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Esta, porém, nâo é a opinião
das lideranças da Aliança Democrática, para quem a votação da emenda das diretas, juntamente com a emenda da
Constituinte, poderia representar um grande risco para a estabilidade do Governo.
Apresentada de forma isolada, a emenda pedetista, segundo a interpretação governista,
entrará numa fila de cerca de 60
propostas, para ser votada somente no próximo ano, quando
se espera que o Governo Sarney
tenha melhor se firmado.

Franco (PMDB-MG) apresentou uma proposta para a eleição
de um vice-presidente da
Rep.ublica, juntamente com a
eleição de 15 de novembro de 86.
O relator da comissão, deputado Flávio Bierrembac ( h,
(PMDB-SP) disse que todas as
emendas serão acolhidas para
exame e que, apesar da recomendação do Governo de não
aceitar modificações ao texto
original da proposta da Constituinte, que não há razão para
inibições em relação ao debate
de todas as teses que surgirem À
a partir destas propostas.

O Partido da Frente Liberal
' uniu-se ao PMDB e impediu que
o PDT obtivesse o número mínimo de assinaturas —160 — para
a subemenda de eleição direta
para presidente da República
em 86, que seria apresentada à
Comissão Mista da Constituinte. Agora, a proposta terá que
ser levada a plenário isoladamente, pois a Comissão da
Constituinte encerrou ontem o
prazo para recebimento de subemendas.
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As lideranças da Aliança Democrática receberam a inviabilização dà emenda brizolista como uma grande vitória. Temlase um debate exacerbado na votação da emenda da Constituin- OUTRAS EMENDAS
te, que ocorrerá logo depois das
Foram 14 as emendas apreeleições municipais de 15 de no- sentadas
à Comissão Mista da
vembro.
emenda da Constituinte, a
delas sobre o voto avul— Você já imaginou toda esta maioria
para os deputados e senadogente frustrada, porque perdeu so
res à Constituinte, sobre a exa eleição, querendo descontar a tinção
dos partidos e a modififatura dtmunulndo o mandato cação do
eleitoral para
do presidente José Sarney — a escolha sistema
representantes da
disse ontem aliviado um lider Câmara e dos
do Senado.
da Aliança, após tomar conhecimento de que os pedetistas não
Este quadro, que demonstra a
alcançaram as 160 assinaturas. desconfiança com que os políticos vêem o atual quadro partiO parlamentar estava preo- dário, reflete ainda a preocupacupado com os resultados elei- ção com a composição da futura
torais nos grandes centros, on- Assembleia Nacional Constide o PDT se coloca como favori- tuinte, que tende a tornar-se
to, principalmente no Rio, Por- vulnerável à influência do poto Alegre e Curitiba, e chamava der económico.
a atenção para a movimentação
do governador Leonel Brizola.
Assim é que uma das emendas que mais obtiveram assina. Brizola esteve anteontem em turas foi a do deputado Gerson
Goiânia, São Paulo e Recife, fa- Peres (PDS-PA), que declara
zendo pregação da tese das di- extintos todos os partidos polítiretas em 1986 e promovendo cos, a partir do dia de instalaseus candidatos, embora em ne- ção da Constituinte. Outra pronhuma destas três cidades eles posta que obteve grande apoio
tenham chances de obter mais foi a do deputado Leur Lomanto
que 10 por cento da votação.
(PDS-BA), que convoca um plebiscito a ser realizado juntaSOZINHOS
mente com a eleição de 15 de novembro de 1986, para consultar
O lider do PDT na Câmara, o povo sobre a conveniência ou
Nadyr Rossetti (RS), admitiu nâo de sé adotar o sistema par"o fracasso da batalha, mas
não da guerra". Sustentou que lamentar He Governo.
obteve ao mesmo tempo uma
Os deputados Florisceno Paivitória estratégica: "É que nós xão,
PDT, e Nelson Marcheficamos sozinhos na oposição. O zan, do
do PDS, ambos gaúchos,
PMDB, a Frente Liberal e até o decidiram
a tese da
PDS se mancomunaram para ÓAB para encampar
convocar uma
derrubar a eleição direta. Isto Constituinte se
separada do Convai ser muito bom para nós,
porque estaremos mais pertos gresso.
do povo".
O deputado Aibêrico Cordeiro
Ele disse ainda que a emenda (AL), sem partido, voltou a
do PDT poderá ser apresentada apresentar sua emenda que aumenta de seis meses para um
em outra oportunidade, e, como ano
o prazo para desincompatinão há clima no momento para billzaçâo
de ministros de Estase votar as diretas, se a emenda do, secretários,
governadores e
fosse apresentada agora pode- detentores de cargos
em empreria significar "um cartucho sas públicas, que queiram
disgasto à toa, já que não mais po- putar a eleição de 1986.
deria ser apresentada este ano,
no caso de derrota".
Por fim, o senador Itamar

