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Bancada do PMDB veta 
acordo com o PFL para : 
composição da Mesa 

por Zononl Antun*» 
de Brasília 

Por 130 votos contra 74, a 
bancada do PMDB, reuni
da no Auditório Nereu Ra
mos, na Câmara dos Depu
tados, sepultou ontem qual
quer possibilidade de acor
do com o Partido da Frente 
Liberal (PFL) em torno 
dos cargos mais importan
tes da Mesa da Assembleia 
Constituinte. Ao tomar co
nhecimento da decisão, o 
líder do PFL na Câmara, 
José Lourenço (BA), anun
ciou que o seu partido abri
rá mio dos demais cargos 
da Mesa a ser eleita hoje. 

O lider do PMDB na 
Constituinte, Mário Covas 
(SP), e o lider do PFL no 
Senado, Carlos Chiarelli 
(RS), ainda tentaram on
tem uma negociação que 
acomodasse o PFL na com
posição da Mesa. A propos
ta dos lideres — que acabou 
derrotada na reunião do 
PMDB — era dar ao PFL a 
primeira secretaria, uma 
vez que o partido não admi
tia negociar a primeira 
vice-presidência. 

A proposta de negocia
ção, no entanto, esbarrou 
na candidatura ao cargo do 
pemedebista Marcelo Cor
deiro (BA). Cordeiro foi 
consultado sobre a possibi
lidade, juntamente com o 
seu concorrente, José Ta
vares (PR), de abrir mão 
da candidatura. O deputa
do baiano disse que acata
ria uma decisão da banca
da. Colocado em votação, o 
acordo foi negado e Marce
lo Cordeiro acabou indica

do para a primeira secreta
ria.O deputado José Louren
ço, que na última segunda-, 
feira rompeu as negocia
ções com o PMDB, disse 
que os lideres dos dois par?, 
tidos esforçaram-se na bus- „ 
ca de um entendimento qúe, 
levasse a uma solução pata 
o impasse, mas preferW 
atribuir ao fracasso das nè-
gociações a "uma radical^ 
zaçSo da bancada pemede
bista". ' , 

Já o senador Carlos Chia
relli, responsável pelo rea^ 
tamento, ontem, das nego
ciações com o PMDB, de-; 
clarou que o seu partido 
não poderá ser acusado de 
sectarismo e teimosia, 
uma vez que procurou o ep-
tendimento "até a exaus- ' 
t ã o " . • . . * 

O senador Mário Covas,' 
favorável que o PFL fica.3, 
se com a primeira secreta- < 
ria da Constituinte, disse 
que o seu partido não tem-
nenhum interesse que, a 
Frente Liberal fique de fo
ra da composição da Mesa,, 
mas que o partido havia 
exercido o direito à propor-, 
cionalidade (número de 
cargos correspondentes ao 
número de cadeiras, que 
ocupa na Constituinte). 

O PFL, segundo o lider 
José Lourenço, deverá teu-, 
nir a sua bancada para 
examinar agora a situação,, 
do partido no que concerne 
às comissões da Constituin
te. Com relação i s comis-
sões, olider Mário Covas já. 
anunciou que o PMDB tam
bém utilizará o critério da 
proporcionalidade para o ] 
preenchimento dos cargos. 1 


