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Como partido majoritá

rio no Congresso, o PMDB 
deverá controlar a futura 
Mesa-Díretora da Consti
tuinte que será eleita na 
próxima sexta-feira, ocu
pando três dos seis cargos 
de direção. A presidência 
já é exercida pelo deputado 
Ulysses Guimarães; agora, 
o resultado das negocia
ções entre líderes de todos 
os partidos com direito a 
representação na Mesa in
dicam que a Ia vice- presi
dência será ocupada pelo 
senador Mauro Benevides 
(PMDB-CE) e a l a Secreta
ria pelo deputado Marcelo 
Cordeiro (PMDB-BA), ou 
José Tavares (PMDB-PR). 

A composição da futura 
Mesa-Diretora já está pra
ticamente definida, com a 
manutenção de quase todos 
os parlamentares que inte
graram a Mesa provisória. 

eleita para comandar os " 
trabalhos da Constituinte 
durante a fase de elabora
ção do seu regimento. 
Amanhã, todos os partidos 
reúnem suas bancadas pa
ra a homologação dos no
mes dos candidatos já lan
çados para os 9 cargos da 
Mesa, os 6 diretores e as 
três suplências. 

A disputa entre Câmara 
e Senado na representação 
dos cargos de direção da 
Constituinte continua forte 
também nestas negocia
ções para a composição da 
Mesa-Diretora. Desta vez 
os senadores defendem que 
a Ia vice-presidência deve
rá ser entregue a um sena
dor, uma vez que a presi
dência já é ocupada pelo 
deputado Ulysses Guima
rães. 

Assim, os seis cargos da 
futura Mesa-Diretora deve-

rão ser distribuídos da se
guinte forma: Presidência, 
U l y s s e s G u i m a r ã e s 
(PMDB/Câmara): Ia vice-
presidência. Mauro Bene
vides (Senado/PMDB); 2a 

vice. Humberto Souto 
(PFL/Câmara); Ia Secre
taria, disputada por Mar
celo Cordeiro (PMDB/Câ
mara) e José Tavares 
(PMDB/Câmara). A 2a Se
cretaria também está sen
do disputada peio PDT e 
PTB. que apresentam co
mo candidatos Mário Maia 
(PDT/Senado) e Arnaldo 
Sá (PTB/Câmara), mas 
pelo critério de proporcio
nalidade deverá ser repre
sentado o PDT. Ao PDS. 
terceira maior bancada na 
Constituinte, caberá a 3a 

Secretaria, a ser ocupada 
por Jorge Arbage (Câma
ra). 

As três suplências vão 
ser destinadas a parlamen
tares dos pequenos parti
dos que não forem contem
plados com cargos de dire
ção na Mesa. Esses nove 
membros, liderados pelo 
presidente Ulysses Guima
rães, têm atribuições es
pecíficas definidas pelo re
gimento definitivo da Cons
tituinte, mas sua função 
principal será comandar os 
trabalhos das sessões ple
nárias e das comissões te
máticas. Por enquanto ain
da não há definição sobre a 
instalação física dos mem
bros da Mesa, mas eles de
verão ficar nas dependên
cias da Câmara, já que as 
comissões e subcomissões 
funcionarão no Senado. *-». 


