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AGENCIA ESTADO 

A falta de quórum não está impe
dindo somente o funcionamento nor
mal das sessões do Congresso, mas 
também os das suas comissões espe
ciais e mistas, como a da Constituin
te, que recebeu até agora apenas 
uma proposta de emenda — o prazo 
final é sexta-feira —, porque não 
existem nas duas Casas as assinatu
ras de 160 deputados e de 23 senado
res para a sua apresentação. A emen-

j da proposta é do deputado Marcelo 
I Linhares (PDS-CE), estabelecendo 
I que os deputados eleitos para a 
I Constituinte sejam escolhidos pelo 
' voto majoritário. 

Mas a falta de quórum não difi
culta só as iniciativas pessoais dos 
parlamentares. O deputado Genoíno 
Neto (PT-SP) disse que seu partido 
deverá conseguir assinaturas para 
garantir a apresentação de uma úni
ca emenda, assim mesmo porque co
meçou a colhê-las há cerca de dois 
meses. "Mas faltam ainda as adesões 
de mais sete ou oito deputados" — 
ressaltou. O PT pretende com a sua 
emenda separar as eleições dos con
gressistas das eleições para escolha 
dos constituintes. 

O deputado Flávio Bierrembach 
(PMDB-SP), presidente da comissão, 
disse estar "apreensivo" com a falta 
de quórum, lembrando que não há 
nenhuma questão consensual, quan
do se trata de Constituinte, "mas tu
do deve ser objeto de discussão e de 
deliberação da maioria dos integran
tes da comissão". 

Flávio Bierrembach informou 
que a primeira reunião da Comissão 
Mista será realizada no próximo dia 
20, para apreciação e votação do ro
teiro de trabalho e de autoridades e 

personalidades que deverão ser conr > 
vocadas para discutir o assunto. -.. 

INDEPENDENTE 

Pressionar os parlamentares e os 
governadores para que o Congresso 
Nacional aprove a convocação de,:, 
uma Constituinte específica, inde»; 
pendendo do Legislativo, será, a par- . 
tir de agora, uma das principais me
tas das seções regionais da Ordem 
dos Advogados e do Instituto doâ 
Advogados do Brasil, segundo infor\r 
mou ontem, em Porto Alegre, o presto 
dente da entidade, Sérgio Ferraz. Oav 
governadores Jair Soares, José*Ri-< 
cha e Esperidião Amin — que já aca^ 
taram a proposta — voltarão a*3sê  
reunir no próximo dia 24, quando 
lançarão oficialmente a tese da ç/ans „ 
vocação de uma Constituinte livre,; 
soberana e independente do Legislar,, 
tivo. • - S 
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