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Relator diz a TJlysses que
fflbrÍa%ier]ANe exclusiva
Da Sucursal de Brasília Q | U.

0 presidente
Câmara, deputado
Ulysses Guimarães
(PMDB-SP), 68,
recebeu ontem do
relator da comissão
mista do Congresso
que a p r e c i a a
emenda do governo
de convocação da
Constituinte, deputado Flávio Bierrembach (PMDBSP), 45, o seguinte aviso: "A sociedade civil brasileira, por sua manifestação unânime, deseja uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva".
Bierrembach estava em São Paulo,
onde pretendia passar a semana
redigindo seu parecer. Foi convocado
às pressas a Brasília, onde chegou
logo depois do almoço, e encontrou,
na residência de Ulysses, o líder do
PMDB na Câmara, deputado Pimenta da Veiga (PMDB-MG), e o jurista
Miguel Reate Jr., membro da Comissão Provisória de Estudos Constitucionais.

O encontro não foi conclusivo e
nova reunião foi marcada para a
noite e "outras mais ocorrerão até o
final da,semana", segundo Ulysses,
que revelou o propósito de examinar
com o relator os termos do projeto
substitutivo à emenda do governo.
Sentimento majoritário

Mais tarde, no Congresso Nacional,
Bierrembach disse que transmitiu a
Ulysses o sentimento majoritário que
vem observando no âmbito da comissão mista e em seus deslocamentos
pelo País: "Na comissão foram
tomados dezesseis depoimentos
—afirmou— de juristas e personalidades significativas da sociedade
civil brasileira e, apenas dois deles
(Afonso Arinos e Paulo Brossard)
foram contra a Assembleia exclusiva. Todos os demais a desejam".
Bierrembach disse também que, no
último fim-de semana, ouviu manifestações a favor da Constituinte
exclusiva por parte de trinta entidades civis, na sede da OAB em Porto
Alegre, e no Interior do Rio Grande
do Sul.

Plenário debaterá com candidatos
Da Redação da Folha
O Plenário Pró-Participação Popular na Constituinte realizará amanhã,
às 20h, no Salão Nobre da Faculdade
de Direito do Largo São Francisco,
um debate com os candidatos à
Prefeitura de São Paulo, com o
objetivo de discutir o processo constituinte. O posicionamento dos candidatos serão comentados por representantes do Plenário. Segundo José
Álvaro Moisés, 40, membro da coordenação da entidade, todos os treze
candidatos foram convidados com
antecedência, mas apenas dois confirmaram a participação: os candi-

i

datos do PT, Eduardo Matarazzo
Suplicy, e do PSB, Rogê Ferreira. Os
candidatos do PMDB, Fernando Henrique Cardoso, e da coligação PTBPFL, Jânio Quadros, recusaram o
convite, alegando compromissos
mais importantes marcados para a
data.
A recusa desses candidatos, bem
como a não-confirmação por parte
dos outros até ontem, criou, segundo
Moisés, "um mal-estar na coordenação do Plenário, e o não-comparecimento desses candidatos significa/
que eles estão se negando a se definir/
sobre o processo constituinte".

