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O deputado Roberto Cardoso 

Alves (PMDB-SP), um dos líderes 
do Centrão, anunciou ontem que 
vai articular-uta acordo na Consti
tuinte para suspender p"or 90 dias 
o mandato do deputado Paulo 
Delgado (PT-MG), que requereu 
anteontem à Mesa a cassação do 
mandato de 19 constituintes fal
tosos. 

"Vamos enquadrar esse dedo-
duro em qualquer artigo do regi
mento interno. Ou ele não sabe' 
que a mulher do senador Mauro 
Borges está à morte? Que o depu
tado J e s s é Freire está muito 
doente?" Esses constitituintes es
tão na lista dos 19 que Paulo Del
gado quer cassar com base no re
gimento do Congresso que prevê 
medidas disciplinares contra par
lamentares ausentes em mais de 
um terço das sessões. Outro depu
tado da lista é João Hermann Ne
to (PMDB-SP), que também está 
doente. 

A proposta de Roberto Cardo
so Alves — que segundo especia
listas em regimento não tem como 
ser viabilizada — foi apoiada por 
vários parlamentares entre eles a 
p e p u t a d a Márcia Kubitschek, 
(PDMB-DF), que considerou "ab
surda" a injustiça de Paulo Delga
do contra os constituintes que não 
comparecem às sessões "por moti
vos alheios à sua vontade". 

Paulo Delgado solicitou a cas
sação do mandato dos constituin
tes que faltaram a mais de um ter
ço das sessões plenárias da As
sembleia — com base nos artigos 
253 do regimento da Câmara e 36 

do Senado — no sábado, e encami
nhou uma lista de 19 parlamenta
res nassas., condições. No plená
rio, Paulo Delgado ressalvou que 
dois estão doegtesi^M deputados 
João Hermann Neto e Vieira da 
Silva. 

Autor de um projeto de reso
lução, ainda não votado, dispondo 
sobre a perda do mandato para o 
constituinte que faltar, sem moti
vo justo, a cinco sessões da As
sembleia, Paulo Delgado susten
tou a necessidade urgente de ins
trumentalizar o quórum e impedir 
a ausência dos parlamentares. 

São"os seguintes os constituin
tes, relacionados por Paulo Del
gado, que faltaram a mais de um 
terço das sessões plenárias entre 
3 de janeiro do ano passado e 29 
de janeiro deste ano, com o cor
respondente percentual de ausên
cias: Mário Boukhardet (PMDB— 
88,23%); Felipe Cheide (PMDB— 
86,17%); Raul Belém (PMDB— 
76,52%); Mattos Leão (PMDB— 
74,34%); J e s s é Fre ire (PFL— 
70,60%); M á r i o de O l i v e i r a 
(PMDB—67,92%); Wilton Lima 
(PMDB—66,85%); Messias Soares 
(PTB—55,l%);Joâo Hermann Net-
to (PMDB—54,54%); Osvaldo Coe
lho (PFL—52,94%);Roberto Cam
pos (PDS—50,81%); Bosco França 
(PMDB—43,08%); Vieira da Silva 
(PDS—43,08%); Márcio Braga 
(PMDB—38,82%); Olavo Pires 
(PMDB—37,97%); Hallan Gadelha 
(PMDB—36,37%); Mendes Botelho 
(PTB—35,29%); Mauro Borges 
(PDC—33,69%); e Davi Alves 
(PDS—32,97%). 


