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• 0 principal foco de rea-
ções à Assembleia Consti
tuinte é o próprio Congres
so Nacional, afirmou na úl
tima sexta-feira, a este jor
nal, o deputado federal 
João Gilberto (PMDB-RS). 
"O Congresso está apavo
rado com a Constituinte. A 
instabilidade da Constituin
te começou por onde ja
mais deveria ter começa
do", disse João Gilberto, ao 
acrescentar que muitos de
putados e senadores te
mem que se extinga, mes
mo que temporariamente, 
o sistema bicameral. 

Ou seja, o deputado gaú
cho entende que a maioria 
dos congressistas se inclina 
pelo funcionamento da Câ
mara e do Senado simulta
neamente ao da Assem
bleia Constituinte, com vis
tas a voltar a legislação or
dinária. João Gilberto con
sidera importante que as 
duas casas legislativas or
dinárias não se superpo
nham à Constituinte para 
que a Assembleia Nacional 
atue de forma desembara
çada e independente das 
estruturas burocráticas da 
Câmara e do Senado. 

Instalada a Assembleia 
Nacional Constituinte, em 
1? de fevereiro, pelo presi
dente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), José Carlos 
Moreira Alves, será reali
zada, no mesmo dia, a elei
ção do presidente da mesa. 
Na sessão seguinte, em 2 de 
fevereiro, será empreendi-

Liderança do 
PMDB tem seis 
candidatos 

Até agora, seis deputa
dos federais lançaram-se 
candidatos ao cargo de 
líder do PMDB na Câmara, 
para substituir Pimenta da 
Veiga, que prefere não dis
putar a reeleição, para se 
dedicar unicamente ao tra
balho na Constituinte. Pi
menta da Veiga pretende 
coordenar o processo de 
sua sucessão, mas sem in
fluência d ir et a sobre a ban
cada. 

Os candidatos são Carlos 
Sanfanna (BA), João Her-
mann (SP), Hélio Duque 
(PR), Luiz Henrique (SC), 
Egidio Ferreira Lima 
(PE) e Milton Reis (MG) 
nenhum deles, pelo que fi
cou demonstrado numa 
reunião, está disposto a re
nunciar á disputa. 

da a eleição dos demais 
membros da mesa — dois 
vicepresidentes, quatro 
secretários e quatro su
plentes de secretários. 
Constituída a mesa, o pre
sidente da Assembleia pro
cederá à indicação dos 
constituintes que redigirão 
o regimento interno no pra
zo que uma resolução cons
titucional, a ser apresenta
da e votada, determinar. 

O deputado federal eleito 
Nelson Jobim (PMDB-RS) 
vem, a propósito, tentando 
formar uma frente parla
mentar para que já em 2 de 
fevereiro seja votada uma 
resolução constitucional 
que propõe a transferência 
do Poder Legislativo ordi
nário para o âmbito exclu
sivo da Assembleia Nacio
nal Constituinte. A Câmara 
e o Senado não mais se reu
niriam até a promulgação 
da nova Constituinte. A As
sembleia Constituinte de
signaria uma comissão pa
ra selecionar projetos de 
lei que lhe deveriam ser en
caminhados, providência 
que teria o condão de evitar 
uma sobrecarga na legisla
ção ordinária em detrimen
to do exame das matérias 
constitucionais. 

João Gilberto reconhece, 
porém, que a aparente ten
dência dos deputados e se
nadores é a de preservar o 
sistema bicameral, pois, 
entre outros motivos, o fun
cionamento de um congres
so constituinte, de forma 
exclusiva, afetaria os "je-
tons" — pagamento extra 
por comparecimento dos 
parlamentares a sessões 
extraordinárias. O deputa
do — que não voltará â le
gislatura que se instala em 
1- de fevereiro, pois foi der
rotado na sua candidatura 
ao senado pelo PMDB — 
identifica um foco de temo
res em relação á Consti
tuinte também no funciona
mento da Câmara e do Se
nado. 

Ele argumenta que o pa
gamento de "jetons" está 
diretamente ligado ao pa
gamento de horas extras 
dos funcionários da Câma
ra e do Senado. Em outras 
palavras, quanto mais 
cresce a ocorrência de "je
tons", maior é o volume de 
recursos despendido em 
horas extras. "Neste país, 
tudo está indexado", ironi
zou João Gilberto, ao lem
brar que os rendimentos 
dos desembargadores esta
duais resultam de um per
centual aplicado sobre os 
salários dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal. 


