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Jornal de Brasília 

ígídio também quer 
mudar Constituição 
O deputado Egídio Ferreira 

Lima (PMDB-PE) apresentou 
ontem, em plenário, uma 
proposta que dá poderes à 
Assembleia Constituinte de 
emendar a atual Constituição, 
desde que a alteração seja 
promulgada, depois da 
aprovação de seu texto, em dois 
turnos de discussão e votação, 
pela maioria absoluta dos 
constituintes. A iniciativa de 
Egídio é um meio-termo entre a 
proposição do deputado 
Maurílio Ferreira Lima 
(PMDB-PE), seu primo, que 
defende a revisão da 
Constituição pela Mesa da Casa 
ou da maioria simples do 
plenário e aqueles que são 
contra a revisão constitucional 
pela Constituinte. 

Segundo o deputado 
pernambucano, a Constituinte, 
recorrendo à sua legitimidade, a 
emprestará ao presidente José 
Sarney, referendando-lhe o 
mandato. Ele acredita também 
que a Constituinte estará 
confirmando a ordem jurídica e 
constitucional, livrando a atual 
Carta dos excesso autoritários 
dando a ela versatilidade de 
mecanismos próprios e um 
sistema político de garantia. 

Com isso, Egídio Ferreira 
Lima visa evitar "a danosa 
dicotomia entre Constituinte e 
Congresso Nacional". Como ele 
próprio assinalou, a questão 
sobre a competência da 
Constituinte emendar a atual 

Constituição "é relevante e se_ 
mostrou polemica, logo tio, 
momento dos trabalhos ~y 
preparatórios de instalação da*̂  
Constituinte". 

A proposta do deputado será 
examinada pelo relator do 
projeto de regimento interno da, 
Assemble i a C o n s t i t u i n t e , 
senador Fernando Henrique,"* 
Cardoso (PMDB-SP)' que, 
poderá ou não aproveitá-la. 
Caso o senador concorde com a 
proposição de Egídio Ferreira?; 
Lima, a emenda será votada em* 
plenário já inserida no projeto;! 
de regimento. Caso contrário,, 
Egídio teria ainda a alternativa\ 
de que o líder do seu partido^ 
peça destaque para a votação da 
proposição. A promulgação de 
matéria constitucional pela 
maioria absoluta dos 
consti tuintes, exigida pela 
proposta, significa que dos 559 
parlamentares, no mínimo 280 
têm que aprovar a emenda. 

Maiori a das emen 
defende mesmos temas 

Emendas ao projeto de 
regimento interno da Consti
tuinte de caráter demagógico, 
outras visando aperfeiçoar de 
fato as normas de funcionamen
to da Assembleia e muitas para 
mostrar serviço, sobretudo num 
momento em que a imprensa 
denuncia diariamente a ausên
cia em plenário de centenas de 
constituintes. Este foi o saldo 
das mais de 700 emendas 
oferecidas até às 18 horas de on
tem, quando se encerrou o prazo 
para a sua apresentação. 

A maioria versa sobre o mes
mo tema, variando apenas a 
redação. Lideram a pilha de 
mais de 700 emendas propostas 
sobre participação popular na 
Assembleia e numero de comis
sões _para tratar dos temas 
constitucionais. Entre as polé
micas, a que dispõe sobre a 
obrigatoriedade das emissoras 
de rádio e televisão e jornais 
veicularem noticiário referente à 
Assembleia e a apresentada on
tem pelo deputado Lyzâneas 
Maciel (PDT-RJ): veda às For
ças Armadas manifestação 
pública sobre matérias sujeitas 
a deliberação da Constituinte. 

Líder contra 
O relator do projeto de re

gimento interno, o líder do 
PMDB no Senado, Fernando 
Henrique Cardoso, manifestou-
se contrário à emenda do par
lamentar fluminense. Disse que 
o regulamento das Forças Ar
madas prevê normas específicas 
sobre a matéria, impedindo 
claramente qualquer manifes
tação pública de militares. 
Acrescentou também que não 
cabe ao regimento interno da 
Constituinte tratar do assunto, 
considerando pior que a propos
ta é trazer o assunto à baila. 

— Por que suscitar o debate 
de uma norma já estabelecida?», 
questionou o hder peemedebis-
ta. Sobre a divulgação obri
gatória dos trabalhos consti
tuintes nos meios de comuni
cação, Fernando Henrique se 
disse contra a medida. Ele não 
vê eficácia numa iniciativa como 
essa e anunciou que encomen
dou estudos sobre a possibi
lidade da Radiobrás ter pro
grama específico para a Cons
tituinte. No caso do rádio, o 
Congresso pode utilizar a « Hora 
do Brasil» e quanto aos jornais, 
não há como obrigá-los a pu
blicar súmula, observou. 

Outra questão que vem 
causando polémica é a soberania 
da Assembleia. O relator é de 
opinião que este assunto não faz 
parte das normas de funcio
namento da Assembleia e não 
tem porque ser abordado no 
regimento interno. Além disso, 
ele considera «perigoso» es
tabelecer como norma se a As
sembleia é soberana ou não: «A 
ideia da soberania como essên
cia que habita a Constituinte 
para mim é metafísica», avaliou. 

Fernando Henrique, no en
tanto, ressalvou que deve ficar 
estabelecido qqe a Assembleia 
prevalece sobre o Congresso or
dinário: «Esses'aspectos devem 
estar claros. Agora, soberania e 
discussão de atos constitu
cionais não fazem sentido den
tro de um regimento». Ele 
acredita que até a próxima 
quarta-feira apresentara p subs
titutivo — o prazo regimental 
para a sua apresentação é na 
quinta-feira. Ás emendas estão 
sendo catalogadas em com
putador e a partir de amanhã 
Fernando Henrique começará 
examiná-las. \ 

ProtelaçQo irrita Ulysses 
O presidente da 

C o n s t i t u i n t e , U l y s s e s 
Guimarães, está inconformado 
com o grande número de 
emendas oferecidas ao projeto 
de regimento interno definitivo 
e irritado com os pedidos de 
dilatação do prazo de 
apresentação dessas emendas, 
encerrado ontem. "Ora, o 
Gastone Righi fica em São 
Paulo e agora vem pedindo mais 
um dia para apresentar suas 
emendas. Eu não vou dar" — 
desabafou ele, em conversa 
informal com deputados do 
PMDB de São Paulo. 

Enquanto aguardava uma 
ligação que havia pedido para o 
relator do regimento, senador 
Fernando Henrique Cardoso, a 
quem instruiu a não prorrogar 
mais o prazo de recebimento de 
emendas, Ulysses Guimarães 
disse aos deputados que espera 
promulgar a nova Constituição 
no dia sete de setembro. O 
deputado Roberto Rollemberg 
perguntou se, mesmo com 
prováveis atrasos, os trabalhos 
da Consti tuinte seriam 
encerrados até o final deste ano. 

"Seria uma vergonha passar 
desse a n o " — respondeu 
exaltado Ulysses Guimarães. 
"Afinal, a de 46 foi feita em seis 
meses, a de 34 em quatro meses. 
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Ulysses está inconformado 
A de 1824 foi rápida porque D. 
Pedro apenas baixou um ato" 
— disse em tom de brincadeira. 
O deputado Airton S ando vai 
perguntou se era verdade que a 
proposta de regimento interno 
já havia recebido 600 emendas. 
"600 até ontem porque existe 
uma fábrica de emendas em 
cada gabinete" — respondeu 
Ulysses Guimarães. 

Xiitas recusam "troca )9 

Além de aceitar incluir no 
preâmbulo do regimento interno 
da Constituinte, que ela é livre e 
soberana — solução politica —, 
o Governo já apresentou outra 
proposta de entendimento em 
torno da questão aos deputados 
considerados "xiitas". Terça-
feira passada, o líder do PMDB 
no Senado, Fernando Henrique 
Cardoso, procurou no plenário 
os deputados Florestan Fernan
des, José Genoino e Luís Gu-
shiken, do PT paulista, e propôs 
que o partido desistisse de lutar 
pela completa soberania da As
sembleia, oferecendo, em troca, 

o compromisso de revogar o en
tulho autoritário através d$ 
emendas, via congressual. 

Florestan Fernandes, que foi 
professor do senador por São 
Paulo, manifestou perplexidade 
diante da proposta, chegando a 
observar que, dessa forma, 
"tudo não passaria dé uma far
sa", recusando a oferta, por não 
querer ser considerado "farsan
te". José Genoino também falou 
contra a fórmula reiterando que 
seu partido e o PDT não abrem 
mão da soberania da Consti
tuinte. 
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