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A partir de 1" de março, o 
Senado, a Câmara e o Con
gresso reformularão seus 
regimentos internos para 
compatibilizar a realização 
de suas sessões, em cará-
ter extraordinário, ao "fun
cionamento prioritário" da 
Constituinte. Esta é a pro
posta que o relator do regi
mento interno da assem
bleia, senador Fernando 
Henrique Cardoso (PMDB-
SP). faz no substitutivo que 
concluiu ontem e será leva
do hoje ao plenário para vo
tação até terça-feira. A so
lução foi negociada inten
samente pelo relator com 
os deputados, que preten
diam estabelecer desde lo
go que a Câmara e o Sena
do deveriam reunir-se ape
nas extraordinariamente, e 
os senadores, que insisti
ram na garantia de que as 
duas Casas deveriam defi
nir como desenvolveriam 
suas atlvidades. 

Outro item que requereu 
muitas conversações foi o 
das lideranças na Consti
tuinte. Pela proposta de 
Fernando Henrique, a indi
cação dos líderes será feita 
em documento encaminha
do à presidência, pelas 
bancadas dos partidos, e o 
lider de bancada com mais 
de 15 membros pode discu
tir matérias e encaminhar 
votação. Já o lider da ban
cada com menos de 15 inte
grantes poderá falar por 
dois minutos e meio - meta
de do tempo concedido ao 
lider de mais de 15 parla
mentares -, em qualquer 
fase da sessão, salvo em 
processo de votação, para 
comunicação urgente de in
teresse da linha político-
partldária. 

Fernando Henrique suge
re ainda que no horário de 
comunicações das lideran
ças o partido com mais de 
200 membros tenha 20 mi
nutos, o que tem mais de 
100 e menos de 200 mem
bros,' dez minutos, o que 
tem uma bancada entre 15 
e 100 constituintes cinco 
minutos, e aquele com me
nos de 15 parlamentares, 
três minutos. 

O substitutivo abre espa
ço para a participação po
pular, ao permitir que as 
Assembleias Legislativas. 
Câmaras de Vereadores, 
tribunais e entidades re
presentativas de segmen
tos da sociedade apresen
tem sugestões contendo 
matéria constitucional, que 
serão encaminhadas pela 
Mesa às oito comissões te-

terá toda 

máticas. As 24 subcomis
sões realizarão entre cinco 
a oito reuniões para au
diência a entidades da so
ciedade. 

O texto do relator assegu
ra a apresentação de emen
da ao projeto de Constitui
ção subscrita por no míni
mo 30 mH eleitores, em lis
tas organizadas por três ou 
mais entidades associati
vas, ?ega!mer.te cinsti-
tuidas, que se responsabili
zarão pela idoneidade das 
assinaturas. A assinatura 
de cada eleitor deverá ser 
acompanhada de nome 
completo e legível, endere
ço e dados identificadores 
de seu título. A proposta po
pular terá a mesma trami
tação das emendas dos 
constituintes, mas se rece
ber unanimemente parecer 
contrário da comissão, só 
poderá ir a plenário se assi
nada por um constituinte. 
Um dos autores da propos
ta, indicado quando da 
apresentação, poderá 
discuti-la perante a comis
são pelo prazo de 20 minu
tos. Cada eleitor poderá 
subscrever no máximo três 
propostas - e não uma, co
mo pretendia anteriormen
te o relator. 

Favorável a um referen
do sobre o texto da Consti
tuição, Fernando Henrique 
permite, no substitutivo, 
que sejam apresentados 
projetos de resolução rela
tivos a consulta plebiscitá
ria durante a elaboração 
da nova Carta. 

A Constituinte se reunirá 
ordinariamente às terças, 
quartas e quintas-feiras à 
tarde, e às sextas-feiras pe
la manhã. Nâo haverá ses
são às segundasfeiras e aos 
sábados, salvo em caráter 
extraordinário. Após a elei
ção da Mesa, as lideranças 
indicarão os constituintes 
que estudarão os temas 
constitucionais em oito co
missões, integradas, cada 
uma. por 63 membros titu
lares e igual número de su
plentes. As comissões e 
subcomissões se reunirão 
de manhã, ou extraordina
riamente em outros horá
rios. 

Em 60 dias, as comissões 
deverão concluir seus tra
balhos, e encaminhá-los à 
Comissão de Sistematiza-

prioridade 
ção, que terá 30 dias para 
apresentar à Mesa o proje-
to de Constituição. Integra
da pelos presidentes e rela
tores das comissões, pelos 
relatores das subcomissões 
e por.49 membros, a Comis
são de Sistematização será 
assessorada por um grupo 
de filólogos "de notório sa
ber". 

A votação do projeto de 
Constituição será feita por 
títulos ou capítulos, e em 
qualquer votação ostensiva 
o presidente da Assembleia 
terá apenas voto de desem
pate, podendo, em es
crutínio secreto, votar co-
nio qualquer constituinte. 
A votação de matéria cons
titucional será sempre fei
ta pelo processo nominal e 
maioria absoluta de votos 
dos membros da Assem
bleia. 

As sessões extraordiná
rias poderão ser requeri
das por no mínimo 94 cons
tituintes ou líderes que re
presentem esse número. As 
sessões serão abertas com 
a presença de no mínimo 56 
parlamentares, e as vota
ções só serão iniciadas se 
estiverem presentes pelo 
menos 280 constituintes. 
Elas podem ser assistidas 
por qualquer cidadão, das 
galerias, desde que este
jam desarmados e fiquem 
em silêncio. O substitutivo 
prevê sessões secretas, por 
deliberação do plenário, a 
pedido do presidente ou de 
94 constituintes, mas em 
nenhum caso admite a 
apreciação, em sessão se
creta, de matéria que dire-
ta ou indiretamente diga 
respeito à elaboração cons
titucional. 

Fica criado, pelo substi
tutivo, o Serviço de Divul
gação, utilizando pessoal 
da Câmara e do Senado e, 
se necessário, profissionais 
especializados. Em colabo
ração com a Radiobrás, o 
Serviço de Divulgação ieri-
rá gerar programas a se
rem veiculados diariamen
te, no rádio e na televisão, 
durante 10 minutos, dividi
dos em blocos de cinco mi
nutos. O presidente da As
sembleia poderá requisitar 
horário de até 60 minutos 
para a divulgação de fato 
relevante, de interesse da 
Constituinte. As emissoras 
de televisão educativas. e 
estatais cederão até uma 
hora diária para o Serviço 
de Divulgação, que usará 
ainda "A Voz do Brasil" e o 
' 'Projeto Minerva''. 


