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A Mesa da Constituinte não sa
bia ontem à noite quantas emendas 
foram apresentadas para o antepro-

• jeto de regimento Interno permanen-
' te.=>Q número de propostas deve va
riar entre 700 e 750, mas cada uma 
delas pode conter várias emendas. O 
senador Fernando Henrique Cardoso 

' (PMDB-SP) tem até a próxima quin-
ta-Jeira para apresentar o seu pare
cer substitutivo, mas revelou algu
mas ideias definidas: diminuição 
bem significativa do tempo de aces
so dos constituintes ao rádio e à tele
visão, já descartada a possibilidade 
de espaço gratuito nos jornais; au
mento do número de comissões téc
nicas, anteriormente fixado em cin-

I co£e possibilidade de participação 
. popular na Constituinte, com os ci
dadãos podendo apresentar proje-
to»v Fernando Henrique afirmou não 
saber ainda, antes de examinar as 
emendas, quais temas merecerão no-

! vas comissões. Ele pretende também 
1 chegar a uma forma que torne possí-
j veLa proposta de participação po-
, pular. 

-v Entre as mais de 700 propostas 
; apresentadas — número que sur-
. preendeu o relator, lembrando que o 

regimento tem apenas 60 artigos — 
estão substitutivos de alguns parti
dos (PDT, PT e PFL) e dos deputa-

• dos Prisco Viana (PMDB-BA) e Eu-
I elides Scalco (PMDB-PR). Isso am-
j plia ainda mais o número de emen-
"Has, pois o substitutivo propõe alte-
; rações em todos os artigos do regi-
] "mento interno apresentado. 

"Muitas são emendas apresenta-
i das por constituintes realmente 
' preocupados com o regimento inter-
.' no; outras são apresentadas para de-
i mónstrar a participação dos parla

mentares e como resposta às críticas 
. feitas pela imprensa ao pouco traba

lho que vem sendo feito. Mas há 
; aquelas que são simplesmente dema-
i gógicas, feitas para aparecer" — re-
J velou o secretário da Mesa da Consti-
'. tuinte, Paulo Affonso Martins, encar

regado de receber e classificar por 
' assunto cada uma das emendas. 

ziO relator Fernando Henrique 
i Cardoso vai passar o fim de semana 
) eirT Brasília, com seus assessores, 

examinando as emendas, que serão 
. publicadas hoje pela gráfica do Se

nado e distribuídas para os parla-
', mentares. 


