
PMDBreúne-se para 
planej ar comissões 

A cúpula do PMDB 
reuniu-se ontem à 
noite, durante jantar 
na residência do 
presidente do partido e 
da Constituinte, de
p u t a d o U l y s s e s 
Guimarães (SP), para 
tentar definir os cri
térios que o partido 
adotará nas nego
ciações em torno da 
composição das nove 
comissões da Assem
bleia. S e as eleições para a Mesa da 
Cons t i t u in t e ocorrerem, como 
programado, na próxima sexta-feira, 
as comissões começam a funcionar a 
partir de meados da próxima semana. 

Ulysses convidou os lideres do 
PMDB na Câmara e Senado, de
putado Luiz Henrique (SC) e senador 
Fernando Henrique Cardoso (SP) pa
ra o encontro, durante a viagem que 
fizeram num iatinho da Força Aérea 
de São Paulo para Brasília. Tam
bém foi chamado para a reunião o 
líder da maioria na Câmara, deputado 
Carlos Santana (PMDB-BA). Tanto 
Fernando Henrique quanto Luiz 
Henrique garantiam, ontem à tarde, 
que ainda não haviam sido definidos 
quais os postos que o partido deseja 
deter nas comissões e subcomissões 
que considera importantes. 

Luiz Henrique, entretanto, adian
tou que os lideres partidários serão in
dicados para as vagas destinadas a 
cada legenda na Comissão de Sis
tematização. Ele se reúne hoje, às 17 
horas, com os coordenadores de ban
cada para apresentar as diretrizee es
tipuladas ontem à noite na casa de 
Ulysses e receber as sugestões dos 
parlamentares. 

Ulysses Guimarães, mostrava-se 
esquivo ao responder às perguntas 
formuladas pelos jornalistas sobre a 
composição e os critérios de escolha 
das comissões. Limitou-se a informar 
que na distribuição de vagas e cargos 
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se o bedecerá o princi
pio da proporcionalida
de entre as legendas. 
Preocupado em não 
começar a formalizar 
acordos fora do partido 
antes da proclamação 
do resultado da eleição 
de quarta-feira, dis
putada entre ele e o 
senador Mário Covas 
(SP) pela liderança 
partidária na 
Constituinte. Luiz 

Henrique garantiu que só conversará 
com os outros líderes a partir das 15 
horas de amanhã. 

Contudo, a maioria dos líderes está 
ansiosa para entabular conversações 
sobre o assunto com o PMDB. O líder 
do PFL na Câmara, deputado José 
Lourenço (BA), tentou, sem sucesso, 
marcar uma reun ião com Luiz 
Henrique, às 18 horas de ontem. 

Candidaturas 
Os cinco cargos titulares e três 

suplentes da Mesa da Constituinte, 
além da presidência, ocupada por 
Ulysses têm praticamente defini
dos os nomes que os ocuparão. Além 
de PMDB e PFL devem integrar a 
Mesa da Assembleia o PDS, PDC, 
PDT e PTB. 

Pela primeira-vice-presidência 
brigam os deputados frentistas Hum
berto Souto (MG) e Aloísio Chaves 
(PA). O senador Mauro Benevides 
aceitou ficar com a segunda-vice-
presidência pelo PMDB. Na primeira 
secretaria, três candidatos disputam o 
cargo: Marcelo Cordeiro (PMDB-
BA), com maiores chances, José 
Tavares (PMDB-PR) e Maurílic 
Ferreira Lima (PMDB-PE). A segun
da secretaria caberá ao PFL, que ain
da não definiu o candidato, enquanto 
o PDS indicará o deputado Jorge Ar-
bage (PA) para a terceira secretaria. 
As três suplências deverão caber aos 
deputados Sotero Cunha (PDC-GO), 
Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) e ao 
senador Mário Maia (PDT-AC). 


