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A partir da promulgação da nova 
Constituição brasileira, prevista para o 
finai de novembro ou começo de de
zembro, também os estados estarão en
volvidos no processo de elaboração de 
suas Constituições, muito semelhante 
ao que se desenvolve na Assembleia 
Nacional Constituinte, mas com uma 
tarefa bem mais simples e, por isso, 
mais fácil e mais rápida. O texto da 
Constituição federal, neste momento 
em elaboração, deverá fixar, nas dispo
sições transitórias, o prazo de seis me
ses para a adaptação das Cartas esta
duais, mas, desde já, alguns estados se 
adiantam na montagem de suas Consti
tuintes. 

A Assembleia Legislativa do Para
ná é a única do País que já se transfor
mou em Constituinte, desde o início do 
período legislativo em curso. Ali foi 
criada, por iniciativa do deputado Ne-
reu Massignam, uma comissão especial 
de reforma da Constituição, que só fal
ta ir a plenário para definir a forma de 
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trabalho, tão logo seja promulgada a 
Constituição federal. 

Em São Paulo, por iniciativa da As
sembleia Legislativa, será promovido 
em outubro um encontro de deputados 
estaduais para debater a forma de tra
balho. O convidado especial será o rela
tor da Comissão de Sistematização da , 
Assembleia Nacional Constituinte, de- • 
putado Bernardo Cabral (PMDB-AM). 
A principal indagação que lhe será feita 
é: as Constituições estaduais serão ela
boradas com autonomia ou apenas 
adaptadas ao texto da nova Carta fe
deral? 

Na Bahia, o presidente da Assem
bleia Legislativa, deputado Coriolano 
Sales, assegura que não vai enviar fun
cionários para observar o mecanismo 
operacional da Constituinte federal. 
Nem requisitar servidores da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal. 

Sales espera realizar um congresso 
nacional de deputados estaduais para o 
exame desses problemas e já determi
nou a uma comissão especial que colete 
propostas entre a população baiana. 

Também a Assembleia Legislativa 

de Pernambuco já tem uma comissão 
encarregada dos trabalhos prelimina
res de elaboração da nova Constituição 
estadual. Garante o presidente da As
sembleia, deputado João Fereira Lima, 
que Pernambuco está suficientemente 
preparado para a tarefa, não necessi- i 
tando da assessoria de Brasília. Em vez 
disso, foram realizados vários encon
tros e duas reuniões preparatórias, uma 
em Goiás, outra em Minas Gerais. 

Seguindo o exemplo de Curitiba, 
em Florianópolis o deputado Aloísio 
Piazza (PMDB), com o aval das lideran
ças dos demais partidos, pretende for
malizar projeto que transforma a As
sembleia Legislativa de Santa Catarina 
em assembleia constituinte estadual, 
com funcionamento a partir de 15 de 
novembro. 

No Rio de Janeiro, a Comissão In-
terpartidária Pró-Constituinte, criada * 
pela Assembleia Legislativa desde o co
meço do ano, está certa de que poderá, 
como as demais assembleias, ter o di
reito de elaborar a Constituição esta
dual tão logo a Assembleia Nacional 
Constituinte encerre seus trabalhos, 

com a promulgação da Constituição fe
deral; O presidente da comissão de 20 
deputados, Elmino Coutinho, já esteve 
várias vezes em Brasília para acompa
nhar as atividades da Constituinte. 

A Assembleia Legislativa do Pará, 
por enquanto, limitou-se a criar uma 
comissão especial, no começo do ano, 
para definir as providências prelimina
res com vistas ao futuro trabalho. A 
comissão não se reuniu nenhuma vez e 
seus membros estão também aguar
dando a promulgação da Constituição 
Federal. O PDS, por sua vez, está pre
parando um anteprojeto de Constitui
ção para apresentar ao plenário da as
sembleia, mas isso só ocorrerá após a 
promulgação de Carta federal. 

Embora em ritmo lento e prejudi
cada por uma greve de três meses do 
funcionalismo estadual, a Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul está-se 
preparando, desde o início do ano, para 
a elaboração da futura Carta estadual. 
Ali Já funciona, por iniciativa do depu
tado Jarbas Lima, uma Comissão Espe
cial de Assuntos Constitucionais, inte

grada pelos líderes das cinco bancadas 
partidárias. 

A transformação da Assembleia 
Legislativa de Goiás em constituinte 
tem sido, desde o início do ano, a maior 

í preocupação dos cinco partidos ali re-
I presentados. E, assim pensando, o pre-
I sidente da Assembleia, deputado Fre-
1 derico Jayme Filho, determinou a reali
zação de reformas no prédio atual. 

j Em Cuiabá, no dia 3 último, foi lan-
j cada oficialmente a campanha organi
zada pela Assembleia Legislativa de 

í Mato Grosso para a elaboração da futu-
j ra Constituição do Estado. A campa-
\ nha é denominada "Você decide". 

Também em Mato Grosso do Sul já 
existe uma comissão especial consti
tuinte, que pretende funcionar nos mol
des da Comissão de Sistematização da 
Assembleia Nacional Constituinte. 
Quem primeiro se manifestou sobre a 
elaboração da Carta estadual foi a de
putada Marilu Guimarães, líder da ban
cada do PFL, que propôs o levantamen
to, pela comissão, dos temas mais im
portantes, ligados à educação, saúde, 
menor e tributos. 

A Assembleia Legislativa do Ama
zonas utilizará todos os procedimentos 
que a Constituinte federal usa para á 
elaboração da nova Carta, incluindo a 
criação de subcomissões, comissões te-t-, 
máticas e uma comissão de sistemati^; 
zação. Uma preocupação é fixar no tex-* 
to a questão dos incentivos fiscais parsC 
as indústrias que se instalem na Zona-
Franca de Manaus. "É preciso definira 
bem essa questão para que a Zonar 
Franca não sofra os sobressaltos det 
ameaças à sua existência", explica o£ 
deputado José Filho, presidente da Co* 
missão'Pró-Constituinte. T, 

Em Minas Gerais, somente este mêSj 
deverá ser criada a comissão espeí$4 
constituinte destinada a preparar -hyè&y 
quema de trabalho para a elaborllâQÍ 
da Constituição do Estado. Já íeranr 
feitos contatos com a Assembléiá«#âr 
cional Constituinte, para que o mesmo; 
modelo usado em Brasília seja adofcàda 
em Minas. *I4 \: 
(Levantamento da rede de sucursais;; 
texto final de Manoel Vilela, Brasília/A
gência Estado.) 


