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vq, regimento é 
considerado como 
o mais autoritário 

Marcondes S ampaio 

Apesar dos abrandamentos conseguidos pelos 
pequenos partidos, o novo regimento interno da 
Constituinte ainda é considerado por alguns 
parlamentares como o mais autoritário texto de normas 
que já regularam as assembleias do género no Brasil. 
Assim pensam, entre outros, os deputados Lyzâneas 

, Maciel, do PDT, Francisco Pinto, do PMDB e Haroldo 
^pma , do PC do B. 
/ O deputado Plinio de Arruda S ampaio, que em nome 

do PT, participou dos entendimentos com os demais 
partidos, reconhece que houve "avanços" em relação ao 
texto original, mas também proclama que o regimento 
continua sendo "duro" sob alguns aspectos, como a 
exigência de número mínimo de assinaturas para certos 
requerimentos e projetos de resolução. 

Na realidade, um cortejo feito com os regimentos 
das Constituintes — a partir da Assembleia de 1823 — 
demonstra que, em vários itens, a iniciativa dos 
constituintes sofre agora maiores limitações. Os 
requerimentos de urgência, por exemplo, terão de ser 
endossados por 94 constituintes. Em 1823 bastavam 
10; em 1934 e 1946, 25. Em 1946 bastava um 
constituinte para formalizar um projeto de resolução. 
Agora, esse tipo de proposição só pode ser viabilizada 
se tiver o apoio de 58 integrantes da Assembleia. 

Nas antigas Assembleias não houve qualquer 
disciplinamento à "discussão e votação imediata de 
matéria relevante". Agora, nesse caso, é necessário que 
a iniciativa seja formalizada por pelo menos 94 
constituintes. _ _ . 
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Em razão das diferentes circunstâncias politicas em 
que as Constituintes foram convocadas, os regimentos 
dessas Assembleias apresentam peculiaridades que as 
distinguem umas das outras. Na Constituinte de 1823, 
por exemplo, previa-se a rotatividade do cargo de 
presidente da Assembleia, através de eleições todos os 
meses, com possibilidade de reeleição, fórmula que nem 
de longe foi cogitada pelos atuais constituintes que 
votaram no deputado Ulysses Guimarães. 

Na Constituinte de 1891 já havia a preocupação com 
o controle da presença, tema que se agudizou nos 
últimos anos no Parlamento brasileiro, inclusive agora. 
O artigo 19 do regimento de 1891 estabelecia: "O 
representante que for obrigado a faltar por mais de três 
dias fará parte ao I o Secretário do impedimento 
legitimo que tiver". Artigo 20: "Se carecer de licença, 
deverá requerer por escrito ao Congresso; e, nomeada 
pelo presidente uma Comissão de três membros para 
dar parecer e lido este em sessão, será dado para Ordem 
do Dia e sem discussão posto a votos". 

O regimento da Constituinte de 1933/34, baixado 
pela ditadura Vargas, estabeleceu uma sanção mais 
concreta para os ausentes que deixaram de fazer jus à 
diária de cinquenta mil réis. Eram considerados 
"faltosos" aqueles que não participassem das votações 
da Ordem do Dia ou se retirassem do recinto das 
sessões, sem imperiosa justificativa perante o 
plenário". 

O novo regimento não trata dos deveres dos 
constituintes. Só dos seus direitos e prerrogativas. No 
inicio do mês, com a repercussão negativa do 
esvaziamento das primeiras sessões, foi ensaiada uma 
tentativa de disciplinar o comparecimento e a 
remuneração dos constituintes, mas, devido ao caráter 
polémico dessa questão, as lideranças partidárias 
preferiam omiti-la do regimento. 

Sinal dos tempos, o novo regimento inova com um 
preâmbulo encimado pela proclamação, subscrita e 
explicitada na primeira pessoa pelo presidente da 
Constituinte: "Faço saber que a Assembleia Nacional 
Constituinte aprovou e eu, Ulyssses Guimarães, 
presidente, nos termos do disposto no parágrafo 13 do 
art. 32 da res. n° 1 de 1987, da mesma Assembleia, 
promulgo a seguinte Resolução"... 

Gollor quer acabar 
com seus "marajás 

Maceió — O futuro secretário de Planejamento do 
governo de Fernando Collor, jornalista Mendonça Neto, 
afirmou ontem que ninguém vai receber no estado mais 
que Cz$ 60 mil, que é quanto percebe um ministro do 
Supremo Tribunal Federal. 

— O governador Collor vai receber uma folha de 
pagamento do funcionalismo 130 por cento acima da 
receita do estado. A folha vai ser enxugada a partir dos 
marajás e dos empregos acumulativos, acabando 
também como os funcionários-fantasmas, muitos deles 
residindo em outros estados». Adverte Mendonça. 

Na previsão do secretário, que foi candidato ao 
Senado nas eleições de novembro pelo PMDB, já a 
partir do mês de abril haverá uma redução de 40 % no 
total da folha. 
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