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O PMDB começa a 
liipensar em expurgo 
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! Processo de expulsão para os 
j peemedeblstas que não seguirem a 
linha do partido e a orientação da 
jliderança. Esta proposta começou a 
circular ontem, na liderança do 

5 PMDB na Constituinte, logo após a 
faprovação do substitutivo do Cen-
ttrão de reforma do regimento Interno 
da Constituinte. 

í Haveria a convocação de con-
1 venção nacional extraordinária, em 
meados de Janeiro, com o objetivo de 
definir a atuação do PMDB. Ontem,. 
depois d&sessão matutina da Consti
tuinte, era de desalento o ambiente 
naililerança do partido. O líder Má-
irioj Covas, vlce-lideres e parlamenta-
írea* piais próximos do senador por 
ífião^fiülo reconheceram a "vitória 
íp#ltica" do Centrfio, revelando preo-
ĉJtStfação se o grupo moderado conse-

[gtíirlmpor seu "rolo compressor" em 
jtqdas as votações. 
] í "Foi um abalo grande. Ni&o espe-
fôyamòs tanto", desabafou um deles. 
íMíds tie 40% da bancada do PMDB 
má Constituinte não seguiu a orienta-
>Çâp do líder, de não votar o substitu-
?ÜjÔ Cardoso Alves de reforma do re-
igfciento. Foi um índice muito alto, 
^reconheceram os deputados Plmen-
ita 4 a Veiga (MO), Antônio Britto 
)(RS), Robsoh Marinho (SP) e Nelson 
. Joblín (RS), entre outros. 

$,'•- Dos 302 constituintes do PMDB, 
f-130. permaneceram no plenário. Vo
ltaram "sim" 125 parlamentares; 
rnfioi^juatro, e um se absteve de 

votar. Entre os 173 peemedeblstas • 
que deixaram de votar, diversos não; 

:o fizeram porque estavam ausentes; -
outros nunca compareceram e havia -
alguns que não puderam votar ao i 
final, como Denlsar Ameiro (RJ) e 
José Geraldo (MG), que pertencem ' 
ao Centrão. 

Da bancada mineira do PMDB o -
governador Newton Cardoso nfio i 
conseguiu mudar o quadro, apesar i' 
das pressões de seu secretário espe-'• 
ciai, Nilberto Moreira, que fez o "cor
po a corpo" em Brasilia. Dos 37 cons- • 
titulntes do PMDB de Minas, 18 vo- -, 
taram "sim" e 19 não votaram. Dei- i 
xou de votar, por exemplo, José da •. 
Conceição, que se afastou da Secre
taria de Transportes para reassumir ' 
o mandato. 

De São Paulo, os seguidores do ' 
governador Quércia foram 12 e, des-', 
tes, 11 votaram "sim" e um se abste- j 
ve (Hélio Rosas). Dezenove não vota- i 
ram, entre eles o constituinte mais , 
ausente de Brasília, Felipe Cheldde. ) 
Do PMDB do Rio, oito não votaram e '.' 
cinco votaram "sim". 

Dificilmente o PMDB conseguirá -
refazer-se do golpe sofrido ontem. A 
proposta de realizar uma convenção 
nacional extraordinária em janeiro, 
para "checar" o partido, enfrentará ; 
muitas, reações. Até porque o parti- '• 
do, hoje, na reunião da Executiva , 
Nacional, deverá transferir de janei
ro, março e abril para março, abril e -
maio suas convenções municipais, -
regionais e nacional. "O PMDB não > 
tem mais Jeito", desabafou Pimenta , 
da Veiga. ^ ^ « 


