
Ulysses age sem 
respeitar normas 

As normas provisórias 
que disciplinam o funcio
namento da Assembleia 
Nacional Constituinte fo
ram desrespeitadas on
tem pelo deputado Ulys
ses Guimarães, que só as 
utilizou corretamente pa
ra encerrar a sessão an
tes da hora por falta de 
oradores. 

Na primeira sessão 
realizada após a aprova
ção das normas, Ulysses 
passou por cima delas 
duas vezes: na primeira, 
quando abriu a sessão 
sem a presença em plená
rio dos 94 deputados exi
gidos; depois, quando 
prorrogou, a pedido do se-
n a d o r M á r i o C o v a s 
(PMDB-SP), por mais 
dois dias o prazo para 
apresentação de emendas 
ao projeto de regimento 
definitivo, que as normas 
provisórias fixavam em 
cinco dias. 

Pèló 'regimento provi
sório da Constituinte, o 
quorum mínimo para a 
abertura de sessões é de 
94 parlamentares presen
tes. Caberá ao presidente 
da Assembleia, ou na sua 
ausência ao constituinte 
mais idoso, abrir os tra
balhos e designar cinco 
secretários, escolhidos do 
plenário, para auxiliá-lo 
na condução da sessão. 

As representações par
tidárias, segundo estabe
lecem as normas provisó
rias, terão líderes formal
mente Indicados à presi
dência da Constituinte. 
Para cada oito membros, 
as bancadas terão direito 
a um vice-líder. 

As sessões da Assem
bleia poderão ser ordiná
rias (realizadas nos dias 
úteis, das 14 às 18 horas) 
ou extraordinárias (em 
dia e hora diversos dos 
prefixados para as ordi
nárias). No segundo caso, 
serão convocadas de 
ofício pelo presidente da 
Constituinte ou por deli
beração do plenário, me
diante requerimento de 

pelo menos vinte consti
tuintes. 

Cada constituintes terá 
direito a usar da palavra 
por cinco minutos em ca
da sessão, de acordo com 
as normas provisórias. 
Isto durante as duas pri
meiras horas da sessão, 
já que a terceira hora ca
berá às lideranças parti
dárias e a última será 
destinada à apreciação 
da matéria constante na 
ordem do dia. 

A sessão poderá ser 
prorrogada por proposta 
do presidente ou a reque
rimento escrito de, pelo 
menos, vinte constituin
tes, desde que o plenário 
concorde. Não serão per
mitidos apartes aos pro
nunciamentos. 

O regimento provisório 
também disciplina o com
portamento das galerias, 
que não poderão se mani
festar. Por determinação 
do presidente, a seguran
ça da Constituinte poderá 
retirar do recinto qual
quer assistente que per
turbe a ordem dos traba
lhos. Ainda neste caso, a 
presidência poderá sus
pender a sessão. 

No plenário propria
mente dito, o regimento 
só admite a presença dos 
membros da Assembleia, 
dos funcionários em ser
viço e dos jornalistas cre
denciados pelo presiden
te, em lugares previa
mente determinados pela 
Mesa. 

DESCORTESIA 

As normas provisórias 
copiam os regimentos do 
Senado e da Câmara ao 
estabelecerem que ne
nhum constituinte poderá 
usar de "expressões des
corteses ou insultuosas", 
sob pena de receber ad
vertência do presidente e 
ter sua palavra cassada. 

Na apresentação de 
emendas e na discussão 
de matéria, o constituinte 
só discursará uma vez, 
pelo prazo de cinco minu

tos. No encaminhamento 
da votação, se represen
tante de partido, falará 
uma vez pelo prazo de dez 
minutos. Poderá, ainda, 
pedir a palavra pela or
dem, por três minutos, a 
fim de solicitar informa
ções sobre o andamento 
dos trabalhos ou formular 
reclamação. 

O regimento preliminar 
permite que as votações 
sejam realizadas pelos 
processos simbólico (le
vantam os que concor
dam, permanecem senta
dos os demais), nominal 
ou secreto. No caso das 
votações nominais, será 
utilizado o sistema de re
gistro eletrônico dos vo
tos ou a chamada dos 
constituintes, um a um. 

Qualquer délíDeraçao a 
ser tomada durante o 

•período em que estiver vi
gorando as normas tran
sitórias dependerá de 
aprovação por maioria 
absoluta da Constituinte 
(280 votos). Isso se aplica 
inclusive ao regimento 
definitivo, que deve rece
ber emendas até o próxi
mo dia 11. Até o dia 16, o 
relator da matéria apre
sentará seu parecer, que 
será incluído em ordem 
do dia para discussão no 
prazo máximo de sete 
sessões. 

Encerrada a discussão 
do projeto, a votação será 
realizada com ressalva 
das emendas, a serem 
examinadas em bloco. Os 
destaques, por sua vez, 
serão votados um a um, 
enquanto os substitutivos 
terão preferência de vota
ção sobre o projeto, 
prejudicando-o se apro
vados. 

Caberá ao relator fazer 
a redação final da maté
ria de acordo com o pro
nunciamento dos consti
tuintes. Concluída esta 
etapa, o regimento volta 
para referendo do plená
rio e vai ao presidente pa
ra ser promulgado como 
resolução. 


