
Para Bierrembach o 
parecer é medíocre 

Ao final da reunião da 
Comissão Mista, o relator ven
cido, deputado Flávio Bierrem
bach (PMDB-SP) não conseguia 
esconder seu desalento e re
clamou dos termos da anistia 
que será concedida. Segundo ele. 
a forma como as punições serão 
revogadas equivalem à conces
são de uma esmola aos punidos". 

Sobre o novo substitutivo. 
Bierrembach disse que é "tec
nicamente medíocre e politi: 
camente covarde. "O deputado 
paulista acredita que se seu 
companheiro de bancada Valmor 
(iiavarina tivesse lido. ao menos 
uma vez o substitutivo, ele não o 
teria assinado. Quanto ao seu 
parecer, o relator vencido de
clarou que não irá guardá-lo 
frisando que "nem para o ar
quivo ele vai". 

Pés no chão 
Giavarina afirmou que seu 

parecer reflete o instante po
lítico, pois agiu com os pés no 
chão. Declarou que não se sentia 
derrotando um companheiro de 
partido, mas sim um substi
tutivo que não coincidia com as 
ideias da maioria do partido. Fie 
revelou que o texto final só ficou 
pronto momentos antes do inicio 
da sessão da Comissão, pois 
ficou acordado, até as três da 
madrugada de ontem, redigindo -
o. mas que só o concluiu pela 
manhã. 

Quanto à questão da anistia. 
onde os militares punidos re
clamaram ao líder do PMDB.' 
deputado Pimena da Veiga. que 
ela não beneficiava a mais de 
UO'"< dos militares cassados, pois 
eles foram punidos com base em 
atos administrativos, o novo 
relator, explicou que aquele não 
era um texto final e poderia ser 
emendado em plenário. 

Rejeição 
O deputado José Genoíno. do 

PT lamentou a decisão da Comis
s ã o Mista em aprovar o subs
titutivo de Giavarina. em lugar 
do de Bierrembach. para ele este 

kfoi um resultado deplorável e 

triste. Garantiu que seu partido, 
que conta com cinco parlamen
tares, vai trabalhar para a re
jeição da proposta no plenário, 
quando for à votação na terça e 
quarta-feira da próxima semana. 

Con tudo , opinião diferente 
possui o líder do PDT, deputado 
Nadyr Rossetti que declarou: 
"Agora não tem mais jeito de 
derrubar no plenário." Segundo 
ele a aprovação do substitutivo 
só foi possível porque o PDS "se 
amaziou". 

Mas as críticas ao parecer de 
Giavarina não vieram apenas da 
oposição. O deputado Walber 
Guimarães (PMDM/PR) disse 
que não gostou do parecer e não 
acredita em sua aprovação total 
no plenário. Guimarães acen
tuou que os dois artigos que se 
referem à anistia o à inelegi
bilidade irão causar problemas 
durante a votação. O deputado 
paranaense frisou, que na sua 
opinião, o prazo de desincom-
patibihzação deveria ser único, 
"em torno de nove meses''. 

O deputado Israel Pinheiro 
Filho (PFI,-MG) disse que a 
decisão da Comissão foi mais de 
caráter ideológico que politico, 
"foi contr.a o radicalismo-*de 
Bierrembach. " Kle garantiu que 
vislumbrou no âmago da ques
t ão , uma br iga de Ulysses 
Guimarães contra Aureliano 
Chaves e Marco Maciel, em tor
no da disputa da Presidência da 
República e hegemonia parti
dár ia . Pára o pa r l amen ta r a 
decisão do PMDB em retirar a 
proposta da Comissão Legis
lativa, que fortaleceria a po
sição do presidente do PMDB, 
foi sobretudo tátic-a. 

Mas para o líder do PFL no 
S e n a d o . senador Carlos 
Chiarelli. a aprovação da men
sagem presidencial com os dois 
adendos - anistia e inelegi
bi l idade — foi uma mos t ra 
patente que a Aliança funcionou 
com apoiamento conjuntural de 
todos os partidos que a inte
gram. 


