
Regimento provisório 
recebe muitas emendas 

Brasília — A discussão sobre o 
regimento provisório para funciona
mento da Constituinte desenhou um 
retrato acabado da fome de partici
pação dos membros da assembleia. 
O regimento provisório destinado a 
existir no máximo até o final do mês, 
quando o regimento definitivo deve
rá estar aprovado, recebeu 72 emen
das, que provocariam 165 modifica
ções no texto original. 

O relator, senador Fernando 
Henrique Cardoso (PMDB-SP), pas
sou a noite de quarta-feira para quin-
ta-feira trabalhando no assunto e, ao 
final, não acolheu nenhuma modifi
cação substantiva, mas concordou 
em reduzir o papel do líder de banca
da, conforme as emendas patrocina
das pelo grupo dos anjos. "Estou 
apresentando um substantivo que 
mantém as mesmas ideias do projeto 
original, embora ele tenha se torna
do mais conciso e um pouco mais 
enxuto", disse o senador. 

Fernando Henrique Cardoso te
ve o auxílio do deputado Aloísio 
Chaves (PFL-PA), do Senador Car
los Chiarelli (PFL-RS) e do depu
tado Plínio de Arruda Sampaio (PT-
SP) na execução da tarefa, que o 
obrigou a solicitar o adiamento da 
sessão da Constituinte, marcada pa
ra as 14 horas. A sessão teve seu 
início transferido para as 20 horas de 
ontem. 

Segundo o substitutivo do sena
dor paulista não haverá voto de 

liderança — os líderes terão uma 
hora para encaminhar votações e 
apresentar seus argumentos, mas as 
votações serão individuais e nomi
nais. O relator estabeleceu o quorum 
de um sexto da Constituinte — 94 
constituintes — para que sejam ini
ciados os trabalhos. Enquanto esti
ver em vigor o regimento provisório, 
as matérias serão deliberadas em 
plenário por maioria simples. 

Fernando Henrique Cardoso 
pretende que no regimento definiti
vo as matérias somente sejam apro
vadas pela maioria absoluta dos 
membros da Constituinte (279 cons
tituintes), sendo mantido o quorum 
de um sexto para abertura dos traba
lhos. No final da tarde de ontem, a 
gráfica do Senado Federal estava 
imprimindo os avulsos que foram 
distribuídos antes do início da 

sessão. 
Protesto 

O PDS divulgou nota acusando o 
senador Fernando Henrique Cardo
so de ter, deliberadamente, provoca
do o adiamento da sessão, "com o 
intuito de desviar a atenção do des
controle da política económica do 
governo, em consequência do fracas
so do Plano Cruzado". O senador 
Fernando Henrique Cardoso alegou 
que solicitou o adiamento da sessão 
porque o trabalho não ficou pronto 
no tempo devido. "Meu lema é se
riedade e urgência", esclareceu. 


