
Bierrenbach 
deverá ser 
substituído 

o líder do PMDB na 
Câmra, deputado Pimenta 
da Veiga disse ontem cla
ramente que o substitutivo 
apresentado pelo.deputado 
Bierrenbacli sobre a convo
cação da Constituinte não 
exprime a posição do 
PMDB e admitiu que. de 
comum acordo com as de
mais lideranças partidá
rias, deverá ser apresenta
do um novo substitutivo na 
reunião de amanhã da co
missão mista que examina 
a emenda Sarney. 

Pimenta advertiu, ainda, 
que o presidente da Comis-
são m i s t a , s e n a d o r 
Helvídio Nunes, diante do 
repúdio do substitutivo 
Bierrenbach, por parte da 
maioria dos membros da
quele órgão, venha a indi
car um novo relator afina
do com a posição defendida 
pela maioria do partido, 

O líder do PFL na Câma
ra, deputado José Louren-
ço, não escondia sua irrita
ção diante da decisão do i; 
deputado Flávio Bierren
bach de apresentar um 
substitutivo que não expri
me a posição do PMDB 
nem dos liberais, afirman
do: "Ele é um demagogo 
barato. Fez da função um 
palanque para se reeleger. 
Não estamos dispostos a 
aceitar mais relator no es
curo. Agora, querem saber 
previamente quem será o 
novo relator". 

O líder do PMDB, em 
exercício. Hélio Gueiros, 
no Senado, disse que, dian
te do conjunto do substituti
vo, ele terá de ser repudia
do pela maioria da comis
são, exprimindo o pensa
mento predominante no 
Congresso. Lamentou que 
a proposta do parlamentar 
paulista não permitisse 
nem o pedido de desta que, 
poderia ser uma saída. 

O líder do PDS na Câma
ra, Prisco Viana (BA) con
denava Bierrenbach por 
ter feito exatamente o con
trário daquilo que deu a en
tender na reunião das lide
ranças partidárias na resi
dência do presidente da Câ
mara e do PMDB, Ulys^es 
Guimarães (SP). Prisco se 
disse surpreso com o subs
titutivo de Bierrenbach e 
ouviu quando José Louren-
ço desabafava: 

— Em política acordo é a 
coisa mais séria, e ele traiu 
um acordo. 


