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No plenário vazio da sessão de ontem. 

O Conselho da República, 
previsto no anteprojeto da 
Constituição, deverá ser 
eliminado do substitutivo 
que está sendo elaborado 
por um grupo de :i2 consti
tuintes. Ontem, integrantes 
do grupo reuniram-se no 
Congresso, e consideraram 
que o Conselho da Repúbli
ca é "perfeitamente dis
pensável", como afirmou o 
senador Virgílio Távora 
(PDS-CE). O senador res
saltou, entretanto, que a 
matéria ainda será objeto 
de discussão "em novas ro
dadas", e previu que o tex
to final terá de 220 a 240 ar
tigos, entre as disposições 
permanentes e transitó
rias. Outro integrante do 
grupo calcula que se chega
rá a 180 dispositivos. 

De acordo com o antepro
jeto, o Conselho da Repú
blica é o órgão superior de 
consulta do presidente da 
República, integrado pelos 
presidentes da República, 
da Câmara e do Senado, pe
lo primeiro-ministro, pelos 
lideres da maioria e da mi
noria da Câmara e no Sena
do, pelo ministro da Justiça 
e por um ministro repre
sentante das Forças Arma
das. 

Na reunião de ontem, 
ainda segundo Virgilio Tá
vora, o grupo constatou que 
os capítulos sobre os pode-
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res Executivo e Judiciário 
são "minuciosos", e con
têm matérias que podem 
estar em estatutos. Consi
derou que alguns itens de
vem ser suprimidos, como 
a possibilidade de os mu
nicípios terem sua própria 
Justiça, porque uma expe
riência dessa natureza não 
seria adequada. 

O senador Maurício Cor
rêa (PDT-DF), que tam
bém participou da reunião, 
disse que o grupo está pro
curando retirar do antepro
jeto toda impropriedade. 
Ele acha que entre 45 a 58 
por cento do texto são ma
térias de legislação ordiná
ria, e informou que ontem 
os constituintes elimina
ram vários excessos do 
capitulo sobre o Poder Ju
diciário. Corrêa destacou 
que os debates em plenário 
estão insínsipidos, que fal
ta racionalidade, e que o 
grupo pretende contribuir 
para um entendimento: 

— Queremos construir 
uma ordem constitucional, 
e para isso è necessário 
conversar declarou. 

Participaram ainda da 
reunião o senador José Ri-
cha (PMDB PR), os depu
tados Paes Landim (PFL-
PI), Israel Pinheiro Filho 
IPMDB-MG) e Prisco Via
na (PMDB-BA), entre ou
tros. 

Constituinte continua vazia 

. a presença do relator Bernardo Cabral 

O relator da Comissão de 
Sistematização, deputado 
Bernardo Cabral, era um 
dos poucos parlamentares 
presentes na manhã de on
tem à sessão da Constituin
te. O quorum máximo obti
do foi de 14 parlamentares, 
produzindo discursos sobre 
temas económicos e políti
cos diversos. 

Entre os parlamentares 
que discursaram ontem no 
plenário da Constituinte, 
estava o deputado Amaury 
Muller (PDT-RS), que 
aproveitou a oportunidade 
para criticar o ministro 
peemedebista Raphael de 
Almeida Magalhães, da 
Previdência e Assistência 
Social, acusado de irregu
laridades na compra de 
Imóveis. 

A m a u r y M u l l e r , 
referindo-se ao noticiário 
dos jornais, ironizou o mi
nistro por ter aparecido em 
público chorando, revolta
do com as denúncias que 
sofreu. Segundo o deputa
do, em vez de surgir como 
"outra Maria da Concei
ção" (que chorou na TV no 
lançamento do Plano Cru
zado), Raphael de Almeida 
deveria explicar com deta
lhes à Nação o que ocorreu 
na compra dos Imóveis. 

Outro parlamentar que 
discursou foi o deputado 
Nelson Aguiar (PMDB-
ES), que criticou o Ministé
rio da Indústria e do Co
mércio por manter conta-
tos com a empresa france
sa Aerospatiale, que pre
tende vender helicópteros 
ao Ministério do Exército. 
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