
Bancada fortalece Pimenta 
o deputado Pimenta da 

Veiga, líder do PMDB na 
Câmara, recebeu apoio 
consagrador da maioria da 

: bancada, durante a longa 
reunião ontem realizada 
para estabelecer a estraté
gia dé votação de impor-

j tantes matérias, inclusive 
a Constituinte. Na última 
votação da emenda Wal-

' mor Giavarina, Pimenta 
foi abertamente hostilizado 

' por quase a metade da ban= 
• cada que, desrespeitando 

sua orientação, resolveu 
; apoiar a Emenda Jorge Ue-
' qued, que concedia anistia 

ampla, geral e irrestrita. 
A bancada não apenas 

seguiu religiosamente as 
posições que o líder adota 
va em relação a este ou 
aquele ponto, como alguns 

, dos seus integrantes, que 
haviam criticado duramen
te o líder, se penitenciaram 

' dos atos de rebeldia aplau
dindo o entendimento que 
com ele mantiveram. Mui

tos revelavam conversas 
com Pimenta, o que signifi
ca que o líder procurou eli
minar reservas e descon
fianças qUe tinha em am
plos setores da bancada. 

Pimenta, que atravessou" 
sérias dificuldades, a ponto 
de se aventar a possibilida
de de sua substituição na li
derança (falaram-se nos 
nomes dos deputados Os-
waldo Lima Filho, Freitas 
Nobre e Roberto Cardoso 
Alves) deu a volta por ci
ma, como se diz na gíria, 
conseguindo se reconciliar 
inteiramente com os que o 
atacaram duramente. 

Ontem, na reunião entre 
9 e 13h, o deputado Del Bos-
co Amaral, que chegou a 
declarar, em discurso da 
tribuna da Câmara, que 
não mais cumpriria a 
orientação da liderança, 
declarou-se satisfeito de
pois dos entendimentos 

mantidos com o líder, vol
tando a se submeter à sua 
orientação. 

Houve críticas veladas 
aos que, depois de passa
rem 21 anos na oposição, 
não conseguiram reciclar 
seu comportamento para 
completar a mudança que 
levou o PMDB a participe 
do poder. O deputado Ro-
nan Tito (MG) chegou a ser 
aplaudido quando concitou 
seus companheiros a assu
mirem os ônus de governis-
tas. 

Ronan Tito disse que 
mantinha sua crítica ao 
líder pelo comportamento 
que este adotou quando da 
votação da emenda da 
Constituinte em primeiro 
turno, há cerca de 20 dias. 
Agora, reconhecia' que ele 
agia com correção ao con
vocar os seus companhei
ros para submeter as di
versas matérias que serão 
votadas neste esforço conj 
centrado. 
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