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Pimenta admite eleições em datas diferentes 
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BRASÍLIA — O Líder do PMDB na 
Câmara, Pimenta da Veiga (MG), 
admitiu ontem apoiar a realização 
de eleições para governadores e 
constituintes em datas diferentes, 
mas condenou o Relator da Comis
são Mista que examina a Emenda de 
convocação da Constituinte, Deputa
do Flávio Bierrenbach (PMDB-SP) 
por defender a Assembleia exclusi
va. 

Pimenta considerou "um purismo 
sem acolhida na sociedade" a tese 
de uma Constituinte exclusiva, na 
qual insiste o Relator da emenda, 
com base em consultas que tem rea
lizado junto a entidades representa
tivas da sociedade, como OAB e 
CNBB. Pimenta disse que sua ava
liação tem mostrado resultados dife
rentes e definiu o impasse como "u-
ma simples e democrática divergên
cia". 

Ontem o Líder do PMDB e o Rela
tor da emenda almoçaram juntos e 
avaliaram todos os pontos polémicos 
que envolvem a convocação da 
Constituinte. Ficou acertado que 
Bierrenbach adiará a entrega de seu 
parecer até o dia 14, para que o Pre
sidente da Câmara, Ulysses Guima
rães, dê andamento às negociações. 

— O doutor Ulysses tem um poder 
de persuasão muito bom e sua entra
da nas negociações me anima — dis
se Bierrenbach. 

Também ficou combinado que o 
parecer de Bierrenbach incluirá to
dos os pontos de consenso da convo
cação e que as propostas polémicas 
serão votadas em separado, nas ses
sões que se realizarão entre os dias 
21 e 26. 

Pimenta contestou todos os argu
mentos levantados contra a emenda 
do Presidente José Sarney que con
voca a Constituinte e defendeu a ini
ciativa do Executivo. 

Bierrenbach (direita) expõe seus argumentos ao Deputado José Bonifácio (PDS-MG) 
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— Todos participam: o Executivo 
convoca, o Congresso aprova e o Ju
diciário, através do Presidente do 
STF, participa — disse. 

O Líder do PMDB admitiu que a 
emenda do Deputado Jorge Uequed, 
que amplia a anistia aos militares 
punidos por atos revolucionários, en
contra fortes resistências na área 
militar e revelou estar empenhado 
pessoalmente junto ao Executivo pa
ra encontrar uma solução, que pode 
ser a apresentação da proposta des
vinculada da emenda da Constituin
te, através de lei ordinária. 

Pimenta também começa a procu
rar os líderes de todos os partidos 
hoje para negociar o encaminha
mento de um substitutivo de consen
so para a convocação da Constituin
te. Na segunda-feira ele se reunirá 
com o Presidente da Câmara e do 
PMDB, Ulysses Guimarães, com o 

Líder do partido no Senado, Hum
berto Lucena (PB), e com Bierrem-
bach para nova rodada de negocia
ções em torno do substitutivo à 
emenda Sarney. 

— Daqui em diante vamos deslan-
char esse tema — garantiu. 

O Líder do PMDB admitiu que de
verá abordar com o Presidente Sar
ney, neste final de semana, o assun
to da convocação da Constituinte, 
mas não entrou en detalhes. O presi
dente da Câmara, Ulysses Guima
rães, também se encontra com o 
Presidente amanhã ou domingo, 
quando deverá mostrar-lhe as difi
culdades geradas pela apresentação 
de propostas diversas e que alteram 
na essência a emenda do Executivo. 
Bierrembach acredita que o prazo 
maior pedido por Ulysses para a 
apresentação de seu parecer se deva 
a essa conversa com o Presidente. 


