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Política-

Primeira semana define forças 
BRASÍLIA 

AGÊNCIA ESTADO 
A Constituinte passou quase to

da a primeira semana de trabalho 
cuidando das normas provisórias 
que regularão suas atividades até 
que seja aprovado o regimento defi
nitivo — mais ou menos no final do 
mês — e ouvindo reiteradas exigên
cias de integrantes do grupo "xüta" 
para que, preliminarmente, decida 
sobre a extensão de seus próprios 
poderes. 

Essa foi uma questão levantada 
desde a eleição do presidente, Ulys-
ses Guimarães, na segunda-feira. Já 
naquela ocasião, o grupo tentou im
pedir que votassem os senadores 
eleitos em 1982, sob a alegação de 
que não o foram para ser constituin
tes. Submetida ao plenário, a preten
são foi derrubada por 394 a 126 — o 
que serviu também para revelar a 
força real dos "xiitas". 

Naquele mesmo dia, pouco an
tes, o mesmo grupo, liderado, entre 
outros por Maurílio Ferreira Lima 
(PMDB-PE), Domingos Leonelli 
(PMDB-BA) e pelos dois PCs, tenta
ra impedir a eleição da Mesa da Câ
mara, argumentando que, primeiro, 
a Constituinte teria de decidir sobre 
o funcionamento do próprio Con
gresso. Àquela altura, a Mesa do Se
nado já estava eleita com Humberto 
Lucena (PMDB-PB) como presiden
te. Humberto Souto (PFL-MG), na 
Presidência dos trabalhos, disse que 
a Câmara também não podia deixar 
de cumprir uma determinação regi
mental, que marca a eleição para o 
dia 2 de fevereiro. Rejeitou o pedido 
e fez a eleição, tendo sido reeleito 
Ulysses Guimarães para mais um 
mandato de dois anos. 

Na terça-feira, de manhã, os líde
res de todos os partidos, na Câmara e 
no Senado, reuniram-se sob a coor
denação de Fernando Henrique Car
doso (PMDB-SP) e aprovaram, por 
unanimidade, dois documentos: um, 
com 32 artigos, estabelecendo as nor-
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mas provisórias de funcionamento 
da Constituinte; outro, um esboço de 
regimento definitivo, para ser sub
metido à apreciação das bancadas 
partidárias e depois receber emen
das em plenário. 

Imaginava-se que as normas pro
visórias, por assim o serem e por te-
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rem sido aprovadas por todos os lide
res, seriam aceitas também, sem pro
blemas, pelo plenário da Constituin
te. Mas isso não se deu. Acabaram 
recebendo 72 emendas (que altera
vam mais de 160 dispositivos) e, com 
isso, só puderam ser votadas quinta-
feira à noite. Até lá, as rápidas ses
sões realizadas foram diri^das arbi
trariamente (dada a inexistência de 
qualquer norma) por Ulysses Guima
rães, que continuou sob o assédio 
dos "xiitas", mas sempre alegando 
não ter "condições regimentais" pa
ra decidir as questões "prelimi
nares". 

Maurílio Ferreira Lima encami
nhou proposta para que a Consti
tuinte possa altierar ou revogar, no 
todo ou em parte, dispositivos da 
atual Constit lição, o que para ou

tros, como Cardoso Alves (PMDB-
SP), Fábio Lucena (PMDB-AM), 
Amaral Neto (PDS-RJ), José Louren-
ço (PFL-BA) e Gastone Righi (PTB-
SP), só pode ser feito pelo Congresso 
Nacional e segundo o disposto na 
Constituição em vigor. A Constituin
te, para eles, é livre e soberana. 

Mas somente para fazer a futura 
Constituição. Lula (PT-SP) fez sua 
estréia da tribuna já encaminhando 
à mesa 10 propostas concretas de 
atos da Constituinte, entre os quais 
um declarando a "provisoriedade" 
do mandato do presidente Sarney e 
outro determinando que os tortura-
dores sejam submetidos a julga
mento. 

Sem definição nenhuma, as ses
sões começaram, em certos momen
tos, a apresentar esvaziamento do 
plenário, o que, registrado pela im
prensa, acabou causando indignação 
ao deputado Maurílio Ferreira Lima, 
enquanto Amaral Neto notava que 
isso é normal em qualquer Parla
mento do mundo. Os parlamentares, 
segundo ele, não ficam mesmo o tem
po todo em plenário, onde em geral 
não têm o que fazer, exceto nas vota
ções, senão ficar ouvindo discursos 
de colegas. 

As normas inicialmente propos
tas pretendiam, por sinal, impedir o 
acesso dos jornalistas ao recinto das 
sessões, mas acabou prevalecendo 
emenda que afastou essa restrição. 
Elas foram aprovadas quinta-feira à 
noite e entraram em vigor na sexta-
feira, quando a Constituinte realizou 
sua primeira sessão normal, com 
duas horas destinadas ao "pinga-
fogo", tempo em que qualquer cons
tituinte previamente inscrito pode 
falar por cinco minutos, sem apartes, 
sobre o tema que quiser. Por falta de 
outros oradores, a sessão nem che
gou a consumir as outras duas horas 
restantes. Mas a mesa já começou a 
receber emendas para o regimento 
definitivo. Elas poderão ser apresen
tadas até o dia 12. 

U que mudou 
depois de 46 

Para Barbosa Lima Sobrinho, 
presidente da ABI e constituinte de 
46, os trabalhos da atual Assembléia 
Constituinte estão se desenvolvendo 
dentro do previsto. Ele lembra que 
há diferenças notórias em relação a 
1946, pois naquele ano a Constituinte 
era exclusiva e sabia disso ao ser 
convocada. Atualmente, segundo 
Barbosa Lima Sobrinho, os consti
tuintes "têm muito mais experiência 
do que os de 46, que vinham de um 
período de ditadura que manteve o 
Congresso fechado desde 1937". 
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