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< Oposição eonséfà por São Paulo 
s ^ ^ ê p f i á ô ^ t o r i s t í t u i n t e 

A Comissão Executiva Nacional 
|do MDB, reunida às 10 e 40 de on-
{tem, examinou as providências 
{adotadas para' estruturar a cam-
jpanha do partido em prol dá Cons-
[tituinte, deliberando que as duas 
«primeiras concentrações deverão 'sér 
realizadas em São Paulo e Santa 

{Catarina, conforme manifestações 
£ vindas desses estados. •% 
| Além , disso, o MDB constituirá 
| uma comissão especial que redigirá 
{um folheto sobre a tese da Cons; 

Í
' tituinte, como forma de esclarecer ao 

povo o objetivo da idéia defendida 
,, pela oposição. Outras decisões 

<J£ adotadas ria reunião de ontem foram 
<3is designações de membros da 
í Executiva para estudar os assuntos • 
% referentes ao problema da expulsão 
j do presidente da Câmara Municipal 
; de Belém e a intervenção no Dire-
'j tório Regional do Pará, a criação 
f das comissões provisórias para os 
' novos estados de Mato Grosso do 

,vJ*fc>rte e Mato Grosso do Sul, em 
rconsequência da extinção do dire-
| tórb,do antigo Estado. 

• } • Ao abrir a reunião, onde estiveram 
} ausentes os senadores Paulo ̂ Bros-
\ sard e Roberto Saturnino Hà, o 
5 deputado Tancredo Neves queTse 
\-encontram em viagem presidente 

Ulysses Guimarâes ;-umá"~expo-
\ sição das<prò^ídêricias tomadas para 
í.o encaminhamento do documento 
s referente à decisão da Convenção 
> Nacional^a,participação do partido 

nessa campanha. Ele informou aos 
10 membros da Executiva presentes 
à reunião, que o documento foi 
enviado aos' dirigentes regionais, 

(lideres das assembléias e-i câmaras 
municipais: ' 

— Tínhamos" receio de que não 
houvesse" tempo 'para que o do
cumento chegasse até eles e, então, 
fizemos um apelo, • através de te
legramas e telefonemas para que os 
diretórios se valessem da ampla 
divulgação dada pela' imprensa ao. 
documento., E ás .informações- que 
chegaram até agora nos dão conta de 
que a recomendação da Convenção 
foi cumprida em todo t o território 
nacional. .' : ' 

Quanto à deliberação das concen
trações previstas para este ano, de 
São Paulo e Santa . Catarina que 
ainda dependem da confirmação de 

' seus presidentes, a secretaria-geral 
do MDB realizará,entendimentos nâ 
área Norte-Nordeste para que' duas 
outras •sejam realizadas nessa região. 
Independente disso, Ulysses entende 
que os diretórios regionais . devem. 
fazer também" suas reuniões em 
defesa da Constituinte, bastando 
para tanto comunicar 'â direção do 
partido para que esta envie repre
sentantes Ia esses encontros, quando 

maçãò da comissão provisória do l 

Mato Grosso do Norte. O deputado t 
Aldo Fagundes ficou incumbido de j 
manter contatos ria elaboração da 
lista que determinará a direção. da f 
comissão do Estado do Sul. 

Essas duas comissões deverão • 
funcionar pelos diretórios até que : 
sejam" realizadas 'as convenções es- -
taduais que irão efetrwar a criação , 
dos futuros diretórios regionais. An- •• 
tes da extinção, o diretório regional { 
de Mato Grosso estava sendo 
presidido pelo advogado Anibal 
Bouret, já que o presidente, ò co
ronel Adones Sotovia, ex-seCretário 
de Segurança Pública do Governo i 
Pedro Pedrossian, havia renunciado { 
à presidência. O problema de Mato > 
Grosso . do Norte., é um dos mais ' 
sérios» que"a Direção Nacional do", 
MDB terá que enfrentar, pois há 
uma concorrência muito grande, pelo 
cargo, apesar da disposição de 
Bouret em permanecer na presidên
cia. PARÁ 

Já se encontra na secretaria-geral 
do partido o pedido de expulsão do 
presidente da Câmara Municipal de 
Belém que, pelas denúncias, teria in
fringido a lei de fidelidade do par- > 
tido, além do processo" que corre na I 
Justiça e que^ poderá' tirar-lhe o > 

o presidente do partido não puder mandato. O deputado Fernando < 
comparecer". Coelho (MDB-PE) foi designado a 

estudar esse processo, após o que 
- A„,A „ „„.. final á direção do 

comparecer 
MATO GROSSO 

; , • * « • * * 

. A Executiva designou'o sehadorT"^ dará o seu parecer 
. Mauro Benevides MDB 
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