
Executiva pode prorrogar mandatos 
A Executiva Nacional do PMDB 

deverá prorrogar hoje, em reunião a 
partir das lOh no gabinete do presi
dente do partido, deputado Ulysses 
Guimarães, localizado no Anexo Qua
tro da Câmara dos Deputados, o 
mandato dos integrantes dos diretó-
rios municipais, estaduais e Nacional 
do partido. A crise económica tam
bém será debatida, com uma exposi
ção de Ulysses sobre as ações do 
governo. No caso dos mandatos dos 
dirigentes partidários, todos eles 
serão estendidos até 1988: os munici
pais, que se esgotavam em julho 
próximo, para janeiro daquele ano, 
os estaduais —que venciam em 
agosto— até março, e os nacionais 
poderão ter seu mandato, que expira
ria em setembro, prorrogado para 
abrir ou maio de 1988. 

O primeiro-secretário do PMDB, 
deputado Euclides Scalco (PMDB-
PR), 54, que é candidato à primeira-
vice presidência do partido, disse que 
o adiamento das eleições para os 

diretórios ocorrerá em função do 
funcionamento do Congresso consti
tuinte. "Fica difícil, no momento em 
que estaremos reunidos decidindo 
sobre a nova Constituição, realizar 
essas mudanças", afirmou. 

O tesoureiro do partido, senador 
Mauro Benevides (PMDB-CE), 56, 
disse que se for proposto o licencia
mento de Ulysses da presidência do 
partido, será um dos primeiros a 
defendê-lo. "O Ulysses provou, em 
1985, quando era presidente do 
PMDB e da Câmara, e saiu em 
campanha por deputados e candida
tos à eleição majoritária que se 
desincumbe muito bem das atribui
ções que recebe. Não vejo por que 
tirá-lo, agora, da presidência", disse 
Benevides. 

Affonso Camargo 
O senador Affonso Camargo 

(PMDB-PR), 57, 3o vice-presidente 
do partido, passou todo o dia de 
ontem consultando seus companhei
ros sobre a possibilidadede vir a 

ocupar a Ia vice-presidência, assim 
que o governador eleito do Rio 
Grande do Sul, Pedro Simon, renun
ciar ao posto. 

Participam do encontro de hoje o 
presidente do partido e da Executiva, 
Ulysses Guimarães; o Io vice Pedro 
Simon; o 2o vice Miguel Arraes; o 3° 
vice Affonso Camargo; o secretário-
geral Milton Reis (PMDB-MG); o Io 

secretário Euclides Scalco (PMDB-
PR); a 2* secretária Maria da 
Conceição Tavares; o tesoureiro 
Mauro Benevides (PMDB-CE); o 2o 

tesoureiro Walmor de Luca (PMDB-
SC); os vogais Francisco Pinto 
(PMDB-BA), Roberto Cardoso Alves 
(PMDB-SP) e Jorge Medauar 
(PMDB-BA); além dos suplentes 
Hélio Gueiros (PMDB-PA), João 
Gilberto (PMDB-RS), Heraclito For
tes (PMDB-PI), Márcio Braga 
( P M D B - R J ) , P l ín io Mar t ins 
(PMDB-MS), Geraldo Fleming 
(PMDB-AC) e Fernando Cunha 
(PMDB-GO). 


