
Antes da votação, 
novas reuniões» ^ 

BRASÍLIA — Após uma longa re%-> 
nião no gabinete do Presidente dâ  
Câmara, Ulysses Guimarães, fras^ 
trada pela impossibilidade de se' 
chegar a um acordo, o Líder do $<*•., 
verno no Congresso, Senador Fer
nando Henrique Cardoso (PMDBjjlH 
admitiu, no inicio da noite, que ji 
convocação da Assembleia Nacional. 
Constituinte estava correndo o rifiè^ 
de ser totalmente inviabilizada. ., 

Aparentando cansaço, Fernando; 
Henrique, que participou da reuniato 
juntamente com os Lideres dtf' 
PMDB e do PDS no Senado, Hum
berto Lucena e Murilo Badaró»|o 
Presidente do PDS, Senador Amaral 
Peixoto, os Senadores Virgílio Táv»-
ra e Nelson Carneiro, e o Líder dpj 
PDS na Câmara, Prisco Viana, afitr 
mou que "forças de direita do PDSé 
ligadas ao Deputado Paulo Malujr 
estão procurando torpedear a Cons
tituinte". :o2 

Eram aproximadamente 21 horas, 
quando o Presidente e os Líderes do 
PDS se reuniram, no gabinete do Se-, 
nador Murilo Badaró, com a presen
ça dos Senadores Marcondes Gadfr 
lha (PFL-PB), Fábio Luceni 
(PMDB-AM), Itamar Franc* 
(PMDB- MG), Lomanto Junidr 
(PDS-BA), José Lins (PFL-CÍ 
Helvídio Nunes (PDS-PI), Niva 
Machado (PFL-PE), Alexanc 
Costa (PDS-MA), Moacir D | 
(PDS-ES), Roberto Campos (PJ 
MT), Octávio Cardoso (PDS-RS 
Virgílio Távora (PDS-CE). De 
encontro saiu uma decisão, ĵàjsí 
21hl5m, ou seja, uma hora e 15 mijju'£ 
tos depois do início da sessão notúç-
na do Congresso: os Senadores daí' 
riam quórum mas rejeitariam ojpa.-
recer da Comissão de Constituição e! 
Justiça da Câmara. O Presidentêãtf 
PDS, Amaral Peixoto, irritado, dis
se a Ulysses Guimarães que A'a 
aprovação do parecer era absurda*''? 
Conforme seu próprio relato, ele 
acrescentou a Ulysses: "Péè 
incrível que pareça, estamos apro
vando uma proposta do Governe^ 
esse mesmo Governo cria dificulda
des. O Senado não vota isso". l i-0: 

Ulysses Guimarães ponderou aos 
Senadores que a retirada da expres
são "sem prejuízo de suas atribui
ções constitucionais" não prejudica 
em nada o Senado. Amaral Peixoto 
então retrucou que, se a retirada era 
inócua, que se mantivesse a expres
são no texto para evitar dificuldades 
maiores. msr 


