
Prazo só para projeto da Carta é superior a seis meses 
Funcionários do Senado que ajuda

ram o senador Fernando Henrique 
Cardoso (PMDB-SP) a redigir o 
regimento interno do Congresso cons
tituinte, afirmaram ontem à tarde 
que dificilmente a nova Constituição 
estará pronta antes de 15 de novem
bro. Motivo: os sucessivos atrasos 
nos trabalhos da Constituinte, a 
começar pelo regimento interno. A 
afirmação dos funcionários é proce
dente. Só os prazos estabelecidos no 
regimento para a formação das 
comissões e conclusão de seus traba
lhos, apresentação do projeto da 
futura Carta pela Comissão de Sis
tematização, entre outros itens, che
gam a 195 dias —seis meses e quinze 
dias. 

Se as comissões constitucionais 

começarem a trabalhar a Io de abril, 
estes prazos vencerão exatamente 
em 15 de novembro. Acontece que o 
regimento não estabelece prazo para 
a votação do projeto de Constituição, 
que deverá ser aprovada por títulos 
ou capítulos, "ressalvados os desta
ques e emendas". 

Eleição da Mesa 

Um bom exemplo dos atrasos: 
ontem, os líderes do PMDB não 
sabiam ainda quando será convocada 
a eleição dos demais membros da 
Mesa. Só 48 horas depois desta 
eleição é que as comissões constitu
cionais poderão ser formadas. Mes
mo assim, os líderes dos partidos 
reconheciam que este prazo dificil

mente será respeitado por causa da 
intensa disputa que já se anuncia em 
torno das indicações para cada uma 
das oito comissões constitucionais e 
da Comissão de Sistematização. 

A distribuição das 63 vagas de cada 
uma das oito comissões constitucio
nais ficou assim: PMDB, 34; PFL, 
onze, PDS, quatro; PDT, duas; PTB, 
duas; PT, uma indicação para cada 
comissão. Os demais partidos (PL, 
PC do B, PCB, PDC, PMB e PSB), 
por terem menos representnates do 
que o número de comissões, deverão 
escolher quais as comissões a que 
pertencerão. Cada constituinte pode 
ser titular de uma comissão e 
suplente de outra. 

O PT também estava com disposi
ção de brigar. Embora tivesse direito 

apenas a um representante em casa 
comissão, quer ter dois. Isso porque, 
nos cálculos feitos, teria direito a 
1,803 representante de acordo com o 
critério da proporcionalidade. Ale
gam os petistas que a sobra, por ser 
superior a 0,5, lhe dá direito a mais 
uma indicação. 

Já a composição numérica para a 
Comissão de Sistematização (89 
membros) será a seguinte: PMDB, 
26; PFL, onze; PDS, três; PDT, dois; 
PTB e PT, um. Sobram cinco vagas 
para os seis pequenos partidos. 
Haverá ainda outros quarenta mem
bros fixos: os 16 presidentes e 
relatores das oito comissões constitu
cionais e os 24 relatores das subco
missões em que aquelas se dividirão. 


