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Os l í de r e s da 
Aliança Demo
crática que parti
ciparam ontem 
da reun ião do 
Conselho Político 
com o presidente 
José Sarney saí
ram do Palácio 
do Planalto com 
uma recomenda
ção: todo empe
nho possível para 
que a emenda de convocação da As
sembleia Nacional Constituinte, na 
forma proposta pelo governo, fosse 
aprovada pelo Congresso. O líder do 
PMDB, Pimenta da Veiga, anteci-
pou-se e garantiu ao presidente que a 
emenda seria aprovada, embora re-

ie empenho à Aliança 
conhecesse que teriam pela frente 
uma sessão de "longos debates". 

A reunião foi antecipada para às 
9 horas — normalmente, começa às 
11 — para que os líderes pudessem 
participar da sessão do Congresso, 
iniciada às 10h30. O ministro da Jus
tiça, Fernando Lyra, no entanto, aca
bou não participando, já que não ha
via sido avisado da antecipação do 
horário, segundo confessou. Por vol
ta das 11 horas, mandou que sua se
cretária ligasse para o Palácio do 
Planalto, porque chegaria atrasado. 
Era tarde demais: a reunião já tinha 
acabado. 

Na Câmara, Pimenta da Veiga 
transmitiu aos vice-líderes do parti
do a recomendação do presidente 
Sarney, mas acentuou que estava 
aberto às negociações. As negocia
ções, contudo, não passariam por 
mudanças substanciais nos disposi

tivos que tratam da anistia a civis e 
militares. "Os militares punidos por 
atos políticos foram inteiramente 
anistiados e o ressarcimento dos ven
cimentos atrasados está fora de cogi-
trações", afirmou o deputado. 

Já o líder do PFL na Câmara, 
deputado José Lourenço, procurou 
reduzir a importância de um movi
mento favorável à convocação de 
uma Constituinte exclusiva, que co
meçava a se formar em seu partido, o 
líder do PFL no Senado, senadro 
Carlos Chiarelli, por sua vez, garan
tia que a sua bancada era um "bloco 
monolítico" em favor do substitutivo 
de Walmor Oiavarina. O pifóprio se-
cretário-geral do partido, deputado 
Saulo Queiroz (MG), um dos articula-
dores do movimento, estava desani
mado no final da tarde. "Eles conver
saram muito e não decidiram nada. 
São mesmo uns artistas." 


