
PMDB e PFL disputam 
agora cargo nas comissões 
A poeira, resultado das 

divergências em torno do 
Regimento Interno, ainda 
não assentou, mas o PMDB 
e o PFL já estão metidos 
numa nova disputa: a dos 
cargos nas comissões da 
Constituinte. O Presidente 
da Fundação Pedroso Hor
ta, órgão de estudos do 
PMDB, Senador Severo Go
mes, pleiteia a função de 
relator da Comissão da Or
dem Económica e já come
çou a negociar com as ban
cadas estaduais e a cúpula 
do partido a indicação de 
outros nomes para as de
mais comissões. 

Da relação de Severo Go
mes, costurada a partir de 
uma série de reuniões e 
consultas às bancadas e aos 
governadores, fazem parte 

o Senador José Fogaça(RS), 
para a Comissão de Ordem 
Social; .Euclides Scalco para 
a Comissão de Educação, 
Cultura, Saúde, Esportes, 
Comunicação e Ciência e 
Tecnologia; e o ex-Líder do 
partido Deputado Pimenta 
da Veiga(MG), para a do 
Sistema Tributário. Pimen
ta da Veiga corre por fora 
na disputa do mais cobiça
do cargo da Constituinte: o 
de relator da Comissão de 
Sistematização, encarrega
da da redação final da nova 
Carta. Estão também nesse 
páreo os Senadores Fernan-
do H e n r i q u e Cardo-
so(PMDB-SP) e Bernado 
Cabral(PMDB-AM). 

O PFL contra-ataca: quer 
a presidência da Comissão 

de Sistematização para o 
Senador Afonso Arinos(RJ) 
e deseja fazer o Deputado 
Saulo Queiroz(MG) relator 
da Comissão de Organiza
ção Partidária. O Líder do 
PFL, José Lourenço, procu
rou ontem minimizar a luta 
que se inicia. Disse que não 
há posições fechadas e que 
PMDB e PFL certamente 
vão se entender na divisão 
dos cargos nas comissões. 

— Onde o PMDB quiser a 
presidência, o PFL poderá 
indicar o relator — acres
centou. 

Já o Líder do PFL no Se
nado, Senador Carlos Chia-
relli, é mais exigente. Ele 
defende que a presidência 
de pelo menos duas das oi
to comissões sejam entre
gues ao seu partido. 


