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Regimento da Constituinte será aprovado dia 19 
BRASÍLIA — A Assembleia Nacio

nal Constituinte submeterá o texto 
;da nova Constituição ao referendo 
do eleitorado, caso seja aprovado o 
anteprojeto de Regimento Interno 
que o Presidente Ulysses Guimarães 
encaminhou ontem ao plenário. O 
Regimento deverá ser aprovado até o 
próximo dia 19, prazo máximo esta
belecido por uma resolução destina
da a reger as atividades da Assem
bleia nesse período. 

O anteprojeto de Regimento Inter
no foi redigido pelos Deputados Nel
son Jobim (PMDB-RS) e Bonifácio 
Andrada (PDS-MG), mas o documen
to inspirou-se nas sugestões da co
missão designada por Ulysses, que 
preferiu ampliar as discussões. 

Até o próximo dia 10, os Consti
tuintes disporão de uma hora diária 
para apresentar emendas ao ante
projeto. Desta data até o dia 19, as 
sessões serão destinadas às discus
sões do parecer do Relator e das 
emendas. Nesse período, a Mesa da 
Assembleia será dirigida pelo Presi
dente e cinco Secretários. Todas as 
representações partidárias poderão 
indicar Líderes e Vice-Líderes. 

Já a proposta de Regimento Inter
no definitiva encaminhada por Ulys
ses prevê a eleição de cinco Secretá
rios, três Vice-Presidentes e cinco 
suplentes de Secretários para a cons
tituição da Mesa. 

São, ao todo, 67 artigos, sendo que 
os dois últimos parecem desde já 
destinados a provocar polémica: eles 
prevêem não só a criação de um ser
viço de divulgação da Constituinte, 
como determina que as rádios e tele
visões cedam duas horas de sua pro
gramação diária para esse fim. 

Antes de submeter a nova Carta 
ao plenário, a Assembleia deverá pu
blicar o texto da Comissão de Reda-
ção no Diário da Assembleia "para 
serem distribuídos aos Constituintes, 
autoridades, universidades, Igreja, 
organizações sindicais e entidades de 
expressão nacional". Só depois dessa 
publicação é que o texto seria sub
metido à uma apreciação prévia dos 
constituintes. Caso seja rejeitado pe
lo referendo, a Assembleia determi
nará um período para que "os Cons
t i tuintes promovam reuniões 
populares visando buscar subsídios 
para a elaboração do novo texto. 

A consulta à opinião pública era 
uma ideia defendida pelo primeiro 
Relator da Emenda Constituicional 
que convocou a Constituinte, que 
acabou sendo rejeitada. A proposta 
agora encaminhada por Ulysses che
ga a ser mais categórica sobre o as
sunto, do que uma emenda já confec
cionada pelo PT, que pede apenas 
que a Mesa solicite à Justiça Eleito
ral a consulta popular "a toda pro
posta de artigo constitucional que se
ja requerida por 59 Constituintes". 

Foto de Sérgio Marques 

A segunda sessão da Assembleia Constituinte começa com um minuto de silêncio em homenagem a Tancredo 

Senadores eleitos em 82 provocam a primeira discussão 
BRASÍLIA — Por 394 a 126 votos/ 

os Constituintes decidiram ontem 
que os 23 Senadores eleitos em 1982 
podem participar da elaboração da 
nova Constituição. A votação foi fei-. 
ta a partir de questão de ordem for-> 
mulada pelo Líder do PCB, Roberto 
Freire (PE), e pelo Deputado Plínio 
de Arruda Sampaio (PT-SP), que 
consideravam ilegítima a participa
ção daqueles Senadores. 

O Presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Ministro Moreira Al
ves, que presidiu a.L sessão, havia de
cidido pela inclusão dos Senadores 
na eleição da Presidência da Consti
tuinte — e, por extensão, no proces
so constituinte. Mas Arruda Sam
paio recorreu ao plenário, que 
acabou confirmando o entendimento 
do Ministro. 

O PT, o PCB e o PC do B votaram 
contra a participação dos 23 Senado
res. Os Deputados do PDT votaram a 
favor, argumentando que esta orien
tação foi dada pelo Diretório Nacio
nal do Partido. Mesmo assim, alguns 
pedetistas rejeitaram a orientação, 
como Amaury Muller e Floriceano 
Paixão, ambos do Rio Grande do Sul. 

No PMDB, no PDS e no PFL, preva
leceu a posição favorável à presença 
dos Senadores na Assembleia, mas 
também sem unanimidade. 

A votação foi iniciada pelos Líde
res. O do PMDB, Deputado Pimenta 
da Veiga (MG), afirmou que a maté
ria não havia sido submetida ao exa
me da bancada, e que seu voto era 
pela participação dos Senadores. O 
do PDT, Brandão Monteiro (RJ), de
clarou ser contrário à inclusão dos 
Senadores eleitos em 1982, mas disse 
que votaria a favor devido à delibe
ração do Diretório Nacional. Alguns 
Constituintes, ao votarem pela ex
clusão dos 23 Senadores, declararam 
que o faziam em favor da soberania 
da Constituinte e em respeito ao po
vo. Foram registradas 17 abstenções, 
a maioria das quais partidas de Se
nadores eleitos em 1982. Estavam au
sentes da sessão 22 Constituintes. 

A legitimidade dos Senadores elei
tos em 1982 para participar da Cons
tituinte foi a primeira questão levan
tada ontem, na sessão que iniciou os 
trabalhos da Assembleia. Conduzin
do com firmeza a sessão, o Presiden
te Moreira Alves deu a palavra aos 

Líderes partidários e a quatro parla
mentares para discutirem o assunto 
e, embora tenha declarado que a seu, 
ver a atual Constituição garantia a 
participação dos Senadores remanes
centes, submeteu a questão ao plená
rio. 

Os Deputados Plínio de Arruda 
Sampaio (PT-SP) e Roberto Freire 
(PCB-PE) insistiram nas questões de 
ordem, argumentando que os Sena
dores eleitos em 1982 não poderiam 
participar da eleição do Presidente 
da Assembleia e nem dos trabalhos, 
porque não receberam, nas urnas, 
mandato expresso de Constituinte. 

Moreira Alves decidiu, então, con
ceder a palavra a dois Constituintes, 
para contraditar a questão de ordem, 
e aos Líderes. O Deputado Gastone 
Righi, Líder do PTB, considerou a 
questão de ordem levantada "Uma 
cena feita para o público, uma en
cenação", acrescentando que é preci
so respeitar a Constituição em vi
gor, pois es ta d e t e r m i n a a 
participação dos Senadores. 

— Todos os Senadores são iguais 
perante a Constituição — disse o Se
nador Fábio Lucena (PMDB-AM), ci

tando sua autoridade de quem foi 
eleito em 1982 e teve o mandato re
novado nas eleições passadas. 

Ele pediu a Moreira Alves que 
nem sequer considerasse a questão 
de ordem, entendendo que este pro
cedimento é usado para interpreta
ção regimental, e a Constituinte ain
da não tem Regimento. 

Falaram ainda os Líderes do PFL, 
José Lourenço; do PDT, Brandão 
Monteiro; do PT, Luís Inácio Lula da 
Silva; do PDS, Amaral Neto; do PC 
do B, Haroldo Lima; Fernando Hen
rique Cardoso (PMDB no Senado) e 
Jarbas Passarinho (PDS no Senado). 
Lourenço disse jamais ter imaginado 
que os Constituintes, algum dia, 
"quisessem cassar os nossos cole
gas". Também deste ponto de vista, 
Amaral neto lembrou que aqueles 
que tentavam excluir os Senadores 
eleitos em 82 tiveram oportunidade 
para isto durante à votação da emen
da convocatória da Constituinte. 

Haroldo Lima referiu-se à questão 
de ordem como oportuna e pertinen
te, lembrando a necessidade de sobe
rania da Constituinte. Lula, que qua
se teve sua palavra cortada porque 

Moreira Alves não sabia que era o 
novo Líder do PT, disse que os Sena
dores não foram eleitos para elabo
rar a nova Carta, e pediu uma deci
são de plenário, por voto nominal. 

Passarinho manifestou-se contra a 
exclusão dos Senadores, lembrando 
que na Constituinte de 1934 havia re
presentantes classistas não eleitos 
pelo povo. 

Fernando Henrique Cardoso disse 
que os Senadores também foram 
eleitos pelo voto direto e, portanto, 
estão habilitados a participar. Mas 
pediu que o plenário "soberanamen
te", revalidasse seus mandatos. 

Ao retomar a palavra, Moreira Al
ves afirmou que a preliminar era 
pertinente à eleição e anunciou de 
antemão que admitiria recurso ao 
plenário de sua decisão. Decidiu re
jeitar a questão, lendo dispositivo da 
Emenda n° 26, segundo o qual os 
"membros da Câmara e do Senado 
reunir-se-ão em Assembleia Nacio
nal Constituinte". Segundo ele, todas 
as questões que dizem respeito a res
trições de direito devem ser inter
pretadas no sentido estrito. Assim, 
considerou constitucional o direito 
de voto dos Senadores na eleição. 

Moreira Alves comanda debates 
sem se perturbar eom críticas 

; BRASÍLIA -
• Sem abrir mão 
j nem sequer por 
; um minuto de sua 
au tor idade de 
Presidente, o Mi
nistro Moreira 

j Alves conduziu os 
primeiros debates 

! da Assembleia 
; Nacional Consti-
i tuinte, ontem, co-
j mo um verdadei-
I r o j u i z , n ã o 
| hesitando em cor
tar a palavra de 

! oradores e res-
i pondendo a todas 
! as críticas que lhe 
' fizeram. Ele não 
chegou a perder a 
calma nem quan-

i do foi acusado pe
lo Líder do PDT, 
Brandão Montei-

; ro, de estar "di
tando cátedra e 

' normas para os que têm a 
legitimidade do mandato 
popular". Tranquilo, teve 
resposta rápida: 

— Quero que esta sessão 
decorra com absoluta nor
malidade e brevidade, para 

;que, no mais curto tempo, 
transmita o cargo para um 

| Constituinte. Estou cum
prindo uma missão consti-

, tucional que me fòi destina-

Foto de Sérgio Marques 

Moreira chega à Mesa com Ulysses 

da — ressaltou. 
Moreira Alves alertou 

por várias vezes, durante a 
sessão, que se os Consti
tuintes quisessem usar o 
microfone para "discutir 
todas as questões", a sessão 
não chegaria a termo. Não 
teve dúvidas em não permi
tir manifestação da Deputa
da Raquel Cândido, que 
tentou usar a palavra di

versas vezes e reclamava: 

— Estou sendo vítima de 
uma cassação dentro do 
próprio parlamento. 

Com exceção do caso de 
Brandão Monteiro, que o 
acusou, em sua manifesta
ção, de não ter permitido 
que os partidos fizessem 
uso da palavra na sessão de 
instalação, Moreira Alves 
impediu manifestações so
bre outros assuntos duran
te a discussão da questão 
de ordem sobre os Senado
res eleitos em 1982. Por is
so, quase teve um bate-boca 
com o Líder do PC do B, 
Haroldo Lima, quando este 
começou a fazer a mesma 
reclamação de Monteiro. 
Interrompeu o Deputado 
por duas vezes, obrigando-o 
a se ater ao tema em dis
cussão. 

Ainda na sessão, Moreira 
Alves fez questão de escla
recer, diante de críticas de 
Brandão Monteiro, que não 
partiu dele a ordem para 
que os jornalistas creden
ciados não tivessem acesso 
ao plenário, informando 
que em nenhum momento 
restringiu a publicidade so
bre os fatos da Constituin
te. 

Lysâneas justifica a candidatura 
dizendo que cerceava Executivo 

BRASÍLIA - Antes de 
iniciada a votação, o anti-
candidato à Presidência da 
Constituinte, Deputado Ly
sâneas Maciel (PDT-RJ), 
anunciou que não entrava 
na disputa contra o Deputa
do Ulysses Guimarães nu
ma posição de protesto, 
mas de "evitar que o Legis
lativo se mantenha sob 
orientação indireta do Po
der Executivo". Depois de 
ter sua candidatura lança

da, em Plenário, pelo Depu
tado José Fernandes (PDT-
AM), que lembrou "o pas
sado de luta" do candidato, 
Lysâneas subiu à Tribuna 
para afirmar: 

— Há uma tentativa clara 
de utilizar mecanismos des
tinados a instaurar medi
das totalitárias. Um desses 
objetivos é o de legitimar o 
mandato do Presidente Jo
sé Sarney. Todos sabemos 
que há uma espécie de con
domínio, uma parceria com 

o Legislativo, comandada 
pelo Executivo. 

No âmbito económico, o 
Deputado previu "uma cri
se muito séria": 

— A inflação de janeiro 
foi de 17 por cento e a de 
fevereiro é estimada em 22 
por cento. O Conselho Mo
netário Nacional já se reu
niu para tratar dos proble
mas dos coitadinhos dos 
banqueiros, mas não dos 
150 mil desempregados. 

Parlamentares já j 
têm até horário^ i 
BRASÍLIA — As lideranças pirai 

darias aprovaram também onteiB aí 
normas para o funcionamento daj As
sembleia Nacional Constituinte jies* 
ses seus primeiros 17 dias de trabaí 
lho, ainda sem o Regimento Intérn» 
definitivo. ! 

As sessões começarão às 14 horas 
e se estenderão até as 18, se estive, 
rem presentes pelo menos 94 consti» 
tuintes. ? I 

De hoje até sexta-feira, a últim») 
hora das sessões será destinada» ex» 
clusivamente à apresentação dê 
emendas ao Regimento Interno, A$ 
primeiras duas horas, porém, serãé 
utilizadas para uma espécie de super 
pinga-fogo, onde cada Deputado ier | 
cinco minutos* para falar, sem anais-
tes. [ 

Uma terceira hora será dividida 
igualmente entre as lideranças, !resf 
peitando-se um mínimo de três* mi
nutos para cada Partido. As decisõe$ 
todas tomadas durante esses primei
ros 17 dias, serção por maiorty 
simplkes. As Lideranças, ao tqm» 
rem a medida de estabelkecer prazo$ 
para tudo, querem evitar a repetiçãé 
do que aconteceu em 1946, quando ofc 
constituintes gastaram 42 dias pari 
aprovar um texto de Regimento In} 
terno. 

Dirce Quadroís í 
condena PMDjBj 
por divergências 

• \ • i 
BRASÍLIA'— A Deputada Dirct 

Quadros (PTB/SP) disse ontem qul 
as rebeliões do PMDB podem prover 
car instabilidade para o Governo a 
submeter suas teses e matérias à vc 
tacão no Legislativo. A disputa pari 
a Presidência da Câmara, entre o| 
Deputados Ulysses Guimarães e Fei 
nando Lyra, segundo ela, é u: 
exemplo disso. 

Dirce Quadros esteve ontem com-O 
Presidente José Sarney, em audiên
cia no Palácio do Planalto. Explicou 
que falou ao Presidente e ao 
tro-Chefe do Gabinete Civil, M: 
Maciel, com quem esteve antes, qui 
o PMDB pode se tornar o rolo coi 
pressor no Congresso, com sua 
pia maioria. . I 

A Deputada defendeu a formação 
de blocos políticos no Congresso e 
uma reestruturação partidária, d) 
Presidente José Sarney, segundo rq-
lato da Deputada, ficou surpreso 
com a reunião de domingo do PMDE), 
que decidiu pela Constituinte exclu
siva, e aliviado com a decisão de orj-
tem, de eleger a Mesa da Câmara. 


