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O PFL fora da Mesa da Constituinte 
Comissões, a esperança dos liberais BRASÍLIA 

AGÊNCIA ESTADO 

• ; 0 PMDB decidiu ontem abando
na parceria com o PFL e organi
z a Meia diretora da Assembleia 

onal Constituinte com os parti-
i menores — PDB, PDT, PTB, PT 

ft MX3-PL. A votaeio terminou pou-
ooí«epoU das ae horas, sema partlcl-

1 do PFL, e a Mesa ficou assim 
stituída: presidente, deputado 
ases Guimarães (PMDB-SP); 1° 
i-presidentj, senador Mauro Be-
ides (PMDB-CE); 2* vice-presl-

djnte, deputado Jorge Arbage (PDS-
KM; 1* secretário, deputado Marcelo 
Oç^ux>:«yBDB-BA); 2* secretário, 
doador Mário Maia (PDT-AC); S- se
cretário, deputado Arnaldo Faria de 
•jKPTB-SP); suplentes: Benedita da 
g j » (PT-RJ), Luiz Sqyer (PMDB-
<SQD e Sotero Cunha (PDC-RJ). 
r̂ • *Pela manha, lideres do PMDB in-

(Qpbaram que a Mesa seria eleita 
"" ~r duas vagas — 2* vice-presiãên-

-B 2° secretaria — que ficariam 
o PFL no caso de recuar da 

»de se abster da votação. Mas 
Municio da tarde, os liberais, além 
de reafirmar a posição contra a parti
cipação na Mesa, anunciaram que 
iriam obstruir a eleição, tentando 
esjtar que houvesse quórum na ses
são, convocada para as 18 horas. 
Djfcnte disso, o líder do PMDB na 

Assembleia Constituinte, senador 
Mário Covas, decidiu convidar o. 
PDS e o PDT para ocuparem as duas 
Vagas. 

E o PFL acabou .não criando 
grandes embaraços à sessão de vota
ção. Apenas dois de seus integrantes 
se manifestaram — um, Walmyr 
Campello (DF), pedindo previa veri
ficação de quórum; outro, Inocêncio 
Oliveira (PE), só para reclamar de o 
deputado Bonifácio de Andrada 
(PDS-MG) estar tendo muito depres
sa o nome dos votantes. Ulysses Gui
marães respondeu aos dois: ao pri
meiro, que a própria votação daria a 
verificação de quórum; ao segundo, 
que cada votante tinha de passar pe
la Mesa para depositar o voto, e Isso 
estava sendo feito à vista de todos. 

Feita a apuração, veriflcou-se 
que dois candidatos não haviam ob
tido o número mínimo de votos: Mar
celo Cordeiro (277 votos) e Mário 
Maia (260), mas, por serem candida
tos únicos a seus cargos e nao ter 
havido impugnação, a Mesa os pro
clamou eleitos. 

COMPOSIÇÃO E CRÍTICA 

Reunidos com Ulysses Guima
rães e líderes do PMDB, os líderes do 
PDS, PDT, PTB, PT, PL e PDC fir
maram o acordo para a composição 

da nova Mesa diretora, obedecendo 
ao critério da proporcionalidade, ex
cluído o PFL. Ulysses explicou a eles 
que, diante da reação do PFL de não 
participar — a qual foi reação a deci
são do PMDB de não lhe entregar a 
prlmelra-secretarla —, pretendia fa
iei a eleição imediatamente, contan
do com os demais partidos. Em nome 
da liderança liberal, o vice-líder Ino
cêncio Oliveira compareceu ao gabi
nete de Ulysses para reafirmar a po
sição do seu partido. '-'•/•' 

Mas o PFL não se resignou a tu
do. Em reunião da bancada, convo
cada inesperadamente pelo líder Jo
sé Lourenço, ouviram-se críticas ao 
comportamento do PMDB,apolítica 
econômico-íinancelra dó jpverno e 
houve até uma proposta de lança
mento de campanha pira a Presi
dência da Republica logo depois de 
promulgada a nova Constituição. 
Foi Lourenço quem abriu os traba
lhos e iniciou as reclamações: "So
mos representantes de 18 milhões de 
votos e o PMDB não aceita que a 
futura Constituição tenha um pouco 
de nossa face. Não participar da elei
ção foi a forma de protesto democrá
tico que escolhemos para que se res
peitem as minorias". Revoltada, 
Sandra Cavalcanti (RJ) propôs dire-
tas-já para presidente da República. 
"Ninguém aguenta mais este pais, 
sem comando." 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

Derrotado na sua pretensão para 
a Mesa da Constituinte, o PFL está 
esperando, agora, que o PMDB cum
pra fielmente o critério da proporcio
nalidade na distribuição dos cargos 
das comissóes. Para abrir a negocia
ção com o seu parceiro da Aliança 
Democrática, o PFL, segundo o líder 
na Câmara, José Lourenço, está dis
posto a ficar apenas com as presidên
cias de comissões, deixando ao 
PMDB todas as relatorias. 

A ideia de José Lourenço, que 
havia sido aventada há três semanas 
pelo líder no Senado, Carlos Chiarei-
11, foi bem recebida pelos líderes do 
PMDB na Constituinte, Mário Co-, 
vas, e no Senado, Fernando Henri
que Cardoso, que, mesmo assim, pre
ferem ouvir, antes, as bancadas para 
poder iniciar as negociações. Nesse 
critério, teria de ser respeitada uma 
presidência, que cabe ao PDS, pela 
proporcionalidade. 

Com a definição da Mesa da 
Constituinte, o PMDB inicia cedo o 
dia de hoje—as 8 horas—estudando 
a distribuição das comissões: Mário 
Covas, Fernando Henrique Cardoso 

e Luiz Henrique (líder na Câmara) 
vão se reunir com os coordenadores 
de bancada para definir as duas 
questões pendentes na área: a super
população do partido dentro das co
missões de Ordem Scoaftrdca e de 
Sistematização, com o consequente 
preenchimento de algumas comis
sões que têm um aúmero aquém do 
previsto. 

Nessa disputa por cargos ou até 
mesmo simples participação em de
terminadas comissões, o líder do go
verno na Camará, Carlos SantfAnna 
e o ex-líder do PDS, hoje no PMDB, 
Prisco Viana, ambos da Bahia, estão 
ameaçados de não participar da Co
missão de Sistematização: é que pelo 
critério de distribuição de posições 
pela representação estadual, a Bahia 
tem apenas dois lugares na Sistema
tização, disputados por eles dois e 
mais os deputados Francisco Pinto, 
Jorge Hage e Odorico Pinto. Como a 
decisão é da bancada, muitas vezes a 
tendência é de votar contra os parla
mentares que têm determinadas po
sições de destaque. 

Exemplo disso deu-se ontem, 
quando o deputado Euclides Scalco, 
do Paraná, foi excluído da Subco
missão de Saúde, Seguridade e de 

Meio Ambiente. Scalco é um 
mais ativós membros da Execú| 
Nacional do PMDB e, um dos; 1 
res mais diretos de Mário C o v a i ^ 
ordenamento e distribuição dastCĵ v 
missões constitucionais temáticj&ftv 
de sistematização. .-.can 

No senado, o líder Ferna&fktoi 
Henrique Cardoso definiu algumas*, 
posições nas duas comissões mais»" 
polémicas: na ordem econômieaf«s-**-
tão os senadores Albano Franco, S&-" 
vero Gomes (provavelmente o rtt*2 
tor da comissão), Dirceu 
Saldanha Derzi e Márcio Lacei 
enquanto que na Comissão dei 
matlzaçao está acertada a pa 
ção do líder da Constituinte, 
Covas, e o próprio Fernando H§ 
que Cardoso, além dos senado 
fredo Campos e Nelson Ca 

Covas e Fernando Henrique* 
rantiram ontem que no máxirncjjitfe 
segunda-feira estarão concluído» os 
trabalhos para preenchimento etafc 
comissões e a escolha dos presHkmç 
tes, vice-presidentes (dois) e rettetaç 
res das comissões temáticas 6 dente 
tematlzáção e os presidentes,KMMK 
presidentes (um por comissão) e rtop 
tores das oito subcomissões te*fi!f£/ 
ticas. 


