
Líder acha que Assembleia 
deve fixar inviolabilidade 

BRASÍLIA — O Líder do 
PMDB na Câmara, Pimenta da 
Veiga (MG), manifestou-se 
contrário à previsão, no texto 
de convocação da Constituinte, 
da inviolabilidade e da remu
neração dos constituintes. Pi
menta é contra também, as 
candidaturas avulsas e à As
sembleia exclusiva, mas admi
tiu para negociação a figura do 
delegado constituinte, que se
ria eleito pelos partidos apenas 
para elaborar a Constituição. 

Essas posições foram ex
pressas em encontro de hora e 
meia na noite de segunda-feira 
com o. Relator da Comissão 
Mista que examina a emenda 
de convocação da Constituinte, 
Deputado Flávio Bierrenbach 
(PMDB-SP), que contou ontem 
a conversa. 

Segundo Bierrenbach, o 
Líder do PMDB é a favor de 
que não haja, na emenda de 
convocação, qualquer referên
cia aos senadores eleitos em 
1982, cu jos m a n d a t o s 
encerram-se em 1990. E foi 
contrário à emenda do Deputa
do Marcelo Linhares (PDS-
CE), que propõe a aplicação do 
principio majoritário às elei
ções para a Câmara dos Depu
tados e as Assembleias Legis
lativas. 

Surpreendentemente, con
forme afirmou o Relator, Pi
menta da Veiga mostrou-se re
ceptivo à ideia de desvincula
ção das eleições para Governa
dor e para Constituinte. Bier
renbach é defensor da tese e 
afirmou que, no encontro com o 
Líder, esta foi uma das ques
tões mais debatidas. 

Após o encontro, Pimeita da 
Veiga comprometeu-se a levar 
ao Conselho Político (que se 
reuniu ontem) todas as ques
tões polémicas encaminhadas 

à Comissão Mista e marcou pa
ra hoje nova conversa com 
Bierrenbach. 

O R e l a t o r p r e t e n d i a 
encontrar-se ainda ontem, à 
noite, com o Líder do PFL na 
Câmara, José Lourenço (BA), 
e hoje com o Líder do PDS na 
Câmara, Prisco Viana (BA). 
Também hoje, ele poderá ter 
um contato com o grupo de par
lamentares interessados em 
aumentar o prazo de desincom-
patibilização para os ocupan
tes de cargos do Executivo que 
pretendem concorrer à Consti
tuinte. No domingo, Bierren
bach se reunirá com os bispos 
de São Paulo e, no domingo se
guinte, com os juristas paulis
tas. 

• O Presidente da Central Úni
ca dos Trabalhadores (CUT), 
Jair Meneghelli, defendeu on
tem na Comissão Mista que exa
mina a Emenda de convocação 
da Constituinte, como propos
tas básicas da entidade, o con
trole público dos gastos da cam
panha para a Constituinte, elei
ção de Assembleia exclusiva e 
permissão para candidaturas 
extrapartldárias. Meneghelli de
fendeu também a ampliaçã 
da anlstia, as revogações das 

Leis de Segurança Nacional, de 
Imprensa e de Greve, e a convo
cação da Constituinte pelo Con
gresso e não pelo Executivo. 

• No programa radiofónico "A 
palavra do Pastor", transmitido 
em Santa Maria, o Presidente da 
CNBB, Dom Ivo Lorscheiter, 
disse ontem que a futura As
sembleia Nacional Constituinte 
deve ser exclusiva e soberana e 
seus resultados precisam ser 
avaliados pelo povo através de 
um plebiscito. "Só assim che
garemos à verdadeira democra
cia", frisou. 


