
Partidos vão discutir 
proposta de regimento 

N 

Quando a Constituinte se 
instalar, a 1- de fevereiro 
próximo, deverá contar 
com pelo menos um ante-
projeto de regimento inter
no, para regulamentar 
suas atividades. Neste sen
tido, já se estiòmovimen-
tando o PMDB.Ô PFL e o 
PDS, segundo relatou a 
EBN. sbs.Ti! 

O PMDB, através de seu 
presidente, 'UljSses Gui
marães, por exemplo, pe
diu a alguns deputados, co
mo Prisco Vianay Euclides 
Scalco e Carlos Santana, 
que elaborassem um esbo
ço de regimento interno pa
ra a Constituinte, informou 
a EBN.. » Mi 

Por iniciativa do senador 
recém-eleitov'-Jarbas Pas
sarinho, e do líder do parti
do na Câmara, deputado 
Amaral Neto, o PDS vai re
digir um anteprojeto de re
gimento interno para a 
Constituinte e também pa
ra a Câmara, o Senado e o 
Congresso. 

Na área do PFL, o líder 
do partido no Senado, Car
los Chiarelli, vai iniciar 
contatos com as lideranças 

partidárias no Senado, ob-
jetivando marcar uma reu
nião para tratar do assun
to, antes do dia 15 de janei
ro. Para isso, Chiarelli que 
se encontra em Porto Ale
gre, deverá viajar a 
Brasília na sexta-feira pró
xima. Para o senador gaú
cho, uma longa discussão 
sobre o funcionamento da 
Constituinte desgastaria 
sua imagem perante a opi
nião pública. Daí, a seu 
ver, a conveniência de se 
procurar antecipar a solu
ção do problema. 

Para o deputado Amaral 
Neto, um dos problemas 
que o regimento interno da 
Constituinte precisa disci
plinar é o da entrada e da 
saída de pessoal no Con
gresso, para evitar os es
quemas de pressão sobre 
os constituintes, que ele 
acredita serão montados. 
Nesse sentido, ele defende 
que o próprio acesso às ga
lerias deveria ser feito 
através de convites, que se
riam organizados diaria
mente pela Mesa da Consti
tuinte. 


