
Ulysses pede presença de todos 
BRASÍLIA 

AGÊNCIA ESTADO 

O deputado Ulysses Guimaráes 
apelou, ontem, aos constituintes pa
ra que permaneçam em Brasília, no 
próximo final de semana, porque se-
rfio realizadas sessões extraordiná
rias sábado e domingo, possivelmen
te de manhã até a noite, para discus
são e votação do projeto de regimen
to interno da Assembleia. 

O projeto recebeu nada menos 
que 994 emendas, que estão sendo 
examinadas pelo relator, senador 
Fernando Henrique Cardoso 
(PMDB/SP). Os deputados Adolpho 
Oliveira (PL/RJ) e Jorge Arbage 
(PDS/PA) foram os campeões das 
emendas. Ficaram empatados com 
46 cada um, seguidos de Nilson Gib-
son (PMDB/PE), com 35 e Oscar Cor
rêa (PFL/MO), com 31. 

Enquanto não são elaboradas as 
normas definitivas, as sessões da 
Constituinte continuam funcionan
do como um grande "pinga-fogo", 
apenas com discursos de cinco minu
tos, sem apartes — portanto, sem de
bates. 

Ontem, foi mais um dia de sessão 
fraca. E como em todos os dias ante
riores, ela começou com meia hora 
de atraso, porque o senador Fábio 
Lucena estava a postos, no plenário, 
para reclamar o cumprimento das 

Alencar Monteiro 

Ulysses quer que fiquem 

normas provisórias, que exigem a 
presença mínima de 94 constituintes 
para a abertura dos trabalhos. Mais 

uma vez, ele recorreu a citações para 
fundamentar seu pedido. Já citou 
Rui Barbosa e Vieira. Ontem, lançou 
mão de Pêro Vaz de Caminha, que 
pedira ao rei que salvasse "essa gen
te", referindo-se aos índios. "Ele se 
dirigiu ao rei, eu me dirijo a v.exa — 
disse, dlrigindo-se a Ulysses Guima
rães — salve a gente brasileira, fazen
do cumprir o regimento." 

CONSTITUIÇÕES 

O Partido da Frente Liberal abre 
hoje um seminário sobre as Consti- ' 
tulções brasileiras, com a participa
ção de renomados mestres de Direito 
Constitucional, como o ex-senador 
Josaphat Marinho, da Universidade 
de Brasília, e Paulo Bonavldes, da 
Universidade Federal do Ceará. 

O seminário, que terá lugar no 
Instituto Tancredo Neves, está aber
to a todos os interessados e vai até 
quinta-feira, das 9 às 12 horas, diaria
mente. Entre os expositores estão o 
professor Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho, da USP; Cláudio Pacheco, que 
integrou a Comissão de Estudos 
Constitucionais; Walter Costa Porto, 
da UnB, e Ives Gandra da Silva Mar
tins, da Universidade Mackenzie. 

O Instituto Tancredo Neves, que 
promoveu, ano passado, um seminá
rio sobre os partidos políticos no 
Brasil, visa, com a realização desse 
conclave, possibilitar a discussão, 
por diferentes segmentos da socieda
de, de temas da maior relevância pa
ra a vida nacional. 


