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Fiasco dos constituintes^ ^ 
A atuação do Congresso constituinte incongruências e hesitação. Com o 

já desencanta. O processo de elabora- tempo, pode esvaziar-se e o resultado 
ção de suas normas regimentais é a seria o mesmo: nenhum, 
demonstração mais cristalina de sua A expectativa sempre foi a de que 
impotência. Depois de um mês, não há logo se iniciasse um debate vigoroso, 
articulação política para a fixação das aberto à sociedade civil, sobre o 
regras do jogo. Não há sequer prazos ordenamento politico nacional, sobre a 
estabelecidos, o que seria o mínimo. definição e os mecanismos de garantia 

Parece não saber a que veio. Parece dos direitos individuais e coletivos, 
desconhecer a tarefa especial que dele sobre a modernização institucional, 
se espera. Confunde de maneira enfim, do país. As prioridades se 
primária o seu verdadeiro sentido: foi invertem. Os trabalhos não começam, 
chamado para redigir a nova Consti- A desorganização e incompetência de 
tuição, mas também se interessa em agora podem multiplicar-se na medida 
convocar o ministro Dilson Funaro em que o tempo passa. A promessa é 
para prestar explicações —não que elas postergada pela indisciplina técnica e 
sejam desnecessárias, mas ainda exis- pela discussão deletária. 
tem a Câmara dos Deputados e o Ainda é possível ao Congresso 
Senado Federal—; foi chamado para constituinte não se desmoralizar. Mas 
escrever a futura Constituição, mas fica claro que o sucesso ou o naufrágio 
tem a preferência inútil pela revisão da da tarefa primordial que lhe foi 
atual. Pior é o imobilismo. reservada, de reorganizar o Brasil, está 

Os constituintes se esquecem que há nas suas mãos. Que se mude o rumo, 
um fato consumado; aliás, por obra antes que seja tarde. As lideranças 
própria do Poder Legislativo. O políticas devem exercer o seu papel. É 
Congresso foi convocado da maneira importante que se defina o Regimento 
que foi segundo regias preservadas ou Interno. É importante que se escreva a 
criadas pela legislatura anterior. E há nova Constituição. Será a maneira 
graves indícios de uma reedição do mais eficaz de se revogarem as 
fiasco parlamentar do ano passado. Se disposições autoritárias —e são mui-
o plenário era deserto de propósitos e tas— que ainda direcionam a vida 
de pessoas, hoje ele está repleto de país. 


