
Cordeiro quer recompor Aliança 
"Somente com a recom

posição da Aliança Demo
crática, o Pais terá condi
ções de atravessar a pre
sente crise, que é essencial
mente política — antes de 
ser económica e social. E a 
recomposição da Aliança é 
missão a ser conduzida 
pessoalmente pelo Presi
dente da República". A 
avaliação é do deputado 
Marcelo Cordeiro (BA), 
candidato do PMDB à Ia 

Secretaria da Assembleia 
Nacional Constituinte. 

Cordeiro vê na fragmen
tação da base parlamentar 
do Governo "uma porta 
aberta para a desestabili
zação do processo demo
crático". E adverte: "Ou a 
Aliança se recompõe ou te
remos enormes dificulda
des para realizar o projeto 
democrático que se busca 
com a Constituinte". Ele 
considera uma "aventura" 
a tentativa de articulação 
de uma base parlamentar à 
revelia dos comandos par
tidários, algo como "o par
tido do Sarney". A recom
posição da Aliança, para 
ele, começa com a reforma 
do ministério e passa pela 
fixação do mandato do Pre
sidente, "que pode ser 
mantido em seis anos". 

QUÍMICA 

—Houve uma mudança 
na química da Aliança, de
terminada, entre outras 
coisas, pelo avanço do pro
cesso politico e pelo resul
tado eleitoral — acha Cor
deiro. 

Segundo ele. o Governo 
moldou a atual administra
ção com base em uma cor
relação de forças políticas, 
alterada profundamente 
pelas eleições de novembro 
passado. "Hoje, as forças 
políticas que emergiram 
nas urnas não se sentem re
presentadas no aparelho 
administrativo do Gover
no. A reforma ministerial 
faria esse ajuste e afasta
ria o fantasma das descon
fianças recíprocas", diz ele. 

Cordeiro discorda dos 
que vêem a Aliança como 
um capítulo encerrado no 
quadro político brasileiro. 
"O entendimento político 
não tem prazo para se rea
lizar; é uma preocupação 
permanente". 

— As divergências de na
tureza ideológica que even
tualmente aflorem na 
Constituinte não podem e 
não devem liquidar o pacto 
político que resultou na 
derrubada da ditadura — 
acha ele. 

A questão da duração do 
mandato, para Cordeiro, 
não poderá ser resolvida 
sem a premissa da recom
posição da Aliança. E acha 
que, após isso, não haveria 
maiores dificuldades em 
até mesmo se preservar os 
seis anos previstos na atual 
Constituição. 

— O compromisso, ao 
tempo de Tancredo Neves, 
era efetivamente de quatro 
anos, com base na tradição 
do regime republicano bra

sileiro. Nada impede, po
rém, que essa tradição seja 
rompida, em nome do inte
resse público. 

Segundo ele, neste mo
mento, o interesse maior 
do País é a estabilidade 
política — "para a elabora
ção de uma Constituição 
moderna e progressista, a 
reconstrução do quadro 
económico e o fortaleci
mento da autoridade do 
Presidente, sem a qual não 
negociaremos em bases 
dignas a nossa dívida ex
terna". A definição do 
mandato do presidente se
ria um passo importante 
nesse sentido. 

Cordeiro vê o PFL "re
ceoso" de ser devorado pe
lo PMDB, restringindo o 
diálogo a questões de or
dem fisiológica. "Essa é 
uma concepção primata do 
processo político, que com
promete os objetivos da 
transição e as lideranças 
politicas", adverte. 

Com relação à controvér
sia em torno dos limites de 
soberania da Constituinte, 
Cordeiro acha que não pode 
haver qualquer tipo de in
gerência no processo de 
elaboração da futura Car
ta. 

— A soberania da Consti
tuinte, nessa missão, não 
pode ter limites. E todos os 
mecanismos de constrangi
mento — de ordem consti
tucional ou da legislação 
ordinária — devem ser var
ridos. Um exemplo: as me
didas de emergência. 


