
Camata propõe 
punição pesada 

/ para faltosos 
A pequena movimentação de parlamentares no 

plenário da Câmara, durante a primeira semana 
de funcionamento da Assembleia Nacional 
Constituinte, fez com que começassem a surgir 
propostas de punição para os faltosos. O senador 
Gerson Camata (PMDB-ES) encaminhará, até 
amanhã, uma emenda ao regimento interno 
estabelecendo o corte do jeton e a suspensão por 
três dias do constituinte que faltar. O PC do'B, 
também está preocupado com «excesso de 
ausência», e, por isso propõe que qualquer de
putado ou senador que faltar mais de oito sessões 
por mês perca o mandato imediatamente. 

As iniciativas, no entanto, não estão sendo 
bem aceitas pelos parlamentares. O lider do PFL 
na Câmara, José Lourenço, preferiu nem comen
tar as propostas, acrescentando que «cada um 
pode apresentar a emenda que quiser». Já o 
deputado Plínio Arruda Sampaio (PT-SP) 
considerou a medida «demagógica», explicado 
que «a tarefa de um constituinte é excecutar uma 
política geral, em todos os níveis». 

O senador Gerson Camata afirmou que a sua 
proposta «não representa a cassação do 
Constituinte, como muitos colegas estão 
afirmando». Explicou que até o momento tudo já 
foi feito para tentar atrair os parlamentares ao 
plenário, «mas nada adiantou». Considera que o, 
«grande detalhe» de sua emenda é a suspensão do 
parlamentar por três dias. De acordo com o 
projeto — esclareceu —, o constituinte não fica 
proibido de circular no plenário, «apenas perde o 
direito de voz e voto». 

O ex-governador do Espirito Santo reconhece 
que os parlamentares têm necessidade de ouvir as 
bases nos respectivos Estados. Para isso, 
elaborou uma outra emenda que permite a 
ausência de alguns por um periodo determinado. 

PCdoB 
A bancada do PC do B, no entanto, tem uma 

proposta que causou menos simpatia entre oS 
constituintes. Segundo o deputado Eduardo 
Bonfim (AL) a emenda ainda está em estudos, 
mas deverá ficar definido que o parlamentar que 
faltar a oito sessões em um mesmo mês perderá, 
automaticamente o mandato, assumindo o su
plente. 


