
Debate sobre temas constitucionais 
é adiado para a segunda quinzena 
BRASÍLIA — As discussões em 

torno do Regimento Interno da As
sembleia Nacional Constituinte 
adiam para a segunda quinzena de 
março o debate sobre os temas cons
titucionais. Mesmo que a Aliança 
Democrática consiga chegar a um 
acordo para a imediata votação do 
Regimento Interno, o tempo previsto 
para a definição da composição das 
comissões constitucionais não permi
tirá que antes do dia 15 de março 
elas comecem a funcionar plenamen
te. 

Na última sessão da Constituinte 
antes do carnaval, na sexta-feira, dia 
27 de fevereiro, o Presidente da As
sembleia, da Câmara e do PMDB, 

Deputado Ulysses Guimarãesrconvo-
cou uma sessão ordinária para o dia 
9 de março. Mesmo assim, ainda não 
seria para votar o Regimento, mas 
sim para anunciar quando será a sua 
aprovação. 

Caso a votação tenha início no dia 
10 e nesse mesmo dia ela seja encer
rado, em 24 horas deve ser feita a 
eleição dos demais cargos da Mesa 
da Constituinte. Somente 48 horas 
depois desta eleição, os líderes parti
dários poderão fazer as suas indica
ções para a composição das oito co
missões que serão subdivididas cada 
uma em três subcomissões, o que 
ocorreria, então, até o dia 13 de mar

ço. 
Depois da sessão destinada à elei

ção dos membros das comissões 
constitucionais, ainda há um prazo 
de 24 horas para eleição de seu presi
dente e mais dois vice-presidentes. 
Depois disso, num prazo não maior 
do que 48 horas, a comissão deverá 
ser dividida nas subcomissões pre
vistas no Regimento Interno, o que 
na melhor das hipóteses aconteceria 
entre os dias 16 e 17 de março, se 
forem computados para o cronogra
ma previsto no Regimento Interno o 
sábado e o domingo. Somente depois 
de todo esse procedimento, terá iní
cio a discussão sobre os temas cons
titucionais. 


