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CONSTITUINTE 
«TA? 

O líder do PMDB na 
Constituinte, senador Má
rio Covas, convocou a ban
cada do partido para deci
dir, na próxima terça-
feira, se impõe ao PFL a 
perda da primeira vice-
presidência na mesa da 
Constituinte ou se aceita o 
acordo pelo qual o cargo se
ria ocupado pelo deputado 
Humberto Souto (MG). Foi 
a primeira mudança pro
movida por Covas após sua 
eleição à liderança, já que 
o presidente do PMDB, 
Ulysses Guimarães, e o 

' líder da bancada, Luís Hen
rique, vinham desenvol
vendo negociações a nível 
de cúpula, informa a Agên
cia Globo. 

Covas reuniu-se demora
damente na sexta-feira 
com deputados e senadores 
do PMDB, principalmente 
os que comandaram a sua 
campanha vitoriosa, e dis
se que acatará o resultado 
da reunião da bancada. Foi 
o bastante para que os par
ticipantes da reunião dei
xassem seu gabinete com 
afirmações de independên
cia em relação ao PFL e 
ainda minimizassem o 
acordo feito antes da elei
ção de Covas pelo líder do 
PMDB na Câmara, Luís 
Henrique. 

Na véspera da eleição do 
líder do PMDB na Consti
tuinte, Luís Henrique, cer
to da vitória, firmou com o 
líder do PFL, José Louren
ço, as bases de um acordo 
para a composição da me
sa da Constituinte, pelo 
qual a primeira vice-

\ presidência caberia ao 
IPFL. 
V̂ J, O senador Mauro Be-

Bancada do PMDB decide 
na terça se aceita ; 
acordo sobre Mesa 

Mário Covas 

nevides, do PMDB, ocupa
ria a segunda vice-
presidência, por indicação 
de Ulyssses Guimarães. 

Com a eleição de Covas, 
parte da bancada do 
PMDB passou a contestar 
esse acordo, considerando; 
o fruto ainda do estilo con
centrador de Ulysses Gui
marães, à frente do partir 
do. 

O senador Mário Covas, 
por sua vez, não vê nenhu
ma condições de qualquer 
entendimento com José 
Lourenço antes de que a 
bancada tome sua decisão 
sobre a questão. '} 

O presidente da Consti
tuinte, deputado Ulysses 
Guimarães, afirmou na 
sexta-feira que a eleição 
dos demais membros da 
mesa diretora da Assem
bleia Nacional Constituinte 
deverá ocorrer na quarta 
ou na quinta-feira da próxi
ma semana. Lembrou que 
os entendimentos em torno ( 
da formação da mesa estão I 
evoluindo normalmente. ,£*/,. 


