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Disjçif,pçío sobre sistema 

Da Sucursal de Brasília fís discussões 

de governo começa na terça 
^ * 

CONSTITUI» I 
O Congresso 

constituinte deve
rá começar a dis
cutir, a partir de 
terça-feira, qual o 
sistema de go
verno —parla
mentarismo ou 
presidencialismo 
— que o país terá 
com a nova Constituição. Nesse dia 
Io více-presidente da Câmara, depi 
tado Homero Santos (PFL-MG), va! 
apresentar projeto de resolução, as' 
sinado por pelo menos 94 constituin 
tes, determinando o imediato iníci<£3 
das discussões. 

se aceleraram on 
tem, a partir das 15h, durante a 
primeira reunião da Comissão de 
Sistematização depois de sua instala
ção formal. Logo no início dos 
trabalhos, incentivado pelo líder do 
governo na C â m a r a , Carlos 
SanfAnna, o líder do PTB. deputado 
Gastone Righi (SP), pediu que a 
Comissão propusesse ao presidente 

f\do Congresso constituinte, Ulysses 
Guimarães, a imediata abertura da 
discussão em plenário sobre o presi
dencialismo e o parlamentarismo. 
Foi logo apoiado por SanfAnna, que 
pediu a definição dos "temas nortea
dores" da Constituinte. 

Num aparte, o presidente da co
missão, senador Afonso Arinos (PFL-

As pressões pela antecipação em -RJ), 81, disse que Ulysses já lhe 
plenário da definição do sistema dí/5pedira a definição dos temas que 
governo fortaleceram-se ontem áV>tieveriam ser logo discutidos em 
tarde depois que o relator-geral díOplenário. Como exemplo, Arinos citou 
Constituição, deputado Bernardo Ca- as escolhas entre república e monar 
bral (PMDB-AM), 54, declarou, du»>fgquia, 
rante reunião da Comissão de Siste^rio e 
matização, ser favorável à imediat*£»mais tarde, negou que tivesse pedido 
definição entre presidencialismo B5SÍSSO, mas Arinos insistiu: essa defini 

federalizaçáo ou Estado unitá-
sistema de governo. Ulysses, 

parlamentarismo. 
Homero Santos disse, às 18h30 de 

ontem, que já tinha obtido oitenta das 
94 assinaturas em seu projeto. Com 
essas 94 assinaturas, o debate estará 
automaticamente aberto em plená
rio. Segundo o constituinte, a anteci
pação da definição do sistema de 
governo facilitará o trabalho das 
subcomissões e comissões do Con
gresso constituinte, "hoje dando tiros 
no escuro por não saberem se 
viveremos no presidencialismo ou 
parlamentarismo". Santos declarou 
se ontem ojefejisqr do parlamenta 
rismo 

ção lhe foi solicitada. 
A proposta da antecipação do 

defensor do parla 
/ 5 AB'; i2gj 

sistema de governo foi apoiada pelo 
líder do PCB, Roberto Freire (PE), e 
combatida pelo líder do PC do B, 
deputado Haroldo Lima (BA), e pelo 
deputado Konder Reis (PDS-SC). 

Não houve nenhuma decisão por 
falta de número. No auditório Nereu 
Ramos da Câmara dos Deputados, 
onde a reunião se realizava, estavam 
apenas dezenove dos 91 membros da 
comissão. Arinos convocou nova reu
nião para as 20h da próxima terça-
feira, quando as propostas serão 
votadas 


