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Relator diz que Ulysses já 
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O relator da co
missão mista do 
Congresso que 
examina a emenda 
do governo de con
vocação da Consti
tuinte, deputado 
Flávio Bierremba-

(PMDB-SPX, 45, 
inunciou ontem 
que o presidente da 
Câmara, deputado 
Ulysses Guimarães 

(PMDB-SP), 68, "entrou firme no 
processo de negociação" para apro
vação dessa emenda. Ulysses rece
beu ontem, em seu gabinete, um 
grupo de militares cassados que 
reclamam a concessão de uma nova 
anistia, e disse que o governo marcha 
para um entendimento nesse sentido, 
"sem desgastar as duas partes". O 

Sresidente da Câmara declarou tam-
ém que vai fazer tudo para evitar 

que a emenda do governo "saia 
desacreditada do Congresso. 

Bierrembach disse que seu com
promisso de apresentar um parecer 
no próximo dia 8 poderá ser revisto, 
desde que a comissão conceda um 
novo prazo. Insistiu na prerrogativa 
de apresentar um projeto substitutivo 
ao do governo, salientando que é 
relator do Congresso Nacional e não 
do Palácio do Planalto ou do Conse-
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lho Politico do governo. "Vou esgotar 
as possibilidades de uma solução 
negociada —afirmou— e, se isso for 
possível, a elaboração de um substi- ' 
tutivo é que vai ampará-la". 

Um porta-voz do grupo de militares 
cassados que visitaram Ulysses, o 
tenente da Marinha Ferro Costa, 
informou, após uma série de encon- ] 
tros com dirigentes e líderes do 
PMDB, que há a possibilidade de o 
governo enviar um projeto de lei 
fará concessão de anistia aos que 
não foram beneficiados pela lei 
assinada pelo ex-presidente Figuei
redo, em 1979. A anistia ampla geral 
e irrestrita foi proposta pelo deputa
do Jorge Uequed (PMDB-RS), em 
subemenda ao projeto de convocação 
do governo, e está sendo apreciada 
pela comissão mista. 

Deeincompatibilizaçfio 
Ontem, no plenário da Câmara, o 

deputado Albérico Cordeiro (sem 
partido-AL), 44, começou a distribuir 
um questionário a todos os parlamen
tares para medir a extensão do apoio 
à dilatação dos prazos de desincom-
patibilizacão dos ocupantes de cargos 
executivos que queiram disputar as 
eleições de 1986. No Senado, o líder do 
PMDB, Humberto Lucena (PB), 57, 
continua resistindo ao aumento dos 
prazos de desincompàtibilização. A 
seu ver, a ideia sensibiliza apenas U 
uma minoria daquela Casa. Jf 
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