
Comissão adia o fim dos trabalhos 
mas relator dá parecer dia oito 

BRASÍLIA — A Comissão Mista que 
examina a emenda de convocação 
da Constituinte prorrogou ontem, 
por mais 15 dias, o prazo para o tér
mino de seus trabalhos, que se en
cerraria no próximo dia 7. O relator 
da matéria, Deputado Flávio Bier-
renbàch (PMDB-SP), requereu o 
adiamento e comprometeu-se a sub
meter à Comissão seu parecer no dia 
8 de outubro. 

A ideia de Bierrenbach é a de que 
a Comissão disponha de mais uma 
semana, após a apresentação do pa
recer, para debater a convocação da 
Constituinte. Mesmo eom a prorro
gação do prazo, o trabalho aprovado 
pela Comissão deverá ser apreciado 
pelo plenário do Congresso até o fi
nal de outubro.' 

Ao formular o pedido de adiamen
to, Bierrenbach afirmou não ter con
dições materiais de apresentar seu 
parecer no próximo dia 1.°, conforme 
estava previsto no cronograma 
aprovado pela Comissão. O Deputa
do Israel Pinheiro Filho (PFL-MG) 
questionou a solicitação do relator e 
disse nio entender os motivos pelos 
quais ele estaria impossibilitado de 
cumprir© prazo inicial, e sustentan
do que o adiamento, do ponto de vis
ta político, não seria bom. 

O Presidente da reunião de ontem 
.da Comissão, Senador Marcondes 
Gadelha (PFL-PB), acolheu o pedi
do de Bierrenbach, e marcou para o 
dia 8 de outubro, às 14h30m, reunia©. 
para apreciação do parecer. 
• O Deputado José Eudes (PSB-RJ) cal
cula em cem o número de parlamentares 
que já aderiram ao grupo integrado por 

políticos do PDS, PTB, PMDB, PT e PFL 
que está decidido a Impedir a existência de 
quorum para a aprovação da emenda cons
titucional do Executivo convocando a 
Constituinte. 

O grupo se reúne na próxima semana pa
ra avaliar o movimento. Segundo Eudes, 
oficialmente há 50 assinaturas de adesão 
ao boicote, "mas até a reunião o número 
deverá dobrar". Ele acha que o Presidente 
José Sarney tem as alternativas de retirar 
sua proposta de emenda ou vê-la derrota
da. 

O líder do Governo no Senado, Humber
to Lucena, considera sem sentido o movi
mento, "pois a iniciativa é do Presidente, 
mas â convocação é do Congresso, ao 
aprovara matéria". 

• O Presidente da CNBB, Dom Ivo 
Lorscheiter, enviou carta aos 350 bispos 
brasileiros instruindo-os para conscienti-
zarem o povo e estimularem a mobilização 
em torno de uma Constituinte "represen
tativa e soberana, com a escolha de repre
sentantes dignos e comprometidos com a 
promoção do povo". 

Dom Ivo pede aos bispos que, na festa 
de Nossa Senhora Aparecida, dia 12, eles 
façam em suas dioceses "orações espe
ciais pela Pátria e pelo adequado encami
nhamento do processo constituinte". Aler
ta ainda que a eventualidade de uma As
sembleia Constituinte "profundamente 
marcada por vícios de épocas anteriores -
poderá cavar um fosso profundo entre o 
Congresso e o povo, com consequências 
negativas para o Poder Legislativo e a pró
pria Constituinte". 

A carta, decidida em reunião da Presi
dência da CNBB e da Comissão Episcopal 
de Pastoral (CEP), enfatiza que a Consti
tuinte é um delicado momento da vida do 
País, em que se decidirão os caminhos da 
democracia. 


