
Demora na definição do Regimento 
deixa os parlamentares preocupados 
BRASÍLIA — O reitor das normas 

preliminares para o funcionamento 
da Constituinte, Senador Fernando 
Henrique Cardoso (PMDB-SP), fez 
ontem uma advertência sobre a de
mora na aprovação da matéria: 

— Não podemos ficar uma semana 
nisso. Os juros estão subindo muito 
lá fora e os salários proporcional
mente caindo. 

Fernando Henrique comentou o 
número de emendas apresentadas ao 
projeto das lideranças — 72 — afir
mando ser natural "que as pessoas 
queiram neste momento demonstrar 
que estão atentas ao que ocorre na 
Constituinte". 

— Mas acho que não se deve exa
gerar — acrescentou. 

Ele defendeu a necessidade de um 
espírito de equilíbrio na aprovação 
das normas preliminares e manifes
tou sua expectativa de que na sessão 
de hoje o assunto será resolvido pelo 
plenário. Indagado sobre se o Presi
dente da Constituinte, Deputado 
Ulysses Guimarães (PMDB-SP), bai
xaria as normas caso a matéria não 
fosse votada hoje, o Senador respon
deu que este não é o propósito: 

— A intenção é que a Constituinte 
colabore. Chega um momento em 
que a maioria dos Constituintes quer 
trabalhar. 

Fernando Henrique examinará as 
emendas por blocos, dependendo do 
assunto, e disse que acolherá "tudo o 
que for aceitável, venha de onde vier 
e que ajudar à democratizar e dar efi 
ciência aos trabalhos da Constituin
te". Disse também que pretende per
mitir o acesso da imprensa ao plená
rio e qualificou o processo de 
definição das normas preliminares 
da Assembleia Nacional Constituinte 
como "o mais aberto" entre os verifi
cados em todas as Constituintes. 
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Pimenta da Veiga e Fernando Henrique sorriem na sessão da Constituinte 

A demora na votação do regimento 
provisório é, segundo o Deputado 
Fernando Santana (PCB-BA), "um 
reflexo do estado psicológico das ba
ses eleitorais que colocaram os 
Constituintes aqui". 

— Há uma ansiedade de discutir — 
afirmou Fernando Santana —, uma 
rejeição ao que vem pronto. Há 
quem tenha emendado o projeto sim
plesmente para dizer que emendou, 
que não vai engolir o prato-feito. 

Para Fernando Santana, o Con
gresso está perdendo umas 48 horas 
que vão ser muito úteis porque "as 
pessoas desabafaram, todo mundo 
botou para fora o que queria botar". 
O Deputado do PCB acredita que na 
medida em que as normas forem es
tabelecidas, os trabalhos irão fluir. 

Já Domingos Leonelli (PMDB-BA) 
acha que no meio da confusão para a 
aprovação das normas preliminares 
está em jogo o poder constituinte: 

— Somos ou não Constituintes? Os 
do PMDB querem ser poder, a cúpu
la quer também, mas tem que com
por com o Executivo. Ao Dr. Ulysses 
interessa ampliar a faixa de poder 
constituinte, mas ele está temeroso 
de desagradar outras instâncias do 
Poder Executivo. 

Ao contrário de Fernando Santa
na, Leonelli acredita que as sessões 
da Constituinte não serão fáceis: 

— Vai ser assim o tempo todo, com 
uma luta pelas questões substanti
vas, de conteúdo da nova Constitui
ção, e ao mesmo tempo a luta para 
ser Constituinte. 


