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A realização de um plebiscito em I" 
rie março de lOMi. para quea população 
decida.se a Constituinte será exclusiva ou 
congressual. Ksta a fórmula interme
diária encontrada pelo relatorda Comis
são Mista da Constituinte deputado 
Flávio Bierrembach. devei á apresentar 
hoje em seu substitutivo a emenda do 
presidente .bsé Sarney. que convoca a 
Assembleia Nacional Constituinte., 
Bierrembach. apesar das intermediações 
das lideranças mais expressivas do 
Governo. se manteve fiel a suas posições. 
A informação é de um membro do 
PMDB que teve acesso ao texto de 
Bierrembach. 

Mais uma vez a apresentação do 
substituto foi adiada. Prevista para on- : 

tem. Bierrembach apostou ainda na pos- .' 
sibilidade de encontrar a formula con
ciliatória na vigésima quinta hora. Por-Í 
isso, teve mais uma reunião com o 
presidente da Câmara e do PMDB, Uly
sses Guimarães e como o lider de seu 
partido. Pimenta da Veiga, além do 
secretário-geral do Ministério da Ad
ministração Pública, Miro Teixeira. 
Sem querer falar à Imprensa, o relator 
permaneceu em sua residência fazendo 
algumas pequenas alterações antes de j 
apresentará sua forma final. 

O que se tem de concreto foi anun
ciado por Miro Teixeira, após a reunião, j 
de que os servidores públicos civis ainda 
não beneficiados pela anistia terão cón- : 
tado o tempo em que estavam inativos 
para o cálculo de quinquénio e pro
moções a que tenham direito. No entan
to, não serão pagos os atrasados. Esta ' 
medida, se aprovada pelo Congresso, 
Nacional, beneficiará cerca de ITiOOser- r 

vidores da administração direta e in-
direta da União. Miro acrescentou que. 
em termos orçamentários, os recursos , 
que serão despendidos para esse ressar
cimento não são muito significativos. Kle 
disse ainda que a maioria dos servidores 
j áretornaram às suas funções. 

Antes de ir para a reunião na casa de 
Bierrembach Ulysses Guimarães disse 
que o substitutivo preserva a convocação 
da Constituinte, a ser eleita em ,15 de 
novembro de N(i; o funcionamento 
unicameral, sem prazo para a conclusão 
dos trabalhos, após o que voltará o sis
tema Bicameral com os deputados e 
senadores voltando a suas atividadesde 

Ulysses defendeu também a sua 
' proposta de criação de uma Comissão 

Representativa — com 70 membros — 
fi\ie se responsabilizaria pelo processo 
legislativo ordinário. Para ele. a desin-
compatibilização deverá observar um 
prazo único para todos, caso contrário, 
seria melhor que os parlamentares que 
exerçam cargo de ministro ou secretário 
estadual observassem um prazo de seis 
meses, assim como os governadores. Já 
aqueles que não tenham mandatos 
eletivos. mas excerçam cargos públicos, 
deveriam se desincompatibilízar num 
prazo maior. 

< Sem apoio 
A bancada do Partido dos Traba

lhadores na Câmara Federal não dará 
apoio ao texto da Constituinte elaborado 
pelo Rxecutivo. Ontem.o deputado Jbsé 
Genoíno disse que aqueles que defen
dem uma Assembleia Constituinte 
separada da eleição de governador e do 
Congresso Nacional têm que rejeitar a 
emenda Sarney. quando entrar na pauta 
do Congresso Nacional. Ò que o governo 
pretende, segundo o parlamentar, é 
realizar uma reforma constitucional 
com o nome de Constituinte. Na sua 
opinião, os requisitos de liberdade e par
ticipação popular na convocação da 
Constituinte foram abandonados pelas 
liderançasdo PMDB, 

"Hoje. disse Genoíno. pretendem um 
acordo com os partidos para respaldar 
mais esta medida anti-democrática. O 
Partido dos Trabalhadores recusa esse 
triste e vergonhoso papel de fugir aos 
compromissos assumidos diante do 
povo". 
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