
"A emenda Righi é imperfeita" 
por Mareio Choer 
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v A única forma que.o Po-
j der Executív.o terá de par

ticipar da Constituinte será 
na sua convocação. E por 

| isso que a Aliança Demo
crática negará quorum; a 

i partir do dia 12 de junho, ã 
I votação da proposta de 
> emenda constitucional do 
> deputado Gastone Righi. 
' No Congresso, porém, a 

explicação dada pelos lide
res governistas é de que a 
emenda do deputado é "im
perfeita". Na ^explicação 
do deputado Pimenta da 
Veiga, "como a emenda já 
recebeu parecer.contrário 
na comissão que a exami
nou, ela não poderá ser al
terada — a não ser para su
pressões, o que não resolve 
nada". 

O argumento, entretanto, 
não convenceu a oposição. 
"O que eu puder fazer para 
quejia ja número para a vo

tação. eu farei", declarou o 
candidato derrotado á Pre
sidência da República, de
putado Paulo Maluf. O 
líder do PDT no Senado, 
Roberto Saturnino, por sua 
vez, disse ao repórter Cario 
Iberé de Freitas não enten
der por que "justamente 
numa hora em que o gover
no está disposto a presü-, 
giar o Congresso tome uma 
iniciativa que demonstra o 
contrário". 

Contrariado, o líder do 
PTB na Câmara, Gastone 
Righi, autor da emenda, 
protestou contra o esvazia
mento da iniciativa parla
mentar: "O que não esta 
certo é o método T- é o mes
mo da Velha (República". 
sentenciou. -

Essa decisão do governo 
foi apontada por Paulo Ma
luf como um indicio'de que 
o pacto político proposto 
pelo presidente José 'Sar
ney "é um nome pomposo 

para nãõ definir nada". A 
respeito desse colegiado a 
ser composto pelas forças 

.políticas nacionais. .Maluf _ 
informou ainda que preten-- -. 
de analisar as propostas a 
serem colocadas — "não 
vamos dar um cheque em 
branco, visado, ao porta
dor'.', definiu ele. 

X Na reunião dos lideres da 
Aliança Democrática com 
o presidente José Sarney, o 
proclamado "pacto políti
co" foi melhor explicitado. 
"Será uma via adjetiva e 
não uma via substantiva", 
informou Pimenta da Vei
ga, que traduziu suas pró
prias palavras: "Essa co
missão indicará caminhos 
a serem estudados em seu 
mérito por outras instân
cias, como o Congresso, 
por exemplo". Dessa for-*' 
ma, a comissão apenas de
terminará a ordem das re
formas legais. Nesse cro-
nograma, a critério dos 
membros do "pacto", po

derá entrar a Lei de Greve, 
'a Lei de Segurança Nacio
nal e, entre outras, a Lei de 
Imprensa. _ ,_ 

-"Nó' que" tõcã^às'reformas* 
em curso, o Conselho 
Político resolveu ontem fir
mar posição a favor de que 
as eleições neste ano (capi
tais, municípios que deixa
ram de ser considerados 
área de segurança nacio
nal, ttiunicip.wde territó
rios e estâncias hidromine-
rais) sejam todas pelo sis
tema de dois turnos. Essa 
tese encontra adversários 
dentro do próprio PMDB, 
na Frente Liberal e no 
PTB, mas é considerado "o 
método mais democrático" 
pelo governo. Ao final do 
encontro, atendendo a um 
pedido do deputado Pimen
ta da Veiga, informou que 
assinará todas as nomea
ções para o segundo esca
lão em torno das quais jáj 
haja consenso no âmbito dai 
Aliança Democrática. I 


