Ausentes poderão
ser 'apresentes"
BRASÍLIA
AGÊNCIA ESTADO

A secretaria da Mesa da Câmara
estuda uma maneira de suprimir a
expressão "ausentes", proferida peio
presidente em exercício da Constituinte, ministro Moreira Alves, quando anunciou o resultado da votação
do deputado Ulysses Guimarães sara a presidência da Assembleia. Os
ausentes poderão ser considerados
presentes.
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A votação foi secreta, mas o ministro Moreira Alves, ao proclamar
os resultados, comunicou que.-3.4
constituintes estavam ausentes. Na
realidade, ele deveria ter dito q u e n te número de parlamentares hayia
deixado de votar, pois a votação era
secreta e não se pode, nessas condições, identificar quem estava presente e não se manifestou, e os que se
encontravam efetivamente ausentes.
O fato de o presidente do STF ter
proclamado as ausências acabou
criando um problema para a secretaria da Mesa, pois muitos jornalistas
procuraram obter os nomes dos ausentes. Preocupados, os funcionários
encarregados informaram que ainda
não haviam completado a lista da
votação, realizada segunda feira à
noite.
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Ao que se informou, no entanto,
quando a sessão for publicada pjo
Diário da Constituinte, todos os s#ls
integrantes serão dados como presentes, registrando-se apenas suas
abstenções.
O senador paulista Mário Covas
não concorda com a denúncia de esvaziamento da Assembleia Constituinte, que vem sendo feita. Ontem,
ele ponderou que o fato de ser pouca
a presença no plenário, não representa desinteresse pelos trabalhos, más
decorre da matéria que estava sérldo
discutida, que era a redação final dss
normas preliminares para o íun<Henamento da Assembleia.
Mário Covas previu que será
grande o comparecimento durante
os trabalhos da Constituinte, que só
começarão efetivamente quando forem designadas as comissões. Conforme o senador por São Paukvõ
fato de ter sido abandonada a ideia
de uma grande comissão, adotandose a tese da instalação de vários desses órgãos, com a participação de todos os constituintes, elimina o pro- •,
blema do esvaziamento pelo desinle'resse.
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