
^^residências serão do 
SPMDB, afirma o líder 
V BRASÍLIA 

AGÊNCIA ESTADO 
Líderes do PMDB, a começar pe

lo deputado Pimenta da Veiga, não 
acreditam na viabilidade de uma 
candidatura do PFL a presidente da 
©amara, para tentar explorar des-
eohtentamentos no partido majori
tário, diante do anunciado confronto 
«ntre Ulysses Guimarães e Fernando 
Lyra. "Os presidentes da Câmara, do 
Senado e da Constituinte — assegu
rou o lider — serão do PMDB". 

B Pimenta da Veiga defendeu uma 
composição com o PFL e outros par
tidos na organização das mesas dire-
toras, seguindo a tradição e o critério 
da proporcionalidade de cada banca
da. Na bancada do PFL da Câmara, 
por exemplo, já surgiu a candidatura 
ao deputado mineiro Homero Santos 
a 2" vice-presidente — cargo que ele 
ocupou na outra legislatura. 

t Tudo indica, porém, que o 
PMDB queira assegurar a presidên
cia e a 1" vice-presidência, deixando 
a 2a vice-presldência ao PFL e pro-
irvovendo composições com o PDS, 
PDC, PTB e PT nas quatro secreta-
r 

rias e suplências de cada Mesa. Vito
rioso Ulysses Guimarães, ele deverá 
dedicar tempo integral à presidência 
e aos trabalhos da Assembleia Cons
tituinte, transferindo a direção da 
Câmara ao Io vice-presidente — no 
caso, também um deputado do 
PMDB. 

Para o deputado Paulo Macarinl 
(PMDB-SC) — de volta ao Congresso 
—, "o PMDB merece o comando da 
Câmara, do Senado, da Constituinte 
e da comissão constitucional", acres
centando: "Pelo seu papel histórico 
na luta pela redemocratização, du
rante mais de 20 anos, o PMDB fez 
por merecer todos os cargos de im
portância no Congresso e na Consti
tuinte". 

De qualquer forma, deputados 
do PMDB já se lançaram candidatos 
âs três das quatro secretarias da Me
sa da Câmara — Paes de Andrade 
(CE) a 1» secretário, Henrique Alves 
(RN) a 2o secretário, e Heraclito For
tes (PI) a 3o secretário — não deixan
do maiores espaços aos demais parti
dos. Para a 4* secretaria lançou sua 
candidatura o deputado Amaury 
Muller (PDT-RS). i 
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