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^Constituinte organiza 
memória dos trabalhos 

Da Sucursal de Brasília 

CONSTITUINTE 88 

asstf 
O P r o d a s e n 

—Centro de In
formática e Pro
cessamento de 
Dados do Senado 
Federal— e o 
Centro Gráfico 
daquela Casa es
tão começando a 
o r g a n i z a r os 
anais do Congresso constituinte 
—uma coleção com aproximada
mente 120 volumes, apresentando 
desde o ato convocatório (a emenda 
constitucional n.° 26, de 27 de 
novembro de 1985) até os discursos 
da promulgação, no próximo dia 5. 

Segundo o deputado Marcelo Cor
deiro (PMDB-BA), Io secretário do 
Congresso constituinte, o total de 
documentos da Casa nos bancos de 
dados do Prodasen chega hoje a 
212.106. Como membro da Mesa 
responsável pela divulgação dos 
trabalhos, Cordeiro disse que além 
dos anais e do Núcleo de Memória 
Oral (ver texto nesta pág.), o 
"Diário da Constituinte" vai prepa
rar um arquivo com os programas 
editados, que ficará à disposição dos 
pesquisadores para consulta. 

Além do arquivo do "Diário" 
(programa diário em rede nacional 
de TV), da "Voz da Constituinte" 
(rede de rádio) e do "Jornal da 
Constituinte" (jornal semanal), 
Marcelo Cordeiro citou também 
como fontes de recuperação da 
história da Casa o Diário da 
Assembleia Nacional Constituinte", 
que transcreve todos os aconteci
mentos das sessões; as publicações 
avulsas (emendas, projetos, parece
res e relatórios) e o Centro de 
Pesquisa do Centro de Documenta
ção e Informação da Câmara. 

Segundo o deputado, as instala
ções hoje existentes não são adequa
das para abrigar o acervo gerado 
pelos trabalhos constitucionais. Fi
tas de vídeo, áudio, inclusive as 
resultantes das atividades do Núcleo 
de Memória Oral, deverão ser con-
vervadas em ambientes com tempe
ratura controlada. Ele mencionou a 
possibilidade de ser utilizado para 
esse fim um novo prédio que deve 
ser construído atrás do Anexo 4 da 
Câmara, onde fica a maioria dos 
gabinetes parlamentares. 

(Marcelo Xavier de Mendonça) 

OS NÚMEROS DO 
CONGRESSO 

CONSTITUINTE* 
Subcomiisdef 0 comissões temáticos 
(07/04/87 a 15/06/87) 
182 audiências públicas 
74 anteprojetos dos relatores 
14.920 emendas aos anteprojetos 
9.653 sugestões de constituintes 
2.347 sugestões de entidades 

Comissão de Sistematização e plenário 
(A partir de 17/06/87, com 224 dias) 
125 reuniões 
5 textos (anteprojetos, projetos e o 
Projeto de Constituição "A", votado em 
1 °turno) 
35.111 emendas de plenário 
122 emendas populares 

Votação ao projeto "A" em 1 ° turno 
119 sessões 
732 votações (476 horas e 32 minutos) 
2.045 emendas 
2.277 destaques (pedidos de votação 
isolada de emendas) 

Votação do projeto "B" em 2 o turao 
38 sessões 
1.834 emendas 
1.744 destaques 

DIVULGAÇÃO DOS 

TRABALHOS 
Diário da Constituinte (transmitido em 
cadeia nacional de TV) 
716programs 
3.000 horas de gravação 
4.871 participações de constituintes 
300 participações de não constituintes 

Voz da Constituinte (transmitido em 
cadeia nacional de rádio) 
700 programas 
60 horas 

Jornal da Constituinte ( I a edição: 1 a 7 
de junho de 1987) 
64 edições 
40 mil exemplares (tiragem inicial) 
100 mil exemplares (tiragem final) 
400 entrevistas 
130 mil fotos (arquivo) 
Distribuição por mala direta a 48 mil 
vereadores, 4 mil prefeituras, 6 mil 
sindicatos, 10 mil associações, 
universidades, igrejas, escolas, 
embaixadas, representações e bibliotecas. 

•Fonte: Secretaria do Congresso constituinte 

Núcleo da História Oral 
irá arquivar gravações 

Da Sucursal de Brasília 

Assim que a nova Constituição for 
promulgada, os bastidores das ne
gociações e acordos que marcaram 
sua elaboração começarão a reche
ar centenas de fitas magnéticas que 
farão parte do "Núcleo de História 
Oral da Assembleia Nacional Cons
tituinte". 

Criado pela Mesa da Casa em 21 
de abril deste ano, o núcleo foi 
instalado junto ao Centro de Docu
mentação e Informação, na Coorde
nação de Arquivo da Câmara dos 
Deputados. 

Funcionando provisoriamente 
com seis funcionários da própria 
Câmara, sob a coordenação de um 
jornalista, o núcleo destina-se a 

desenvolver um programa de en
trevistas destinado a colher o teste
munho de políticos das diversas 

Na promulgação, 
Sarney receberá 
medalha de ouro 

Da Sucursal de Brasília 

Na solenidade de promulgação da 
nova Carta, o presidente José Sar
ney vai receber uma das cinco 
medalhas de ouro que a Casa da 
Moeda está cunhando para o Con
gresso constituinte. 

Além dele, também receberão 
medalhas de ouro o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, ministro 
Rafael Mayer, o presidente do 
Congresso constituinte, Ulysses 
Guimarães, o presidente do Senado 
e do Congresso Nacional, Humberto 
Lucena, e o relator-geral, deputado 
Bernardo Cabral. 

Os demais 556 constituintes rece
berão medalhas de prata. 

Serão cun hadas também meda
lhas de bronze, que serão entregues 
a pessoas que ajudaram no traba
lho. (MXM) 

correntes partidárias e demais per
sonalidades da vida pública brasi
leira, para formar um acervo da 
Câmara dos Deputados destinado à 
pesquisa histórica", segundo o ato 
assinado por Ulysses Guimarães 
(PMDB-SP), presidente do Congres
so constituinte. 

A Câmara dos Deputados está 
concluindo a elaboração de um 
convénio com a Universidade de 
Brasília (UnB), que fornecerá equi
pamentos e especialistas para a 
realização do programa do núcleo. 

Segundo o Io secretário da Casa, 
depu t ado Marce lo Corde i ro 
(PMDB-BA), os entrevistados pode
rão pedir sigilo de seu depoimento 
ou de parte dele, por até 15 anos. 

Para Marcelo Cordeiro, isso é 
uma garantia de revelação de deta
lhes inéditos sobre o trabalho da 
Casa. (MXM) 

Senado facilita 
a impressão do 
texto pelo país 

Do Sucursal de Brasília 

As Imprensas Oficiais dos Estados 
começaram a enviar representantes 
ao Centro Gráfico do Senado Fede
ral para articular a melhor maneira 
de publicar o novo texto constitucio
nal em todo o país. Segundo o Io 

secretário do Congresso constituin
te, deputado Marcelo Cordeiro 
(PMDB-BA), a gráfica do Senado 
estuda a possibilidade de fornecer o 
desenho e os fotolitos para os órgãos 
estaduais, que só cuidariam da 
impressão, o que reduziria os custos 
e padronizaria o resultado final. 

Marcelo Cordeiro insiste na ne
cessidade de divulgar a nova Carta, 
pois, segundo afirmou, "ninguém 
respeita o que não conhece". Segun
do ele, a estratégia que está sendo 
montada vai ajudar na sua divulga
ção, descentralizando a impressão. 
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