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O Senado FedéM^e?. ' 
diu ontem côrfò^eWlsèy 
próprio funcionám^to^atfi 
rante os trabalhos 'á$J j^s* 
sembléia Nacional Consti
tuinte. Haverá sessões or; 
d i n á r i a s a p e n a s ás 
segundas-féiras, das 14,30 
às 18,30 horas, e o presiden
te da casa, bem como um 
terço dos senadores, pode
rá convocar sessões ex
traordinárias. Mas ôs "de
bates mais acirrados en
volveram dois pontos-polé
micos do acordo ípnrttí.ò. 
na véspera pelos líderes do 
PMDB, PFL e PDS. ' 

Pelo entendimento, fun
cionariam no Senado ape
nas as comissões diretora e 
de fiscalização, com as de
mais sendo formadas me
diante decisão do plenário. 
O primeiro problema sur
giu aí. O senador Hélio 
Gueiros, do PMDB paraen
se, criticou a "castração" 
do Senado e pediu o funcio
namento de todas as comís-

"Se não for assim, es
t a r e m o s c a p e n g a s " , 
queixou-se, recebendo 
apoio de Jamil Haddad, do 
PSB, e Itamar Franco, do 
PL. 

A segunda» restrição foi 
levantada contra o partido 
que impedia os parlamen
tares de apresentaremiâe 
Senado projetos durante o 

jeríodo em que durar a 
Constituinte. Seriam anali-
adas, neste caso, apenas 
nensagens do Executivo. 
'Eíritantemente inconsti-

tylStoMal", agitava-se Ita-
ma" Franco, brandindo 
uma sópia do acordo. "É 
um golpe de estado que dá 
ao presidente o direito de 
sgr ô único a legislar". 

Ás reclamações foram 
colocadas no papel e apre-
léntadas como emendas ao 
projeto original, assinado 
por Fernando Henrique 
Cardoso (PMDB), Carlos 
Caiarem (PFL) e Jarbas 
NfWHWfcho (PDS). Uma 
comissão formada naquele 
momento para apreciar as 
emendas decidiu incluir al
gumas alterações no texto 
original: a comissão do 
Distrito Federal (com po
deres de Assembleia Legis
lativa) será mantida, além 
das duas citadas no projeto 
dos líderes. Os parlamenta
res, por outro lado, poderão 
apresentar projetos, mas a 
apreciação só se dará após 
a promulgação da Consti
tuinte. 

A exceçio fica por 
conta de matérias referen
tes às atribuições do Sena
do. 

As alterações no projeto 
original foram insuficien
tes para Itamar Franco, 
que insistiu no direito de os 
senadores apresentarem 
projetos de qualquer natu
reza. 


