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vão se apresentar e que o Presidente não tenha condições
para resolver.

Então, o que eu queria dizer era o auxílio dos meus
companheiros de Comissão, nesse caso, os meus mestres,
porque são os que conhecem essa matéria processual
como advogados, como profissionais, como regímentalís
tas, que auxiliassem a Presidência com essa idéia que foi
dada pelo Líder Carlos Sant'Anna. Quer dizer, a reunião
de um grupo, sobretudo o grupo que hoje debateu aqui,
os três oradores que aqui falaram e que poderiam, natu
ralmente, constituir a base de uma solução que pudesse
ser, como disse o Deputado Ruy Nedel, uma solução escri
ta, normas escritas. Porque se nós não pudéssemos adotar,
em virtude de vedações ou dificuldades criadas pelos re
gimentos exístentes, que nós passássemos a adotar, me
diante as transformações dessas normas em regimentos
especiais ou em normas obrigatoriamente observáveis
nesse período que nós estamos atravessando da nossa
missão.

Não sei se estou me fazendo entender. Eu queria que
V. Ex.as, por favor pessoal, e uma solicitação, no Instante
em que lhes coloco à frente, se reunissem, talvez amanha,
para que pudessem apresentar algumas idéias ao Pre
sidente, a fim de que, depois, pudesse ele coordená-Ias,
ou na feitura de diretrizes de trabalho OU na preparaçao
de normas regimentais de trabalho, que seríam substitu
tivas das que existem. Porque estamos aqui para fa~er
o projeto e não para discutir como. se vai fazer! Ol~ seja,
se desaparece o segundo substttutrvo, se o primerro se
segue, se temos que fazer ou conformar, se temos que
realizar.

Acho que o meu amigo Aluízio ca~pos ~a1vez tenha
levado a coisa um pouco longe demais. Nao temos a
obrigação de compor o projeto. Essa obrigação não está
escrita" em nenhuma norma regimental que eu conheça,
nem da Comissão nem da Assembléia Nacional Consti
tuinte. 'remos o dever de pegar os projetos que vierem e,
através da nOSSa análise, fazer neles um tratamento que
seja ao mesmo tempo de substância e de forma. Mas nós
não temos a iniciativa de criar situações emanad~ da
nossa competência comissionaI. Nós temo~ obpgac:w de
fazer com que o material que nos chegue a mao seja re
manejado de forma conveniente na su:a forma.. tanto
quanto possível, com a elímínacão de defeIt<;s.que as v~es
já não são tão de forma como de matéría, ma~ ISSO
sempre no quadro de uma atribuição ~elegada. ~ _n3.O de
uma atribuição originária. Essa é a minha opimao.

Mas, de qualquer maneira, peço aos três nobres 90n8
tituintes, Fogaça, Sant'Anna e Campos, que ,se re~n~m
o mais breve possível, para que apresentem a ~r~~Id~n
eía sugestões que possam ser transformadas ·em.ínícíattva
de generalização como normas de trabalho escrito.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - O Depu
tado Carlos Santa'Anna é o responsável.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Deputado
Carlos Santa'Anna seria o responsável principal, diz o Se
nador Fogaça, porque V. Ex.a colocou·a questão em termos
quase que de liderança, de preocupação de Líder - e eu
submeto a ambos. Então, fica assím eombínado. Consti
tuinte Carlos S·anta'Anna, em que prazo pode fazer isto?

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Ama
nhã, pela manhã.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O que diz o
representante do pensamento católico? (Risos.)

O SiR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Seria
melhor fazermos uma reunião no seu ou no meu gabinete,
amanhã, para discutirmos e elaborarmos um texto para,
depois, apresentarmos ao Senador.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não, acho que
antes do texto devam vir as questões.

A Comissão está de acordo com essa sugestão?

Então, obtendo a concordância da Comissão, designo o
nobre Líder para esse trabalho.

Há mais alguma matéria a ser tratada? (Pausa.)

Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reu
nião, agradecendo a presença de todos.

Está encerrada a reunião.

Termo de Reunião

Aos quinze dias do mês de setembro de mil novecentos
e oitenta e sete, às nove horas e trinta minutos, a Comis
são de Sistematização deixou de reunir-se, por falta de
quorum. Aguardando-se o decurso do prazo por trinta mi
nutos, e persistindo a insuficiência de número regimental,
às dez horas, o Senhor Constituinte Aluízio Campos, Pri
meiro-Vice-Presidente no exercício da Presidência, decla
rou que aquela reunião destinada a dar continuidade aos
debates do Substitutivo do Relator, Constituinte Bernar
do Cabral, deixava de se realizar, convocando, em seguida,
nova reunião, para o mesmo dia, às quatorze horas, no Ple
nário do Senado Federal. Compareceram os seguintes Se
nhores Constituintes: Christóvam Chiaradia, Edme Tava
res, Inocêncio Oliveira, José Fogaça, Paulo Ramos, Rober
to Freire, Siqueira Campos, Délio Braz, Enoc Vieira e Vi
cente Bogo. E, para constar, eu, Maria Laura Coutinho,
Secretária, lavrei o presente termo.

27.a Reunião Extraordinária

Aos quinze dias do mês de setembro de mil novecn
tos e oitenta e sete, às quatorze horas e trinta e oito minu
tos, no Plenário do Senado Federal, reuniu-se a Comissão
de Sistematiazção, sob a Presidência do Senhor Consti
tuinte Aluízio Campos, Vice-Presidente no exercício da
Presidência, presentes os Senhores Constituintes: Ademir
Andrade, Alceni Guerra, Antonio Farias, Artur da Tá
vola, Celso Dourado, Christóvam Chiaradia, Darcy pozza,
Edme Tavares, Gerson Peres, Inocêncio Oliveira, José Ge
raldo, José Paulo Bisol, José Ulisses de Oliveira, Luis
Eduardo, Lysâneas Maciel, Manoel Moreira, Mário Assad,
Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Oscar Cor
rêa, Paulo Pimentel, Paulo Ramos, Plinio Arruda Sampaio,
Prisco Viana, Renato Vianna, Roberto Freire, Sigmaringa
Seixas, Aldo Arantes, Bocayuva Cunha, Chagas Rodrigues,
Fernando Santana, Itamar Franco, João Agripino, Jonas
Pinheiro, José Genoíno, José Tavares, José Tinoco, Luiz
Salomão, Michel Temer, Miro Teixeira, Mozarildo Caval
canti, Octávio Elisio, Simão Sessim e Vilson Souza. Estive
ram presentes, ainda, os Senhores Constituintes não in
tegrantes da Comissão: Darcy Deitas, Naphtali Alves de
Souza, José Fernandes, Domingos Leonelli, José Carlos
Sabóia, Jorge Hage, Chico Humberto, Valmir Campelo, Ruy
Bacelar, Maguíto Vilela, Edmilson Valentim, Amaury
Müller, Davi Alves Silva, José Elias Murad, Paulo Delgado,
iRonaro Corrêa e Floriceno Paixão. Deixaram de compare
cer os Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Adolfo Oli
veira, Afonso Arinos, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aloy
sio Chaves, Antôníocarlos Konder Reis, Antoniocarlos
Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Bernardo Cabral, Bran
dão Monteiro, Carlos Chiarelli, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferrei
ra Lima, Eraldo Tinoco, Fernando Bezerra Coelho, Fernan
do Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Ly
ra, Francisco Benjamín, Francisco Dornelles, Francisco
Pinto, Francisco Rossi, Gastone Righi, Haroldo Lima, Ha
roldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, Jamil Haddad, Jarbas Pas
sarinho, João Calmon, João Herrmann Neto, Joaquim Be
vilácqua, José Fogaça, José Freire, José Ignácio Ferreira,
José JorgG, José Lins, José Luiz Maia, José Mauricio, José


