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\ A LÉM da questão político-institucional fundamental 
j * * - de se chegar a um acordo, a fim de que a Assem-
ibléia Constituinte não seja absoluta, mas também não 
! fique reduzida a um parlamento com poderes de revisão 
'constitucional — discussão centrada agora no "projeto 
,de decisão" previsto no projeto de Regimento e no 
I funcionamento do Senado e da Câmara —, há outros 
í pomos de discórdia quanto à participação e à representa
tividade dos 559 constituintes. 
! E paradoxal — observam parlamentares de saber 
^jurídico acima da média — que num momento em que 
ideputados e senadores preferem, em qualquer ocasião, o 
'tratamento de constituintes, esteja para ser aprovado, no 
^Regimento, o artigo assegurando apresentação de emen-
;das ao Projeto da Constituição, subscritas por um 
imínimo de 30 mil eleitores, em listas organizadas por 
'pelo menos três entidades associativas, legalmente cons
tituídas. 
. Embora o projeto de Regimento imponha uma 
isérie de condições que dificultam ao máximo a apresen
tação de tais emendas, está em jogo uma questão de 
[princípio, ou seja, a da própria representatividade da 
Assembleia Constituinte. Como se sabe, os grupos de 
pressão da chamada sociedade civil, geralmente entida
des de esquerda ou extrema-esquerda, não se sentem 
Quantitativamente bem representados na atual Assem-
jbléia, e na verdade não estão. A soma dos representan
tes dos partidos esquerdistas não passa de 50, e calcula-se 
que o PMDB não abrigue mais de 100 "camuflados" e 
'"simpatizantes". Assim é que pressionaram, e estão por 
ilhter essa concessão por parte da maioria dos consti
tuintes. 

No frigir dos ovos das negociações entre a "Aliança 
Democrática", o PMDB histórico e as esquerdas, espe-
J-a^e que acabe por ser aceito esse tipo nada ortodoxo de 
participação direta dos eleitores no trabalho dos consti
tuintes que eles mesmos elegeram. O perigo apontado é 
tKde que, de concessão em concessão, terminem os 
j:ójistituintes também por ceder quando tiverem de 
enjtrar no mérito da questão. Por que não acabar, então, 
no texto constitucional, com a exclusividade de iniciativa 
tias leis que detêm o Presidente da República, a Câmara 
js ò Senado, permitindo-se que entidades associativas 
apresentem projetos de lei? 

Outra contenda tem a ver com a participação dos 
constituintes nas comissões constitucionais. É um proble
ma de representatividade interna, essencialmente polí
tico. 

O projeto do relator Fernando Henrique Cardoso 
estipula a criação de oito comissões por temas, mais a 
necessária "Comissão de Sistematização". As comissões 
básicas serão integradas, cada uma, por 63 membros 
titulares e igual número de suplentes, o que dá um total 
de 1008 indicações. Ouinhentos e quatro constituintes 
serão membros titulares das comissões. A Comissão de 
Sistematização — que vem sendo torpedeada em termos 
de representatividade interna — deverá ter 49 titulares e 
igual número de suplentes, além dos presidentes e 
relatores das demais comissões e os relatores das subco
missões. Como estão previstas 24 subcomissões, a Co
missão de Sistematização terá, quando estiver funcionan
do a todo vapor, 138 membros, incluídos os suplentes. 

Maior participação do que esta — ironiza um 
parlamentar do PMDB—só assegurando a participação, 
nas comissões, de representantes das tais entidades 
associativas, como prevê o art. 23 do Projeto de Regi
mento, no caso da apresentação de propostas "popula
res" de emendas ao Projeto da Constituição. 

Finalmente, há a discussão em torno dos líderes na 
Constituinte, já que, segundo o art. 12 do Projeto do 
Regimento, "as representações partidárias terão líderes 
e vice-líderes". 

A questão é politicamente delicada no PMDB, 
onde o senador Mário Covas luta contra a pretensão do 
líder do partido na Câmara, Luiz Henrique, de ser 
também o líder na Constituinte. Mas, em tese, ainda que 
todos os partidos com assento na Assembleia devam ter 
participação proporcional nas comissões constitucionais, 
questiona-se o instituto da liderança numa Assembleia 
Constituinte, partindo-se do pressuposto de que cada 
constituinte é sua própria circunstância. Não havendo 
fidelidade partidária^ neii^^»fe de liderança, nem fecha
mento de questão^ há^mgpi pergunte o que fará, 
exatamente, um U^fuTwQDStituinte. Será escolhido 
apenas para "discutir matéria da Ordem do Dia e 
encaminhar votação", Otf'láflicar os representantes de 
seu partido nas comissões'*, torno está na proposta de 
Regimento Interno? 
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