
Disputa traz 
novas forças 

de composição 
Durante o tempo todo em que 

forçou uma solução negociada em 
torno do parágrafo 7o do artigo 57 
do Regimento da Constituinte, o 
PFL apostou na avaliação de que 
ao PMDB não interessaria um 
confronto, pois isto deixaria à mos
tra suas divisões. O confronto 
acabou ocorrendo e, aparentemente 
derrotado, o PFL saiu de plenário 
para, em reunião de emergência, 
protestar energicamente contra «o 
autoritarismo» do PMDB. A 
avaliação do senador Divaldo 
Suruagy (AL) foi de que, «na 
prática, a Aliança Democrática 
morreu hoje». Concluída a sessão 
em que o PMDB não conse
guiu levar a termo seu intento, res
tava a impressão de que o confron
to apenas teve início. 

A questão central não é mais a 
avaliação quanto à capacidade de 
sobrevivência de uma aliança que 
praticamente a unanimidade dos 
«aliados» considera falida, mas sim 
a capacidade de fogo de cada um 
dos blocos na luta pelo poder. O ex-
deputado João Gilberto, referindo-
se à disputa em plenário, ontem 
enfatizou que a situação deixava 
evidente a existência de «novas 
forças de composição em torno do 
governo», ou a tentativa de se for
malizar o que passa a ser popular
mente conhecido como «o partido 
doSarney». 

«Como fica a posição do Carlos 
Santana (líder do governo), que 
parece jogar contra o parágrafo 
7o? Indagava João Gilberto, re-
ferindo-se à nitidez da formação 
dos dois grupos, que coloca um 
parlamentar do PMDB, comoé 
o caso de Santana, em perfeita sin
tonia com a tese do PFL, a ponto 
de ser vaiado em plenário ao propor 
(como queria o PFL) o adiamento 
da votação do substitutivo do 
regimento. 

O PMDB não partiria para um 
confronto — avaliava-se no PFL 
— porque, mesmo saindo vitorioso 
com a possível aprovação da 
matéria, não contaria com o*voto 
de toda a sua bancada, o que des
mistificaria de vez sua «unidade». 
O PFL, por sua vez, também não 
conseguiu colocar em plenário o 
número de que necessitava para 
conseguir a rejeição do parágrafo, 
algo que de resto só se tornaria 
possível com a adesão de outros 
partidos. Conseguiu um pequeno 
saldo positivo, no entanto, na 
medida em que obteve o que 
queria: o adiamento da votação do 
regimento. O saldo final é de que 
há, de cada lado, concentração de 
forças que, por enquanto, se 
equivalem, forças estas que nos 
próximos dias se encarregarão de 
estraçalhar de vez o que resta de 
Aliança Democrática. 


