
Cardoso defende o 
engajamento da TV 

As emissoras oficiais de 
rádio e televisão irão transmitir, 
diariamente e ao vivo, todo o 
desenrolar das sessões do Con
gresso Constituinte. Deverão 
procurar ainda informar em 
seus noticiários sobre os tra
balhos que estiverem sendo 
desenvolvidos nas comissões. 

Essa é a posição que o relator 
do projeto de regimento 
interno da Constituinte, se
nador Fernando Hen
rique Cardoso (PMDB-SP) 
pretende adotar para que 
a população brasileira possa 
ser informada, através dos 
veículos oficiais, do andamento 
dos trabalhos constituintes. A 
decisão foi tomada por Fernan
do Henrique, depois de conver
sar na noite de segunda-feira 
com o presidente do Congresso 
Constituinte, deputado Ulysses 
Guimarães, e ontem pela manhã 
com um grupo de deputados e 
senadores peemedebistas. 

Contudo, a ideia de se trans
mitir diariamente as sessões da 
Constituinte, ao vivo, tem seus 
adversários entre os parlamen
tares consultados pelo relator. O 
senador Severo Gomes 
(PMDB-S P), que participou com 
os deputados Pimenta da Veiga 
(PMDB-MG) e Euclides 
Scalco (PMDB-PR) da reunião, 
de ontem, disse temer pelos 
níveis de audiência das emis
soras oficiais. "Vai ser um tal de 
desligarem a televisão...", ad
vertiu. 

Quanto às emissoras pri
vadas, a disposição do relator é 
de continuar a negociação com a 
Abert sobre o disposto no an-
teprojeto das lideranças polí
ticas, apesar da resistência da 
entidade à concessãode tempo 

em seus canais. Severo Gomes, 
entretanto, admitiu a possi
bilidade do dispositivo do 
projeto inicial ser aprovado na 
forma original caso não hajam 
entendimentos. 

Ficou decidido ainda que em 
lugar das quatro comissões e 
uma de redação, preconizadas 
pelo projeto original, deverão 
ser formadas oito comissões 
regulares e uma para a redação. 
O aumento no número de comis
sões foi adotada pela resistência 
verificada entre deputados e 
senadores de todos os partidos 
quanto à exiguidade de comis
sões. 

Hoje, encerra-se o prazo de 
encaminhamento de emendas ao 
projeto de regimento interno à 
Mesa do Congresso Consti
tuinte. Ontem foram encami
nhadas mais 79 emendas, que 
somadas às entregues na sexta-
feira, e segunda-feira, perfazem 
um total de 172 emendas a 
serem apreciadas pelo senador 
Fernando Henrique Cardoso, 
até o próximo dia 17 (quinta-
feira). 

Até ontem um único subs
titutivo ao projeto das lideran
ças foi apresentado. Foi do PT 
que dispõe entre outras coisas 
sobre a criação de quatro comis
sões para elaborarem a Cons
tituição: Direitos e Garantias, 
Organização do Poder do Es
tado, Ordem Económica e Or
dem Social. Sugere ainda a 
proposta petista, a criação de 
uma comissão de triagem e fis
calização para analisar as 
propostas enviadas pelo 
Executivo e em caso de neces
sidade convocar o plenário da 
Constituinte para deliberar 
sobre o tema. 


