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Brasília—O PMDB elegeu 22 governado
res e fez maioria na Constituinte, mas é o PFL 
que tem ganho todas as batalhas políticas desde 
a instalação da assembleia. Na última delas, 
conseguiu demonstrar ao presidente José Sar-
ney que é o principal responsável pela sua 
sustentação política. Pois, além de impedir que 
a esquerda do PMDB lhe cassasse o mandato, 
lançando mão de um "projeto de decisão", 
resolveu, ao contrário, fixá-lo em seis anos e 
assim encerrar a polémica que tem mobilizado 
todas as iniciativas políticas da Constituinte. 

A proposta do PFL, que coincide com o 
desejo do presidente e os conselhos que rece
beu nos últimos dias, precipita um tema que 
alguns políticos só gostariam de suscitar um 
pouco mais tarde, durante a redação das dispo
sições transitórias da nova Constituição. De 
acordo com a situação económica do pais, 
poderia colaborar para abreviar bastante o 
tempo de permanência de Sarney no Palácio do 

Planalto, cedendo até mesmo a tentação de 
realização de eleições diretas já para presi
dente. 

Agora, o PMDB terá que se manifestar 
por antecedência, dizendo se quer ou não 
Samey, numa espécie de julgamento político 
do presidente que alega ter colaborado para a 
grande vitória do partido de Ulysses Guima
rães, com a prorrogação do congelamento de 
preços até um ponto de exaustão inflacionária, 
apenas para assegurar um grande resultado 
eleitoral para o governo. 

Para conseguir sua tramitação, a ideia do 
deputado Saulo Queiroz (PFL-MS) terá que 
receber o apoio de 187 constituintes e caso seja 
acatada pela Comissão de Sistematização irá a 
plenário. Para ser aprovada, então, dependerá 
do voto de 280 parlamentares, que podem ser 
conseguidos facilmente apenas dentro do pró
prio PMDB, que tem 304 constituintes. 

Antes era fácil para o PMDB ameaçar 
Sarney com a cassação. Agora, será muito 
difícil negar-lhe apoio. 


