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Constituinte se reunirá à tarde 
para recuperar o tempo perdido 

o Marques 
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BRASÍLIA — Para tentar promul
gar a nova Constituição até o final 
do ano, a Assembleia Nacional Cons
tituinte vai diminuir seus horários 
de plenário nos próximos dois me 
ses, permitindo que as comissões te
máticas reúnam-se a partir das 17 
horas e não apenas pela manhã, con
forme inicialmente previsto no regi
mento interno. 

Esta providência — uma entre vá
rias outras que estão sendo estuda
das para contornar o problema da 
exiguidade dos prazos — foi aprova
da pela maioria dos relatores de co-
misssões da Constituinte e levada a 
seu Presidente, Ulysses Guimarães, 
que está inclinado a adotá-la, am
parado em parecer do jurista Miguel 
Reale Júnior. 

Segundo o parecer do jurista, que 
reuniu-se ontem pela manhã separa
damente com Ulysses e um grupo de 
relatores, a reunião de comissões a 
partir das 17 horas não fere o regi
mento, já que a parte final das ses
sões diárias, que começa justamente 
neste horário, destina-se a pronun
ciamentos sobre matéria constitucio
nal. Não haverá problema, portanto 
se este debate ocorrer no âmbito das 
comissões. 

Ulysses e os relatores estão estu
dando ainda outras propostas de mo
dificação do funcionamento da As
sembleia para atender aos prazos, 
mas não há consenso a este respeito. 
Alguns deputados cobram um au
mento total do prazo de promulgação 
da nova carta, que seria estendido 
até o próximo ano, entendendo que 
os trabalhos da assembleia já estão 
começando atrasados e seu cronogra 
ma está defasado. O Deputado Jorge 

Presidentes e relatores de comissões discutem a mudança de horário 

Hage (PMDB — BA), por exemplo, 
apresentou projeto de resolução es
tendendo este prazo em 40 dias. 

A ampliação geral dos prazos, no 
entanto, não está aceita por Ulysses 
Guimarães, que nos últimos dias tem 
se aborrecido com os inúmeros pedi
dos que vem recebendo neste senti
do. Ulysses manifestou-se favorável 
até a uma redistribuição dos prazos 
dentro dos parâmetros do regimento 
— aumentando o tempo dos relato
res e diminuindo, por exemplo, o 
destinado à mesa para publicação 
de avulsos — mas não abre mão da 
promulgação da carta este ano. 

— Meu ponto de vista é de que a 
Constituição deve ser promulgada, 
se possível, até 15 de novembro e de 
qualquer maneira este ano. Esta é a 
expectativa da Nação. Esta é a a tra

dição nos países democráticos. Pre
cisamos ver o quanto antes a atual 
Constituição revogada, por seus ma
lefícios — disse Ulysses, que chegou 
a indagar a um Deputado que lhe pe
dia uma dilatação dos prazos, se ele 
pretendia fazer a Constituição "no 
ano 2000". 

Prorrogar o prazo para apresenta
ção de propostas populares à Cons
tituinte, aumentar o do relator en
curtando os das publicações, dar 
prazo de 40 dias para discussão em 
plenário por 40 sessões (ganhando 
tempo com a realização de duas ses
sões no mesmo dia) são algumas das 
providências em estudo. A principal 
preocupação dos relatores, expressa 
na reunião de ontem, é com seus 
próprios prazos para dar o parecer. 


