Relator prevê debate
durante sessenta dias
por Cario Iberê de Freitas
de Brasília

Embora a recomendação
do Palácio do Planalto seja
no sentido de não tornar a
emenda que convoca a
Constituinte muito longa, o
relator da comissão mista
que estuda o projeto prevê
que serão necessários 60
dias para ser dado parecer
final. Flávio Bierrenbach
(PMDB/SP) acredita que
até sexta-feira, último dia
para serem apresentadas
emendas, muitas novas
propostas de convocação
da Constituinte se somarão
à do governo.
Até ontem, apenas uma
emenda estava com o número de assinaturas completo — são necessárias 160
assinaturas de deputados e
32 de senadores — e Flávio
Bierrenbach reconhece que
está "difícil de conseguilas, porque o plenário está
vazio". A previsão de 60
dias para ser dado o parecer final é decorrente das
muitas negociações indispensáveis neste tipo de projeto, conclui o relator.
Para o deputado, um
ponto que ocasionará debates é a ideia do candidato
avulso. Disse o relator que,
embora a comissão esteja
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recebendo muitas manifestações de apoio à tese, no
Congresso a ideia ainda
não está assimilada. No
próprio PMDB há divergências: o deputado Airton
Soares acha que o candidato avulso vai favorecer o
poder económico."
O líder do governo na Câmara, Pimenta da Veiga
(MG), informou, após a
reunião do Conselho Político com o presidente em
exercício, Ulysses Guimarães, que a tese do candidato avulso sem inscrição
partidária "não pareceu ao :
Conselho uma boa solução".
Há também a tese de
uma comissão legislativa
que cuidará da legislação
ordinária, do deputado
Ulysses Guimarães. Segundo Pimenta da Veiga, o
Conselho Político aprovou
a ideia de a comissão funcionar com 15% de deputados federais e 15% de senadores, trabalhando no plenário do Senado. A Câmara
ficaria com a Assembleia
Nacional Constituinte. Entretanto, ainda não está decidido se os integrantes da
comissão serão os parlamentares eleitos para |
Constituinte.
|

