Constituinte terá programa no rádio e TV
«BRASÍLIA - O Relator
do Regimento da Constituinte, Senador Fernando
Henrique Cardoso (PMDBSP), vai propor em seu
substitutivo a utilização de
dèz minutos diários na televisão e no rádio para divulgação dos trabalhos da Assembléia, a t r a v é s de
ptogramas produzidos pela
Radiobrás. O espaço será
djvidido em dois blocos de
cinco minutos, a serem veiculados na televisão em
qualquer horário entre 12h
e!l4h e entre 19h e 22h. No
rádio, os boletins seriam
transmitidos entre 7h e 9h
ej entre 12h e 14h.
A proposta do Relator,
qúe, segundo ele, não cria
privilégios e nem cria embaraces à ação da imprensa, rejeita as emendas propostas para obrigatoriedade
de divulgação pelos jornais.
Fernando Henrique incluirá aifada um dispositivo
permitindo ao Presidente
da Constituinte requisitar
horário de até uma hora,
no máximo uma vez por
irfês, para programas de divulgação dos trabalhos.
! Fernando Henrique pretendei apresentar hoje seu

Fernando Henrique na reunião com as mulheres

substitutivo, que será submetido ao plenário após sete sessões de discussão. Ontem, em reunião com 15
integrantes da bancada feminina na Constituinte, ele
decidiu chamar de "Comissão dos Direitos e Garantias Individuais do Homem
e da Mulher" uma das nove
comissões que propõe em
seu substitutivo. Outras sete estudarão temas constitucionais e a última será
destinada à sistematização.
O Líder do PMDB na Câmara, Luiz Henrique, recebeu do Relator a reivindicação dos pequenos partidos
por lideranças próprias. A
questão deverá ser decidida
hoje e a tendência é dimi-

nuir o número de integrantes de uma bancada para
que esta tenha líder. O Relator admitiu que este número poderia ser de até
três Constituintes.
Serão rejeitadas por Fernando Henrique as propostas para que a Constituinte
faça votações secretas sobre temas polémicos, explicando que nenhuma questão constitucional será
decidida por votação secreta. Ele manterá, no Regimento, a possibilidade de
sessões secretas para deliberações de economia interna, como, por exemplo,
examinar pedidas para processar Constituintes por
crimes comuns.

