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Mesa da Constituinte divulga 
esta semana relação dos punidos 

Da Sucursal de Brasília 

A Mesa do Congresso constituinte 
vai divulgar nesta semana a relação 
oficial dos "fujões" que serão puni
dos com desconto de jetons (gratifi
cação por comparecimento à ses
são). Segundo o deputado Arnaldo 
Faria de Sá (sem partido-SP), 3o 

secretário da Mesa, deve haver mais 
de um punido —o deputado mineiro 
Mário Bouchardet (PMDB), campe
ão de faltas, é considerado a única 
certeza. 

A relação dos constituintes que 
tornaram-se passíveis de punição 
faltando a quatro sessões consecuti
vas no mês de abril, desde a 
implantação da medida, na última 
segunda-feira, é feita a partir de 

listagens de computador relacionan
do as presenças. 

Segundo Faria de Sá, a contagem 
dos quatro dias consecutivos inde
pende do mês quando ocorreram as 
faltas. Assim, será punido o consti
tuinte que faltou, por exemplo, às 
três últimas sessões de abril e faltar 
também à primeira sessão de maio. 
A falta em sete dias alternados, 
também passíveis de punição, tem 
sua contagem recomeçada a cada 
início de mês. 

Doença 
A justificativa de ausência por 

doença, explicou Faria de Sá, é o 
único recurso automático contra a 
punição. Nesta categoria estão, por 
exemplo, o deputado Luis Inácio 

Lula da Silva (PT-SP), operado de 
apendicite aguda na última quinta-
feira, e o senador Virgílio Távora, 
internado em São Paulo há vários 
dias. 

"Outros motivos de ausência serão 
analisados caso a caso pela Mesa", 
disse o deputado que considera como 
praticamente certa, por exemplo, a 
anistia das faltas do deputado Carlos 
Virgílio (PDS-CE), filho de Virgílio 
Távora. Ele está acompanhando o 
pai durante a internação. 

Outro deputado que acumula mais 
faltas no Congresso constituinte, i 
Felipe Cheidde (PMDB-SP), compa- | 
receu à sessão quarta-feira, "esca- i-
pando da punição este mês", disse ' 
Faria de Sá. 


