o partido: "Mas Ulysses está im
possibilitado de agir plenamente 
como presidente do PMDB, pelas 

suas responsabilidades e encargos 
de presidente da Constituinte, a 
partir de Io de março, de presidente 
da Câmara, além de substituto 
eventual do presidente da Repur 
blica". 

O senador paranaense apoia a 
eleição, pelo diretório nacional, (to* 
ex-deputado João Gilberto a Io vi<\ 
ce-presidente do PMDB, em substi^ 
tuição a Pedro 8imon, governador 
eleito do Rio Grande do Sul. A % 
vice-presidente, no lugar de Miguel 

Arraes, governador eleito de Per
nambuco, o mais cotado é o deputa
do Egídio Ferreira Lima (PE). O se
nador Afonso Camargo (PR), não 
tem mais o apoio de Richa para 
disputar a Ia vice-presidência, mas 
parece que não se contenta com a 3a 

vice-presidência insistindo em con
correr á primeira. 


