
Os novos já estão decepcionados 
BRASÍLIA 

AGÊNCIA ESTADO 
:• A forma como os trabalhos da 
Assembleia Nacional Constituinte 
tritão sendo desenvolvidos nesta pri
meira semana tem decepcionado a 
maioria dos novos deputados, que, 
apesar de nunca terem participado 
« uma sessão plenária no Congres-
$>, criticam a morosidade com que 
S$tá sendo tratada a questão do regi
mento da Assembleia. O médico e 
deputado Eduardo Moreira (PMDB-
§C), que está exercendo o seu primei
ro mandato político, declarou estar 
muito decepcionado com os traba
lhos no plenário e também com a 
falta de organização da administra
rão da Câmara. 
; Além de se mostrar preocupado 

<fom os rumos dos trabalhos na As
sembleia Constituinte, o deputado 
Ectaardo Moreira afirma estar en

frentando muitas dificuldades para 
se alojar em Brasília. "Eu preciso tra
zer meus filhos, que estão em idade 
escolar, e ainda não tenho residência 
para morar", afirma o deputado, cul
pando a burocracia da administra
ção da Câmara. Ele se sente ainda 
um pouco perdido entre os colegas, 
mas considera que "a vinda dos 
constituintes a Brasília tem uma fi
nalidade muito séria e eles não po
dem ficar se preocupando com mo
radia". 

Um dos mais novos constituin
tes, o deputado Eraldo Trindade, do 
PFL do Território do Amapá, de 28 
anos, também afirmou estar muito 
decepcionado com o que está vendo 
no plenário da Assembleia. "En
quanto o povo espera decisões rápi
das dos constituintes, estão sendo 
discutidas questões partidárias, que 
não dizem respeito ã Constituição. E 
os deputados novos, que estão mais 

preocupados com o bom andamento 
dos trabalhos, se limitam, por en
quanto, a ouvir", afirma o deputado. 
Quanto â sua fixação em Brasília, ele 
disse que ocorreu com tranquilidade, 
pois já se Instalou num gabinete na 
Câmara e conseguiu moradia. 

A deputada Benedita da Silva 
(PT-RJ), que ainda não providenciou 
gabinete e nem casa para morar, está 
mais preocupada no momento com a 
burocracia que está emperrando os 
trabalhos da Constituinte e provo
cando discussões repetitivas que 
prolongam a aprovação até mesmo 
do regimento provisório. 

A administração da Câmara tem 
enfrentado algumas dificuldades, Já 
que tem um déficit permanente de 55 
moradias. Atualmente, 82 deputados 
estão sem residência, porque alguns 
dos antigos parlamentares ainda não 
desocuparam os apartamentos. 


