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Governo convida entidades ü~ümpliar debate 
Das Sucursais e da Reportagem Local 

O ministro da 
Desburocrátização, 
Paulo Lustosa, 40, 
revelou ontem que 
o governo sugeriu a 
diversas entidades, 
como a Conferência 

, Nacional dos Bis-
pos do B r a s i l 
(CNBB) e Ordem 
dos Advogados do 
Brasil (OAB), a 
elaboração de car

tilhas sobre a Constituinte que serão 
| distribuídas à comunidade com obje-
Itivo de,t"ampliar o debate" sobre a 
Assembléia NaaonálÇò^tituinte. 

As cartilhas, semelhantes as dis
tribuídas esta semana pelo vice-go-
vernador de São Paulo; Orestes 
"Quércia, abordarão temas e concei
tos básicos sobre Constituinte, comu
nidade e cidadão. O ministro disse 
também que o governo está solici
tando a juristas e constitucionalistas 
de renome para que elaborem textos 
sobre a Constituinte para distribuição 

i e debates entre a sociedade. 

A Frente Municipalista Nacional 
lançou anteontem, em São Paulo, 
mais de cinqüenta mil exemplares da 
cartilha "Constituição: conheça e 
participe", dando início a uma cam
panha de "informação e esclareci
mento" à população sobre a convo
cação da Constituinte. Segundo o 
vice-governador Orestes Quércia, 47, 
presidente da Frente, mais de qui
nhentos mil exemplares da cartilha 
serão distribuídos até o final da 
campanha a todos os prefeitos, vice-
prefeitos e vereadores do Brasil 
Quércia anunciou ainda que o pri
meiro debate nacional sobre a Consti
tuinte acontecerá em Santos, ama
nhã, na abertura do 29° Congresso 
Paulista de Municípios. O tema do 
congresso é "O Município na Consti
tuinte" e será debatido por prefeitos, 
vice-prefeitos e por delegações de 
dezenove estados, com a presença do 
governador de São Paulo, Franco 
Montoro. 

Plebiscito 

O deputado federal Milton Reis 
(PMDB-MG), 56, sugeriu ontem, em 
Belo Horizonte, que seja realizado 

um plebiscito em todo o País, junta
mente às eleições municipais deste 
ano, para saber se ós deputados a 
serem eleitos em 86 poderão ser 
investidos de poderes constituintes ou 
sé a Assembléia Nacional Constituin
te deve funcionar em separado. A 
outra questão sugerida pelo parla
mentar é para saber se os senadores 
eleitos em 82 poderão participar dos 
trabalhos da Constituinte. 


