
Regimento de Ulysses prevê 
esboço da Carta em 60 dias 

Brasília — A Mesa que dirigirá os 
trabalhos da Assembleia Nacional Cons
tituinte será composta por sete membros 
e dois suplentes. Sua escolha será por 
voto secreto. A Comissão da Constitui
ção, com 83 membros designados pelo 
presidente da República por indicação 
dos partidos, será encarregada de, em até 
60 dias, elaborar um esboço da nova 
Carta. Estas são algumas das normas 
propostas no Regimento Interno elabora
do pelo deputado Prisco Viana (PMDB-
BA) a pedido do presidente do partido, 
deputado Ulysses Guimarães. 

O documento tem 27 artigos e disci
plina até a ocupação das galerias: só terão 
acesso a elas pessoas convidadas, repre
sentantes do Corpo Diplomático e im
prensa. A parte das galerias destinada ao 
público será ocupada mediante convites 
distribuídos aos partidos, na proporção 
da sua representação. 

Todo poder 
Segundo o Regimento de Prisco, o 

presidente da Assembleia Nacional Cons
tituinte terá amplos poderes, tanto no 
que diz respeito à designação de mem
bros para o funcionamento da Grande 
Comissão, como para resolver soberana
mente todas as questões relativas ao 
plenário. No entanto, ele só terá direito 
de voto nos escrutínios secretos e nos 
casos de empate. Já começam a surgir 
dúvidas nesta questão: alguns parlamen
tares que tiveram acesso ao documento 
querem que o presidente participe de 
todas as votações porque, afinal, também 
foi eleito constituinte. 

A Mesa será composta pelo presiden
te, dois vice-presidentes, quatro secretá
rios e dois suplentes de secretários esco

lhidos em um ou mais escrutínios pelo 
voto direto e secreto. O Regimento não 
esclarece, porém, se o presidente será 
eleito em dois turnos caso não consiga 
maioria absoluta de votos na primeira 
votação. 

O estudo propõe a criação de uma 
Comissão da Constituição (a Grande Co
missão), integrada por 83 membros, no
meados por ato do presidente, mediante 
indicação dos partidos ou grupo de parti
dos. Esta Comissão terá 45 dias, prorro
gáveis por mais 15 para elaboração do 
projeto. Cada partido com assento na 
Assembleia terá direito de indicar, no 
mínimo, um representante na Grande 
Comissão. 

As vagas neste seleto grupo serão 
preenchidas de forma proporcional às 
bancadas, de acordo com o seguinte crité
rio: dividir-se-ã por 83 o número total de 
constituintes para obter-se o quociente da 
Constituinte, desprezando o resto. Divi-
dir-se-á, em seguida, o número de inte
grantes de cada partido ou grupo de 
partidos com representação na Assem
bleia pelo quociente apurado na opera
ção anterior, obtendo-se então o quocien
te partidário, isto é, o número de mem
bros da Comissão que cada bancada po
derá indicar. 

Prazo fixo 
A Comissão vai eleger um presiden

te, um vice e um relator-geral e poderá 
criar subcomissões, se considerar oportu
no. Todos os estudos feitos para a nova 
Constituição deverão ser encaminhados 
pelo presidente da Assembleia à Comis
são, que optará por utilizar esses subsí
dios ou não. 

Depois de pronto, o projeto da Cons

tituição irá para plenário e durante 30 f 
dias será discutido. Nos primeiros 15 i 
dias, todos os constituintes poderão apre
sentar emendas e, se ao final deste prazo 
a discussão não estiver esgotada, qual
quer constituinte, com apoio de no míni
mo 60 membros, poderá pedir o encerra
mento. 

Com as emendas, o projeto voltará 
para a Comissão, que em 30 dias deverá 
apresentar a nova proposta. Em plenário, 
o texto não será mais debatido: apenas 
será permitido que dois oradores de cada 
partido encaminhem a votação, sendo um 
contra e um a favor da matéria em 
deliberação. As emendas serão votadas 
separadas em grupos de acordo com os 
pareceres favoráveis e contrários, ressal
vados os destaques. 

Pela proposta do deputado Prisco 
Viana, os partidos, isoladamente ou em 
coligação, com bancada mínima de 15 
constituintes, serão representados peran-, 
te a Mesa da Assembleia por um líder 
eleito. Os pedidos de destaque nas vota
ções somente serão acolhidos pelo presi
dente da Assembleia quando formulados 
por líder de partido ou de grupo de 
partidos ou pessoalmente pelo autor da 
emenda, com o apoio de pelo menos 60 
constituintes. 

Para pedir verificação de votação 
também é necessário reunir 60 assinatu
ras e, depois de concluído o processo, 
não será permitido repeti-lo com menos 
de uma hora de diferença. Concluída a 
votação do projeto e das emendas, a 
matéria será restituída à Comissão da 
Constituição que em 15 dias deverá ela
borar a redação final, que voltará para 
ser votada no plenário. 


