
4 aprovação, 
em meia 

hora, sem 
discussões. 

A Assemble ia 
Nacional Consti
tu inte poderá 
realizar, extraor
dinariamente, 
sessões aos sába
dos e domingos 
ou em horários 
diferentes das 
sessões ordiná

rias, que seráo de segunda a sexta-
feira das 14 às 18 horas. Isso de 
acordo com as normas provisórias 
para o funcionamento da Consti
tuinte aprovadas ontem pelo ple
nário, com base em parecer apre
sentado pelo relator, senador Fer
nando Henrique Cardoso (PMDB-
SP). 

A permissàp para que a im
prensa possa circular pelos cantos 
do plenário e alguns pontos especí
ficos, a serem determinados pela 
Mesa da Constituinte, tal como 
ocorre atualmente, foi garantida 
pelo parecer de Fernando Henri
que'Cardoso. Havia um movimento 
para proibir a entrada de jornalis
tas, restríngíndo-os apenas às ban
cadas isoladas, perto das galerias. 
Cardoso acha que deve haver um 
entendimento entre o comité dos 
jornalistas credenciados e a Mesa. 

As normas provisórias deter
minam que começa a contar de ho
je, e por cinco dias, o prazo para 
que os constituintes possam apre
sentar emendas ao antreprojetõ de 
regimento interno definitivo da 
Constituinte. Com isso, os prazos 
pré-estabelecidos pelos líderes 
partidários, para acabar a votação 
até o dia 24, podem ficar prejudica
dos e ultrapassados. 

O parecer de Fernando Henri
que Cardoso acaba com o voto de 
liderança, por considerar esse tipo 
de voto uma aberração na Consti
tuinte. E garante o voto individual 
para todos os constituintes. Para 
que o presidente da Constituinte 
não seja sobrecarregado, o parecer 
de Fernando Henrique Cardoso 
prevê que Ulysses Guimarães po
derá nomear Ad Hoc, cinco secre
tários por sessão, para auxiliá-lo e 
até substituí-lo eventualmente na 
direção dos trabalhos da Assem
bleia. 

Também segundo o parecer, 
acatando emenda do deputado Joa
quim Haydeckel (PMDB-MA), foi 
alterada a frase com a qual o presi
dente inicia os trabalhos, que pas
sou a ser: "Sob a proteção de Deus 
e em nome do povo brasileiro ini
ciamos os nossos trabalhos". O tre
cho "em nome do povo brasileiro" 
nunca constou da frase de abertura 
de sessões do Congresso ou mesmo 
dos primeiros cinco dias da Consti
tuinte. 

O quórum para deliberação, 
até a aprovação do regimento in
terno permanente, será de maioria 
absoluta — 280 constituintes —, 
sendo computado o voto indivi
dual; e para a abertura de sessão 
tem que haver o mínimo de 94 cons
tituintes (um sexto dos presentes). | 


