
Pazzianotto 
o confronte 

BRASÍLIA — Durante uma reu
nião na noite de quarta-ícira, com di
rigentes nacionais do PMDB na casa 
do Deputado Ulysscs Guimarães, pa
ra discutir a Convenção Nacional, 
o Ministro do Trabalho, Almir Paz
zianotto. cobrou do Partido apoio ao 
Governo. E advertiu; se buscar o 
confronto na Convenção, o PMDB 
deve deixar o Governo. 

Pela avaliação do Ministro, a Con
venção irá provocar forte impacto 
sobre o Governo. Observou que os 
parlamentares estão limitando suas 
análises aos efeitos da Convenção so
bre a Constituinte quando, na verda
de, em sua opinião, o reflexo imedia
to será sobre o Governo. 

— O PMDB tem que decidir se é 
Governo ou oposição — disse Pazzia
notto, justificando que, como "Minis
tro de Estado, deve fidelidade ao Go
verno e ao PMDB. 

A reunião foi convocada para dis-

ue se 
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cutír a Convenção. A preocupação de 
Ulysses era com a forma de conduzi-
la, de modo a não frustrar os con
vencionais e não provocar uma divi
são. E!c checou a sugerir.que o pri
meiro dia da reunião fosse destinado 
a conferências dos Ministros do Par
tido mas a ideia foi rejeitaria sob a 
alegação de que a Convenção fora 
convocada para que as bases se pro
nunciassem, e não a cúpula. 

Na reunião, o Líder na Constituin
te, Mário Covas, defendeu que na 
Convenção o Partido pf j;i consultado 
sobre as questões polémicas da 
Constituinte. Koi contestado pelo Lí
der do Governo, Carlos SanfAnna, 
segundo o qual questões polemicas 
são muito complexas para serem de
cididas pelos convencionais, na 
maioria homens do interior mais li-, 
gados a problemas municipais. 
SanfAnna questionou ainda a legiti
midade da Convenção, afirmando 

Governo 
que ela foi eleita líà três anos. ÍIJUPS 
dos constituintes Cov;^ tebatc-u: "Se 
o mandato dos convencionais, que 
são as nossas bases, não é legítimo, 

•como será legítimo o mandato dos 
dirigentes nacionais, eleitos exata-
meme pelos delegados?'1. 

Durante toda a reunião. Covas e 
Santana divergiram. O Líder do Go
verno defendeu que cada constituin
te é soberano e não deve. portanto, 
votar de acordo cem a decisão da 
Convenção, sobretudo em questões 
como o mandato do Prcsideme José 
Sarney (principal ponto de divergên
cia'), que não ê uma questão progra
mática. 

Kicou decidido que o PMDB irá 
aferir sua posição sobre as questões 
polémicas da Constituinte c\ ainda, 
sobre o mandato do Pre^flento S"u--
ney e sistema de Gouvno. Não CAS 
definido, ainda, como será feita essa 
consulta. 


