
PMDB cede para não se dividir 
OPMDB, mais uma 

vez, curvou-se ante 
o poder de fogo do 

Partido da Frente Libe
ral, na noite de ontem, e 
permitiu que o presidente 
da Assembleia Nacional 
Constituinte, deputado 
Ulysses Guimarães, con
cedesse mais prazo para 
apresentação de emendas 
ao substitutivo do regi
mento elaborado pelo se
nador Fernando Henri
que Cardoso. 

Apesar de os líderes e 
vice-líderes do PMDB te
rem procurado aparentar 
tranquilidade com a nova 
derrota imposta ao parti
do pelo lider do PFL na 
Câmara, deputado José 
Lourenço, o fato concreto 
é que o grande vencedor 
das eleições do ano passa
do viu-se na contingência 
de ceder ao seu parceiro 
numericamente inferior 
de Aliança Democrática 
por medo de presenciar 
sua implosão em plená
rio. 

Disposto a não reabrir o 
prazo, o PMDB não teve 
alternativa para valer-se 
de sua imensa bancada 

de 259 parlamentares, por 
ter consciência de sua fal
ta de unidade interna. 
Afinal, o líder do partido, 
deputado Luís Henrique, 
nocauteado por Lourenço 
neste embate, tinha plena 
consciência, à medida em 
que era encurralado nas 
cordas, da pluralidade 
que caracteriza o PMDB. 

Convicto de que estava 
em jogo, durante as ma
nobras realizadas ao lon
go da tarde pelos liberais, 
a Integridade de sua ban
cada, o líder peemedebis-
ta, intimamente contrá
rio à reabertura do prazo, 
cedeu para não ver a 
massa de parlamentares 
conservadores que incha
ram o PMDB a partir da 
eclosão da Nova Repúbli
ca aliar-se ao PFL e, as
sim, criar definitivamen
te o partido informal de 
sustentação do presidente 
José Sarney. 

A vitória do PFL, no en
tanto, divertidamente co
memorada por José Lou
renço, quê em plenário 
apregoava o fato de "as 
cravelhas terem sido con
venientemente apertadas 

para que mais prazo fosse 
concedido para emen
das", era analisada com 
reservas até mesmo por 
políticos do PFL, como o 
senador Edison Lobão 
(MA). Para ele, a decisão 
tomada por Ulysses re
presenta um grande peri
go por ter aberto um peri
goso precedente. 

Esse precedente, de 
acordo não só çom Lobão, 
mas também para o líder 
do PCB, deputado Rober
to Freire, e o deputado 
Prisco Vianna (PMDB-
BA), significa, na práti
ca, o atropelamento das 
normas preliminares da 
Assembleia Nacional 
Constituinte. Fato que, 
para os três, poderá se re
petir com constância à 
medida em que o Palácio 
do Planalto sentir-se 
ameaçado e lançar mão 
do PFL para eliminar 
problemas que porventu
ra lhe incomodem. Ainda 
que o preço seja a desmo
ralização do partido for
mal do presidente da Re
pública e o enxovalha-
mento do regimento defi
nitivo da Constituinte. 


