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Ulysses pede novo adiamento no 
parecer da emenda convocatória1 

por Cario Iberê d * Freitas 
de Brasília 

Pela segunda vez poderá 
ser adiado o parecer do re
lator da comissão que estu
da as emendas à emenda 
do governo que convoca a 
Constituinte. O relator, 
F láv io Bierrenbach 
(PMDB-SP), havia previs
to seu parecer para o dia 8 
de outubro. Entretanto, o 
deputado Ulysses Guima
rães pediu ao relator que 
adiasse o prazo. O presi
dente da Câmara assumiu 
pessoalmente o ónus do 
adiamento e a coordenação 
das negociações entre go
verno, Congresso e socie
dade civil, uma vez que o 
impasse entre as partes se 
delineia como iminente. 

O PRESIDENTE 

Segundo Flávio Bierren
bach, "qualquer solução 
negociada passa pelo depu
tado Ulysses Guimarães. 
Ele chegou à conclusão de 
que, se não houver negocia
ção, vai aumentar a cisão 
entre governo e sociedade 
civil". Acrescentou que o 
presidente da Câmara au
torizou o uso de seu nome, 
junto aos membros da co
missão mista, na argumen
tação em favor do adia
mento. 

Os impasses são muitos 
para a convocação da 
Constituinte: será concedi
da anistia ou não; a Consti
tuinte será exclusiva ou 
congressual; com candida
tos avulsos ou com delega
dos constituintes. "Não ná 

Encontro com Alfonsín 
por Helena Daltro 

de Brasília 

O presidente José Sarney 
enviou ontem mensagem 
ao Congresso Nacional pe
dindo autorização para dei
xar o País nos dias 29 e 30 
do próximo mês, para 
encontrar-se com o presi
dente da Argentina, Raul 

Alfonsín, na fronteira entre 
os dois países. 

A viagem do presidente 
tem por objetivo inaugurar 
a ponte internacional que 
liga as cidades de Porto 
Meira, no Brasil, e Puerto 
Iguazú, na Argentina, so
bre o rio Iguaçu. Na oca
sião, serão examinados te
mas de interesse das rela
ções entre os dois países. 

nenhum ponto acertado", 
diz Flávio Bierrenbach. O 
relator apenas1 afirma a ne
cessidade de um substituti
vo, uma vez que "a propos
ta do presidente Sarney 
não conta com dois terços 
para ser aprovada". Com a 
entrada de Ulysses Guima
rães, "há possibilidades 
maiores de uma solução 
negociada", julga o rela
tor. 

Flávio Bierrenbach de
monstrou muita preocupa
ção em aumentar a partici
pação popular na Consti
tuinte e em relação à anis
tia proposta pelo deputado 
Jorge Uequed (PMDB-
RS). "Julgo ser um proble
ma político, técnico e eco
nómico o da anistia, que 
não pode deixar de ser da
da", argumenta o relator. 
Bierrenbach está em con
ta to permanente com re
presentantes militares pa
ra achar uma solução. Co
mo proposta exploratória, 
ele tem, por exemplo, a de 
pegar um 2? tenente cassa
do e atualizar sua patente 
— hoje seria Um coronel — 
e passá-lo para a reserva, 
sem pagar os atrasados. 
Ou, então, o governo man
dar um projeto de lei pró
prio para a anistia. 

Para ajudar o deputado 
Flávio Bierrenbach, o de
putado Albérico Cordeiro 
(sem partido-AL) fez on
tem na Câmara uma pes-

Flávio Bierrenbach 

quisa sobre a desincompa-
tibilização. Até o final da 
tarde,, 160 deputados ha
viam lido questionados, e, 
segundo o autor da pesqui
sa, a maioria optou por um 
{>eríodo de desincompatibi-
ização entre um ano e nove 

meses. Faziam parte das 
opções ainda os prazos de 
cinco, seis ou dez meses, ou 
se os deputados preferem o 
texto atual da Constituição. 
Ainda ontem a comissão 
mista que estuda um novo 
texto para o estado de sítio 
divulgou um substitutivo, 
modificando a lei atual. O 
substitutivo deverá ser vo-» 
tado junto com a emenda) 
da Constituinte. 
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