
Plenário vai apresentar propostas no DF Dropes 
Da Redaçõo da Folha 

0 Plenário Pró-Participação Po
pular na Constituinte, que reúne 
130 entidades da sociedade civil de 
São Paulo, irá à Brasília, no 
próximo dia 20, entregar ao presi
dente da República, José Sarney, e 
aos presidentes da Câmara e do 
Senado, Ulysses Guimarães e José 
Fragelli, uma série de documentos 
— entre os quais, uma emenda — 
como colaboração à comissão mis
ta que examina as emendas ao 
projeto do governo de convocação 
da Assembleia Nacional Consti
tuinte. Na edição de ontem, a Folha 
publicou alguns tópicos da emenda 
elaborada pelo Movimento Gaúcho 
da Constituinte, como se fosse a 
emenda do Plenário, por um enga
no da própria coordenação do 
entidade. 

A emenda do Plenário foi apre
sentada em Brasília, para coleta de 
assinaturas, pelo deputado federal 
Plínio de Arruda Sampaio (PT-
SP), que encabeçou a lista, mas 
não conseguiu os dois terços do 
Congresso necessários à sua apre
sentação à comissão mista. Por 
isso, a emenda será levada como 
colaboração da sociedade civil de 
São Paulo. Em sua proposta, o 
Plenário quer eleições para a 
Constituinte em 15 de fevereiro de 
1986 e instalada, com seiscentos 
membros, pelo presidente do Tri
bunal Superior Eleitoral, em 15 de 
abril. Essas eleições obedeceriam 
às normas do Código Eleitoral, 
"com as derrogações determina
das nesta emenda". Define tam-, 
bém, que o mandato constituinte é 
"incompatível com o simultâneo 
exercício de qualquer função ou 

cargo público, eletivo ou não". O 
Plenário, em sua proposta, quer a 
criaçlao de comissões consultivas 
municipais, encarregadas de for
mular sugestões para a elaboração 
da nova Carta. 

Apoio a outras entidades 
O advogado Walter Piva, da 

OAB, uma das entidades-membros, 
diz que embora o Plenário tenha 
elaborado a sua própria emenda, 
nada impede que apoie outras: "O 
Plenário Pró-Participação Popular 
na Constituinte apoiará emendas 

3ue traduzam os anseios da entida-
e que compõem esse Plenário''. 

A delegação que irá a Brasília 
será composta de entidades de 
outros Estados, que também leva
rão suas contribuições à Consti
tuinte. 

• O presidente do Tribunal Fede
ral de Recursos, ministro Lauro 
Franco Leitão, irá encaminhar di
versas propostas à Assembleia Naci
onal Constituinte, visando reapare-
lhar e modernizar o Poder Judiciá
rio, a fim de que a sua independência 
se "transforme numa realidade pal
pitante". 

• O Movimento pela Livre Inicia-, 
tíva lançará uma campanha nacional 
com o tema "Constituição é a base 
essencial, mas não é tudo", com o 
objetivo de "mostrar que a Constitui
ção, apenas pela sua existência, não 
resolverá os problemas", segundo 
seu presidente, Hector Brenner. 

• O ex-secretário-geral do PCB, 
Luiz Carlos Prestes, estará na pró
xima terça-feira em Brasília, para 
debater sobre a "Constituinte e a 
Conjuntura Brasileira", às 18 h, na 
sede da Ordem dos Advogados do 
Brasil-Distrito Federal. 


