
Prazo para emendas 
Hermina no dia 12 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

Irá até o dia 12 o prazo para a 
apresentação de emendas ao projeto 
de regimento interno da Constituin
te. O relator da matéria, senador Fer
nando Henrique Cardoso, terá até o 
dia 17 para dar seu parecer. As datas 
foram confirmadas ontem pelo presi
dente da Constituinte, Ulysses Gui
marães, logo depois de decidir sobre 
uma questão de ordem levantada pe
lo senador Mário Covas (PMDB-SP), 
no início da sessão. 

As normas provisórias, que en
traram ontem em vigor, fixam prazo 
de cinco dias — o que incluiria o sá
bado e o domingo —, mas determi
nam também que as emendas serão 
apresentadas na última parte das 
sessões. Como tradicionalmente os 
prazos, no Congresso, são contados 
por sessões diárias, Ulysses decidiu 
que assim deveria ser entendida a 
expressão contida nas normas provi
sórias. E estendeu o prazo do dia 10 
para o dia 12. 

A sessão praticamente limitou-
se a um longo "pinga-fogo", com os 
constituintes se revezando nos mi
crofones para, durante cinco minu
tos e sem apartes, falar sobre o que 
quisessem. Houve até reclamação de 
uma deputada, Cristina Tavares 

, (PMDB-PE), contra as companhias 
aéreas, por não estarem assegurando 
lugares de ida e volta a Brasília para 
os constituintes. 

O deputado Maurííio Ferreira Li-
"ma (PMDB-PE) preferiu denunciar a 
existência de uma "conspiração or
ganizada e orquestrada na imprensa 
escrita com o objetivo de desmorali-
zar a Constituinte". Ele citou maté
rias de O Estado de S. Paulo e do 

i Jornal do Brasil e disse ter ouvido um 
radialista de Brasília incitando a opi
nião pública contra os constituintes. 
Segundo o parlamentar, "é uma in
dignidade que se mostra este plená
rio vazio". 

Nilson Gibson (PMDB-PE) pre
viu que nos próximos dias o presi
dente Sarney deverá, formalmente, 
dar início ao debate sobre a questão 
da duração de seu mandato. Segun
do o deputado, é sintomático o fato 
de Sarney permanecer calado, pru
dentemente, como a esperar que as 
tendências se consolidem em torno 
de um ponto de convergência. O de
putado Eduardo Bonfim (PC do B) 
defendeu a necessidade de os milita
res voltarem aos quartéis, justifican
do que, da definição exata do papel 
constitucional das Forças Armadas 
irá depender o grau de estabilidade 
das instituições democráticas. Sobre 
o mesmo tema, o deputado Agassis 
Almeida (PMDB-PB) apresentou 
proposta de ato constitucional sub
metendo as Forças Armadas à auto
ridade da Constituinte. 

Hélio Duque (PMDB-PR) criti
cou o presidente do Banco Central, 
Fernão Bracher, chamando-o "de di
tador que participa da política totali
tária e deletéria no BC" e conclamou 
o presidente Sarney a governar. Já o 
deputado Assis Cantuo (PFL-RO) 
disse que a equipe económica do go
verno deve íaser "exame de cons
ciência e se julgar incapaz para solu
cionar os grandes problemas nacio
nais". 

O deputado José Maria Eymael 
(PDC-SP) contentou-se em destacar 
o interesse da sociedade em partici
par da Constituinte. Já o senador 
Chagas Rodrigues (PMDB-PI) prefe
riu manifestar seu "júbilo" por ter 
sido eleito constituinte. Passaram 
pelos microfones 27 oradores e a ses
são terminou às 16h40 por não haver 
mais nenhum inscrito para falar. Não 
foram discutidas as emendas, mas 
apenas apresentadas e para isso não 
seria necessário haver sessão. A reu
nião dos constituintes em plenário 
limitou-se a um concurso nacional de 
oratória que, existindo ou não, não 
faz diferença. 
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