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Regimento da 
Constituinte 

sairá atrasado 
Durante o mês de fevereiro o presidente da Cons

tituinte irá dirigir os trabalhos da Assembleia de forma 
arbitrária, já que não contará com um regimento inter
no pronto. O regimento será elaborado por uma comis
são suprapartidária nos 30 primeiros dias de funcio
namento da Constituinte, informou, ontem, o deputado 
Prisco Vianna, do PMDB baiano. 

Prisco, juntamente com os deputados peemedebistas 
Euclides Scalco (PR) e Carlos Santanna (BA) entre
garam ao presidente do PMDB e da Câmara e único 
postulante à presidência da Constituinte, deputado 
Ulysses Guimarães, uma minuta contendo diversas 
sugestões para o funcionamento da Constituinte. A co
mentar a falta de um regimento interno, o parlamentar 
baiano argumentou que, dada a necessidade de for
mação de uma comissão suprapartidária com represen
tantes de todos os partidos e a confecção por ela de um 
regimento interno, o presidente da Constituinte terá de 
deter plenos poderes para comandar os 559 constituin
tes nesse período. "Esse pequeno período de arbítrio é 
indispensável" -justificou. 

Segundo ele, não haverá grandes modificações no 
regimento da Constituinte em relação aos atuais re
gimentos do Congresso, Câmara e Senado. A comissão 
encarregada de elaborar o documento contará com 
representantes de todos os partidos. As legendas 
"nanicas" poderão indicar um membro. "A Comissão 
não será tão grande que atrapalhe o seu funcionamen
to, nem não pequena que não comporte representantes 
de todas as siglas" — declarou o deputado. 

O parlamentar acredita que a Carta Constitucional 
esteja pronta até o final do ano. Prisco argumenta que 
um atraso superior a esse período prejudicaria a eco
nomia nacional, uma vez que os investidores nacionais e 
internacionais estarão cautelosos em aplicar dinheiro 
no Pais até que a Constituição tenha sido promulgada. 
Segundo ele, a data de encerramento dos trabalhos 
constituintes estaria "entre os dias sete de setembro e 
quinze de novembro próximos". 

Prisco defendeu que durante os trabalhos de ela
boração do novo texto constitucional, Câmara e Senado 
tenham seus trabalhos reduzidos. Para ele o ideal seria 
que as duas casas legislativas funcionassem apenas 
duas vezes por mês. "Essa ideia é predominante" — 
anunciou o deputado. 

Entre as sugestões que apresentou na minuta, Pris
co defendeu a criação de uma Grande Comissão Cons
titucional, onde estarão presentes todos os constituin
tes para elaborarem a nova Carta Magna. Ele lembrou 
que essa comissão já foi instituída em 46 e deverá fun
cionar nosso mesmos moldes, com seus trabalhos 
divididos em diversos grupos menores que criarão os 
capítulos da Carta Constitucional. Haverá uma comis
são de Ordem Económica e Social, Direitos Individuais, 
Da União, Dos Estados e Municípios, etc. 

Lyra tenta hoje apoio 
do Rio e Minas Gerais 

No dia 14, os gover 
nadores eleitos 
devem respaldar a 
candidatura do 
deputado Ulysses 
G u i m a r ã e s à 
Presidência. Seu 
adversário, de
putado Fernando 
Lyra, tenta, hoje, no 
Rio e em Belo 
Horizonte, obter 
dois apoios impor
tantes : Moreira 
Franco e Hélio Gar
cia. 

Com Moreira 
Franco, Fernando 
Lyra tentará sen
sibilizá-lo com a 
perspectiva de 
redução da influên
cia de São Paulo, 
decorrente da even
tual derrota de Uly
sses. Moreira, con
tudo, tem colocado 
todas as duas fichas 
num bom rela
cionamento com o 
governo federal e o 
afastamento, no 
momento, de Ulys
ses poderia en
fraquecê-lo. 

Em M i n a s 
Gerais, Lyra jan
tará com Hélio Garcia 
nador eleito Newton Cardoso en 
contra-se no exterior. Garcia é umi 
sucessão do presidente Sarney 

Contatos de Lyra serão muito difíceis 

O gover- \ ^ Não lhe interessa, precipitar a 
disputa, Lyra e Garcia toram 
muito ligados a Tancredo Neves. A 
conversa entre ambos terá este 

Após luta do PMDB, 
PFL escolhe vaga 

Enquanto os deputados Ulysses 
Guimarães e Fernando Lyra 
dividem o PMDB com a sua luta 
pela presidência da Câmara, o PFL 
espera quieto a hora de entrar na 
briga. Antes do dia 20, data mar
cada para uma grande reunião da 
direção nacional, o partido não ad
mitirá formalmente as suas preten
sões na partilha de cargos da Mesa 
da Câmara, mas usará o tempo a 
seu favor antes de abrir suas 
negociações com o parceiro na 
Aliança Democrática. 

— Até agora estamos esperan
do — avisa o ministro Jorge Bor-
nhausen, durante um pequeno in
tervalo entre uma e outra conversa 
a respeito do aumento nas 
anuidades escolares. «Quando 
resolver os seus problemas inter
nos, o PMDB deve nos procurar, 
para propor alguma coisa, e então 
sentaremos e discutiremos as suas 
sugestões». 

Segundo assessores do 
ministro, Bornhausen tem se en
contrado várias vezes com o 
ministro do Gabinete Civil, Marco 
Maciel, para discutir a situação do 
PFL. As conversas entre os prin
cipais dirigentes do partido devem 
"" tornar mais frequentes até o dia 

da reunião nacional, para resolve 
qualquer discordância an
tecipadamente e apresentar uma 
linguagem uniforme do partido. 

Tudo que Bornhausen admite 
fazer até agora é delimitar as ex
pectativas formais do PFL. «Como 
segundo partido dentro da Aliança 
Democrática, esperamos contar 
com o segundo posto na eleição da 
Mesa», diz o ministro. Ele evita, 
contudo, especificar se a ambição 
do PFL seria a primeira vice-
presidência, já oferecida ao 
deputado Fernando Lyra como 
prémio de consolação, caso 
desistisse de concorrer à própria 
presidência com Ulysses 
Guimarães. 

Lyra não desistiu, a disputa in
terna no PMDB continua e ambos 
ainda não tiveram tempo de pensar 
no .que oferecer aos outros par
tidos. Segundo raciocínio corrente -
no PFL. o desbaste do PMDB pode 
amenizar o ímpeto de sua am
plamente majoritária bancada na 
Câmara, fato que facilitaria a 
manutenção de boa presença do 
partido na direção da Mesa. «Nós 
saberemos encontrar o nosso 
espaço», promete Bornhausen. / 

passado comum como ligação. 
Ontem, Lyra, perdeu pelo 

menos um trunfo em sua cam
panha. Contava-se como certo que 
o deputado não reeleito Airton 
Soares, com bom trânsito junto á 
esquerda do PMDB, estivesse 
na articulação de sua campanha. 
Não está. Segundo Airton, eles até 
o momento nem sequer conver
saram sobre isto: "Numa reunião 
social, o Lyra me chamou para ii 
com ele a Porto Alegre. Tinha 
outros compromissos e não fui. 
Nada mais". 

Outra perda de peso para Lyra 
foi o apoio do líder Pimenta da 
Veiga a Ulysses. No domingo à 
noite, os dois conversaram bastan
te: Pimenta quis convencê-lo a 
desistir da disputa com Ulysses, 
mas não teve êxito. Em conversas 
reservadas, Lyra se mostra ma
goado com o presidente da Câ
mara, que, depois de pessoalmente 
informado de sua candidatura, 
decidiu se reeleger sem ao menos 
comunicá-lo. Com isto, pratica
mente se fecharam as portas para 
uma composição. 

Amanhã, o doutor Ulysses 
chega a Brasília. Deve romper o 
silêncio que se impôs nas últimas 
semanas, assumindo ostensiva
mente a sua candidatura. Virá 
receber o chanceler da França que 
visitará o Congresso Nacional e 
pode permanecer em Brasilia para 
cuidar dos detalhes finais da 
reunião de governadores. 

Santana busca 
ajuda na briga 
por liderança 
Salvador — O deputado Carlos 

Santana (PMDB) confirmou on
tem sua candidatura à liderança do 
partido na Câmara, mas se disse 
contrario à deflagração do processo 
de escolha do novo líder antes da 
instalação da Assembleia Nacional 
Constituinte, por entender que a 
disputa pelo cargo pode impedir o 
partido de chegar unido á eleição 
da Mesa da Câmara. 

Carlos Santana, contudo, ad
mitiu que já vem mantendo con
tatos com vistas à sua candidatura 
e que pretende intensificá-los a 
partir do final desta semana, con
versando com os deputados eleitos 
pela primeira vez para a Câmara 
Federal. «Somente após esses 
contatos poderia avaliar a recep
tividade do meu nome junto as 
diversas correntes do partido» — 
afirmou. 

D. Ivo: Igreja 
está atenta, mas 
não exorbitará 
Porto Alegre — Depois de afirmar que a Igreja 

acompanhara atentamente e de forma partici
pativa o processo de elaboração da nova Cons
tituinte, o presidente da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), Dom Ivo Lors-
cheiter, salientou, ontem que esta disposição não 
significa que o clero esteja "exorbitando das suas 
tarefas, pois o campo ético entra na missão da 
Igreja". 

Segundo ele, a preocupação dos religiosos com 
a aprovação de preceitos constitucionais justos e 
humanos não significará "o descuido com outros 
setores pastorais, diretamente religiosos e es
pirituais '. Acrescentou que a consolidação de 
uma lei futura para o país exige que a Constituin
te se proponha a defender conceitos "modernos, 
realistas, corajosos, realmente democráticos e 
consagradores dos direitos individuais e sociais 
dos cidadãos". 

Na perspectiva de que a Constituição traga as 
transformações que a nação anseia, Dom Ivo 
Lorscheiter afirmou que a Igreja "com ânimo e 
métodos democráticos, seguirá e acompanhará 
todo o processo constituinte sugerindo, reivin
dicando, organizando as comunidades, para que 
haja a mais ampla participação do povo". 

Ao referir-se a comissão episcopal para acom
panhamento da Constituinte criada pela CNBB, 
Dom Ivo disse que ela manterá sistemáticos 
contatos com os constituintes, informará ás 
dioceses e organismos da Igreja sobre o enca
minhamento dos preceitos constitucionais, inter
mediará junto ao Congresso as reivindicações 
populares, estimulará reuniões do clero e enti
dades católicas com os constituintes, entre outras 
iniciativas. A manifestação ocorreu no programa 
"A Palavra do Pastor", transmitido pela Rádio 
Medianeira, da sua diocese, em Santa Maria. 

Assembleia tema— 
instalação pronta 

A Assembleia Nacional Constituinte 
será instalada a Io de fevereiro, às 16 horas, 
em sessão solene no plenário da Câmara dos 
Deputados, presidida pelo presidente da 
Supremo Tribunal Federal, ministro 
Moreira Alves, e com a presença do pre
sidente José Sarney e dos presidentes da 
Câmara e do Senado. 

De acordo com o roteiro organizado pelas 
Mesas diretoras das duas Casas, o presi
dente do STF chega à sede do Congres
so às 15hl5 e passa em revista à tropa da 
guarda de honra. Recepcionado à entrada 
do edifício Central pelos presidentes da 
Câmara e do Senado, é acompanhado por 
eles até o salão nobre do Senado, onde todos 
aguardarão a chegada do presidente da 
República, que será recebido ao pé da rampa 
pelos mais altos servidores das duas 
Casas, e — à entrada do edifício — pelos 
presidentes do STF, da Câmara e do Se
nado, estes o acompanharão ao salão nobre, 
onde ficará, enquanto os três últimos se 
dirigem ao plenário da Câmara dos De
putados, para ocupar seus lugares à Mesa 
na qual haverá um lugar para o presidente 
da República. 

Depois de abrir a sessão e explicar sua 
finalidade, o presidente do STF co
municará a presença na Casa do presidente 
José Sarney e, em seguida, designará uma 
comissão de líderes para acompanhá-lo ao 
plenário. 

Uma vez composta a Mesa, o presidente 
do STF declarará instalada a Assem
bleia Nacional Constituinte. Então será 
executado o Hino Nacional, simultanea
mente no plenário, nas galerias e na parte 
externa do edifício. Durante a execução 
serão feitas as salvas de estilo, pela com
panhia de salvas, e hasteamento a bandeira 
nacional nos mastros de ambas as Casas. 
No plenário, todos se manterão de pé. 

Em seguida, o presidente do STF 
declara cumprida a finalidade da sessão 
e convida os presentes para o concerto sin
fónico a ser executado em frente ao edifício-
sede do Congresso Nacional, pela Orquestra 
Sinfónica de Brasília, com a participação do 
Coral da Orquestra Sinfónica do Rio de 
Janeiro, sob a regência do maestro 
Cláudio Santoro. O concerto marcará ao 
mesmo tempo a instalação da Assembleia 
Nacional Constituinte e o centenário de 
nascimento de Villa Lobos. 

Peemedebistaé 
pelo trabalho 
unicameral 

Porto Alegre — O coordenador da bancada 
federal do PMDB gaúcho, deputado Lélio Souza, 
afirmou, ontem, que a partir da posição adotada 
pelo bloco constituinte do seu partido no estado 
— querem funcionamento soberano e exclusivo da 
Constituinte — "agora é preciso influir junto aos 
deputados e senadores peemedebistas do resto do 
País", visando um consenso neste sentido. "A 
Constituinte deve ser unicameral, sem ameaças de 
constrangimentos'', comentou. 

Em documento elaborado pela bancada 
gaúcha, foi estabelecido que a Assembleia Na
cional Constituinte deverá auto-regular seu fun
cionamento "evitando riscos de desorganização 
ou de retardamento da elaboração constitucio
nal". Defendem a Constituinte exclusiva "evitan-
do-se atividades paralelas e limitadoras ao 
processo constituinte". As resoluções serão en
caminhadas ainda esta semana ao presidente 
nacional do PMDB, deputado Ulysses Guima
rães. 

— As iniciativas paralelas ao processo cons
titucional desviam atenções ou prejudicam o an
damento necessário à elaboração da nova lei , 
afirmou o deputado Hermes Zanetti, um dos mais 
ferrenhos militantes da proposta de ampla so
berania à Constituinte. 

General contra alterações 
São Paulo — Os militares esperam e acreditam 

que a Constituição não altere o atual papel das 
Forças Armadas no País, revelou ontem o general 
Ivan Dentice Linhares, que assumirá no próximo 
dia 8 o Comando Militar do Sudeste, responsável 
pelas tropas no estado de São Paulo e em Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. 

Linhares fez a declaração ao deixar o Palácio 
dos Bandeirantes, onde esteve com o atual co
mandante, general Sebastião Ramos de Castro, 
visitando o governador Franco Montoro. A Cons
tituinte é soberana, mas se nós examinarmos 
todas as constituições desde 1891, nossos chefes 
militares maiores têm mostrado que no nosso País 
as Forças Armadas não podem ficar alheias aos 
problemas da segurança interna — afirmou o 
futuro comandante. Linhares, ao observar que a 
função das Forças Armadas vem sendo mantida 
no País desde a primeira constituição, em 1891, 
afirmou esperar que os constituintes tenham bom 1 
senso para não alterar essa situação. ^ ^ \ 


