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Uma reunião 
que não houve 

Brasília — A reunião do chamado Conse
lho Político, anunciada para ontem, no Palácio 
do Planalto, com a presença dos Ministros 
Leitão de, Abreu e Ibrahim Abi-Ackel, do 
presidente do PDS e' dos líderes do Senado e 
da Câmara, não se realizou. Simplesmente ela 
não estava convocada e seu anúncio foi um 
equívoco. Essa a informção, que antes do 
meio-dia deu o Senador José Sarney, coinci
dindo com a notícia de que pela manha, no 
Palácio, o Presidente Figueiredo, em comemo
ração do terceiro aniversário do seu Governo, 
recebia a visita de todos os ministros de Estado 
com os quais posaria para a clássica fotografia 
comemorativa da data. 

O presidente do PDS também ignorava 
que 18 sugestões originárias do seu Partido 
tinham sido encaminhadas ao Governo. Pelo 
que sabia, o Ministro da Justiça, incumbido de 
redigir o projeto de lei, deveria, ter em conta 
apenas o problema da ampliação do prazo de 
inscrição em novos Partidos dos políticos des
contentes com a incorporação do PP e do 
PMDB. Em São Paulo, soube que se pleiteava, 
não por imtermédio do Partido, a inclusão no 
projeto da suspensão do voto em legenda, 
considerado danoso para o Partido do Gover
no. No último pleito, a legenda do MDB teve 
em São Paulo 1 milhão 500 mil sufrágios sem 
designação de nomes de candidatos. A alega
ção que se faz agora refere-se à necessidade de 
fortalecer os Partidos. Ora, o voto de legenda é 
que os fortalece e não o contrário. 

O Senador pelo Maranhão não exclui que 
o Governo possa eventualmente incluir outras 
matérias no projeto, mas apenas diz que a 
decisão anterior era limitá-lo ao anunciado. 
Quanto às negociações do Sr Ibrahim Abi-
Ackel com os presidentes do PDT, Leonel 
Brizola, e do PTB, Ivete Vargas, elas podem 
resultar na redução das exigências constitucio
nais para consolidação dos Partidos políticos. 
Mas tal providência requereria emenda consti
tucional, estando por isso mesmo excluída do 
projeto em elaboração pelo Ministro da Jus
tiça. 

Com relação à reunião do diretório nacio
nal do PDS realizada recentemente em São 
Paulo, esclarece o Senador Sarney que ela 
atendeu a uma programação definida há nove 
meses de realizar esse tino de reuniões partidá
rias em todo o país. Naquela ocasião, São 
Paulo pleiteou ser o primeiro hospedeiro do 
diretório nacional, reivindicação obviamente 
aceita. A reunião esteve prevista para setem
bro do ano passado, mas dois episódios — o 
inf arto do Presidente e a queda do Governador 
Paulo Maluf — provocaram seu adiamento. Só 
agora houve condições de fazê-la. O segundo 
encontro do diretório nacional do PDS está 
previsto para Pernambuco no próximo mês. J 


