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Novo prazo de emendas 
esvazia as 2 sessões 

A Assembleia Nacional 
Constituinte não conseguiu 
ontem, em muitos momen
tos, reunir 10 por cento dos 
seus membros em plená
rio. As duas sessões, de 
manhã e à tarde, foram es
vaziadas pela reabertura 
do prazo para apresenta
ção de novas emendas ao 
projeto de regimento inter
no. 

A 15 minutos do final da 
última sessão do dia, José 
Maria Eymael (PDS/SP) 
definiu bem o clima da 
Constituinte ontem: "Vive
mos um momento de espe
ra e reflexões". Ele se refe
ria à expectativa em rela
ção às cerca de 500 emen
das, e disse cultivar a espe
rança de que o relator, se
nador Fernando Henrique 
Cardoso (PMDB/SP), mui
to criticado na véspera, 
"seja iluminado pelo me
lhor sentimento de brasili-
dade". 

Durante a sessão da tar
de, o senador Gerson Ca-
mata (PMDB/ES) conver
sou muito com o PDS, che
gando a sentar-se por longo 
período junto à sua banca
da; uma criança gritou nas 
galerias e ganhou um sorri
so e um aceno do deputado 
José Genoíno (PT/SP); 
Raul Ferraz (PMDB/BA) 
foi advertido por um segu
rança da casa ao debruçar-
se sobre o plenário quando 
acompanhava um grupo de 
pessoas em visita às gale
rias; e o senador Pompeu 
de Souza (PMDB/DF) dor
miu a sono solto por alguns 
minutos, enquanto Perci
val Muniz (PMDB/MT) 
gritava da tribuna em defe
sa do relator Fernando 
Henrique. 

A primeira sessão, aber
ta pelo presidente da Cons
tituinte, deputado Ulysses 
Guimarães, às 9hl8, teve 
um pedido de plebiscito ge
ral e outro temático de Her
mes Zaneti (PMDB/SP). 
Através do plebiscito temá
tico, explicou, toda propos
ta rejeitada mas apoiada 
por pelo menos dois quintos 
dos constituintes poderia 
ser requerida a plebiscito 
junto ao Superior Tribunal 
Eleitoral. 

Além das propostas no
vas, que até as 15 horas es
tavam sendo recebidas em 
forma de emenda ao regi
mento interno, houve mui
tas críticas e poucas defe
sas ao projeto de Fernando 
Henrique. Mário Assad 
(PFL/MG), por exemplo, 
considerou a Comissão de 
Sistematização, prevista 
na proposta do senador 
paulista, um órgão absolu
to, discricionário. Jarbas 
Passarinho (PDS/PA) não 
gostou que o relator mu
dasse a redação da sua 
emenda, acrescentando pe
sadas críticas ao regime 
militar, do qual foi um dos 
expoentes. 

Às I0h38, Hugo Napoleão 
(PFL/PI) observava que 
todas as sessões da Consti
tuinte deveriam ser intei
ramente cobertas pela Or
dem do Dia, já que sua fi
nalidade è a elaboração da 
Constituição, deixando o 
"pinga-fogo" para que de
putados e senadores pudes
sem exprimir melhor suas 
ideias em suas respectivas 
casas. Foi apoiado por Di-
valdo Suruagy (PFL/AL), 
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c o m o e l e u m e x -
governador nordestino or-
gináriodoPDS. 

As 10h48, Humberto Sou
to, presidindo os trabalhos, 
c h a m a Ej-aldo Tinoco 
(PFL/BA) e visa que, na 
relação de inscritos para 
falar, o próximo será Kon
der Reis (PDS/SC). Expli
ca que a mesa tomara a de
liberação de anunciar o no
me seguinte para dar tem
po aos que se encontravam 
em seus gabinetes de se en
caminharem até o plená
rio. Era uma mostra do es
vaziamento da sessão. 

Eraldo Tinoco" critica os 
que desejam usar da sobe
rania da Constituinte para 
modificar a atual Constitui
ção, frisando que essa seria 
uma tarefa para o Congres
so Nacional, através de 
suas duas casas. Konder 
Reis, após criticar a técni
ca legislativa usada pelo 
senador Fernando Henri
que na redação de sua pro
posta de regimento interno, 
pede uma análise cuidado
sa do substitutivo, "de mo
do a que ele não se trans
forme num empecilho à 
realização da tarefa que 

PMDB e PDS conversam 

nos foi confiada pelo povo 
brasileiro". 

A questão do funciona
mento simultâneo da Cons
tituinte, Câmara e Senado 
volta com o deputado Ar-
n a l d o F a r i a d e S á 
(PTB/SP), para quem as 
pretendidas modificações 
da Constituição vigente não 
são matérias do regimento 
da Assembleia. Mal termi-
ria de falar, ele assume a 
presidência da mesa e, às 
Hh34, chama Augusto Car
valho (PCB/DF), que re
gistra o falecimento, do
mingo, do repórter fotográ
fico Tadashi Nakagomi, da 
Folha de S. Paulo, e diz que 

Amaral Netto critica substitutivo e Cardoso sorri 

Os mais jovens ainda resistem: Cássio e Edmilson 

Em sessão sem atrativos, Pompeu tira um cochilo 

os parlamentares novos 
têm o dever de resgatar a 
imagem do Legislativo. f 

SEXO DOS ANJOS 

Dentre as críticas ao pro- I 
jeto de resolução n° 2, so
bre o regimento interno, 
Ruy Nedel (PMDB/RS) 
ironiza a sugestão de cria
ção de uma Comissão dos 
Direitos e Garantias do Ho
mem e da Mulher. "Exis
tem sexos dúbios, e o her
mafroditismo, onde fica às 
vezes impossível determi
nar um sexo", lembrou, 
propondo a mudança do no
me para Garantias da Pes
soa Humana. 

As llh58, a deputada 
C r i s t i n a T a v a r e s 
(PMDB/PE) usa o micro
fone para denunciar que a 
reabertura do prazo para 
novas emendas fora provo
cada pelos reacionários e '. 
subservientes, com a finali
dade de fazer uma articula
ção para boicotar "este 
avanço, esta janela demo
crática": o projeto de deci
são previsto no parágrafo 
7° do art. 58. 

A sessão foi encerrada 
por Arnaldo Faria de Sá, às 
12hl2 min, que também 
convocou os constituintes . 
para nova reunião, às 15 
horas. A tarde, tão logo o 
deputado Ulysses Guima
rães declarou abertos os 
trabalhos, o deputado José 
Genoíno (PT/SP) pediu or
dem para indagar do presi
dente da Constituinte em 
que condição teria ele par
ticipado da reunião do Con
selho de Segurança Nacio
nal na última sexta-feira. 
Deu a impressão de que a 
sessão seria agitada. 

Não foi. Ulysses explicou 
que comparecera na quali
dade de presidente da Câ
mara, atendendo a convite 
do presidente José Sarney, 
acrescentando que embora 
não fosse membro do CSN, 
sua presença havia sido 
considerada importante, 
dada a gravidade do mo
mento. E explicou, ainda, 
que convites semelhantes 
aconteciam em períodos de 
democracia no Pais, já que 
o texto constitucional diz 
que os Poderes são inde
pendentes mas também 
harmónicos. 
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As 15h30, quando o depu-
t a d o A m a r a l N e t t o 
(PDS/RJ) discursava em 
defesa do funcionamento 
do Congresso simultânea- • 
mente com a Constituinte, 
o senador Henrique Cardo
so apareceu no plenário e 
ficou cerca de cinco minu
tos conversando junto à 
bancada do PDS com o se
nador Jarbas Passarinho e 
o deputado Delfim Netto 
(PDS-SP). 

O clima era o mesmo do 
de manhã: críticas e defe
sas do projeto de Fernandq 
Henrique, num plenário 
pouco movimentado. 

Os p r o n u n c i a m e n t o s 
mais contundentes foram 
os de Bonifácio Àndrada 
(PDS/MG), contra o proje
to de regimento; Aldo 
Arantes (PC do B/GO), res
salvando pontos positivos 
como a questão da sobera
nia e da participação popu
lar previstas pelo relator. 


