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AGÊNCIA ESTADO 

Fernando Henrique Cardoso, 
Mário Covas ou Luiz Henrique. Um 
deles será o líder do PMDB na Cons
tituinte, segundo revelou ontem o 
presidente da Assembleia, Ulysses 
Guimarães, que pretende uma solu
ção de consenso. Se não conseguir, 
ele buscará o processo que considera 
tão democrático quanto o primeiro: 
"no voto". 

O deputado Luiz Henrique já co
municou que é candidato ao cargo 
seja qual for o sistema de indicação. 
Ao mesmo tempo, setores do PMDB 
articulam para que a liderança do 
partido na Constituinte seja exerci
da através do rodízio dos atuais líde
res na Câmara e no Senado — Luiz 
Henrique e Fernando Henrique Car
doso. Mesmo ressalvando "as gran
des qualidades" de Mário Covas, os 
peemedebistas observam que sua es
colha representaria "mais um paulis
ta no comando". Ontem, Ulysses 
Guimarães negou, enfático, que este
ja trabalhando contra a candidatura 
de Covas: "Quem está dizendo isso 
não me conhece. Eu não vou abando
nar minha posição de isenção, im
posta pelo cargo que exerço, numa 
questão como essa", disse. Depois, 
ele frisou que a liderança do PMDB 
na Constituinte só deverá merecer a 

atenção especial do partido após a 
aprovação do regimento interno da 
Assembleia: "Sem o regimento, nada 
tem importância". 

Apesar de Ulysses Guimarães 
reafirmar sua posição de neutralida
de, muitos peemedebistas acreditam 
que o presidente do partido prefere o 
sistema de rodízio entre Fernando 
Henrique Cardoso e Luiz Henrique 
na função de líder na Constituihte. 
Eles se baseiam no fato de Ulysses 
estar "muito aborrecido" com Mário 
Covas e com José Richa, pela insis
tência dos dois senadores em defen
der seu afastamento da presidência 
do partido. «j, 

Efetivando o rodízio dos atuais 
líderes na Câmara e no Senado, Ulys
ses estaria também favorecendo* in
dicação do deputado Pimenta7",da 
Veiga como relator da poderosa/Co-
missão de Sistematização. Em prin
cípio, o órgão terá a atribuição de 
elaborar o preâmbulo, as normas ge
rais e as disposições transitórias e 
finais da nova Constituição. aa 

Além do PMDB, ainda não indi
caram seus líderes na Constituinte o 
PDT, o PL e o PT. Ontem, o PDS 
escolheu Amaral Neto para a função, 
que acumulará com a liderança.^ia 
Câmara. O PFL indicou o depuí&do 
José Lourenço; Roberto Freire seiá o 
líder do PCB, Henrique Lima dQ.pc 
do B, Jamil Haddad do PSB e Antó
nio Farias do PMB. 


