
Pimenta prevê uma vitória fácil 
o líder do PMDB na Câmara, 

Pimenta da Veiga, previu on
tem que a emenda do Governo, 
convocando a Assembléia Cons
tituinte será aprovada por am
pla maioria e negou a existên
cia de um Impasse entre as po
sições do governo e do relator 
da proposta, Flâvlo Blerren-
bach(PMDB-SP). 

— Nâo existe nenhum Impas
se. Passamos o dia de ontem 
reunidos com o deputado Bier-
renbach, que demonstrou uma 
grande compreensão, um gran
de desejo em avaliar a vontade 
da sociedade — disse Pimenta. 

Depois de reafirmar que Bler-
renbach tem o direito de fazer o 
relatório como quiser e que ca
be ao Congresso decidir sobera
namente sobre a emenda, o 
Uder do PMDB assinalou que as 
mudanças introduzidas na pro
posta original poderão ser vota
das através de destaques. 

Ele informou que não existe, 
entre os parlamentares, qual
quer tendência favorável a uma 
Assembléia Constituinte autô
noma, sem vlnculação com o 
Congresso, e destacou como 

Idéias em debate eleições sepa
radas para parlamentares e go
vernadores, a criação de uma 
comissão que se encarregaria 
da legislação ordinária e a 
questão dos delegados consti
tuintes. 

TRAMITAÇÃO RÁPIDA 

Por sua vez, o líder do PFL no 
Senado. Carlos ChlarelU, infor
mou que a orientação de Samey 
é para que a Aliança apresse a 
tramitação da emenda, a fim de 
permitir a sua votação ainda es
te mês. 

— O Presidente quer a vota
ção com a maior presteza — co
mentou. 

Sobre a criação de uma co
missão, que funcionaria parale
lamente à Constituinte e exami
naria a legislação ordinária, 
ChlarelU salientou que a Idéia 
do Governo é de que o próprio 
Congresso atenda a todos os en
cargos. 

— Seria apenas uma questão 
de horário de trabalho — obser
vou — um problema mais tra
balhista do que constitucional. 


