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Conselho propõe rever 
òT^sBntos polémicos 
Os temas polémicos contidos 

no anteprojeto da Constituinte 
merecem ser rediscutidos pelos 
partidos de sustentação do 
Governo. Essa foi uma das con
clusões do Conselho Político que 
se reuniu ontem com o presiden
te José Sarney. Os temas 
polémicos, no entendimento do 
Governo, são a anistia aos 
militares, sistema de Governo 
(parlamentarismo), duração do 
mandato presidencial, esta
bilidade no emprego e 40 
horas de jornada semanal de 
trabalho, informou o lider do 
PFL na Câmara, deputado José 
Lourenço (BA). 

O Conselho Politico fez uma 
breve avaliação sobre o comício 
das diretas em 88 e, segundo 
José Lourenço, "a opiniflo geral 

'•> é de que a participação popular 
l ficou aquém das estrelas con

vidadas para a manifestação". 
.Ji Entre as estrelas, o líder 

^Jpefelista citou o presidente do 
PDT, Leonel Brizola e do Par
tido dos Trabalhadores, depu-

•^tado Luís Ignácio "Lula" 
Sxla Silva. 
££j\ reunião se iniciou às 15h00, 
Q o m duração de duas horas e 
—meia e o presidente José Sarney 

ficou satisfeito com o resultado, 
informou o porta-voz da Pre
sidência da República, Frota 
Neto. 

. Diálogo 
Além da necessidade de 

rediscussão sobre os temas 
polémicos aprovados na pri
meira fase da Assembleia Cons
tituinte, os lideres políticos do 
governo, principalmente os 
representantes do PFL, senador 
Carlos Chiarelli e deputado José 
Lourenço, insistiram também 
na necessidade de um diálogo 

mais profundo entre o Governo 
e os partidos da Aliança De
mocrática. 

"O nosso diálogo — disse 
José Lourenço — foi pratica
mente interrompido nos dois 
meses de trabalho das Comis
sões Temáticas da Constituinte 
mas, é mais do que evidente de 
que deve haver uma comuni
cação maior entre o Governo e 
os partidos do . Governo e 

- também um diálogo maior entre 
PMDB e PFL, porque só esta 
unidade favorecerá o enten
dimento". 

Disse ainda o lider do PFL 
que em nenhum momento o 
Conselho Politico ou mesmo o 
presidente José Sarney colo
caram em pauta o envio de um 
substitutivo do governo para 
ser votado na Constituinte. 
"Não falamos disso", disse 
Lourenço. 

Os integrantes do Conselho 
também não abordaram o 
movimento de dissidência do 
PMDB que prega rompimento 
com o Governo e conta com o 
apoio do senador Fernando 
Henrique Cardoso, membro do 
Conselho Politico. "Aquele 
negócio — disse José Lourenço 
referindo-se ao documento — 

. não vale"-. 
Participaram da reunião os 

líderes Fernando Henrique Car
doso (PMDB), no Senado; 
Luís Henrique (PMDB), na 
Câmara; Carlos SanfAnna 
(PMDB), do Governo na Câ
mara; Carlos Chiarelli (PFL), 
no Senado; José Lourenço 
(PFL), na Câmara; e os minis
tros Paulo Brossard, da Justiça, 
e Costa1 Couto, do Gabinete 
Civil, além do presidente da 
República. 


