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Brandão ameaça sair 
Indignado com as 
limitações à minoria, 
estabelecidas no projeto de 
regimento interno da 
Assembleia Constituinte, o 
líder do PDT na Câmara, 
Brandão Monteiro, 
declarou-se ontem disposto 
a renunciar ao mandato de 
constituinte, mantendo, 
porém, a condição de 
deputado. 
« Se as coisas con
tinuarem do jeito que estão, 
o melhor caminho é aban
donar a Constituinte, denunciando à nação a farsa que está 
montada» — declarou Brandão Monteiro, acrescentando que 
levaria essa «posição pessoal» à discussão na bancada do 
PDT. 

A declaração de Brandão Monteiro foi feita na presença do 
deputado petista José Génoino, que concordou com a ideia. O 
mesmo não ocorreu com o pedetista Roberto DAvila. que 
reagiu: «O que e isso Brandão? E melhor a gente continuar 
lutando para melhorar alguma coisa». 

O lider retrucou com a afirmação de que ainda pretende 
fazer um esforço para tentar reduzir as limitações existentes 
no texto preparado pelo senador Fernando Henrique Cardoso, 
mas que não afastava a ideia da renúncia como instrumento de 
conscientização da opinião pública quanto às deformações da 
Constituinte. 

«O PMDB — dise Brandão Monteiro - estabeleceu uma 
ditadura e não tem escrúpulo em esmagar a minoria parlamen
tar, e disso a nação precisa estar bem informada. 

A Assembleia Constituinte co
meçou ontem a discutir o substitutivo 
do senador Fernando Henrique Car
doso (PMDB-SP) ao projeto de re
gimento interno sob intensas críticas 
quanto à marginalização dos pe
quenos partidos das iniciativas 
práticas para a elaboração da nova 
Constituição e a dominação pelo 
PMDB e PFL da Comissão de Sis
tematização , que dará forma à Carta. 

Segundo o substitutivo, os par
tidos com menos de 15 constituintes 
nem mesmo terão acesso ao horário de 
liderança como o PMB (1), P S B (2), 
PDC (6), PL (7), PCB (3), PC do B(5). 
As agremiações com menos de 56 
representantes (PT, 16, PTB, 18, 
PDT, 27 e P D S , 37) será vetado pedir 
destaque de emenda para votação, 
solicitar informações ao Gabinete 
Civil sobre qualquer órgão do governo 
federal; ou, apresentar requerimento 
de urgência ou projeto de resolução 
para alterar o regimento interno. Para 
poder requerer um destes dois itens, o 
partido deverá contar, no mínimo, 
com 94 constituintes. 

Soberania 

Individualmente, apenas o PMDB. 
com uma bancada de 305 membros, 
poderá apresentar proposta de emen

da â atual Constituição. O parecer de 
Fernando Henrique Cardoso prevê 
que as proposições para revisão cons
titucional deverá ser subscrita por, no 
mínimo, 18o constituintes, o que im
pede até mesmo o PFL, com Í32 
representantes, de tomar a iniciativa 
de emendar a Carta em vigor. Além do 
alto número de assinaturas para subs
crever as propostas de emendas cons
titucionais, a Comissão de Siste
matização terá ainda o poder de ar
quivar a proposição, caso assim 
decida por maioria de seus membros. 

A Comissão de Sistematização foi 
criticada também pelos constituintes 
dos pequenos partidos porque será 
formada sem a devida proporcio
nalidade partidária adotada tradi
cionalmente na composição das co
missões do Senado e da Câmara. 
Apenas 49 dos 89 membros da Comis
são serão escolhidos proporcional
mente às bancadas na Constituinte, 
os 40 lugares restantes serão preen
chidos pelos presidentes, relatores das 
oito ovitras comissões e os relatores 
das outras oito subcomissões, que 
serão indicados pelo PMDB e PFL, 
partidos majoritários na Casa. Outra 
polémica foi com relação aos poderes 
conferidos ao presidente da Assem
bleia Constituinte. 

Sessões vão 
continuar 
polemicas 
O plenário da As

sembleia Constituinte 
retoma hoje com duas 
sessões, uma às 15 e a 
outra às 19 horas, os 
debates sobre o subs
titutivo do projeto de 
Regimento Interno. A 
previsão é de que as 
discussões mantenham 
o tom polémico que vai 
predominar no exame' 
do parecer do se
n a d o r F e r n a n d o 
Henr ique Cardoso 
(PMDB-SP) até a sua 
vo tação , marcada 
para terça-feira. 

O presidente da 
Constituinte, Ulysses 
Guimarães, abriu a 
sessão de ontem que 
iniciou a discussão do 
relatório do senador 
Fernando Henrique 
Cardoso (PMDB-SP) 
com a presença de 189 
constituintes na Casa. 
número suficiente para 

. a realização da reunião. 
Ulysses pretendia con
vocar mais uma sessão 
ontem à noite e quatro 
para hoje, rnas foi 
aconse lhado pelas 
lideranças partidárias 
a reduzir esse número 
permitindo que os con-
tituintes reservassem 
algum tempo para 
e x a m i n a r e m com 
detalhes o substitutivo 
do senador paulista. 

Logo no início da 
sessão de ontem, o líder 
do PCB, deputado 
Roberto" Freire (PE) 
pediu a palavra para 
apresentar uma moção 
de apoio à decisão 

, adotada peio governo 
dé suspender o pa
gamento da dívida ex
terna, ressalvando as 
concepções dos vários 
partidos, «que são 
divergentes e que pode 
não coincidir com a do 
governo» . Ulysses 
Guimarães, nem chegou 
a colocar a questão em 
votação pelo plenário. 

Na prática, a sessão 
de ontem retomou os 
debates acalorados e 
polémicos interrom-

Eidos devido à ela-
oração do Regimento 

nos gabinetes e, con
sequentemente, levan
do o plenário da Cons-

• tituinte a um • esva
z iamento m a r í a d o 
petos pouco atrativos 
«pinga -fogo» que mar
cou os últimos 15 dias. 
A previsão é de que 
até í orça-feira, data 
da votação do subs
titutivo, os debates 
aumentem de inten
sidade em razão idas 
divergências criadas 
pelo substitutivo entre 
os peouenos partidos e 
o PMDB e PFL, vir
tualmente favorecidos 
pelo substitutivo. 


