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Bierrembach apresenta balanço 
Da Sucursal d® Brasília -

0 relator da comissão mista que 
examina a emenda do governo de 
convocação da Assembleia Nacional 
Constituinte (ANO, deputado Flávio 

• Bierrembach (PMDB—SP), 45, apre
sentou ontem um levantamento de 
todas as propostas enviadas por 
parlamentares, todos deputados, à 
comissão mista. Com base nestas' 
propostas, Bierrembach dará seu 

parecer sobre a proposta do governô  ": 

e apresentará à comissão mista seu" 
prejeto substitutivo até o dia 8 de™1-̂  
outubro. Depois disso, a comissão^ 
disporá de mais trinta dias para«"" 
deliberar, de acordo com a prorroga-
cio de praso requerida pelo relator. 
O propósito da maioria dos integran
te da comissão é aprovar a matéria * 
ama semana após tomar conheci- f > 
mento do parecer de Bierrembach, 
isto é, até o dia 15. 
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Admissões 
de candidatos 

Criação de 
Comissões 
Consultivas 
Municipais 

Eleição da 
ANC —Data 

Início dos 
Trabalhos da 
ANC —Data 

Delegados Ex-
trapart idários: 
Inelegibilidade 

Delegados .Ex-
trapartidários:-
Mandato 

DesÍEcompati-
bilização 

Dissolução da 
ANC 

Revogação de 
Legislação 
Autoritária 
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Somente filiados a partidos 
políticos 

Admite também candidato 
institucionais 
Admite também candidatos 
avulsos extrapartidárics 
Comissões encarregadas de 
formular sugestões para a ANC 

15 de novembro de 1986 

1° cie março de 1986. 
26 de maio de 1986 
r de junho de 1986 . 
6 de setembro de 1986 

3 de fevereiro de 1987 
21 de abril de 1986 
1" de julho de 1886 
6 de julho de 1986 -
V de fevereiro de 1987 
15 de janeiro de 1987 

Aplicando a candidatos 
extrapartidárics è ANC os 
mesmos preceitos aplicáveis aos 
candidata à Câmara ' 

Extinção do mandato com a 
promulgação da Constituição 
Não poderá ser exercido por 
deputado ou senador 

Estabelece prazo de um ano para 
candidatos â ANC 

Na data da promulgação da 
Constituição 

a) Revogação arts. 87 a 89 da 

ao Conselho de Segurança 
Nacional e Municípios de 
Segurança Nacional) 
b) Revogação arts. 155 a 159 da 
Constituição Federal (referente a 
Estada de Sítio, Medidas de 
Emergência e Estado de 
Emergência) 
e) Revogação ás. Lei de 
Segurança Nacional 
d) Revogação da Lei de Greve 
e j Revogação da Lei de 
Imprensa 
f) Revogação do Decreto Lei 
1.632, que proíbe greve nos 
serviços públicos e considerados 
essenciais 
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Marcelo Linhares (PDS-CE), 
Djalma Bom (PT-SP) eNélson 
Marehezan (PDS-KS) 
Floriceno Paixão (PDT-ES) 

Manoel Costa (PMDB-MG) 
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Djalma Bom 

Marcelo Unhares, Domingos 
Leonelli (PMDB-BA) e Manoel 
Creta 
Djalma Bom 
Floriceno Paixão 
Nelson Marehezan 
Pedro Collin (PFL-SC) 

Marcelo Linhares 
Djalma Bom 
Floriceno Paixão 
Nelson Marehezan 
PedroCollin 
Domingos Leonelli. 

Manoel Costa 

Manoel Costa 

Manoel Costa 

Manoel Costa 

Nelson Marehezan e Domingos 
Leonelli 

Djalma Bom 

Membros da 
ANC 

Membros da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal 
Constituintes eleitos só para 
participar da ANC, que 
funcionará independente do 
Congresso 
ANC composta de deputados e 
senadores, acrescidos de 
constituintes extrapartidários 

Marcelo Linhares, Pedro Collin e 
Presidente da República 
Djalma Bom, Floriceno Paixão, 
Nelson Marehezan e Domingos 

Manoel Costa 

Partidos-
ticos 

Polir- Extinção dos partidos políticos, 
com'a instalação da ANC 
a)Os partidos que obtiverem 
registro até a data das 
convenções para escolha de 
candidatos poderão participar na 
eleição da ANC 
WSuspensão de exigências 

ínimas para 
do partido político 

na ANC 
e)Suspensão de proibições 
constitucionais e legais de 

Gérson Peres (PDS-PA) 

Floriceno Paixão e Nelson 
Marehezan 

exercício de atividades 
político-partidárias 
Suspende o prazo de filiação 
partidária, para registro de 
candidatura por partido político 

Nelson Marehezan 

Institui © Perí
odo Pré-Consti-
tuinte e Cria 
C o m i s s õ e s 
Pré-Constittsin-
tes 

Cria as comissões em todas as 
Legislativas, a nível 
ipal, estadual e federal, 

para encaminhar sugestões à 
ANC 

NadyrRosseti (PDT-RS) 

Praz© de Tra
balho da ÂNC 

Terminará os trabalhos no curso 
da primeira sessão legislativa da 

ANC Deliberará sobre prazo de 
funcionamento e término 

Presidente da Bepública e 
Marcelo Linhares 

Djalma Bom e Floriceno Paixão 

Prerrogativas 
dos Constituin
tes 

direitos e prerrogativas 
dos membros do Congresso 

prerrogativas dos 
M federais (ira" 

a imunidade e 
') 

Floriceno Paixão e Nelson 
Marehezan 

Domingos Leonelli 

Presidência da 
Sessão de Ins-
t a l a ç ã o d a 
ANC 

do Supremo Tribunal 
Federal 
Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral 
Congressista com o maior 
número de mandata federais 
Presidente do Congresso 
Nacional 
Constituinte mais ideso 

Presidente da República 

Djalma Bom 

Marcelo Linhares 

Domingos Leonelli 

Floriceno Paixão e Nelson 
Marehezan-

P r o p a g a n d a 
Eleitoral 

Dispõe sobre a realização da 
mesma, para eleição de 
constituintes, proibida a 

Djalma Bom 

Referendum — 
Realização 

Sistema eleitoral 
adotado para es
colha dos HM-
toros da ANC 
majoritário 

Em 15 de novembro de 1986, 
sobre o regime parlamentarista 
Referendum total da 
Constituição 
Em 15 de novembro de 1986,. 
sobre: 
a) duração do mandato do 
presidente da República 
b) sistema bi ou unicameral 
c) presidencialismo ou 
parlamentarismo 
Sobre matéria constitucional que 
tenha recebido um terço de votos 
na ANC, desde que rejeitada 

Majoritário 
Propfflreioaal 

(PDS-BA) 

Floriceno Paixão 

Marcelo Linhares 

Hernaez Zametti (PMDB-RS) 

Ffcrieeno Paixão e-

I 

Vice-presídente 
daRepiMea 

EigM (FiTlS-SP) 


