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( Regimento poderá 
definir uso da TV 

O Regimento Interno da 
Constituinte poderá definir 
que os trabalhos da Assem
bleia serão divulgados 
obrigatoriamente pelas 
emissoras de televisão, 
aproveitados os espaços ce
didos ao governo — 10 mi
nutos diários — e aos parti
dos políticos — uma hora 
em rede nacional e 2 horas 
em rede regional, anual
mente. Esta fórmula está 
sendo examinada pelo rela
tor da matéria, senador 
Fernando Henrique Cardo
so (PMDB-SP). Nas emis
soras de rádio, seriam utili
zados os programas "Voz 
do Brasil" e "Projeto Mi
nerva", e nos jornais não 
haveria a obrigatoriedade 
da divulgação. 

Ontem pela manhã. Fer
nando Henrique reuniu-se 
com os lideres na Câmara e 
no Senado para apresentar 
suas ideias e colher opi
niões. No item divulgação 
da Constituinte pela televi
são, segundo o líder do PC 
do B, Haroldo Lima (BA), 
houve um entendimento de 
que é necessária a obriga
toriedade, em tempo não 
muito longo, no horário no
bre. Pelo menos em um 
ponto o relator admitiu re
visão: a questão das lide
ranças. Ele pretendia exi
gir umá bancada de 15 par
lamentares para a existên
cia formal de um lider, 
mas a sugestão foi rejeita
da por' todos os participan
tes do encontro: 

— Fernando Henrique 
disse que irá mudar sua po
sição, porque não obteve a 
concordância da maioria — 
relatou Haroldo Lima. pa-
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ra quem esta questão ultra
passa o regimento, e está 
vinculada à democracia. 

Haroldo Lima disse tam
bém que o PMDB foi o úni
co partido a ficar isolado 
nesta discussão. Os de
mais, segundo o lider do 
PDT, deputado Brandão 
Monteiro (RJ), acharam 
absurdo a idéla de cassa
ção dos lideres dos peque
nos partidos. Para Bran
dão Monteiro, o PMDB não 
assume, mas é contrário a 
que as menores bancadas 
tenham um líder com os 
mesmos direitos conferidos" 
aos outros, como o horário 
de plenário. O lider do 
PMDB, deputado Luiz Hen
rique (SC), que ficou ape
nas 15 minutos na reunião,-?* 
defende-se dessa acusação o o 
e da que lhe fez o líder do • 
PCB, deputado Roberto , 3 ! 
Freire (PE), de que não 
quer reconhecer as lideran
ças dos partidos que elege
ram representantes à 
Constituinte. 

— Não há posição defini
tiva. Essa questão vai ser 
negociada. O que há é uma 
preocupação com a celeri
dade dos trabalhos, já que 
se pretende promulgar ain
da este ano a nova Consti
tuição. Teremos discus
sões, encaminhamentos de 
votação, e há um problema 
de tempo, afirmou Luiz 
Henrique-

Os lideres também con
cordaram com a audiência 
a entidades civis da socie
dade pelas comissões técni
cas e, ainda, que setembro 
seja estabelecido como 
prazo para a promulgação 
da Constituição. 
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