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L,onstitmêão deve estar pronta entre 
setembro e outuSro aizf^&Woso 

Da Sucursal de Brasília 

Depois de dizer, 
no início da se
mana, que a nova 
Constituição es
taria pronta até o 
dia 7 de setem
bro, o relator do 
projeto de Regi
mento Interno, 
senador Fernan
do Henrique Cardoso (PMDB-SP), 55, 
mudou ontem de opinião. Em entre
vista realizada às 18h30, em seu 
gabinete no Senado, Cardoso disse 
que a nova Carta só deverá estar 
pronta em fins de setembro ou 
começo de outubro. 

Cardoso disse que, após refazer os 
cálculos dos prazos para o funciona-

PMDB prorroga mandato 
dos dirigentes do partido, 
A Executiva Nacional do PMDB, 

reunida ontem de manhã no gabinete 
do deputado Ulysses Guimarães, no 
Anexo Quatro da Câmara dos Depu
tados, decidiu prorrogar os mandatos 
dos integrantes do Diretório Nacional 
e dos diretórios municipais e estadu
ais do partido. Segundo Ulysses, 
presidente do Congresso constituinte 
e do PMDB, "a intenção é priorizar 
os trabalhos constituintes com essa 
medida". 

As convenções municipais foram 
adiadas para 31 de janeiro e as 
regionais para 20 de março de 1988. O 
Diretório Nacional será renovado em 
17 de abril de 1988. 

Pedro Simon, governador eleito do 
Rio Grande do Sul, e Miguel Arraes, 
de Pernambuco, respectivamente Io 

e 2o vice-presidentes do PMDB, não 
compareceram ao encontro. 

mento das comissões, chegou à 
conclusão de que 7 de setembro seria 
uma data muito apertada, e que 15 de 
novembro representaria um tempo 
muito dilatado, de acordo com o seu 
substitutivo, cada uma das oito 
comissões constitucionais que deve
rão, em princípio, começar a traba
lhar depois de 13 de março, terão 
sessenta dias para concluir suas 
atividades. A seguir, a comissão de 
sistematização e redação terá de 
trinta a quarenta dias para discutir e 
aprovar uma primeira versão da 
redação final. Assim, o trabalho 
deverá estar concluído no final de 
junho.. 

Os meses de julho (não haverá 
recesso), agosto e setembro seriam 
destinados às discussões em plenário. 

O senador disse que só concluirá a 

Magalhães quer mais 
cargos para o PFL 

O ministro das Comunicações, An
tónio Carlos Magalhães, disse ontem, 
ao comentar a situação do PFL em 
relação ao governo, que "para ter 
encargos é preciso ter cargos". "O 
presidente sabe que pode contar com 
o PFL e é natural que o PFL venha a 
contar com o presidente no apoio aos 
nossos correligionários", disse. A 
declaração ocorreu no mesmo dia em 
que o deputado Jaime Santana 
(PFL-MA) propôs o rompimento da 
Aliança Democrática. 

Na reunião de ontem entre a 
Executiva Nacional e os presidentes 
estaduais do partido, Santana disse 
que mais de 50% dos pefelistas têm a 
mesma posição. Para o presidente do 
PFL, deputado Maurício Campos 
(MG), "o partido está marginaliza
do". Segundo o secretário-geral pefe-
lista, deputado Saulo Queiroz (MS), 
uma reunião do Diretório Nacional 
deverá ocorrer no próximo dia 15. i 
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redação final do substitutivo às 12h 
de hoje, porque ainda não há consen
so sobre o funcionamento da Câmara 
e Senado e o direito de os pequenos 
partidos terem sua própria liderança 
no Congresso constituinte. Cardoso 
disse que, em seu substitutivo, pre
tende garantir o direito de os peque
nos partidos com até três represen
tantes terem sua própria liderança. 
Com isso, o PSB (um senador e uma 
deputada) e o PMB (um senador) 
não teriam direito a líderes próprios. 

Pelo substitutivo, cada constituin- ' 
te, além de poder apresentar quantos 
projetos quiser em cada comissão, 
deverá participar de uma comissão e 
ser suplente de outra. Os constituin
tes poderão falar em todas as 
comissões, mas só terão direito a 
voto naquela de que participarem. 

Constituintes querem 
aumentar seus salários 

/ 
Descontentes com o salário líquido 

de cerca de Cz$ 40 mil que recebem 
atualmente, alguns parlamentares 
constituintes estão articulando um 
movimento pela fixação de um novo 
vencimento através do regimento 
interno do Congresso constituinte. 

Os vencimentos dos parlamentares 
não foram reajustados na legislatura 
anterior, e, segundo dispositivo da 
Constituição vigente, não podem ser 
fixados na mesma legislatura em que 
serão pagos. Para contornar o dispo
sitivo, o deputado Paulo Mincarone 
(PMDB-RS), 2o vice-presidente da 
Câmara, propõe que os salários que 
os parlamentares recebem como 
deputados e senadores sejam suspen
sos, e que um novo vencimento, que 
receberiam na condição de "consti
tuintes", seja fixado. O presidente do 
Congresso constituinte, Ulysses Gui
marães, evitou ontem dar qualquer 
declaração a respeito. 


