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Constituinteserá 
em parte exclusiva 

O deputado Cassio Gonçalves 
(MG) vice líder do PMDB. disse on
tem lomordar Com a aprovação do 
texto do substitutivo do deputado 

• Walmor (iiavariana. que convoca a 
Assembleia Nacional Constituinte, 
com a retirada das expressões "sem 
preiuizo de suas atribuições cons
titucionais quando se refere aos 
deputados e senadores que irão in
tegrar a Constituinte. Desta forma, o 
parlamenar acredita que ficará refor
çada a ideia de que "não vai haver 
Câmara ou Senado funcionando nor
malmente", no período em que durar a 
elaboração da nova carta constitu
cional. "O que vai funcionar é Assem
bleia Nacional Constituinte que terá 
poderes para legislar secundariamen
te". — explicou Cássio. A forma queo 
processo legislativo ordinário será en
caminhado é questão a ser resolvida 
pela própria Assembleia. 

O artigo primeiro do substitutivo 
do deputado Walmor Giavarina. a 
emenda do presidente Sarney. dizia o 
seguinte: "Os membros da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal. 
sem prejuízo de suas atribuições cons
titucionais, reunir-se-ão. unicameral-
rhente.em Assembleia Nacional Con
stituinte, livre esoberana.nodia l "de 
fevereiro de ! 987, na sede do Congres
so Nacional". Antes de ser aprovado 
por 2 Ai dos deputadose senadores. foi 
aceito pelo plenário um requerimento 

do deputado Prisco Viana, líder do 
PDS. que pedia "destaque para 
votação em separado" da frase "sem 
prejuízo de. suas atribuições cons
titucionais". O requerimento foi 
aprovado por l/IS necessário para tal. 

Com isso. o substitutivo foi 
apreciado pelo plenário sem que 
aquelas expressões constassem do 
texto. Desta forma, a Constituinte 
ficou mais próxima da exclusiva, por
que a convocação diz apenas que "os 
membros da Câmara dos Deputados e 
do Senado Kederal reunir-se-ão, 
unicameralmente. em Assembleia 
Nacional Constituinte". Portanto, 
não há condicionamento que obrigue 
os parlamentares a fazer a legislação 
ordinária. 

Na opinião de Cássio Gonçalves, a 
permanência daquelas expressões 
acabaria por obrigar a eleição da mesa 
da Câmara e do Senado, que reunidos 
dariam um funcionamento quase que 
normal ao Congresso. «Isso me parece 
um absurdo» — afirmou Cássio Gon
çalves» — é claro que os deputados e 
senadores, durante,o período em que 
funcionar a Constituinte, erão absor
vidos por ela, que é o fator fundamen
tal». No entanto, isso não quer dizer 
que os deputados e senadores percam 
a sua competência de legislar ordi
nariamente, mas eles o farão como 
constituintes. 
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