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Cristóvam admil 
Comissão é elitizada 
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O reitor da Universidade de 
Brasília e provável membro da 
Comissão Constitucional, Cristóvam 
Buarque. admitiu ontem que a 
Comissão conta com poucos 
representantes oriundos das ramadas 
mais populares, mas o fato para ele. 
reflete a própria sociedade brasileira. 
queéelitizada.Segundo seuscálculos. 
10'; dos membros, da Comissão são 
egressos de segmentos populares, 
como a vereadora Benedita da Siiva 
(PT/RJ), o presidente da Contag. 
José Francisco, e o representante da 
CUT/Minas, João Paulo Pires de 
Vasconcelos. 

Cristóvam acredita que no pró
ximo Congresso Constituinte a com
posição não será diferente, pois 
numa sociedade como a brasileira não 
há como ser de outra forma. Obser
vou, porém. que um economista como 
Walter Barelli, membro da 

. Comissão, não é de origem popular. 
;mas representa e tem compromissos 
;com os interesses sociais. 
.„; Para ele, não é importante ter 
j-órigem popular mas representar os 

interesses do povo brasileiro edetoda 
a Nação. Nesse sentido, segundo ele. a 
Comissão tem uma proporção maior 
de pessoas que estão voltadas para o 
interesse social do que o atual 
Congresso Nacional. O novo reitor da 
UnB considera que a, disputa de 

alguns segmentos para integrar a 
Comissão éimportante: 

Isso denota a vontade de par
ticipar da sociedade. Acho muito 
bom. afirmou Cristóvam. para quem 
procurou-se compor uma Comissão 
com pessoas das mais variadas ten
dências e dos mais diversos grupos 
sociais. Assinalou que dependendo de 
quem for. quanto mais membros a 
Comissão tiver mais represen
tatividade ela terá. embora perca na 
eficiência. 

Debates 
Advertiu que não há nenhum 

membro na Comissão que represente 
um determinado grupo ou tendência. 
embora seja evidente que um sin
dicalista tenderá a ouvir os meios sin
dicais, assim como um -empresário 
buscará opiniões da classe em
presarial brasileira. Cristóvam, con
tudo, fez questão de ressalvar que o 
objetivo da Comissão é estimular o 
debate em torno da Constituinte e 
sobre a importância deconscientizar-
seo eleitorado sobrea importância de 
seu voto: 

-- K preciso ter em mente que 
todos elegerão delegados que 
definirão os caminhos do Pais para as 
próximas décadas. O fundamental do 
trabalho da Comissão é que ela 
represente a sociedade e o projeto de 
Brasil de todos os brasileiros. 


