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Na reunião, PFL descobre que tem 3.500 diretorios no País 

PFL íar^éMmnçáo 
depois da nova Carias 
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A Executiva Nacional do PFL 
decidiu ontem, por unanimidade, 
adiar para 15 dias após o encerra
mento dos trabalhos da Constituin
te a convenção do partido, convoca
da para o próximo dia 15, no interes
se da unidade partidária. A cúpula 
pefelista fez ainda o balanço das úl
timas convenções ^nunicipais, che
gando à conclusão de que o partido 
já conta com 3.500 diretorios, mon
tados nos 4.200 municípios brasi
leiros. 

Durante o encontro, o presiden
te do partido, senador Marco Maciel 
(PE), embora venha sendo atacado 
pelo líder José Lourenço (BA) em 
entrevistas aos jornais, fez questão 
de tratá-lo com amabilidade quan
do os jornalistas e fotógrafos tive
ram acesso ao local em que se reali
zara. 

Ao chegar, entre ríspido e brin
calhão, Lourenço indagou ao secre-
tário-geral, deputado Saulo Queiroz 
(MS), que tem anunciado, através 
dos jornais, a intenção de fundar 
novo partido: "O que você está fa
zendo aqui?" Saulo respondeu: 
"Não saí do partido. Você está mal-
informado. E que há sempre distân
cia entre a intenção e o ato". 

O presidente do partido, sena
dor Marco Maciel, anunciou que o 
PFL, "por unanimidade de seus 
membros, adiou a convenção para 
15 dias após a promulgação da nova 
Constituição. Isto significa dizer 
que ela somente deverá ser realiza
da entre julho e agosto. Não creio no 
encerramento dos trabalhos da 
Constituinte antes de julho desde 

Crise agrava-
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A crise na bancada do PFL no 
Senado, que já levou à troca do líder 
do partido, voltou a surgir ontem 
com a leitura, durante à sessão, de 
dois requerimentos: um, indicando 
o senador Marcondes Gadelha 
(PFL-PB) para a liderança; o segun
do, de contestação a essa indicação. 
Ambos foram subscritos por mem
bros da bancada. 

Os dois documentos foram lidos 
no início dos trabalhos, antes da 
chegada do ministro da Administra-

, ção, Aluísio Alves, que prestou de
poimento. O requerimento em 
apoio a Marcondes Gadelha foi en
cabeçado por João Menezes (PFL-
PA) e subscrito por sete outros se
nadores. Em seguida, foi lido o do
cumento em solidariedade a Carlos 
Chiarelli (PFL-RS), assinado por 
Marco Maciel (PFL-PE), Afonso Ari-
nos (PFL-RJ), Jorge Bornhausen 
(PFL-SC), Guilherme Palmeira 
(PFL-AL) e José Agripino (PFL-
RN). Nele, os cinco parlamentares 
afirmaram não reconhecer a autori
dade do novo líder. 

Pouco depois, Gadelha levan
tou uma questão de ordem e recor
dou a existência de um terceiro do
cumento. Nele, diversos senadores 
do partido pediam a convocação da 
bancada para a eleição de um novo 
líder. Gadelha pediu a transcrição 
desse documento nos anais do Se
nado e também do texto do pará
grafo Io do Artigo 6 do regimento 
interno da Casa, que trata da indi-

' cação de líderes partidários. Estes, 
. segundo o dispositivo regimental, 

devem ser indicados em documento 
V subscrito pela maioria da bancada, 

que hoje (ontem), três de maio, ain
da não concluímos a votação do pri- \ 
meiro turno". | 

Segundo o senador pernambu
cano, "o adiamento foi apoiado pe-. 
las duas principais tendências em 
que se divide o partido — a que é ' 
favorável à continuação do apoio ao s 

governo e a que defende que dele 
nos distanciemos. Entendo que as 
divergências, num partido demo
crático e grande como o nosso, são , 
naturais. Posso até dizer que temos 
"de conviver com divergências por
que elas vitalizam a agremiação". 

Sem esconder a insatisfação 
com a decisão de Maciel de encabe
çar chapa de oposição, o deputado ' 
JoséLourenço disse: "Estou achan
do mais conveniente o Marco Ma- j 
ciei tomar conta do partido. Che
guei a tal conclusão ante a situação 
do País, em que todos entendem 
que devem deixar tudo como está 
para ver como fica. Só que os resul
tados que advirão de tal orientação ; 
seguramente não serão os melhores 
para o Brasil". 

O presidente da seção para- í 
naense, deputado Alceni Guerra, f 
disse, por sua vez, que "no momento ! 
em que Maciel abre as baterias con- í 
tra o governo é ótimo. É o que que- l 
remos. Temos de rachar. Temos de j 
dividir. Estamos cheios de retalia- ' 
ção. A única saída é aprofundar a j 
briga. Tirar partido de nossa posi- [ 
ção.que é popular". Ele não deixou, {. 
porém, de criticar a ação de dois í 
oposicionistas do partido, afirman- | 
do que o "PFL moderno do Saulo [ 
Queiroz e do Jaime Santana conse
guiu fazer com que o Aureliano j 
(Chaves) e o Marco Maciel bri- i 
gassem". i 

se no Senado 
tal como ocorreu, e a formalizaçãc 
da indicação deve ser feita em 2< 
horas após a apresentação do re 
querimento. "Nós esperamos doit 
meses", comentou Gadelha. 

O impasse chegou a provocar o 
encerramento da sessão antes que 
Aluizio Alves pudesse responder è 
segunda interpelação. A interrup
ção foi devida à alegação de falta df 
quórum feita pelo senador Itamar 
Franco (PFL-MG) — ̂  estavam em 
plenário apenas seis parlamentares 
O pedido de suspensão foi represá
lia contra João Menezes (PFL-PA), 
que estando inscrito em segundo lu
gar entre os aparteantes do minis 
tro, não permitiu que a Mesa desse t 
palavra ao ex-líder do partido, Car
los Chiarelli, autor do requerimento 
de convocação. 

Aluizio Alves chegou a fazer E I 
leitura de uma longa exposição so -
bre as questões ligadas ao congela -
mento da URP para os servidore; s 
públicos, dando resposta ao primei -
ro interpelante, o senador Nelsoi í 
Wedekin (PMDB-SC). Depois disso , 
o senador Odacir Soares (PFL-RO), 
que presidia a sessão, considerou 
procedente a questão de ordem pro
posta por Itamar Franco. Odacir 
tentou completar o quórum neces
sário — 11 senadores — mandando 
que as campainhas do Senado fos
sem acionadas por dez minutos, 
sem resultado. 

Quando deixava o plenário, 
Aluizio encontrou-se com Chiarelli e 
lamentou o ocorrido, dizendo que 
saía frustrado. "Os frustrados são 
dois", respondeu Chiarelli. Itamar 
justificou sua questão de ordem, 
que provocou a interrupção da ses
são, afirmando que a atitude de Me
nezes foi "deselegante". , 
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