
Moreira Alves comanda debates 
sem se perturbar eom críticas 

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

j Alves conduziu os 
primeiros debates 

! da Assembleia 
; Nacional Consti-
i tuinte, ontem, co-
j mo um verdadei-
iro j u i z , não 
| 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-
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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. 


