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Uma Carta

Ricos e pobres
podem afundar
no mesmo barco

para o
ano 2000

"O ajustamento ortodoxo,
monitorado pelo FMI recessionista e descarregado somente
nos ombros dos países devedores, não apenas demonstrou-se
insuficiente para liquidar o
problema da dívida mas é injusto e socialmente cruel: inviabiliza o crescimento sustentado da renda e do emprego,
compromente o futuro das novas gerações e desafia a consolidação da democracia, ao aguçar a desigualdade social."
Com essas palavras, o presidente da Câmara Federal e da
Assembléia Nacional Constituinte, deputado Ulysses Guimarães, definiu a posição do
Brasil em face do problema da
dívida externa dos países latino-americanos, que reuniramse numa Assembléia Parlamentar, em Brasília, de 14 a
16 deste mês, para tratar do
problema, com a presença de
personalidades representativas
de todas as nações interessadas
em reduzir as desigualdades
entre os países ricos e pobres.
Segundo Ulysses, ao fim deste
ano, a dívida dos países em desenvolvimento ultrapassa a cifra de um trilhão de dólares,
mais do que o dobro do valor
total das exportações de todos
eles. Há, segundo o presidente
da ANC, "o grave risco de que
uma deterioração das condições econômicas mundiais nos
próximos meses, arraste os países devedores para a insolvência completa, involuntária e indesejável" .
Ulysses Guimarães vê o perigo da Insolvência completa dos devedores

Após onze meses de trabalhos ininterruptos, as festas
de fim de ano - Natal e AnoNovo - interrompem por
poucos dias os trabalhos
constituintes, exatamente no
momento em que a reflexão
sobre 1987 serve para que se
analise não apenas o processo
de elaboração da Lei Maior
do país, mas de que forma,
em que contexto, ela deve se
relacionar com todos os fatos
nacionais e internacionais
ocorridos nesse ano de final
de século. O balanço do ano
aponta avanços e recuos: se
a guerra Iran x Iraque permanece sem solução, por exemplo, ou se as bolsas sofreram
colapsos súbitos, de outro lado tivemos o estimulante encontro Reagan-Gorbachev,
onde, pelo menos retoricamente, acenou-se com a possibilidade de menos confronto, mais equilíbrio. Os nossos
constituintes deverão, nesses
poucos dias de descanso, pensar um país adequado a esse
mundo real, no qual as tecnologias sofisticadas ganham cada vez mais espaço. Temos

matéria humana e maténa física para romper o século alinhados com o futuro. Mas para isso será preciso que o entendimento prevaleça internamente, que todos cedam de
todos os lados, que todos se
despojem da idéia de fabricar
um país para si próprio e passem a imaginar um Brasil integrado na comunidade internacional. Isso equivale a reduzir as desigualdades internas, na busca da redução da
desigualdade entre as várias
nações, pois o próximo século
será, inevitavelmente, global. Na verdade, foi precisamente com esse espírito que
a maior parte dos parlamentares deixou o edifício do
Congresso para comemorar,
com suas famílias, o período
natalino. Imaginar o acordo
interno do país é a única solução para que ele possa enfrentar coeso, entre outras
coisas, a questão da dívida.
A Constituinte pretende dar
ao Brasil uma lei que comece
a libertá-lo, para que se integre à nova sociedade do ano

2000.

história da Carta, foto por foto
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A violência aí está.
Nas grandes cidades,
nas vilas, nas favelas.
As vítimas vão caindo,
uma a uma, enquanto
o desemprego,
o subemprego,
a fome e o abandono
vão fabricando
mais violência.
O que fazer?
(Páginas 8 e 9)

370

I

g

1

!t~;.

i

t·

)j)

o

"

.I
A

f

A exposiçãode fotos "Processo
Constituinte 1987/ da Abertura à
Sistematização" foi inaugurada
esta semana, no foyer dá sala Vilia-Lobos do Teatro Nacional de
Brasília. Reunindo fotografias de
André Dusek, Duda Bentes, Milton Guran, Kim-Ir-Sen, Zuleika
de Souza, Antônia Márcia, Givaldo Barbosa e Lula Marques, a exposiçãoé resultado de um projeto
da agência Agil Fotojornalismo,
e representa um importante trabalho de documentação'das ativida--.
des da AssembléiaNacionalConstituinte. Também participou do
projeto o Centro de Estudos e
Acompanhamento da Constituinte da Universidade de Brasília CEAC/UnB. E a Kodak apoiou
a iniciativa. No final dos trabalhos
da Constituintedeverá ser editado
um livro com fotos e a íntegra do
texto da nova Constituição. (Página 15)

A convocação extraordinária
o período de convocação extraordinária, instalado no ültimo dia 16, mais do que uma
afirmação da soberania do
Congresso Nacional, repre~en
ta o propósrto que nos une e
nos rmpulsiona no momento
em que as responsabilidades da
Pátria exigem a presença do
Legislativo para o encaminhamento de soluções ou, pelo menos, o seu exame mais profundo pelos Senadores e Deputados.
O Instante VIvido pela Nação, ao lado da grande e maior
tarefa de elaboração da futura
Carta Constitucional, pede
também o trabalho legislativo
das duas Casas do Congresso,
mesmo com a absoluta prioridade dirigida para as votações
do grande arcabouço jurídicoinstitucional, a frm de que as
normas que iremos produzir
sejam efetivamente baseadas
num consenso, sem o risco de
uma eventual ruptura do desejãvel equilfbrio entre os Poderes.
As sessões a serem convocadas, sejam conjuntas, sejam
as de cada uma das duas Casas,
concentrar-se-ão na apreciação
das proposições em andamento
e, priontanarnente, no exame
das medidas que o Poder Executivo decidiu cnar no campo
tributário e das matérias que,
ao longo do que seria o recesso
parlamentar, ainda poderão
ser encaminhadas pelo Governo ou mesmo pelos Parlarnen-

tares.
Com essa imciatrva, através
da I' Sessão Legislativa Extraordmána da 48" Legislatura,
o Congresso Nacional antecipa-se no cumpnmento do seu
dever e, dessa forma, contribui
decisivamente para que possa
se tornar distante a viabilização
de novas medidas com a utilização de decretos-leis, cuja eliminação também é um dos objetivos principais da Constrtuinte, em função da restauração
da plenitude democrática, da
qual estamos muito próximos.
Estamos certos de que a própria Nação apóia a decisão de
manter o Poder Legislativo em
funcionamento. E essa presen-
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Exigindo maturidade

ça, paralelamente aos trahalhos da Assembléia Nacional
Constituinte. não acarretará
quaisquer encargos de natureza financeira para a União. -igmticando tão-somente o curnpnmento de uma rmwão inerente à nossa condição de representantes do povo
Com () trabalho que se vai
acrescer à nossa pauta de atividades, como Constituintes. a
Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Congresso, enfim, não se omitem nesta hora
e, aSSIm, será possível responder a um chamamento madrável, dedicando-se, Juntamente
com o exame de uma longa relação de maténas pendentes de
apreciação, ao equacionamento harmônico das soluções reclamadas por todos.
Esta autoconvocação do Legislanvo é encarada como consequência natural do pensamento comum de todos os Senhores Congressistas e não será diferente o cumprimento das
atividades em que estaremos
envolvidos, na certeza de que
a pior atitude sena o alheiarnento, como se o País estivesse
vivendo uma fase em que a reconstrução democrática não
representasse a sua grande tônica.
Nesta fase final dos seus trabalhos, a Assembléia Nacional
Constituinte deve se voltar exclusivamente para a apreciação
das matérias de natureza consntucional , cabendo, então, à!'.
duas Casas do Congresso, conjunta ou separadamente, o debate das grandes questões conjuntivas institucionais de ordem polítrca, econômica e social que afligem o povo brasileiro.
Com a consciência dessa reahdade , entendemos, todos nós,
que o País pede um pouco mais
de trabalho e de dedicação. Por
isso, o Congresso Nacional optou por responder à altura a
tais anseios, ao se autoconvocar para um período extraordinário de sessões.

Edição de
fim de ano
A Assembléia Nacional Constituinte termma o ano e inicia 1988
buscando avidamente o entendimento. Após quase onze meses de
atividades mmterruptas, a Constituinte entra em curto recesso de
duas semanas, tendo em vista as festividades de fim de ano que levam
os parlamentares aos seus estados,
a fim de renovarem contatos com
as bases eleitorais.
No dia 4 de janeiro vindouro, no
entanto, reiniciarão os trabalhos enfrentando a fase mais importante de
sua existência: a da votação do texto
final da nova Constituição no plenário. Para tanto vai, antes, reformular seu Regimento.
Toda essa ação da Assembléia
Nacional Constituinte foi amplamente divulgada pelos órgãos de
imprensa, rádio e televisão do país
e o Jornal da Constituinte, cumprindo sua missão, entrou com sua parcela de contribuição.
Assim é que hoje entregamos aos
leitores o n" 30, com uma edição
de cem mil exemplares e, por duas
semanas, de 21 de dezembro a 3
de janeiro, suspenderemos nossa
CIrculação.
A presente edição, além de suas
tradicionais seções, reflete em suas
páginas a preocupação dos constitumtes em encontrar o caminho do
entendimento através das negociações. Conversar constitituinte com
constituinte, partido com partido,
a fim de superar obstáculos e entregar, o mais cedo possível, a nova
Carta Magna ao país.
Apresentamos oportuna reportagem nas páginas centrais sobre tema
que vem preocupando fundamente
a sociedade: o da segurança do indivíduo, frente ao crescente clima de
violência, especialmente nos grandes centros urbanos. Publicamos,
ainda, quatro páginas com os nomes
dos constituintes e as principais
emendas que apresentaram para a
elaboração da nova Constituição.O
leitor encontrará, ainda, várias outras matérias de real interesse social
e jornalístico neste número de fim
de ano. Fim de ano que desejamos
repleto de alegrias. Alegrias de
quem confia em seus constituintes
e muito espera da Constituição.

o texto constitucional, em exa- ção que seriam feitas, de logo, no
me na Comissão de Sistematiza- corpo jurídico báSICO do país. Entendo que essa deve ser a preocução, não deve ser apresentado de
pação do Plenáno , através das
modo a reter uma realidade Pelo
emendas que estamos oferecendo.
contrário. ele dirige os destrnos de
A nossa preocupação é uma Carta
todos nós. dentro das prováveis
de lmhas perenes, deixando ao lemudanças, sem alteração do texto
gislador ordrnano amplas possibiliA Carta mais sábia é a que se prodades, para que, ao longo do temjeta de modo a atravessar os sécupo, ele, Sim, o legislador ordmano,
los, sem sofrer alterações com o
possa VIver as alterações sociais passar do tempo. ma, consohdancontendo o sentido SOCIal também
do-se exatamente porque ele transo econômico e todos os outros sencorreu.
tidos que cabem nesta palavra "soNo momento, a grande difrculCIaI",tão ampla e tão transcendendade que vivemos é exatamente estal Devemos partir de números ou
ta: produzirmos uma Constituiçáo
de expressões que nos levem a inscom a base já em cnse Todos estacrever na Constituição, com peremos com a Visão prejudicada: o
rudade, aquilo que é transitõno.
que vemos é o drama, o que OUVIDaí por que me preocupa o capímos é o grito de dor, e o que nos
tulo "educação", pnncipalrnente
chega é a reclamação. Estamos
com relação a disposições que podiante de uma SItuação econômica
dem parecer muito Justas agora,
das mais difíceis e num momento
mas cujas projeções não sabemos,
de muita clarividência. Vamos ter
em termos de futuro e de um Brasil
que, informados dessa realidade.
fortalecido que certamente Virá
nos desligar dela e admitir para o
Que é matéria constitucional?
nosso texto constitucional as reahIsso é muito importante, é um modades que VIrão, as alterações ecodo até de se enfraquecer a Assemnónucas e sociais que possam ocorbléia Nactonal Constituinte, dizer
rer, sem a necessidade de mudan- que isso é matéria constrtucronal
ças na estrutura da Carta. Esta é
e aquilo não é Matéria constituuma grande preocupação da doucional será tudo o que esta Casa
tnna alemã sobre o direito constideliberar como tal. Não temos aqui
tucional. a produção de constituições atópicas, que sejam primor- de nos dobrar aos tratados de direito constitucional ou qualquer outra
dialmente estruturas, as quais não
Constrturçáo, seja nossa, seja de
serão substitufdas nem secularoutro povo. Na verdade, temos de,
mente. O preenchimento dessa escom a nossa sensibilidade, fundar
trutura é que poderia Ir vanando
a maténa que será constitucional,
através de legislação ordinána. É
por força da nossa deliberação
necessano que a nossa ConstituiRealmente, constitucional será tução não procure congelar, em seu
do que deliberamos
texto, SItuações presentes, nem soA sensibilidade , a aspiração do
bre a propriedade, nem sobre a povo brasileiro é que deve mdicar
educação, nem sobre a saúde, nem
a necessidade de dehb .rações
a respeito das funções dos Poderes
constitucionars ou não para deterNada pode conter um princípio minada matéria. Ao transmitirmos
que determine um congelamento para o texto consntucional a aspide Idéias e de circunstâncias A Na- ração do povo brasileiro, temos de
ção brasileira, por ser muito jo- ter o CUidado para não trair esse
vem, é profundamente evolutiva. mesmo povo, congelando uma poExige-se da Consttturção matun- sição transitória, fazendo-a peredade. E a Nação amadurecerá, VI- ne. Devemos acolher essa aspiravendo, ora PICOS, ora depressões. ção do povo, que é perene, e transMas a Constiturção não vai mudar formá-la em matéria consntuciopor causa dISSO. Os percentuais e nal Então, toda aspiração do nostudo o mais que possa constar da so povo, repetimos, que tenha caCarta devem ser substttufdos por ráter perene, é matéria constituparâmetros nos quais se baseie o cional. Toda aspiração que tenha
legislador ordinário. A legislação caráter transitório deve orientar
ordmãna, essa poderá ser alterada esta Assembléia para a legislação
gradativamente, com facilidade, ordmána a seguir, mas não deixará
sem violência. A estrutura, essa
de ser atendida também, pois é da
deve ser preservada. As mudanças
maior importância Devemos vericonstitucionais não nos devem ficar qual a aspiração do povo e,
preocupar. A nossa preocupação
se ela couber na Constituição, será
agora deve estar voltada para aquimatéria constitucional; se couber
lo que sai desta Casa, como o fun- em lei complementar, será lei comcionamento deste Plenário, a im- plementar; se couber na legislação
posição das emendas, o exame de
ordinária, será legislação ordinásuas sugestões, para que a Constiria; se for maténa de lei especial,
tuiçâo saia daqui perfeita e acabaserá lei especial.
da, sem que, ainda no calor do fabnco, já estejamos pensando no Constitumte Cid Sabota de Curvalho
(PMDB - CEI
desgaste, no consumo e na altera-
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Congresso começa
o período extra
o

presidente do Congresso, senador Humberto Lucena, instalou na última quartafeira a primeira sessão legislativa extraordinána da 48' legislatura do Congresso Nacional, para apreciar o conjunto de medidas que o Governo decidiu adotar no campo fiscal. Na presença do presidente da Câmara dos Deputados e da Assembléia NacIOnal Co nsntumte , Ulysses
Guimarães, e demais membros das Mesas do Senado e
da Câmara, Lucena assinalou
que as responsabilidades da
Pátria exigem a participação
do Poder Legislativo no encammharnento das soluções para os problemas nacionais.
f a primeira vez, em mais
de duas décadas, que o Congresso Nacional decide se autoconvocar extraordinariamente. Em seu discurso no
ato de abertura, Humberto
Lucena destacou que, além
de uma afirmação da soberania do Legislativo, a sessão
extraordinária representa
uma contribuição no sentido
de se eliminar a utilização de
decretos-leis, restaurando a
plenitude democrática nas relações políticas brasileiras.
"O instante vivido pela Nação, ao lado da grande tarefa
de elaboração da futura Carta
constitucional, pede também
o trabalho legislativo das
duas Casas do Congresso,
mesmo com a priondade dirigida para as votações do grande arcabouço jurídico-institucional, a fim de que as normas
que aqui iremos produzir sejarn, efetivamente, baseadas
num consenso, sem o risco de
uma eventual ruptura do desejável equilíbrio entre os poderes" - afirmou o presidente do Congresso.
Para Humberto Lucena,
pior seria a atitude de alheamento, como se o país vivesse
numa fase em que a reconstrução democrática não representasse sua grande tônica. Acrescentou ele que a
Constituinte, na fase final dos
seus trabalhos, deverá voltarse exclusivamente para as
matérias de natureza constitucional, cabendo à Câmara
e ao Senado, Juntos ou separadamente, o debate das
questões conjunturais de ordem política, econômica ou
social que afligem o povo brasileiro.
Estamos certos de que a
Nação apóia a decisão de
manter o Legislativo em funcionamento. Essa presença,
paralelamente aos trabalhos
da Assembléia Nacro nal
Constitumte , não acarretará
quaisquer encargos de natureza financeira para a União,
significando tão-somente o
cumprimento de uma missão
inerente à nossa condição de
representantes do povo",
afirmou Lucena. Na opinião
do senador, o Congresso está
dando resposta a um chamamento inadiável, apreciando
uma longa relação de matérias pendentes, e dedicandose ao equacionamento harmônico das soluções reclamadas por todos

Ao formular votos de êxito
aos deputados e senadores,
Humberto Lucena ressaltou
que a autoconvocação do Legislativo é consequéncía natural da realidade política
brasileira e do pensamento
comum de todos os congressistas. "Entendemos, todos
nós, que o país pede um pouco mais de trabalho e de dedicação dos seus homens públicos", disse o presidente do
Congresso Nacional, acrescentando que o Legislativo
optou por responder à altura
a tais anseios, ao se autoconvocar para um período extraordmáno de sessões.
Explicou ainda Humberto
Lucena que, seja em sessões
Isoladas das duas Casas, seja
em sessões conjuntas, os deputados e senadores estão
prontos a oferecer sua contribuição, e terão apenas uma
pequena pausa pata o convívio de cada um, no recesso
de seus lares, por ocasião das
festas natalinas e de fim de
ano.
"Ato convocatório
Exm''Sr Presidente do Senado
Federal
Considerando que a Câmara
dos Deputados, o Senado Federal e o Congresso Nacional reduziram, consideravelmente o ritmo dos seus trabalhos no corrente ano legislativo, face à priondade do funcionamento da Assembléia Nacional Constrtumte ,
Considerando que, em face
diSSO, houve um acúmulo de matérias a serem apreciadas, pelas
duas Casas do Congresso Nacional, conjunta ou separadamente;
Considerando que, inclusive,
43 mensagens referentes a decretos-leis e 7 a vetos presrdenciais
nem ao menos tiveram oportunidade de serem oficialmente recebidos, e que, bem assim, estão
prontos para serem incluídos em
pauta, em regime de urgência,
conforme o estabelecido no § 3"
do art. 51 da Constitutção, 128
mensagensreferentes a decretosleis:

Considerando a possibilidade

de novas iruciatrvas do Poder
Executivo ou mesmo dos Srs
Congressistas;
Considerando , afinal, que a
Assembléia Nacional Constituinte continuará funcionando. normalmente, durante o período de
recesso parlamentar do Congresso Nacional;
Os Senadores infra-assinados,
perfazendo o quorum estabelecido na alínea c do § 1" do art.
29 da Constituição Federal, vêm
convocar o Congresso Nacional
para uma Sessão Legislativa Extraordmãna, a miciar-se no próximo dra 15 de dezembro, até o
dra 28 de fevereiro de 1988, a fim
de serem ultimadas a discussão
e votação de maténas de iniciativa do Presidente da República,
ou dos Srs. Congressistas, bem
como de outras maténas legislativas que o Poder Executivo deva
encaminhar à consideração do
Poder Legislativo a frm de serem
apreciadas priontariamente possíveis alterações normativas de
caráter tnbutãno, conjunta ou
separadamente pelas duas Casas
que o mtegram, ou, ainda, para
que O Senado Federal possa exercer, nesse período, as atnbuiçôes
pnvatrvas que lhe são conferidas
pela Constituição Federal.
Pedem a V. Ex' que, para a
realização da Sessão Legislativa
ora convocada, sejam determinadas as necessárias providências
Senado Federal, 2 de dezembro de 1987 "

No plenário e fora dele um pensamento é prectso que se chegue logo a um acordo

1988 sob signo
do entendimento
Depois de mais de dez meses
de atividade, a Assembléia NacIOnal Constituinte encerra o ano
preprarando-se para entrar em
1988sob o signo do entendimento.
Mais do que um procedimento
t.6l.-nICO, a elaboração de uma
Constituição é complexo processo
de negociação política. Daí a impressão de que a paralisação dos
trabalhos representa algum tipo
de impasse.
Expenmentado negociador e
conciliador, o presidente Ulysses
GUimarães vem coordenando o
entedimento entre os vários grupos e as várias tendências ideológicas dentro da Constituinte. Concretamente já existe o acordo, expresso na aprovação de um substitutivo da Mesa, reformando o Regimento Interno.
Embora a proposta da Mesa representasse o consenso da maioria, algumas emendas dos partidos
minontários precisam ser colocadas em votação para que se conclua
o processo de reforma regimental.
A falta de quorum, motivada pelo
retorno de muitos constitumtes às
suas bases eleitorais, adia para o
próximo dia 4 de janeiro a votação
fmal do Regimento, para, em seguida, imciar-se a votação do projeto de Constituição.
No centro de todas as negociações, o presidente Ulysses Guimarães acredita que a nova Constituiçâo será promulgada até o final de janeiro. Em artigo pubhcado neste jornal, fez um apelo
ao entendimento e à urgência: "A
Constituinte tem de andar. As mstituições são como as pessoas:
quem não anda, desanda."
Sua preocupação com o novo
texto constitucional envolve a conJuntura, da qual a Constituinte
não pode se separar: "A indefimção é perigosa para o indivíduo,
a empresa e, principalmente, para
a Nação Pior do que o que erra

e pode corrigir é o indeciso. Enquanto não for promulgada a
Constituição a perplexidade invade a Nação".
PLENÁRIO TENSO
No plenáno, todas as manifestações são a própna expressão da
urgência, embora se reconheça a
necessidade de uma ampla negociação para que as votações fmais
sejam marcadas pelo espírito democrático.
Para Maurílio Ferreira Lima
(PMDB - PE) as sucessivas verificações de quorum têm claro objetivo de obstruir os trabalhos e,
dessa forma, retirar do projeto de
Constituição os avanços alcançados em favor dos trabalhadores.
A crítica do parlamentar é dirigida
ao chamado "Centrão", um agrupamento de constituintes de vários
partidos, que iniciou o processo
de reforma do Regimento.
Aldo Arantes (PC do B - GO)
acusa o "Centrão" de ser influenciado por entidades alheias à
Constituinte ·e, sob essa "mfiltração, Jogar no Impasse político-institucional" .
Apelando por defmições urgentes, Augusto Carvalho (PCB DF) manifesta inquietação diante
dos atrasos. "Não estamos merecendo o respeito e a confiança do
povo", diz o parlamentar, observando que há um pessimismo generalizado entre os brasileiros.
Ricardo Izar (PFL - SP) não
concorda que haja algum tipo de
manobra para retardar a decisão
constitucional. Garante o parlamentar que não há nenhuma intenção de dar cobertura ao governo do Presidente Sarney e, muito
menos, elimmar as conquistas dos
trabalhadores, como muitos querem fazer crer.
Cardoso Alves (PMDB - SP),
autor da primeira proposta de Te-

forma do Regimento, garantiu
que o entendimento está sendo
buscado e, em nome do "Centrão", disse que seu grupo não tem
obrigação de dar quorum, já que
sua proposta fOI aprovada pelo
Plenário. Segundo o parlamentar,
a responsabilidade pelo quorum
cabe aos adversários do "Centrão", que querem ver aprovadas
suas emendas ao Regimento.
Enquanto isso, o constituinte
Gerson Peres (PDS - PA) lamentava o "clima confuso" que a Assembléia atravessa, apelando para
o bom senso e alertando para a
gravidade da cnse nacional e a imperiosidade de se implantar o Estado de direito no país.
CREDIBILIDADE
Ao falar em nome do PMDB,
Paulo Macarini (SC) chamou a
atenção para a cnse de credibilidade que enfrenta a Constituinte, mas justifrcou o fenômeno pela
falta de comunicação entre os parlamentares e o povo, em função
do intenso trabalho que desenvolvem, desde a instalação da Assembléia.
Siqueira Campos (PDC - GO)
alertou o Plenário de que a população tem pressa e pregou o entendimento para que se inicie logo
a votação do projeto de Constituição.
Raimundo Bezerra (PMDB CE) explicou os problemas que a
Constituinte atravessa como conseqüência do próprio processo.
Para ele, na elaboração de uma
Constituição não pode haver hierarquia de liderança. Entende que
cada parlamentar tem de obedecer
somente a sua consciência e aos
compromissos que assumiu em
campanha. Daí, as dificuldades de
entendimento. Pois, mesmo que
todos tenham um mesmo objetivo, são 559 consciências a serem
consultadas.
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·
- para a questão
- d o en diIVIidamemo externo do Terceiro Mundo
Ulysses Guimarães defende, perante a Assembléia Parlamentar Latino-Americana, tnovaçoes

Em debate o que pagar, e como
"A saída real para a crise da
dívida externa passa pela concepção de soluções inovadoras, que,
reconhecendo a realidade de mercado viabihzem a criação de novos i~strumentos compatíveis com
a capacidade efetiva de pagamento de cada país", foi a solução
que preconizou o presi~ente_ da
Constituinte, Ulysses Guimarães,
quando do encerramento da Assembléia Parlamentar Latmo-Americana, que, durante três dias,
a partir de 14 de dezembro, diSCUtiu o endividamento externo do
continente, por convocação do
Grupo Brasileiro do P~rl.amento
Latino-Amencano, presidido pelo
senador constituinte Marcondes
Gadelha. Participaram do en~on·
tro parlamentares da ArgentI!1~'
Uruguai, Peru, Venezuela, México e Brasil, além de debatedores
e expositores de países de outros
continentes. No encerramento,
além dos discursos do presidente
da Constitumte e do mimstro das
Relações Extenores, Abreu Sodré fOI lida uma nota contendo
as ~oncepções fundamentais tiradas do Encontro.
Ulysses Guimarães consi~e!ou
perigosa a situação do endividamento dos países latino-americanos, advertindo Aqu~, a co~tmua
rem as circunstâncias atuais, em
que o serviço regular da dívida já
não vem obedecendo as condições
contratuais originais, existe o grave risco de uma deterioração das
condições econômicas mundiais
nos próximos meses, de forma a
arrastar os países devedores a uma
insolvência involuntária, completa e indesejável. Pela argumentação de Ulysses Guimarães, o ,al?orte positivo de recursos e créditos
para as nações em desenvolvimento, que, até 1980, repr~sentava
cerca de 40 bilhões de dolares ao
ano reverteu-se dramaticamente
par~ uma situação de transferência financeira dos pobres para os
ncos, na escala de 35 bilhões de
dólares ao ano, entre 1984 e 1987.
Para o presidente da ANC, a cota
de sacrifício dos países devedores
foi realizada com imenso custo social cabendo, agora, às economia~ mais desenvolvidas, cooperar na criação de mecanismos inovadores que devem conter.np!a~ a
revisão profunda da constituição,
dos estatutos e dos recursos do
Fundo Monetáno Internacional
(FMI) Banco Mundial, Clube de
Paris d da própria legislação bancária dos países economicamente
desenvolvidos.
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Ulysses Guimarães críticou o
momtoramento do Fundo Monetáno Internacional aos países endividados, qualificando a fórmula
de ajustamento, proposta pelo organismo, como recessiomsta, descarregando somente nos ombros
dos países devedores todo o ônus
do desequilíbrio mundial. A seu
ver, a política do FMI d~mc:llls
trou-se insuficiente para liquidar
o problema da dívida, injusto ~
socialmente cruel, porque inviabihza o crescimento sustentado da
renda e do emprego, ao mesmo
tempo em que compromete o futuro das novas gerações e desafia
a consolidação da democracia, ao
aguçar a desigualdade SOCial.
A opinião do presl?ente d~
Constituinte é de que nao havera
solução para a crise da dívida se~
o reordenamento da economia
mundial através da redução dos
enormes' desequilíbrios externos e
internos das economias centrais,
especialmente dos Estados Unidos. "Sem a estabilidade do comércio mundial, das taxas de j~
ros dos termos de troca e das pandarles cambiais, será impossível
evitar que a fadiga dos precários
esquemas atuais,se transform~ ~m
colapso irrecornvel das condições
de solvabilidade", notou Ulysses
Guimarães.
UNIÃO
Ele observou, todavia, a natu-

reza política da questão do endividamento, ao ressaltar a necessidade da co-responsabilidade entr~
devedores e credores. Na sua OPInião, a reciprocidade de preocupações entre ambas as partes deve
assentar-se na promoção ~o crescimento sustentado dos p~IS~S em
desenvolvimento em condições de
serviço da dívida, ajustadas à capacidade efetiva de pagamento de
cada um deles. "A crise é global
e continental, e não apenas uma
coleção episódica de .caso_s",
acrescentou Ulysses Guimarães,
registrando que mais de 60 países
em desenvolvimento enfrentam
dificuldades para servir regularmente seus débitos. O probl~m~,
longe de ter-se resolvido, persísnu
e pode tornar-se agudC! com a ~e
terioração da economia mundial
- alertou.
União! Foi a palavra final do
presidente da Constituinte ,aos
participantes da Assemble!a:
"Unamo-nos, irmãos da Amé.nc!,!
Latina para defender nosso direito ao 'desenvolvimento". Para
Ulysses Guimarães, a soma de esforços vai mais além, obs~rvando
q!le se falhar a_cooper~ça.o, e se
vier a estag~açao, econo~l1ca, c~
mo perspectiva, so restara aos paises latino-americanos procurarem, Juntos, o cammho do crescimento contando apenas com as
suas p;opnas torças e capacidade

para enfrentar as dificuldades, pelos meios que estiverem ao seu alcance reduzindo a transferência
de re~ursos para o exterior ao. nível compatível com as necessidades dos povos.
MOBILIZAÇÃO
A proposta de união não tIC0!1
restrita à pregação de Uly~ses qUlmarães. Também a nota final, lida
à imprensa na reunião do encerr_amento, faz menção a "uma açao
conjunta dos países devedores, como elemento fundamenta} para a
solução do problema da dívida externa". Segundo o ~ocumento,
os representantes latinos entenderam que a unidade de ação e 3i
mobilização dentro de cada paiS
em torno do assunto darão maior
respaldo aos governos.
Segundo a nota, os países da
Aménca Latina fizeram esforços
profundos para se ajustar ~s n?rmas das entidades financeiras internacionais, mas os resultados foram a recessão, o desemprego, a
inflação, a substancial re.d!!çãodos
salários reais, a diminuição ace~
tuada dos recursos para Illvest!mentos produtivos, a fuga de capital e a redução da capacidade dos
governo.s .de atender aos programas SOCIaiS.
O documento, na íntegra, é o
sezuinte:
'(,A Assembléia Parlamentar
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Latino-Americana, reunida em
Brasília entre os dias 14 e 16 de
dezembro de 1987, concluiu que
a ação conjunta dos países devedores é o elemento fundamental
para a solução do problema da dívida externa. Os representantes
latinos entenderam que a umdade
de ação e a mobilização dentro de
cada país em torno do assunto dará maior respaldo aos governos.
Eles entenderam gue os paises
da América Latina fizeram esforços profundos para se ajustar às
normas das entidades financeiras
internacionais, mas os resultados
foram a recessão, o desemprego,
a inflação, a substancial redução
dos salários reais, a dimímnção
acentuada dos recursos para mvestimentos produtivos, fuga de
capitais e redução da capacidade
dos governos de atender aos programas mínimos de saúde, educação e saneamento.
Essas razões indicam que, nunca como agora, os Povos.~es~a região adquiriram a consciencia d~
que são irmãos e que todas as divergências antigas foram. se.meadas por interesses colomahstas.
Este é o momento do confronto,
que deverá modificar a .rel~ção de
submissão pela negocraçao com
base no conflito de interesses. Os
parlamentares latino-americanos
decidiram com fundamento naqueles moti,:os, o segui~te: _
a) incentIvar a reahzaçao de
uma conferência intergovernaI mental permanente no primeiro
nível de decisão política para
orientar a ação de instituições econômicas regionais;
.
b) definir pautas c?nJuntas de
negociação que contnbuam para
obter condições mais justas e permanentes;
c) expressar ações c?ncretas
em cada um de seus paises p~r.a
assegurar a unidade e a mobilização em torno do assunto;
d) acentuar e destacar a solidariedade regional àqueles qu~ adotaram ou vierem a adotar legítimas
medidas de suspensão de pagamento;
e) mobilizar os diferentes setores nacionais para ~ssegura~ seu
compromisso com a integração latino-americana;
f) adotar medidas que impeçam a transferência líqui9a de recursos para fora da Amenca Latina;
g) incentivar os parl~n:e.nt~res
de cada país a tomar imciativas
coerentes com a Declaração."

"Parlamentarismo é eficiência"
o parlamentarismo é o siste-

ma de governo da eficiência e
o mais adequado à civilização
moderna. A definição é do
Constituinte Joaquim Bevilácqua (PTB - SP), que enumerou vários exemplos para justificar sua tese. Entre eles, "vamos ver que os países que adotaram o parlamentarismo realmente conseguiram se recuperar, seus povos evoluíram em
termos de co-participação e cogestão da coisa pública, da res
publica, e se estabilizaram".
Bevilácqua comenta a reforma tributária, lembrando que
a descentralização de recursos
corre paralelamente com a descentralização do poder: "ambas são necessárias num regimé democrático". Ele salienta
ainda a questão da criança, dizendo que, quando prefeito de
São José dos Campos, em São
paulo, realizou um programa
que reduziu a mortalidade infantil a índice de 25 por mil,
à época os melhores índices da
América Latina.
JC - Deputado, a Comissão de
Sistematização aprovou o sistema
parlamentar de governo. Qual a
sua opinião sobre o assunto?
Joaquim Bevilácqua - Eu sou
parlamentarista por convicção,
por entender que o parlamentarismo é o sistema de governo mais
adequado à civilização moderna.
Embora ele não seja um sistema
novo, embora ele tenha nascido
da rebeldia contra o poder real,
hoje ele emerge como um sistema,
por assim dizer, renovado, porque
ele se contrapõe à autoridade real,
não do rei em si, nem do rei naquele sentido das monarquias absolutistas, mas do rei representado
pelo presidencialismo absolutista,
pelo presidencialismo imperial,
que, a rigor, impede o desenvolvimento político dos povos. Se fizermos uma análise, ainda que
perfunctória, ainda que rápida,
vamos verificar que o presidencialismo, hoje, é adotado apenas nos
países terceiro-mundistas. E mesmo nos países terceiro-mundistas,
vamos verificar, em vários deles,
a adoção, a escolha, a opção pelo
sistema colegiado de governo. Então, as vantagens do parlamentarismo são inúmeras.
Eu costumo dizer que o parlamentarismo é o sistema de governo da eficiência. Quando o governo não é eficiente o gabinete cai,
troca-se o gabinete, sem necessidade, sem ocorrência de grandes
traumas institucionais, sem intervenção militar, sem outras seqüelas. Vamos observar, sobretudo
na Europa, que foi arrasada no
pós-guerra, que as nações ressurgiram, reergueram-se, transformaram-se e estabilizaram-se através do sistema parlamentarista de
governo.
Acho que o I?arlamentarismo
não tem fronteiras ideológicas,
não tem divisão entre Norte, Sul,
Leste ou Oeste em termos geopolíticos, não tem divisão entre marxismo e capitalismo. Ele teria, vamos dizer assim, uma divisão entre
Primeiro Mundo e Terceiro Mundo. Vamos ver que os países que
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Bevtlâcqua: quando o governo não é eficiente o gabinete cai, sem traumas e sem intervenção militar

adotaram o parlamentarismo realmente conseguiram se recuperar,
seus povos evoluíram em termos
de co-participação e co-gestão da
coisa pública, da res publica, e se
estabilizaram.
Então, tivemos aqui no Brasil
- vamos completar Já quase cem
anos de República, em 89 estaremos comemorando um século de
República e um século de crise apenas um presidente civil que
concluiu o seu mandato: foi o presidente Juscelino Kubitschek de
Oliveira, assim mesmo porque o
seu temperamento era extraordinariamente magnânimo. Não nos
esqueçamos de que antes de sua
posse, antes da sua ascensão ao
poder, tivemos o episódio de novembro de 55, e durante o seu governo tivemos o episódio de Aragarças e outros. Apesar disso, graças à sua concepção generosa, à
anistia que concedeu no episódio
de Aragarças, etc., o seu governo
se concluiu sem traumas.
Mas, em que pese tanto o seu
dinamismo, em que pese tanto o
seu espírito aberto, bem cordial,
do homem brasileiro, naquele sentido da cordialidade a que se refere Buarque de Holanda e Cassiano Ricardo, ainda assim venceu,
as eleições presídencíais seguintes
foram vencidas por um 0l?ositor,
que foi o ex-presidente Jâmo Quadros, que acabou renunciando.
Hoje, o que a gente vê, lamentavelmente, é um movimento tendente a mudar o sistema de governo adotado no texto constitucional
ora em exame, adotado por uma
maioria bastante expressiva e interpartidária, de vários matizes
ideológicos, desde a chamada esquerda até os setores mais conservadores, na Comissão de Sistematização. Esse parlamentarismo, a
meu ver, a aplicação dele seria de
imensa importância para a liberação política para aquilo que os espanhóis chamam de "desarrolho",
para o desenvolvimento político,
econômico e social do Brasil.
Acho isso uma questão fundamental. .
JC - Deputado, a Comissiio de
Sistematização aprovou uma melhor redistribuição do bolo tributário. Na condição de ex-prefeito de

o sistema
parlamentar
vai ser
importante
para que o
Brasil se
desenvolva
política,
econômica e
socialmente
São José dos Campos, quais as
vantagens para os estados e municípios?
Joaquim Bevilácqua - Acho
que a descentralização já se tornava imperiosa há muito tempo, e
nós tivemos, a partir de 1964, uma
concentração de recursos jamais
vista em mãos da União. A concentração de recursos caminhou
paralelamente à concentração de
poder. A descentralização de recursos corre paralelamente com a
descentralização de poder. Ambas
são necessárias num regime democrático. Não se pode pretender em
um regime democrático, seja ele
presidencialista, seja ele parlamentarista, a concentração de poderes apenas num nível, sobretudo num país como o Brasil, um
país continental, uma Federação
com mais de vinte estados, com
territórios, com culturas, com características regionais as mais díspares, não se pode pensar numa
administração unificada.
A concentração de poderes em
mãos da união o que ocasionou?
Ocasionou um esvaziamento do
município como celula mater da

~

nacionalidade.
Mais de quatro mil comunas,
mais de quatro mil unidades municipais foram se esvaziando ao longo do tempo, transformando os
seus administradores em verdadeiros pedintes. Isso, evidentemente, acabou também com o poder político municipal. Na medida
em que o prefeito, os vereadores
não detêm em suas mãos - eles
como representantes eleitos das
suas comunidades - o poder financeiro, também perdem uma
boa parcela do poder político.
Portanto, a descentralização devolve o poder político às nossas
bases, às nossas comunidades. Já
dizia alguém que o homem vive
no município e não no estado. Então a reforma tributária fortalece
o município e a Federação, porque
devolve também aos estados uma
boa parcela da arrecadação. O que
vamos ter com o novo sistema tributário? Vamos ter uma União
desinchada, vamos ter os estados
e, portanto, a Federação, fortalecidos, e vamos ter os municípios
em condições, pelo menos, de resolver os problemas mais prementes, mais emergenciais das comunidades locais.
JC - Que avanços o deputado
destacaria no tocante à criança?
Joaquim Bevilácqua - Essa é
uma questão que sempre me preocupou. Em termos de grupos etários da população, temos dois grupos que merecem a nossa atenção:
a criança - e quando falo na
criança falo desde o bebê até o
jovem, o adolescente - e o idoso.
A criança é o nosso grande capital, é o grande patrimônio de qual;
quer povo, de qualquer nação. E
a juventude, é o jovem. Então,
num país como o nosso, onde temos ainda um elevado índice de
mortalidade infantil, temos também um grande índice de evasão
escolar, temos, ainda, lamentavelmente, um grande índice de desnutnção, cobrindo a nossa infância em grande parte no território
nacional. A cnança merece toda
a nossa atenção, merece tanto recursos humanos quanto financeiros, aquilo que se possa aplicar,
porque a criança é o grande patri-

mônio e a grande esperança, o
nosso futuro.
E o idoso, porque é murto comum, nas sociedades ainda meio
selvagens e, sobretudo, onde ainda vigora o capitalismo selvagem,
como é o caso do Brasil, descartar-se o idoso, daí precisarmos humanizar o sistema capitalista.
Então, esses dois grupos etários
sempre me preocuparam muito.
Quando prefeito de São José dos
Campos, minha terra natal, tive
a oportunidade de criar, em 1979,
um pro.grama denommado "Centro de Orientação Sócio-Educativa
do Menor Trabalhador" - COSEMT. Tive o orgulho de ver esse
programa considerado como o
melhor programa do menor na
América Latina pela ONU, pela
Unicef e tive também a oportunidade de, através desse programa
e através de uma ação conjugada
na área da saúde, do saneamento
básico, de uma ação conjugada
dos três níveis de Governo, reduzir a mortalidade infantil na mmha
cidade, que atingia índice superior
a sessenta por mil, a índices de
vinte e cinco por mil e, à época,
eram os melhores índice da América Latina, excetuada Cuba, que
tmha índice de qumze.
Então, acho que no capítulo da
família, da criança, do adolescente
e do idoso está manifesta uma
preocupação dos constituintes
brasileiros, na medida em que o
caput expressa - e a família terá
especial proteção do Estado - no
art. 263. No tocante à cnança, foi
acolhida uma emenda de minha
autoria dando prioridade à municipalização dos programas de promoção do menor. Acho que esse
atendimento à criança deve ser,
tanto quanto possível, municipalizado. No tocante ao idoso, foi
acolhido também no parágrafo
único do art. 267, a emenda que
garante o transporte urbano gratuito aos maiores de 65 anos. Isso
foi iniciativa pioneira que fizemos
em 1980, em São José dos Campos, e que depois, em 1982, foi
concedida também ao município
de São Paulo e a outros municípios
de todo o Brasil.
JC - E quanto ao Judiciário?
Joaquim Bevilácqua - Acho
que houve avanços consideráveis
no tocante ao Poder Judiciário. Já
em 1977, quando veio o pacote
de abril, eu era deputado, e fui
um dos gue mais lutoú pela descentralizaçao da Justiça, pelos tribunais federais de recursos descentralizados, para que a Justiça chegasse mais perto do povo. E agora
estamos vendo isso e aplicado, a
nível constitucional. Estamos prevendo a descentralização dos tribunais regionais de recursos e estamos criando o Superior Tribunal
de Justiça, que vai, sem sombra
de dúvida, desafogar a instância
supenor, que estava extremamente congestionada. A descentralização do Poder Judiciário vai fazer, por certo, com que esse direito essencial da pessoa humana,
que é o direito à Justiça, seja estendido de forma mais rápida a
todos os rincões do Brasil, inclusive no tocante à justiça especializada, no caso da justiça agrária,
no caso da justiça federal, nas varas das justiças federais que estão
sendo implantadas em todo o Brasil.
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um super-homem, porque ele, numa audiência, recebe, por exemplo, o ministro da Fazenda, e tratará com ele a dívida externa; logo
depois, recebe o ministro da Previdência Social, com o qual discutirá
o Funrural, o pleito, pressões de
grupos POlítICOS. Quer dizer, é
uma tarefa desgastante para um
homem público, e o presidente da
República não é melhor do que
ninguém, não tendo essa qualidade de super-homem. Esta forma
de presidencialismo está inteiramente superada.

Constituinte
é o poder
mais legítimo
Ao discorrer sobre os trabalhos
da Constituinte, que considera,
das grandes bandeiras do PMDB
durante o período autoritário, a
de maior alcance, o constituinte
Henrique Eduardo Alves (PMDB
- RN) sentencia: "Ela é o fato
político mais importante desta geração". Alves contesta os que a
criticam, frisando que "nenhum
poder tem mais legitimidade do
que o atual poder constituinte do
Congresso Nacional", que é resultante, a seu ver, das eleições mais
livres deste País, até porque o eleitor tinha consciência de que os deputados e senadores vinam para
Brasília cumprir esse dever.
JC - Como o deputado analisa
o processo constituinte?

Henrique Eduardo Alves Creio que a Constituinte é o fato
político mais importante desta geração. Das grandes bandeiras do
PMDB, ao longo desses anos de
autoritarismo, a Constituinte era
a mais importante, porque ela é,
sem sombra de duvida, a que irá
estabelecer uma nova Carta Magna para o país e, (>ortanto, ditar
seu rumo, seu destino, seu futuro
e os seus horizontes. Creio que
ela nasceu sob uma grande expectativa e uma grande cobrança. Daí
a nossa preocupação em esclarecer que temos uma Constituinte
que irá elaborar uma Constituição
sob uma forma nova, inteiramente
inédita no mundo.
Todas as outras Constituições
que conhecemos partiram sempre
de um anteprojeto, de um esboço
constitucional. A nossa partiu praticamente do nada, através de um
processo, repito, inédito, de subcomissão, de comissão, onde das
bases vêm as idéias mais lúcidas,
as mais extravagantes, não importa, sendo feito um apanhado daquilo que fosse sentimento nacional, para que, através desse processo de qualificação, de depuração, pudéssemos chegar a um processo que realmente estabelecesse
o pensamento médio da Nação
brasileira.
Creio ser importante esclarecer
também aos que nos criticam que
nenhum poder tem mais legitimidade do que o atual poder constituinte do Congresso Nacional.
Participamos de eleições as mais
livres deste país, com senadores
e deputados eleitos livremente,
com essa responsabilidade, com
esse compromisso, com essa missão. Cada eleitor votou em um deputado ou senador para que viesse
aqui cumprir esse dever, sabendo
que teria a responsabilidade de falar por esse eleitor na hora de promulgar a nova Constituição brasileira. Indago sempre: se esse processo não tem legitimidade, quem
a terá neste país'? Portanto, devese ter um pouco mais de compreensão para com o trabalho
constituinte, que é demorado.
A Espanha realizou o seu processo em quase três anos. No Brasil, que é um país continental, com
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A sociedade
brasileira
foi ouvida,
através de
diversos
segmentos,
e terminamos
por fazer
uma Carta
moderna e
progressista
divergências, diferenças regionais
as mais acentuadas e, portanto, intensas, é muito difícil conciliar interesses, posições, pensamentos e
ideais num curto espaço de tempo,
conciliando e agradando a todos
os interesses. E um processo complexo mas faz parte do espírito democrático a contradição, o debate. Temos consciência de que estamos realizando um bom trabalho.
Toda a sociedade brasileira foi ouvida, através de diversos segmentos, em diversas etapas, e terminamos por fazer uma Constituição
moderna, progressista, que representa, sem dúvida alguma, o pensamento médio do povo brasileiro.

Je - Estamos em um momento
de impasse. Acredita que haverá
entendimento?
Henrique Eduardo Alves- Não
acredito - e inclusive chego a afirmar - na Constituição gue venha
a ser feita com o voto da maioria
sufocando o voto da minoria. Não
defendo o princípio de que a Constituição deva ser elaborada por
força da maioria que derrote a minoria. Creio que a Constituição há
de ser de todos os brasileiros, se
não por unanimidade - reconheço ser quase impossível - mas,
pelo menos consensual, atingindo
de 80 a 90% dos constituintes.
Para que isso aconteça, é (>reciso ter muito espírito público,
muita capacidade de avançar, de
recuar, de negociar, de discutir,
para que a Constituição seja realmente duradoura, com o mínimo
possível de questionamentos, de
contestações. Daí a nossa preocupação de que esse radicalismo que
está acontecendo, ora da direita,
ora da esquerda, não prevaleça.
O importante é a negociação.
JC - O trabalho da Comissão

JC - Muitos acreditam que
com a promulgação da nova Carta
haverá a implosão dos atuais partidos poltticos. Como vtJ a questão?

Alves: Carta representa o pensamento médio do povo brasileiro

de Sistematização gerou muita polêmtca. Qual a opinião do deputado sobre o texto?
Henrique Eduardo Alves - A
Comissão de Sistematização está
sendo muito discutida, criando"
realmente, muitos conflitos. E
preciso que se entenda que todo
esse processo se iniciou nas subcomissões, e depois, num processo
mais apurado, nas comissões temáticas. Em todas essas fases houve críticas, queixas, reclamações
e debates, até que, afinal, chegou
ao Plenário da Comissão de Sistematização, com apenas 93 constituintes, não representando, obviamente, a matorta do Plenário
Constituinte.
A Comissão de Sistematização
tinha o dever de sistematizar, de
conciliar as propostas, algumas
conflitantes. Sabemos que projetos anteriores avançavam em alguns pontos, mas recuavam em
outros, quer dizer, estabeleceram
uma forma muito desconexa, muito incoerente de I?rograma constitucional, e a Comissão de Sistematização teve a tarefa difícil de conciliar e aparar essas arestas. Acredito que ela representou avanços
e também algumas dificuldades.
Temos pontos positivos, sobretudo, no tocante educação, a definição constitucional de 18% do
Orçamento nacional para a educação. Em relação ao Nordeste,
creio que avançamos; a unidade
do Nordeste mostrou ao país e aos
demais constituintes que na união
conseguimos, realmente, nos fortalecer e avançar. O Nordeste está
ocupando um espaço maior, através da obrigatoriedade, a partir de
agora, de orçamento regionalizado, de programas regionais, uma
participação maior do Nordeste na
arrecadação do IPI, do Imposto
de Renda e do Fundo de Particiã

pação dos Estados, com uma descentralização administrativa
maior.
Outro ponto positivo é a reforma agrária que, afinal, praticamente estabeleceu um consenso
na Comissão de Sistematização.
Há pontos positivos e negativos.
Isso faz parte desse tempo e desse
jogo. Esses pontos conflitantes
são tarefas do Plenário dirimir e,
se possível, corngir e aperfeiçoar.
JC -

O deputado é a favor do

parlamentarismo ou do presidencialismo?
Henrique Eduardo Alves - Sou
parlamentarista. Defendo o parlamentarismo não como medida casuística. Lembro-me, quando era
mais jovem, da experiência do
Governo João Goulart, quando se
usou O parlamentarismo para outros objetivos. Temo que ISSO possa acontecer agora por parte de
alguns, tentando apenas, com a
forma parlamentarista, reduzir os
poderes do atual presidente da
República, José Sarney. Entendo
que o parlamentarismo deveria estabelecer um tempo para todos os
governos parlamentaristas do
país, e não um de cinco anos para
o futuro e de quatro para o atuaL
Creio que aí começamos com casuísmos, com formas desconexas.
Isto prejudica a seriedade deste
trabalho.
Sou parlamentarista porque essa é a oportunidade de termos
uma experiência nova de governo,
já que o presidencialismo, ao longo de quase cem anos, mostrou
muita sensibilidade a crises, que
tinham soluções não constitucionais, soluções de força autoritária.
Devemos varrer essa experiência
da História brasileira. Digo mais:
o presidente da República, para
exercer, hoje, esse poder presidencialista que aí está, teria de ser

Henrique Eduardo Alves Creio que a nova Carta constitucional pode provocar a necessidade de uma definição mais ideológica e mais programática dos partidos políticos. Admito isto. Mas,
com realismo político, vejo uma
certa dificuldade, sobretudo em
virtude de que eleições próximas
de presidente da República aconteçam ou não, e aconteçam, como
acontecerão com certeza, as de
prefeitos municipais. E muito difícil num país organizar-se umpartido político. São muitas as dificuldades e obstáculos. Já temos experiência no passado de partidos que
tentaram crescer e não conseguiram. O Partido Popular foi um deles, do saudoso Tancredo Neves.
É muito difícil organizar-se um
partido num ano de eleição.
Creio que, passada essa fase, há
necessidade de que os partidos assumam o seu perfil ideológico, o
seu programa, claramente, transparentemente, para que a Nação
brasileira assuma também, através
de seus diversos segmentos, as
suas posturas em relação economia, em relação ao social, em relação ao administrativo, ao cultural,
e que cada um dê um programa
de partido claramente definido.
JC - Deputado, voltam todas
as prerrogativas do Legislativo.
Qual é a JUnção do Legislativo no
Estado moderno?
à

Henrique Eduardo Alves - É
um dos pontos positivos do atual
projeto, onde as subcomissões,
comissões temáticas e de Sistematização mantiveram avanços consideráveis, que é a recuperação
das prerrogativas do Poder Legislativo, que de todos os poderes,
a meu ver, é dos mais legítimos
porque aqui, realmente, é a casa
do povo. E onde você identifica
muito mais clara e transparentemente o povo brasileiro como um
todo, nas suas qualidades, nas suas
virtudes, nos seus defeitos, nos
seus erros, enfim, isto aqui é um
organismo, é um pulmao deste
país. E, portanto, passam aqui todos os sentimentos, todas as
apreensões, todas as angústias e
todas as esperanças.
Então, acho que antes de estabelecer as prerrogativas do Poder
Legislativo se dará a este Poder
a responsabilidade maior de fazer
com que o Poder Executivo se atenha aos seus deveres e suas responsabilidades. Não ultrapasse,
portanto, os seus limites, fazendo,
assim, a verdadeira divisão de Poderes: Judiciário, Executivo e Legislativo para que tenhamos uma
democracia, e ela só acontecerá
normalmente na hora em que isto
aconteça, e cada Poder respeite
o poder do outro para que possamos fazer realmente um país democrático, um país onde prevaleçam os direitos e os deveres de
cada cidadão.
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Imposto para
terras não
produtivas
Para que se faça uma boa redistribuição de terra, é preciso, em
primeiro lugar, estabelecer uma
boa política agrícola. E mais: "um
dos melhores coadjuvantes da reforma agrária é a política fundiária, onde alguns fatores devem
compatibilizar para o seu desenvolvímento, como o desestímulo
a ter a terra improdutiva através
de imposto progressivo".
Na entrevista, entre outros assuntos, Jonas Pinheiro destaca
ainda, a partir da dotação de 3%
do Orçamento da União para as
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, emenda de sua autoria
que cria o Banco do Centro-Oeste, que seria o agente financeiro
específico para aplicação desses
recursos em partes de Goiás e Mato Grosso e em todo Mato Grosso
do Sul.
JC - A partir da aprovação do
novo texto constitucional, como fica a agricultura no país?

Se estas três
Regiões,
Norte,
Nordeste e
Centro-Oeste,
são as mais
carentes, é
normal que
recebam mais
recursos

Jonas Pinheiro - Três assuntos
nos dizem muito de perto com respeito à agricultura, que são: uma
política agrícola, uma política funsocial em suposta propriedade, em
diária e a reforma agrária. Acresuposto dono, onde está cheio de
dito que esses três assuntos devem
posseiros. E podemos eliminar escaminhar paralelamente, converse foco de tensão social através
gindo para o desenvolvimento da
de desapropriação daquela área,
agricultura nacional. Hoje, o que
ou de permuta daquela área. com
sentimos neste país é que temos
o suposto dono, para uma outra
muita terra, temos agncultor de
área, onde o proprietário possa fitodos os tamanhos - grande, pecar. Acredito que as políticas funqueno e médio -, todos sofrendo
diária e agrícola, todas elas, são
por falta de uma política agrícola.
muito importantes para que teEntendo que, primeiro, temos que
estabelecer uma boa política agrí- nhamos neste país uma boa reforma agrária.
cola, para que tenha efeito uma
boa redistnbuição da terra no
Não acredito em reforma agrápaís. E a redistribuição da terra
ria por estabelecimento de móduno país não se faz apenas por desa- lo máximo, porque assim estaríapropriação para a reforma agrária.
mos partindo o Pantanal MatoAcredito que um dos melhores
grossense, e é antibrasileiro, anticoadjuvantes de reforma agrária nacional pensar nisso. Não acreé a política fundiária, onde alguns dito, também, em estabelecer móaspectos, alguns fatores, devem dulo máximo em cerrados brasicompatibilizar para o seu desenleiros, sobretudo no cerrado mavolvímento, tal seja o desestímulo to-grossense, onde o cultivo atraa ter a terra improdutiva através
vés do pequeno produtor só pode
de imposto progressivo. Acho que
ser feito por meio de cooperativas,
a tributação progressiva em terra senão o cerrado só é viável para
improdutiva é essencial para de- o médio e o grande proprietário.
sestimular a que o produtor ou o
Não podemos condenar, de forma
latifundiário fique com a sua terra.
alguma, o grande benefício que os
Conhecemos muito bem o efeito
brasileiros estão fazendo na região
do crédito fundiário nas áreas de do cerrado, onde se está aplicando
colonização. Acredito que se esta- uma tecnologia extraordinária e
belecermos a prioridade ou o estí- produzindo, embora em grande
mulo para assentamento, através extensão, mas com alta produtide colonização, e dermos o teto vidade, portanto, com rendimenfundiário ao agricultor, a longo to. E esses produtores cumprem,
prazo, com juros razoáveis, para de fato, a função social da sua proque possa pagar, é a melhor ma- priedade. Em função disso, somos
neira de assentar o colono na sua contra a limitação de propriedade,
terra, com responsabilidade.
no país, pelo menos por enquanto.
Outro aspecto importante que Enfim, acredito que a agricultura,
temos na área da política fundiária através desses três fatores - políé a eliminação do foco de tensão tica agrícola, reforma agrária e posocial. Particularmente, conheço 'Ittica fundiária -, vai estabelecer
centenas de focos de tensão social um certo equilíbrio e uma certa
em terra do governo, portanto, em estabilidade para os produtores,
terra que podemos chamar terra para aqueles que fazem agriculde sesmaria, terra de governo real- tura neste país. Além do mais, o
mente, e o que está precisando é fator econômico é muito imporapenas o governo titular essas tante. Vamos estabilizar o fator
áreas. Por outro lado, há tensão econômico do Brasil para que te-

Jonas Pinheiro: a definição da política agrícola é preliminar essencial

nhamos confiança, para que o
agricultor tenha confiança, e com
isso venha produzir com muito
mais apoio e denodo.
JC - Além dessas medidas que
preconiza. não teremos que reformular a política de abastecimento?
Jonas Pinheiro - Também.
Dentro da política agrícola deste
país temos que formalizar uma lei
agrícola. E dentro desta lei agrícola todos os fatores de produção,
de comercialização e de abastecimento devem estar previamente
estabelecidos. O que precisamos
é uma lei agrícola que venha trazer
uma política agrícola duradoura.
Não acreditamos, de forma alguma, que se falhar um dos fatores,
seja de produção, de comercialização, de abastecimento, se possa
estabelecer a agricultura neste
país. O abastecimento deve estar
incluído dentro de uma lei agrícola, para que a nossa agricultura
não fique à mercê daqueles que
venham a governar esse país.
JC - A Comissão de Sistematização aprovou uma dotação de
3% do Orçamento da União para
as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Como vai ficar essa
questão?
Jonas Pinheiro - Esse foi um
trabalho feito pelos constituintes
dessas três regiões. E foi muito
bem entendido pelos constituintes
de outras regiões. Nesta Constituição queremos eliminar os desequilíbrios social e econômico que
existem no nosso país. Ora, se essas três regiões são as mais pobres
e carentes deste país, é normal que
se jogue um pouco mais de recursos. Portanto, daqueles recursos
que a União destinará para os municípios e para os estados também
3% serão destinados para essas

três regiões. E estes 3% serão alocados para 'regiões, para serem
aplicados dentro de um plano de
desenvolvimento de cada região,
através de crédito para investimento. E esse crédito, esperamos,
seja o mais oportuno possível, melhor equilibrado, para que as nossas regiões tenham um desenvolvimento harmônico.
A aplicação desses recursos será
atraves dos bancos regionais de cada região.
JC - Nos casos de Mato Grosso
e Goiás não há um agente financeiro. Como será isso!
Jonas Pinheiro - Como a Região Nordeste tem o Banco Nacional do Nordeste, a região amazônica tem o Banco da Amazônia,
é bom que se diga que este atua
numa parte da Região CentroOeste, em determinada região do
Mato Grosso, no norte do estado
de Goiás e também no estado de
Rondônia, que faz parte também
do Centro-Oeste. Entretanto, não
há um banco específico do CentroOeste que atue numa parte de
Goiás, numa parte de Mato Grosso e em todo o estado de Mato
Grosso do Sul, não atingidos pelo
Banco da Amazônia.
Pois bem, há uma proposta de
criação do Banco do Centro-Oeste, que venha a fazer parte do pool
de bancos regionais para aplicação
desse recurso de 3% do orçamento da União. Acreditamos que esse recurso é bastante substancial
no primeiro ano, sendo mais ainda
no segundo ano, e assim sucessivamente, agindo como uma bola de
neve, que, a cada ano, recebe mais
3% para aplicação nessas regiões.
JC - Como analisa a destinação de verbas para a educação desde o pré-escolar até o segundo
grau?

Jonas Pinheiro - Vejo como
uma obrigação do Estado a destinação de recursos para as escolas
gratuitas, desde Q pré-escolar até
o segundo grau. E dever do Estado, que, portanto, vai sustentar.
Entretanto, devemos deixar bem
livre também a iniciativa privada,
que possa montar sua escola, preparar seus professores. para aqueles que podem pagar escola no
país. E é bom que isso aconteça:
quanto mais estudantes tivermos
destinados à escola privada, sem
dúvida nenhuma, quem ganha
com isso é a escola pública, porque
ela terá muito mais condições de
dar melhor ensino para os brasileiros que infelizmente não podem
colocar seus filhos em escola particular. Esta também, sendo de livre
iniciativa, concorre com as demais, e quem ganha com isso é
o nível de ensino, e tanto mais,
quanto mais concorrência existir.
JC - Acredita que a instituição
do sistema único de saúde pode inibir de alguma forma a iniciativa
privada?
Jonas Pínheíro - Não, porque
este Programa Unico de Saúde vai
trabalhar de forma muito mais
preventiva a favor da saúde do povo brasileiro, e a iniciativa privada
atua muito mais no tratamento das
doenças, na clínica - vamos considerar assim. Portanto, há espaço
para as duas coisas: o Plano Nacional de Saúde, que vai ser estabelecido nessa nova Constituição,
bem como a iniciativa privada,
que é necessária para o nosso país.
O ~overno federal da União jamais, nesta situação em que estamos, vai ter condições de fazer tudo pela saúde do brasileiro. Portanto, aí cabe à iniciativa privada
fazer a parte dela.
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xigência essencial do ser

humano, quase tão impeE
rativa quanto a de alimentar-se
para sobreviver, a segurança é
tema obrigatóno em todas as
rodas. Ou melhor, como disse
a constituinte Lídice da Mata
(PC do B - BA), "a falta de
segurança, que é o que existe
neste país" .
Ameaçado de todas as formas, o cidadão brasileiro vive,
hoje, um drama que, infelizmente, se tornou comum de
Norte a Sul e que, das grandes
cidades, já ameaça projetar-se
para a vida tranquila das pequenas povoações. O que fazer
para sofrear essa onda de violência que enfraquece as próprias estruturas da sociedade?
"Segurança só é possível numa sociedade justa em que não
haja seres humanos vivendo
em condições subumanas", é a
resposta do constituinte Pompeu de Sousa (PMDB - DF).
"A solução está em se investir
no homem e no respeito aos
seus direitos inalienáveis de alimentar-se, ter saúde e trabalho, morar e educar-se", garante o constituinte Valmir CampeIo (PFL - DF). "Neste sistema capitalista, pelo menos a
saúde e a educação tinham de
ser estatizados", propõe o
constituinte Juarez Antunes
(PDT - RJ), apontando uma
medida que abriria caminho
rumo à segurança do cidadão
e da família brasileira.
Unânimes na afirmação de
que ao Estado e à própria sociedade compete criar as condições de segurança para o cidadão nascer, crescer, viver e
produzir, os constituintes ouvidos pelo JC também estão de
comum acordo quanto às causas que vêm gerando, em nosso
país, esse clima de quase total
insegurança em todas as camadas da sociedade. A fome, a
miséria, o desemprego, as desigualdades sociais e as injustiças, em suma a injustiça social
é a grande responsável pelo
medo, pelo pânico e pelo desespero, hoje, uma tônica da
maioria da população brasileira.
"Uma questão de primeira
necessidade", no dizer da constituinte Lídice da Mata (PC do
B-BA), a segurança é o grande problema que aflige sobretudo as mais populosas capitais
do país, Rio e São Paulo, o que
ficou comprovado em pesquisa
recentemente feita, na qual demonstrou-se que o maior anseio da população é o de ter
segurança, antes mesmo de
querer emprego, moradia ou
escola. Para a representante do
Partido Comunista do Brasil,
a questão da segurança no Brasil tem de ser discutida de forma mais profunda e não s6 sob

Falta trabalho,
sobra violência

No momento em que elaboramos esta reportagem, fatos da maior gravidade estão acontecendo
no País e que ilustram, de maneira cabal, a vertiginosa escalada da violência e da insegurança em
nossa sociedade. Um desses fatos é o assalto ocorrido em Fortaleza, Ceará, quando dois marginais
tomaram o Banfort de assalto, fizeram 30 reféns,
obrigando-os a se despir e provocando graves ferimentos em 12pessoas e a morte dos dois assaltantes. Esse assalto ocorre quando os comentários
sobre um outro, o assalto ao Banco do Estado

do Paraná, em Londrina, ainda nem tinha esfriado. Em ambos, vários pontos em comum: a demonstração da fragilidade dos esquemas de segurança, a onda de terror que cada vez mais cresce
na alma do povo e a idade dos assaltantes, todos
na faixa dos 20 anos, o que evidencia um traço
que lamentavelmente parece marcar o destino
de uma força jovem que deveria estar cercada
pelas opções do trabalho, da educação, da moradia e do lazer dignos: a opção pela marginalidade.

a 6tica de que é necessário au- as tentações da corrupção, a
mentar os contingentes poli- maioria das vezes não contam
ciais. "Há que se ver, em pri- com acomodações, salários,
meiro lugar, os problemas do grau de escolaridade, etc., condesemprego, da fome, da falta dignos, tornando-se, eles mesde saúde, para que a população mos, parceiros ou autores da
não tenha como opção perma- violência. A outra face tem raínente à marginalidade", diz zes na dívida social do Estado
ela. "A segurança - acrescen- para com o povo, o que envolta -ou melhor, a falta de segu- ve toda a problemática de carárança, é um problema estrutu- ter sócio-econômico que aí está
raI, próprio de uma sociedade para ser resolvida. Sob o seu
capitalista gue não tem como ponto de vista, a Constituinte
objetivo pnncipal o desenvol- deve englobar essa discussão e
vimento do homem. Esse pro- elaborar dispositivos gerais que
blema se agrava no Brasil, que orientem uma mudança na lei
tem um Estado corrupto e de- ordinána. Tais dísposinvos disonesto. Soluções como a pena zem respeito também à violênde morte, o armamento das po- cia que é instigada nos meios
lícias em maior escala não são, de comunicação de massa,
na realidade, soluções, são me- principalmente na TV (filmes
didas que não resolvem o pro- policiais americanos, elogios às
blema."
façanhas policiais, propaganda
Admitindo que as soluções permanente da violência, etc.)
não podem ser atingidas de o que gera, a seu ver, no cidaimediato, Lídice da Mata afir- dão, uma permanente neurose
ma que, enquanto não se aca- de violência e medo.
Uma obra na qual se deve
bar com a fome no País, é necessário que se tenha um poli- investir não s6 de Imediato cociamento capaz, não corrom- mo a médio e longo prazos, a
pido e, sobretudo, menos vio- segurança, para o constituinte
lento, pois a violência da polí- Valmir Campelo (PFL - DF)
cia atinge o cidadão em geral. é sinônimo de uma porção de
Outra coisa importante, para coisas 'l.ue está faltando neste
a representante da Bahia, é a país: cnanças amparadas, alinecessidade de se repensar o mentadas e amadas, jovens esmodelo penitenciário brasilei- , colarizados e empregados, vero e toda a política de segu- lhos respeitados e acatados por
sua experiência e discernimenrança do país.
to. Com a experiência que a
convivência de dezesseis anos
DUAS FACES
lidando com as comunidades
Para Lídice da Mata, nossa mais carentes de cidades-satéinsegurança tem duas faces; lites do Distrito Federal lhe
uma técnica, em 9ue constatam deu, Valmir Campelo se bate
as péssimas condições dos con- pela proliferação das creches,
tingentes policiais que, além de dos cursos profissionalizantes e
arriscarem suas pr6prias vidas, da geração de mais numerosos
estarem em contato permanen- empregos. "Num país jovem
te com a violência e sofrerem como o nosso não se pode des-

prezar, de modo algum, o grande investimento que é a pessoa
humana. O amparo à infância
tem de continuar na propiciação de maiores oportunidades
ao adolescente e ao adulto,
tanto nas áreas do ensino como
do mercado de trabalho. Sem
esse alicerce, difícil será se
construir o edifício do progresso, da saúde e do desenvolvimento."
O Estado tem de investir no
homem - reitera o representante de Brasília - sob pena
de pulverizar recursos com
obras que não lhe darão retorno e lhe esvaziarão os cofres,
sem contudo promover o bemestar social. "E país algum atinge, se não o ideal, relo menos
o bastante razoáve , em matéria de segurança, sem antes ter
atingido o bem-estar social do

seu povo". SaIíenta. Preocupado com o aumento da criminalidade e da violência em Brasília, o parlamentar pefelista vê
na saturação da máquina administrativa, incapaz de absorver
maiores levas de servidores,
um fator que agrava a situação
.J.-

~_~

o problema da falta de segurança se acentua
sobretudo nas grandes cidades, como o Rio de
Janeiro e São Paulo, mas, lamentavelmente, vai
se espalhando como um câncer, e o noticiário
já apresenta com freqüência episódios dramaticos ocorridos em pequenas e antes pacatas cidades do interior. Somente aumentar os efetivos
de repressão aparentemente não basta.

Pompeu de Sousa: sociedade injusta produz violência

I

, 'Os

exatamen~

policiais são, na sua maioria, recrutados
nos
meios mais frágeis da sociedade, onde muitos buscam\ essa
carreira por falta de outra opção de trabalho. Os salários
oferecidos são os mais baixos, advindo daí a corrupção dentro
dos próprios quadros mantenedores da ordem. O povo não
acredita na polícia e essa, portanto, não se impõe.
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ValmirCampelo: investir no homem ê a solução

r

em todas as camadas sociais,
Juarez Antunes acredita que o
que acarreta a marginalidade
é exatamente o desespero do
cidadão que, não tendo poder
aquisitivo, vê sua família passando fome, e inicia todo um
processo de deterioração. Segundo ele, não adianta aumentar os efetivos policiais para
conter pessoas com fome. "Se
melhorar as condições de vida
do povo estaremos eliminando
a marginalidade e fazendo decrescer os índices de criminalidade", garante. De que
adianta - pergunta ele - colocarmos um policial em cada
esquina se, em cada rua, temos
crianças abandonadas, jovens
desempregados, chefes de família com salários insuficientes
para sua sustentação e de seus
filhos?"

-

J
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econômica das famílias e, conseqüentemente, os quadros de
ociosidade e marginalidade. A
solução, no seu entendimento,
seria a criação de novas alternativas de trabalho, como a
instalação, no Distrito Federal,
de indústnas não poluentes, indústrias de ponta, assim como
uma ação integrada dos governos dos Estados de Minas Gerais, Goiás e Brasília para o desenvolvimento da região geoeconômica do entorno da Capital. "Um jovem que estuda e
trabalha, que tem, em conseqüência, o seu ganho garantido
e um mínimo de condições dignas de vida, dificilmente se encaminhará para a marginalidade, para a delinqüência. O que
vemos, portanto, no fundo do
problema da segurança é o problema social e econômico, gerando todas as distorções, todos os desequilíbrios, toda a
miséria e desespero do indivíduo que, desde cedo, viu-lhe
negadas as condições de viver
e crescer".
O OUTRO LADO

oral

stituinte

O outro lado da medalha
apresenta um problema não
menos pequeno: o quadro bastante lastimável dos contingentes políciais a quem o Estado
entrega a responsabilidade de
proteger os cidadãos. "No Brasil- observa Valmir Campelo
- onde o desemprego campeia, como é feito o recrutamento dos policiais? Da maneira mais aleatória possível e, geralmente, junto às camadas
menos favorecidas da população. Depois de entrar para a
força policial, o jovem CIdadão
ainda se depara com uma máquina mal estruturada, mal
orientada e desprotegida, ela
também, das condições dignas
.para um trabalho digno: baixís-

,

,

Para Juarez Antunes, a filosofia policial brasileira é produto do próprio sistema capitalista, onde não existe o respeito
pelo cidadão e, sim, a vontade
de reprimir. "A polícia não é
tida - observa - pelo cidadão
como um amigo seu, como um
agente pago pelo povo para defender o próprio povo. Daí
vem o medo, a ojeriza que o
cidadão tem de tratar com os
policiais, quase tanto quanto,
é às vezes mais, do que com
os próprios marginais. O que
não acontece em países socialistas, onde não se verifica diferença entre o policial e o cidadão comum, pois ambos se misturam como iguais e amigos,

Há que se ver, em primeiro lugar, os problemas do desemprego, da fome, da falta de saúde, para que a população
não tenha como opção permanente a marginalidade. A falta
de segurança é um problema estrutural, próprio de uma sociedade que não tem como objetivo principal o desenvolvimento
do ser humano. O problema se agrava com um Estado corrupto e desonesto.
,

simos salários, falta de equipamento e técnica e uma legislação inteiramente fora da realidade. Pouca gente sabe, por
exemplo, que o policial de Brasília trabalha 24 horas e descansa 48, enquanto em outros Estados a escala é de 24 por 72
horas. E que, como os demais
policiais, se ele, num enfrentamento, matar um bandido, vai
ter que arrumar advogado para
se defender, correndo o risco
de ser expulso da corporação,
apesar de estar em cumprimento de suas tarefas. "Tudo isso
junto, e mais o contato permanente com a violência e a corrupção, leva o cidadão a um
descrédito de si mesmo e da
sociedade, propiciando a inversão de valores e os efeitos contraditórios da insegurança por
parte daqueles a quem, ironicamente, é confiada a se&urança de toda um sociedade, , conclui Valmir Campelo.
LEGISLAÇÃO
"Um único fato poderia
acontecer para mudar esse estado de coisas: uma legislação
eleitoral nova, em que os meios
de propaganda estivessem a
serviço de todos por igual, onde a coleta de votos obedecesse
a um sistema livre de pressões

sobre o eleitor, onde a apuração de votos fosse limpa. Só
assim teríamos um Congresso
refletindo com muito mais
aproximação a vontade popular e, assim composto, legislar
no sentido de promover as reformas necessárias para mudar
a face do país e, conseqüentemente, trazer a tranqüilidade
e a segurança capazes de dignificar a vida do cidadão". Esta
é a opinião do constituinte Juarez Antunes (PDT - RJ), para
quem o Congresso Nacional
devia. elaborar leis de acordo
com a vontade popular e não
para certos grupos privilegiados. Sem que se mude o regime
capitalista, este seria o ponto
de partida para a melhona das
condições de vida da população brasileira, acredita Antunes.
Confessando-se favorável a
eleições gerais já em 88, o representante do PDT diz que seria uma ótima fórmula de o povo desfazer-se daqueles candidatos que o enganaram - os
eleitos a peso de dinheiro ou
à custa de falsos milagres, como o Cruzado ou, ainda, por
conta dos investimentos dos
meios de comunicação.
Quanto à violência contra a
qual a queixa é generalizada

,

nascendo dessa relação o respeito pela figura do policial em
face de sua função de mantenedor da ordem".
No Brasil, dá-se o contrário.
Os policiais são, na sua maioria, recrutados exatamente nos
meios mais frágeis da sociedade, onde muitos buscam a carreira policial por falta de outra
opção de trabalho, sem nenhuma vocação para essa atividade. "Há outro problema - diz
o parlamentar - ainda mais
perigoso: considerando a ~ran
de oferta de candidatos à instituição policial, os salários oferecidos são os mais baixos, fazendo com que todo esse vício
se incremente, pois não há nenhum estímulo ao aprimoramento do indivíduo, advindo
daí a corrupção dentro dos próprios quadros dos mantenedores da ordem. Então, o caos
se instala: o povo não acredita
na polícia e esta não se impõe,
tudo por sua forma de recrutamento, baixos salários, falta de
formação, etc."
CONDIÇÃO HUMANA
Pode parecer acaciano - diz
o constituinte Po~eu de Sousa (PMDB - Dl') - mas a
falta de segurança pública resulta da insegurança. Sim, da

insegurança de uma parcela
enorme da população que, por
força da injustíssima estrutura
sócio-econômica do país, seus
componentes nascem, crescem
e vivem em condições subumanas. E quem nasce assim não
tem nem oportunidade de adquirir condição humana. E a
condição humana e inseparavelmente necessária à cnação
da consciência humana no indivíduo. Esses seres marginalizados - explica Pompeu - maltratados pela vida e pela injustiça, precisam sobreviver de alguma maneira. Não creio na
maldade mata. Essas criaturas
são destituídas de critérios morais; para elas, são valores de
pura e simples sobrevivência.
Por isso é que todas as medidas
policiais jamais poderão dar total segurança numa sociedade
tão injusta e injustiçadora.
Ressalvando a necessidade
de um aparelho de vigilância
e repressão para manutenção
da ordem, Pompeu de Sousa
reconhece, entretanto as distorções, os vícios e as irregularidades que minam nossos quadros policiais, estes também vítimas da grande injustiça social. A seu ver, o texto legal
da nova Carta não poderá, por
si só, operar a mudança. "O
texto legal não cria realidade,
mas resulta da realidade. O
que ele pode fazer é estabelecer pressupostos e parâmetros
e procurar criar condições sócio-econômicas que venham a
ter efeito legal na realidade social. Fora disso, tudo cai no terreno da utopia. Como dizia
Francisco Campos, "será lei
que não pega". Neste particular, o senador pelo Distrito Federal destaca a nossa mania,
bem brasileira, de elaborar lindas leis e lindamente descumpri-las, ignorá-las como se, de
fato, não existissem. "Um dos
males mais sérios do nosso país
- declara Pompeu - é o fazde-conta, uma deformação histórico-cultural no Brasil, no
qual as pessoas substituem a
realidade pela idealidade". A
propósito disso, o senador brasiliense lembra uma conversa
mantida, há anos atrás, com
Alceu Amoroso Lima, na qual
se queixava desse hábito bem
brasileiro de viver no faz-deconta. Concordando com ele,
Amoroso Lima arrematou:
"É" seu Pompeu, começa em
"faz-de-conta" e acaba em
"tanto-faz" .
Com a consciência alerta a
esse fato, Pompeu de Sousa
confessa que uma de
suas maiores preocupações é
lutar contra esse vezo. "Tornei-me um verdadeiro pregador. Estou nesta luta desde os
14 anos de idade e a vida inteira
me tenho dedicado a mostrar
que não se pode viver no fazde-conta. FIZ ISSO no jornal, fiz
como professor no Colégio Pedro Il, aos 18 anos como professor, depois como professor
na Universidade. Resolvi disputar um mandato eleitoral pela oportunidade, a nível mais
amplo, de enfrentar esse engodo. Mas, essa luta, não posso
ganhá-Ia sozinho. Ela tem que
ser ganha pela própria sociedade. "

Maria Valdira
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Emendar para construir o pais
Prosseguimos divulgando as emendas apresentadas pelos constituintes e aprovadas pela Comissão de Sistematização
CARLOS ALBERTO CAÓ apresentou 236 emendas, tendo aprovadas
55. Principais: a que estabeleceu que fica reconhecido o direito de greve,
vedada à rmciatrva patronal; a que assegura aos criadores e aos Intérpretes
o controle econômico sobre as obras que produzirem ou participarem;
sobre a hberdade do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
observadas as qualificações profissionais e a que deterrmna serem submetidas ao Congresso os processos de concessão de rádio e TV.

RITA CAMATA apresentou 211 emendas, das quais 63 foram aprovadas.
Principais emendas: a favor de que o presidente da República, os governadores estaduais e os prefeitos tenham que renunciar com seis meses
de antecedência caso desejem disputar outros cargos; a favor da garantia
de preços mínimos para os pequenos e médios produtores rurais; a favor
de bolsas de estudo para os estudantes carentes, nos estabelecimentos
oficiais, devendo o estudante retribuir posteriormente.

ANTONIO CARLOS KONDER REIS apresentou 220 emendas, das quais
67 foram aproveitadas. Principais emendas: pela instituição de cursos
oftcrais de habihtação e aperfeiçoamento de magistrados, como requisito
para o ingresso e os avanços na carreira; contra a possibilidade de lei
complementar indicar outras categorias de contnbuintes do ICM (Im..
posto sobre Circulação de Mercadorias); a favor de que seja dada garantia
legal aos locais de culto religioso e às várias liturgias paI trculares.

LÚCIO ALCÂNTARA apresentou 211 emendas, das quais 59 foram
aprovadas. Principais emendas: a favor da idade mínima de 21 anos
para que o Cidadão possa se candidatar à Câmara dos Deputados; a
favor de que os vencimentos do procurador-geral da República sejam
iguars aos dos mmistros do Supremo Tribunal Federal; a favor de que
as associações civis formadas no seio da sociedade só possam ser dissolvidas ou suspensas em conseqüência de decisão judicial definitiva, transitada em julgado.

CRISTINA TAVARES apresentou 219 emendas, das quais 94 aprovadas
Principais: considerando hvre o exercício de qualquer trabalho, ofício
ou profissão; suprimindo a permissão de liberação de verbas piibhcas
às escolas particulares, defirimdo normas para outorga e renovação de
concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão. televisão; criando normas para escolas comunitánas; aphcando aos sindicatos
rurais e às colômas de pescadores os pnncípios adotados para SIndicatos urbanos.

JOSÉ GERALDO apresentou 208 emendas tendo 47 aprovadas. Principais: sobre o contrato de trabalho que garanta justa indenização contra
a despedida imotivada ou sem justa causa; sobre a fiscalização e aplicação
de quaisquer recursos da União repassados a estados, Distnto Federal
e municípios: estabelecendo que as taxas não poderão ter base de cálculo
.
.
própna de impostos; e sobre a aposentadoria após trinta e cinco anos
de trabalho para o homem e trinta para a mulher.

AGASSIZ ALMEIDA apresentou 2lR emendas, sendo 67 aprovadas
Pnncipais emendas: a favor da concessão de pensão mensal a toda pessoa
#j '*
com mais de 65 anos de idade que não disponha de outra fonte de
.
renda, independente de prova de recolhimento de contribuição previdenciária; contra a aposentadoria em funções ou cargos em comissão ou
de confiança; a favor de que o crime de tortura seja Inafiançável, imprescntível e Insuscetível de graça ou anistia: pela repressão à formação de cartérs

SANDRA CAVALCANTI apresentou 207 emendas, das quais foram aprovadas 63. Principais. a que propõe a substituição da expressão "idioma
nacional" por "língua portuguesa"; a que determina seja o ensino religioso disciphna obngatória nas escolas públicas, sendo facultativa a matrícula; a que supnme a expressão "e em casos excepcionais" por imaginá-la
rmplícrta na concessão de verbas públicas às escolas privadas; e sobre
o direito de propriedade de imóvel rural.
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MICHEL TEMER apresentou 218 emendas, tendo 75 aprovadas Principais emendas: determinando que a cnaçáo , Incorporação. fusão e o
-;.desmembramento de mumcípros. obedecido-, os requisitos previstos em
..lei complementar estadual, dependerão de consulta prévia, mediante
plebiscito às populações mterevsada-: modificando dispositrvo referente
à Instauração de inquérito pohcial c diligéncias mvesngatónas. no tocante
às atnbuiçóes do Mmistério Púhlico e da Polícia Civil

IRMA PASSONI apresentou 218 emendas, das quais 70 aprovadas. Pnncrpais: pelo ensino umver-al. ohrigatóno e gratuito. nos r- c 2" graus;
" •
pela criação de controle da tunção social dos imover-, urbanos. além
l;
de normas para a desapropnação por interesse SOCiaL contra Idade mímma para aposentadona: pela instituição de pensão mensal, no valor de
.
um saláno mínimo para os Cidadãos maiores de 60 anos de Idade, independente de prova de recolhimento de contnbuiçóes previdencianas.
o
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VIRGÍLIO TÁVORA apresentou 207 emendas, tendo 68 aprovadas.
Prmcipais: a que estabelece que na elaboração do plano plunanual serão
observados o estabelecimento de diretrizes, objetivos e metas para a
distnbuição regionahzada dos investimentos: a que garante aos territórios
a auferiçáo de recursos do Fundo de Participação em Igualdade de
condiçóe- com os estados e o Distrito Federal, e a que estabelece que
o casamento terá celehração gratuita. tendo o religioso efeito CIVIL

JOSÉ SERRA apresentou 200 emendas. tendo 125 aprovadas. Principais:
a que estabelece que a lei regulamentará a forma de articulação entre
os ruveis do governo. sobre a proteção do patrimômo histórico-cultural
local; a que deterrruna que qualquer vantagem adicional concedida ao
servidor púbhco terá como referência o salário-base: sobre a concessão
ou utilização de créditos ilimitados; e sobre as alíquotas aplicáveis às
operações internas com mmerais.

JOÃO NATAL apresentou 217 emendas, das quais 40 foram aproveitadas Pnncrpais emendas: a favor de que as funções de Ministéno Público
sejam exercidas apenas por Integrantes do respectivo quadro, que deverão residir na sede de sua lotação; a favor da melegrbihdade do cônjuge
, e dos parentes por consanguimdade, afuudade ou adoção do presidente
da Repúbhca, do govenador e do prefeito; a favor de programas oficiais
de amparo aos idosos, inclusive oferecendo-lhes transportes gratuitos.

gl

ANTÔNIO SALIM CURIATI apresentou 214 emendas, das quais 40
foram aprovadas. Em destaque: pelo transporte coletivo urbano gratuito
para os maiores de 60 anos; contra a Intervenção e a desapropriação
por interesse do Estado; a favor da aposentadoria da dona-de-casa, desde
que tenha recolhido à Previdência pelo menos doze contribuições; a
ttr
favor do desconto em folha da contribuição das categorias profissionais,
sem elimmar a contribuição sindical dos empregadores e dos profissionais liberais.

ELIEL RODRIGUES apresentou 195 emendas, tendo 42 aprovadas. Principais: sobre o impedimento de os estados e O Distrito Federal terem
a faculdade de instituir adicional ao Imposto de Renda e aos proventos
de pessoas físicas e jurídicas residentes ou domiciliadas nos respectivos
territórios; a que estabelece proteção aos locais de cultos religiosos;
a que prioriza a utilização dos recursos públicos pelas escolas públicas;
e sobre a composição da Câmara Federal.

IVO MAINARDI apresentou 211 emendas, das quais 68 foram aproveitadas. Principais emendas: pela equiparação dos territónos aos estados
e ao Distrito Federal, para efeito de participação nas receitas tributárias;
contra isenções fiscais para os produtos serriimanufaturados destinados
à exportação; pela gratuidade do casamento CIVIl; a favor de benefícios
"
para fomentar práticas esportivas formais e não formais; a favor da
instituição de uma política habitacional para os trabalhadores rurais.

RENATO VIANNA apresentou 195 emendas, tendo 52 aprovadas. Principais: propondo igualdade de princípios para os sindicatos urbanos, rurais
e colônia de pescadores; conferindo ao Tribunal de Contas fiscalizar
..::I, a aplicação de recursos federais repassados mediante convênio, acordo
. '.... ou ajuste, pela União a estados, Distrito Federal e municípios; permitindo
.
a Justiça estadual instalar juizados especiais para o Julgamento de pequenas causas; manutenção de sistema de previdência pelos estados e mumcípios.
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FRANCISCO ROLLEMBERG apresentou 198 emendas, tendo 56 aprovadas. Principais. sobre a pnsão civil por dívida; sobre a competência
de os municípios mstituírern impostos; a que estabelece que são livres
a greve e o locaute , salvo nos serviços púbhcos e atrvidades essenciais;
(
e a que estabelece que as empresas comerciais, industriais e agrícolas
deverão contribuir com o saláno-educação para o ensino primário gratuito dos seus empregados e respectivos dependentes.
~..

SIMÃO SESSIM apresentou 195 emendas, tendo sido 67 aprovadas.
Principais: novas determinações quanto a incidência do ICM sobre a
entrada de mercadoria importada do exterior, possibilitando a cobrança
do imposto por ocasião do desembaraço aduaneiro, como vem -endo
feito há anos; estabelecendo ser da competência da União promover,
através de legislação específica, mcentivos fiscais que possibilitem os
objetivos da democratização do acesso à atividade física, esportiva ou do lazer.
L''J!!A~

~

JOSÉ CARLOS MARTINEZ apresentou 185 emendas, das quais 55 foram aprovadas. Principais: a que torna inafiançáveis os crimes relativos
• eao tráfico de entorpecentes; a que limita a instituição das contribuições
sociais, estabelecendo que estas somente poderão ter fatos geradores
...,.
.... e bases de cálculo dos tnbutos compreendidos na comI?etência tributária
da pessoa jurídica de direito público que as instituir; a que permite
a cobrança de ICM nas Importações do exterior, no momento do desembaraço aduaneiro.

público, em atividade na data da promulgação da Constituição, que
contem ou venham a contar cinco anos de efetivo exercício, serão estáveis
. . . desde que aprovados em concurso interno de provas; vedando ao poder
'público qualquer interferência na organização sindical e a lei não poderá
exigir a autonzação do Estado para a fundação de sindicato.

IRAM SARAIVA apresentou 183 emendas, das quais 36 foram aprovadas.
Principais: a que determina a obrigatoriedade de a seleção para a investidura no ensino superior ser feita através de avaliações dos currículos
./ .
e notas; a que estabelece a saúde como direito de todos e dever do
Estado; a que cria o princípio da vinculação de recursos e de impostos,
'" 1... de forma a assegurar constitucionalmente a aplicação de investimentos
públicos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

ÁLVARO VALLE apresentou 193 emendas, tendo sido aprovadas 41.
Principais: estabelecendo que todo o poder emana do povo e em seu
.
nome é exercido; estatuindo o princípio da anterioridade no tocante
à legislação criminal; tratando da autonomia das universidades; determinando que o servidor inativo não perceba proventos inferiores aos dos
.~ .
servidores em atividade; modificando dispositivo referente à liberdade
de circulação das pessoas e assegurando Igualdade de tratamento aos portugueses.

COSTA FERREIRA apresentou 180 emendas, das quais 40 foram aprovadas. Principais: a que altera o prazo para impugnação de mandato, reduzindo-o de seis meses para 15 dias; a que proíbe o acesso de menor
em qualquer atividade artística ou afim, que possa causar prejuízos à
sua formação moral, intelectual ou psíquica; a que assegura a proteção
v.,
às participações individuais em obras coletivas, à reprodução da imagem
e voz humanas, mclusive nas atividades esportivas.

AffiTON SANDOVAL apresentou 192 emendas, tendo sido aprovadas
38. Principais: determinando que a lei da Câmara de Vereadores que
decretar empréstimo compulsório em virtude de calamidade pública seja
aprovada pela maioria absoluta dos membros do Legislativo local; estabelecendo a prorrogação da aplicação dos critérios eleitorais, de modo
que não venham a incidir sobre o pleito de 1988.

CÁSSIO CUNHA LIMA apresentou 180 emendas, das quais 39 foram
aprovadas. Principais: a que assegura aos acusados o contraditório e
a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, em qualquer
procedimento desde a fase inicial; a que assegura a liberdade de manifestação cultural e artística; a que estabelece as competências dos municío.
pios; a que determina a obrigatoriedade do alistamento eleitoral; a que
determina a gratuidade do acesso de idosos nos transportes coletivos urbanos.

,
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GERALDO CAMPOS apresentou 193 emendas, tendo sido 79 aprovadas.
Principais: propondo que os servidores públicos nomeados sem concurso

"
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ITAMAR FRANCO apresentou 192 emendas e teve 51 aprovadas. Principais: fiscalização e controle, conjuntamente ou por qualquer das Casas
e por comissões especializadas, dos atos do Executivo, mclusive da admi] mstração indireta; estabelecendo prazo de até 45 dias antes do término
; do mandato do antecessor para a eleição de prefeito; revisão geral de
, remuneração de servidores civis e militares que deverão ocorrer na mesma época, com os mesmos índices e sujeitos à mesma política salarial geral.

r~

DARCY POZZA apresentou 198 emendas, tendo sido 41 aprovadas.
Principais: assegurando ao proprietário do solo participação nos resultados da lavra; considerando como direito dos trabalhadores o contrato
de trabalho protegido, mediante indenização, contra despedida nnotivada ou sem Justa causa; considerando o ensino livre à iniciativa privada,
ressalvada a intervenção do poder público para autorização, reconhecimento e credenciamento de cursos e para fazer cumprir a legislação de diretrizes
e bases.

MATHEUS IENSEN apresentou 179emendas, das quais 44 foram aprovadas. Principais: a que estabelece a contagem recíproca de tempo de
serviço em atividades públicas e privadas; a que garante o ensino público
primeiro grau, universal, obrigatório e gratuito: a que assegura a
"'- J de
proteção às participações individuais em obras coletivas, à reprodução
da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas, assegurando aos autores e intérpretes o controle econômico sobre as obras.

NELSON CARNEIRO apresentou 188emendas, tendo sido 69 aprovadas.
Principais: proibrção de diferença de salários e de critérios de admissões
por motivo de sexo, cor e estado civil; a cada cinco anos de efetivo
exercício, o servidor assíduo, que não houver sido pumdo, terá direito
a licença especial de 3 (três) meses, com todos direitos e vantagens
de seu cargo; considerando dever da União, Estados, territórios e municípios estimular programas de pesquisa agropecuária.

ROBERTO CAMPOS apresentou 178 emendas, tendo 51 sido aprovadas.
Principais: a que estabelece a definição de empresa nacional: a que
torna obrigatório que os serviços de radiodifusão e de outros meios
eletrônicos sejam constituídos sob regime de concessão, por entidades
privadas; a que define a Ordem Econômica, de forma a condicioná-Ia
à reativação do desenvolvimento nacional e fundada na livre iniciativa
e na va~orização do trabalho humano; a que restringe a participação do Estado na
economia.

LÍDICE DA MATA apresentou 188 emendas, das g,uais29 foram aprovadas. Principais: a que determina que a lei não limitará o número de
dissoluções conjugais; a que cria o princípio da vinculação de recursos
de impostos; a que estabelece a educação como direito de todos e dever
do Estado; determinando as obrigações do Estado com o ensino; e a
que torna obrigatória a gratuidade da assistência prestada pelas empresas
aos filhos e dependentes do trabalhador, em creches e pré-escolas.
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IVO VANDERLINDE apresentou 186 emendas, das quais 37 foram a\?rovadas. Principais: a que concede ao setor privado de prestação de serviços
'.
de saúde participação na assistência pública à saude da população; a
""
que determina o estabelecimento de política habitacional para o trabalhador rural; a que estabelece o princípio da Igualdade processual entre
fisco e contribuinte; a que impede que Estados e o Distrito Federal
tenham a faculdade de instituir adicional ao Imposto de Renda.
o

EUNICE MICHILES apresentou 185 emendas e teve 54 aprovadas. Prin, cipais: a que trata do trabalho do menor na condição de aprendiz; a
que condiciona os programas de planejamento falimiar à melhoria das
condições de trabalho, saúde, educação, cultura e lazer, a serem conferidas às famílias; a que cria o princípio da vinculação de recursos e
impostos; a que garante a mimputabilidade penal até os dezoito anos
de Idade; a que garante a proteção aos locais de culto e as suas liturgias na forma
da lei.

o

,

JOACI GÓES apresentou 180 emendas, das quais 42 mereceram aprova-

ção. Principais: a que define como crime inafiançável qualquer discrimi-

nação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais; a que transfere
para Lei Complementar a organização da Defensona Pública da Umão,
\
ÔO Distrito Federal e dos Territonos, bem como das normas gerais para
,
a organização da Defensoria Pública dos Estados, assegurando o mesmo
regime jurídico do Ministério Público, quando em dedicação exclusiva ao trabalho
00
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SIGMARINGA SEIXAS apresentou 178 emendas, tendo sido 44 aprovadas. Principais: ressalvando o direito ao exercício da advocacia pelos
membros do Ministério Público que estejam inscritos na OAB à data
da promulgação da Constituição; estabelecendo que é compulsória a
.
aposentadoria com vencimentos integrais por invalidez, ou aos 70 anos
de idade, e facultativa aos 35 anos de serviço para os homens e aos
25 anos para as mulheres, após cinco anos de exercício efetivo na judicatura.

EDUARDO BONFIM apresentou 177 emendas, tendo sido 39 aprovadas.
Principais: a que determina a função do Primeiro-Ministro no governo
(. I
parlamentarista, qualificando-o como Chefe do Governo; a que prevê
..
como membros da Procuradoria-Geral da União os atuais assistentes
t.~"
jurídicos da União, os Procudarores de autarquias federais, os procuradores da F. Nacional, os advogados de ofício e os procuradores Junto
ao Tribunal Marítimo e os procuradores da República que optarem pela nova função.
O

PAULO PAIM apresentou 176 emendas, das quais 51 foram aprovadas.
Principais: a que estabelece que a greve é um direito, competindo aos
trabalhadores decidir sobre a sua oportunidade; sobre o repouso semanal
ser remunerado nos sábados, domingos e feriados: sobre a educação
~ ser promovida e incentivada com a colaboração da família e da comumdade; sobre a proibição de diferença de saláno ou vencimento e de
criténos de admissão ou promoção, em razão de qualquer tipo de discriminação

___________________...................................~.-....... .........
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NELSON JOBIM apresentou 175 emendas, tendo 61 aprovadas. Principais: sobre a vitaliciedade dos juízes; sobre a competência do Tribunal
4.
Superior de Justiça; a que trata da competência privativa dos tribunais;
·
sobre a criação de tribunais regionais federais com sede no Rio de Janeiro,
São Paulo, Porto Alegre, Recife e Distrito Federal; e a que propõe
que se enfatize, no texto, a função precípua do Supremo Tribunal Federal
de guardião da Constituição.

VI
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FLÁVIO PALMIER DA VEIGA apresentou 175 emendas, das quais
47 foram aprovadas. Principais: a que propõe que o ensino religioso,
~"".
em vez de ser disciplina facultativa, se constituem componente curricular
da educação fundamental nas escolas; sobre a gratuidade do ensino básico; a que propõe a manutenção do ISS na competência municipal; sobre
a concessão de bolsas de estudo; sobre o direito de opção da família
ou do educando relativamente às suas crenças e convicções.

WALMOR DE LUCA apresentou 161 emendas, das quais 29 aprovadas.
Principais: incluindo entre os direitos dos trabalhadores a participação
real .n?s luc~os das empresas! desvinculada de remuneração, e n~ sua
<
administração, conforme definido em lei ou acordo coletivo; cnação
~ de fundo, mantido com recursos das instituições financeiras privadas,
"
com o objetivo de proteger a economia popular e garantir depósitos
e aplicações até determinado valor; garantindo o reajustamento monetário nas aposentadonas.

CÉSAR MAIA apresentou 175 emendas, sendo que 41 foram aprovadas
Principais: determinando que é livre o exercício de qualquer trabalho.
,
ofício ou profissão, observando-se as qualificações profissionais; a que
estabelece que a lei definirá as consequências criminais de ações econômi(~
co-financeiras que atmjam a economia popular; sobre a aposentadoria
por velhice aos 65 anos de Idade; e sobre os critérios para a isenção,
nâo-mcidência ou alíquota zero de tnbutos para a microempresa.

f)

MÁRCIO BRAGA apresentou 160 emendas, das quais 44 aprovadas.
Principais: princípios e normas a serem adotadas na Iegislação desportiva,
bem como a destinação dos recursos para amparar e promover prioritariamente o desporto educacional, inviolabilidade do advogado no exer,
cíCIO da profissão e nas suas manifestações, bem como das atribuições
'..
das Procuradorias Gerais da União, dos estados e dos municípios; vitaliciedade do juiz adquirida em dois anos de exercício. e não em três.

CID SABÓIA DE CARVALHO apresentou 159 emendas, das quais 33
foram aprovadas. Principais: sobre a vinculação dos vencimentos dos
.
membros dos tribunais ao ministro do Supremo Tnbunal Federal; a
que determina 9ue os atuais integrantes do quadro su lementar dos
Ministérios Públicos do Trabalho e Militar e os procurad6res junto aos
Tribunais de Contas e Conselhos de Contas dos Municípios sejam aproveitados em cargo do quadro da respectiva carreira.
•
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MAURO MIRANDA apresentou 161 emendas, tendo sido aprovadas
40. Principais: instituição do sistema nacional de desenvolvimento urbas '(
no, incluindo habitação, saneamento básico e transportes urbanos; estabelecimento de diretrizes e metas para a distribuição dos investimentos
e outras despesas deles decorrentes e a regionalização na elaboração
do plano plurianual; suprimindo a exclusividade do estado de arrecadar
importâncias relativas aos direitos autorais e de interpretação.
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FERES NADER apresentou 174 emendas, sendo 72 aprovadas. Principais: a que determina que a vitaliciedade do juiz seja adquirida em
dOIS e não em três anos; a que disciplina a promoção, por merecimento,
.
dos juízes estaduais; a que estabelece que lei complementar organizará
a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos territórios;
sobre a contribuição das empresas comerciais, industriais e agrícolas
com o salário-educação aos seus empregados e aos filhos destes.

n
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RICARDO FIUZA apresentou 174 emendas, tendo 35 aprovadas. Principais: a que determina que a Câmara Federal compõe-se de representantes
do povo eleitos por voto direto e secreto em cada estado, território
e no Distrito Federal, dentre os maiores de 18 anos e no exercício
dos direitos políticos, através do voto proporcional, conforme lei complementar; considerando servidores militares os integrantes das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros.

HUMBERTO LUCENA apresentou 157 emendas, das quais 34 aprovadas. Principais: os serviços de transporte de pessoas e bens, dentro de
territóno nacional somente serão explorados pelo poder pübhco , por
brasileiros, ou por empresas nacionais; o imóvel rural, objeto de ação
de desapropriação pela União, por interesse social, para fins de reforma
agrária, deve estar situado em zonas prioritárias, fixadas em decreto
do Poder Executivo; proibido o trabalho noturno ou insalubre a menores de 18 anos.

_
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CARLOS CHIARELLI apresentou 170 emendas, tendo 51 aprovadas.
Principais: é dever do Estado propiciar ao menor de 14 anos condições
satisfatórias a fim de dedicar-se ao que é róprio de sua idade, a lei
• 1:. "
punirá como crime inafiançável qualquer Jiscriminação aos direitos e
..
liberdades fundamentais; ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
'"
fazer alguma coisa senão em virtude de lei; o preso, por estar nesta
condição, não perde o direito ao respeito de sua dignidade.

ERALDO TINOCO apresentou 156 emendas, das quais 49 aprovadas.
Principais: o mercado interno integra o patrimônio nacional, devendo
ser ordenado de modo a viabilizar o desenvolvimento sócio-econômico,
cabendo ao poder público privilegiar a capacitação científica e tecnológica
,
• nacional para concessão de incentivos; proibição de utilização de recursos
.
públicos pelas entidades privadas de ensino com fins lucrativos; a União
aplicará, pelo menos, 18% da receita resultante de impostos na manutenção do ensino.

ALEXANDRE PUZYNA apresentou 170 emendas, tendo 36 aprovadas.
Principais: computa em dobro, para efeito de aposentadoria, o mandato
·.
de vereadores exercido gratuitamente; considerar que a República Fede.
rativa do Brasil compreende a União, os estados e os municípios e
o Distrito Federal, todos autônomos em sua respectiva esfera de compe'>
tência; permitir ao prefeito o direito à reeleição, mesmo para o período
subseqúente, e por um mandato de quatro anos.

LÉLIO SOUSA apresentou 156 emendas, das quais 55 aprovadas. Principais: a criação, incorporação, fusão e o desmembramento de municípios
dependerão deconsulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas; imposto da União excluirá imposto idêntico instituído pelo estado ou Distrito Federal, desde que, no mínimo, mantenha
o mesmo nível de incidência do imposto excluído, a lei assegurará benefícios para fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada
um.

MYRIAM PORTELA apresentou 167 emendas, tendo 51 aprovadas.
Princi ais: prevendo o sistema nacional de desenvolvimento urbano,
incluídos, entre outros, habitação, saneamento básico e transportes; esta,tuindo a adequada ordenação do território, mediante planejamento e
~
./
controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, e definindo
.,~
a autonomia do sistema federativo, compreendido pela União, estados,
territórios e Distrito Federal.

SAMIR ACHÔA apresentou 155 emendas, das' quais 27 aprovadas. Principais: alistáveis como eleitores os militares em geral, inclusive os integrantes das Polícias Militares; passível de penalidade todo ato atentatório
à moral e aos bons costumes, inclusive propagandas comerciais veiculadas
por meios de comunicação de massa; fixação em assembléia geral, da
contribuição da categoria que, se profissional, será descontada em folha
para o custeio do sistema confederativo de sua representação sindical.
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MAURÍCIO FRUET apresentou 167 emendas, tendo 48 aprovadas. Principais: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, obser,
vadas as qualificações profissionais que a lei exigir; a lei punirá como
'.
crime inafiançável qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais; é assegurada a liberdade de expressão da atividade
intelectual, artística e científica, sem censura ou licença; eliminando
o limite mínimo de idade para aposentadoria por tempo de serviço.

"
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MOZARILDO CAVALCANTI apresentou 164 emendas, das quais 28
foram aprovadas. Principais: determinando que as ações de assistência
social serão descentralizadas para os estados e municípios, cabendo ao
nível federal a função normativa; estabelecendo que os recursos públicos
serão destinados às escolas públicas, podendo, nas condições da lei,
ser dirigidos a escolas privadas; suprimindo parágrafo que disciplina
a intervenção e a desapropriação de serviços privados de saude.

HAROLDO SABÓIA apresentou 154 emendas e teve 25 aprovadas. Principais: introduzindo o voto proporcional para as eleições para a Câmara
Federal, Assembléias Legislativas e Câmaras de Vereadores; determinando a inelegibilidade por parentesco do presidente da República, prefeito, governador; assegurando a proteção às participações individuais
em obras coletivas, à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive
nas atividades esportivas, sendo os autores os controladores econômicos das obras.

·
·
·
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POMPEU DE SOUZA apresentou 154 emendas das quais 65 foram aprovadas. Principais: assegurando a proteção às participações individuais
~.
em obras coletivas, à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive
\ nas atividades esportivas, assegurando aos autores e intérpretes o con..
trole econômico sobre as suas obras; transferindo para a lei ordinária
a regulamentação do uso da propaganda comercial de produtos de terapias que possam determinar efeitos na saúde pública.
.~
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AUGUSTO DE CARVALHO apresentou 154 emendas, tendo 57 aprovadas. Principais: a que reduz para dois anos o prazo, fmdo o qual. o
)'1":(''''
JUIZ adquire a garantia de vitaliciedade; a que estabelece a participação
•
t
dos trabalhadores nos lucros das empresas e na sua gestão; a que conceitua as hipóteses em que se verifica a inocorrência da despedida arbitrária;
\
a que deterrmna o caráter democrático e descentralização da gestão
administrativa, com parttcipação paritária dos trabalhadores.
_
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ABIGAIL FEITOSA apresentou 154 emendas, das quais teve 29 aprovadas. Principais: a que inclui a velhice entre os eventos propiciadores
da cobertura do seguro social; a que proíbe a destinação de recursos
- públicos para instituições privadas de saúde com fins lucrativos; a que
determina as competências do sistema único de saúde, além das que
a lei estabelecer, prevendo o controle, fiscalização e participação do
Estado na produção de equipamentos e outros insumos do setor de saúde.

'l
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TADEU FRANÇA apresentou 137emenda", tendo 38 aproveitadas. Principais: a favor de que o Estado realize uma distribuição mais justa da
riqueza e promova a coexistência democrática entre as formas de propnedade pública, privada, cooperativa, associativa e comunitária: a favor
de que a Umão aplique, no mínimo, 18% de sua receita, e os estados
e municípios 25%, na educação; e a favor da iniciativa popular no processo de emenda à Constituição, mediante proposta de, no mímmo, 0,5% do eleitorado.
o

JORGE LEITE apresentou 147 emendas, tendo aprovadas 35. Principais:
instrtuindo a identificação criminal antes da condenação final; condicionando a criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios
a dispositivos de lei complementar federal, observados critérios como
consulta prévia, mediante plebiscito às populações interessadas, aprovação pelas câmaras de vereadores dos municípios afetados, autorização
por lei estadual e autonomia econômico-financeira comprovada pelo TCE.

ANTÔNIO UENO apresentou 154 emendas, das qUaIS 36 mereceram

"',

aprovação. Principais: a que determina que lei complementar deverá
dispor sobre uma política agrícola permanente e aphcãvel, sem discrirmnações, a todo produtor rural, eestabelecer as diretrizes para delimitação
das zonas prioritárias sujeitas a reforma agrária; a que estabelece a
instituição de tratamento diferenciado para as microempresas, especialmente em relação às suas obrigações tributárias, em nível nacional.

.

pais: estabelecendo que é livre a criação de partidos políticos e que
na sua organização e funcionamento serão assegurados a soberania nacio"ti nal, o regime democrático, o pluripartidansmo e os direitos fundamentais
da pessoa; sugerindo a criação de Comissão Especial de Estudos para
implantação do sistema parlamentar após a yromulgação da Constituição:
determinando o envio ao Congresso ao Plano Plunanua de Desenvolvimento.

LYSÂNEAS MACIEL apresentou 143 emendas, das quais 30 aprovadas.
Principais: durante um ano, a partir da promulgação, a União, os estados
e os municípios estão obrigados a eliminar de suas administrações todos
os aspectos que configurem indesejáveis privilégios ou aberrantes injus.. ~
tiças, ainda que se tenha que legislar com prejuízo de direitos adquiridos;
" . o homem e a mulher são iguais em direitos e obrigações e nenhuma
exceção será tolerada além das oriundas de funções naturais.

JOSÉ LINS apresentou 144 emendas, tendo aprovadas 35. Principais:

MENDES RIBEIRO apresentou 149 emendas, tendo 40 aprovadas. Principais: a União deverá tributar renda e proventos de qualquer natureza,
acrescentando inclusive ajuda de custo e diárias pagas pelos cofres públicos, visando a acabar com privilégios no sistema tributário nacional;
o patrimônio, a renda ou os serviços da microempresa, como tal definida
em lei, são imunes à cobrança de impostos pela Uruão, estados, Distrito
Federal e municípios.

~

ENOC VIEIRA apresentou 148 emendas, tendo 44 aprovadas. Principais:
cabe ao Estado garantir o ensino público de primeiro grau, universal,
1 ',.
obrigatório e gratuito; o controle externo da Câmara Municipal será
;
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou Conselho
._
de Contas dos Municípios onde houver; são inelegíveis para qualquer
ii\
cargo o cônjuge ou os parentes por consangüinidade, até o segundo
grau, por afinidade ou adoção do prefeito, governador e do presidente da República.
.
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JOSÉMOURA apresentou 152 emendas, das quais 15 foram aprovadas.

_
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Uma das principais dessas emendas dá competência à União para a
criação de normas gerais no sentido de regularizar a atividade desportiva,
o.'
em todos os níveis, e adota o tratamento diferenciado para o desporto
profissional e para o desporto amador. Requer, ainda, que seja dada
autonomia às entidades desportivas, clubes e associações, quanto à elaboração dos seus próprios estatutos, à sua organização e funcionamento interno.

JAIRO CARNEIRO apresentou 153 emendas, das quais 28 foram aprovadas. Dentre elas a que dá competência ao presidente da República para
decretar intervenção federal, mas somente mediante prévia autorização
do Congresso Nacional, que também autorizará a nomeação do interventor; modificando a atual legislação sobre os vencimentos percebidos pelos
ministros de Estado e os mirnstros do Supremo Tribunal Federal, atnbuindo-lhes a mesma remuneração.

PERCIVAL MUNIZ apresentou 152 emendas, das quais 35 foram aprovadas. Entre elas a que regulamenta a aplicação da censura em relação
à atividade intelectual, artística e crentífica, assegurando a liberdade
de expressão; outra, que consolida a União como proprietária das jazidas
e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica, prevendo, para tanto, a distinção da propriedade do solo para efeito de exploração ou de atividade industrial.

n

JOFRAN FREJAT apresentou 150 emendas, das quais 41 foram aprovadas. Entre elas a que fixa atribuições de cada um dos Poderes Executivo,
p." '.-.J
Legislativo e Judiciário, no tocante ao sistema financeiro nacional. Prevê
também a fixação de parâmetros para o sistema, suas condições de funcioI namento, a atuação de bancos nacionais e estrangeiros, a proteção às
poupanças populares, concessão de cartas-patentes e a organização, o
funcionamento e as atribuições do Banco Central do Brasil.
I

JOÃOMENEZES apresentou 145 emendas, tendo 19 aprovadas. Princi-

,

proibindo que sobre a energia elétrica, os combustíveis e lubrificantes,
e minerais possa ser instituído qualquer outro tnbuto além dos impostos
sobre a circulação de mercadonas e prestação de serviços, sobre Impor't:.
tação ou exportação e sobre vendas a varejo; o sistema fmanceiro nacional
será estruturado em lei, de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir ao interesse da coletividade.
j
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OLÍVIO DUTRA apresentou 144 emendas, das quais 63 aprovadas. Principais emendas: assegura aos trabalhadores participação nas vantagens
advindas da modermzação tecnológica: determina caber às comissões
do Congresso Nacional também apreciar planos setoriais e não só os
naCIOnaIS e regionais; o exercício do direito de propriedade subordina-se
aos interesses do bem-estar da sociedade, da conservação e da proteção
do meio ambiente.

JORGE ARBAGE apresentou 138 emendas, das quais 43 foram aprovadas. Principais: pela vinculação do Tribunal de Contas do Distnto Federal
à futura Câmara Legislativa do DF; pela inclusão de um capítulo sobre
Defesa Nacional, regulamentando a composição e as atribuições do Conoselho de Defesa Nacional; contra a incidência do imposto de herança
sobre bem que sirva de moradia ao cônjuge sobrevivente; a favor de
que as empresas públicas gozem de benefícios não extensíveis às do setor privado.
NION ALBERNAZ apresentou 142 emendas, das qUaIS 48 aprovadas.
Principais: os pagamentos devidos pela União, estados e municípios e
suas autarquias, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem
de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias
e nos créditos extra-orçamentários abertos para esse fim; e suprime,
no item II do art. 195, o termo "divisíveis", referente a taxas de atos de poder
de polícia.

l
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AUREO MELLO apresentou 139 emendas, das quais 27 foram aprovadas.
Principais: a educação, direito de cada um, é dever do Estado, respeitada
r
a opção da família; as empresas comerciais, industriais e agrícolas são
~.
responsáveis pelo ensino fundamental e pré-escolar gratuito de seus em,,'
~ pregados e dos respectivos dependentes, a partir dos três anos de idade;
e os órgãos consultivos e judiciais da administração direta e das autarquras
federais serão absorvidos pela Advocacia da União.
,t
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o

JOSÉ JORGE apresentou 135 emendas, tendo 64 aprovadas. Pnncipais
emendas: suprimindo a competência do Congresso Nacional para dispor
sobre a supervisão dos sistemas de processamento de dados da União,
, inclusive da admmistração indireta; elimmando parte fmal do dispositivo
que dá ao presidente da República competência para declarar a guerra,
celebrar a paz e perrnrtir que forças estrangeiras transitem pelo território
nacional.

ROBERTO BALESTRA apresentou 136 emendas, das quais 34 foram
aprovadas. Principais: a favor de que os procuradores-gerais possam
ser demit!?os por. deliberação de 2/3 da Câmara dos Deputad?s ou das
Assembléias Legislativas, por abuso de poder ou grave omissão nos
deveres do cargo; a favor de que o sistema fmanceiro nacional seja
estruturado em lei de forma a promover o desenvolvimento equilibrado
do país e servir aos interesses de toda a coletividade, que terá meios para fiscalizá-lo.

Jornal da Constituinte
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Capital
estrangeiro
Srs. Constituintes,
As minhas sU$estões para a
Constituinte estao relacionadas
com as manobras das multinacionais em nosso país, pelo capital
estrangeiro. Estou certo que nenhum país pode viver sem investimentos, mas o que está acontecendo aqui é diferente. Não seria
bom que uma boa parte do capital
investido ficasse conosco? (... ) A
reforma agrária é a única solução
para o país, e eu não entendo porque o nosso Presidente ainda não
tomou medidas básicas e definidas
para este problema. Outra sugestão é da dívida externa; nós jamais
poderemos pagar, porque ela já
foi paga com os juros lá em cima
e com sacrifícios de nossos traba-

A Constituinte entra em sua última
etapa, a da votação do projeto de
Constituição pelo plenário. Desde
o início a sociedade participou e.
/
opinou, por todos os meIOS. E ainda e
tempo de contribuir. Escreva a sua
carta, dizendo o que você pensa e quer.
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Srs. Constituintes,
Minha sugestão é que se dê mais
atenção aos caminhoneiros. Melhor asfalto nas estradas do Brasil.
Financiamento no estilo dos táxis
ou taxas especiais de financiamento para caminhões, ou melhor, para carreteiros autônomos.

Srs. Constituintes,
Maiores investimentos para as
áreas de controle de zoonoses,
uma vez que estas doenças afligem
nossa população de maneira quase
incontrolável, devido apenas à
não atuação dos setores de saúde.
Maior atuação de nossas universidades nas questões de interesse
coletivo. Revisão de legislações
seguidas pelo Serviço de Inspeção
Federal, visando a dar oportunidade ao pequeno empresário de criar
pequenos abatedouros de animais, garantindo, dessa forma,
mais proteína de origem animal
a menor custo e criação de mais
empregos.

Kaoru Nakamura
Guarulhos - SP

William Henrique Stutz
Uberlândia - M G

+++++++++++++++
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Mudanças
..
SOClalS

Srs. Constituintes,
Melhor atendimento nos hospitais e postos de saúde, maior quantidade de médicos e enfermeiras
formados do que estagiários. Melhoria na educação. Informar à nação regras de boa alimentação,
vestuário etc. Melhorar o ensino
primário e secundário; modificar
o método de avaliação utilizado
para entrar no terceiro grau e
apressar a reforma agrária fazendo-a justa e sem discriminação de
qualquer tipo.

LajeBdo,3D de novl!lmbro de 1987,

Controle de
zoonoses
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João Gomes da Silva Filho
Recife - PE
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OS JUIZES FEDERAIS DE S .PAULO ABAIXO ASSIIIADOS VE" SOLIG:lTAP A
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Carreteiros

Senhor Diretor:

A rACUlDADE DE CIÊNeIAS ECONÔMICAS DO ALTO TAQUART, lajeado, R5,

agradece o recebimento

do

"Jornal da Eun a t I t ui nt e't , parabenizando a sua equ rpe , pelo
ce Ler-t s trabalho.

8X-

Cumpre ressaltar a ampla utilização do r-ef e r adn veículo de cOmUnlCl!lç~O em sala de aula, dada
sua cpo r turu de de , atualidade

8

v.lsão geral das dã ecu s sjie s desta

histórico oomeo t c,
Atencl OS? Saudações

i\

Mario'
V' J.ogor,
Diretor' da ,Mculd.de de Ciênna.

Econômic s do Alto Fe qua r L,
/

Exr'n , Sr.

LimeuB, 20 de Junho de 1966

Deputado Marcelo Cordeiro
DO. Diretor Responsável do :JORNAL DA CON5Tl TUI NTE

Câmara dos .Deputados - ADIRP
BRASíLIA - Dr.

Senhores:

Solange Maria Berezut
Curitiba - PR

Neces81tamoe de um C6dlgo Penal eflciente, que seja lmp1antada
no Br aa rL a pena de morte nos casos: de estupro, latrocínio, hO!!l~c!1J..o,

Transportadores
de carga
Srs. Constituintes,
Visto que pertenço à classe dos
transportadores de cargas deste
país, gostaria que a nova Constituição desse uma atenção muito
especial para essa sofrida classe,
que não tem hora para trabalhar.
Maior segurança nas estradas e
uma cooperativa como as dos taxistas, pois só assim teremos condições de pensar em adquirir um
caminhão. Que o tacógrafo se torne lei severa neste país. Igualdade
salarial dos transportadores de
cargas ao dos coletivos.

NO'::BD povo está de sampar-ado , não tem 4.ir-eito ao

Jão na mesa,

ume vida. dece!'!te, enquanto nos prea!d~os vemos um deape r-dac ãoa de leite,
cO"J.da..Aos presos de pequena pena furto deveria serem eprov-x t sõo s

~IJ. -

trabalhos DClS3,los 1'81'3 apt-ender-sm,
T~bém

V':!iliD'1

os crimes .'ioa ':;Z'9ndes (colarinho), fl.Q,·rem

J.I:J.pU-

nes.; Ve')DC trunbé!!l C.N.Tranrnto que todos f t.c am lJn~un~e, 3c~dentea de

Discriminação
racial

Concursos para
professores

tr~n.:ito con va t ímaas matam, aleijam n0090s fl1hos.
3er{ que; C.N.B.R. e OAE. n;'o Ilena"3.rcrm nos no asou dr.re a toe h]d;

Cl'3nOS, ou 'll1.Dle'3.c:J.~nte nos direitos ,laq,ueIes 'lue não sabem e n~o que ren
re3p~itarem

No

os aos outros.

momento o povo j'Í não acredita na nossa jus t aça, noca-i lJOl2:,

cia e~ta amarrad9 ]úr UO~ aJrie de obcltáculos, o bom pOll.Clal torna=se
ma) ao olhoe de mua.tia gente.
No'3'3oS juras taa foram oma-aaoa, Quanto ao noeeo maí.s sf-lera.l'io 011.

re i to (le

V1Vgr

Airton Favorino da Silva
Bananal- SP
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em paz e com.

t r-anquâ l adade ,

Srs. Constituintes,
Se democracia é direitos iguais,
como é que pode existir racismo,
se temos os mesmos direitos? Espero que a Constituinte venha libertar os negros desse terrível pesadelo que são os olhares frios,
sarcásticos, dos brancos. Mudem
tudo o que acontece em nosso
meio racial. (... )
Luiz Carlos dos Santos
Capela Nova - MO

Srs. Constituintes,
Gostaria de sugerir que se fizessem cumprir algumas normas
quanto à realização de concursos
públicos para professores, pois está previsto em lei que estes devem
ser realizados a cada dois anos,
o que não vem acontecendo, levando a opinião pública a desacreditar nos órgãos federais e estaduais. (... )
Débora Regina Fernandes
Maringá- PR

Shimon Peres
garante que
.
a paz vtra
~

o Ministro

São os estados e não os povos árabes e palestinos e nenhum dos povos do Oriente
Médio que alimentam os conflitos. Em 40 anos de existência
como nação, nosso propósito
é a paz. Foi o que declarou o
Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Shimon Peres,
na visita que fez ao presidente
da Câmara dos Deputados e da
Assembléia Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães.
Shimon Peres afirmou que o
objetivo maior de sua visita ao
Brasil é o de conclamar os povos do Oriente Médio que vivem fora da região, inclusive
no Brasil, a apoiarem a causa
da p'az, "mesmo porque a paz
vira", enfatizou.

dos Negócios Estrangeiros de Israel recebeu apelo em favor de brasileira presa naquele pais.

Caneta para Ulysses assinar a Carta
Foi um dia de festa e esperança na nova Constituição do país, o último dia 4
de dezembro. Nesta data,
com o encerramento do ano
legislativo, o presidente da
Câmara dos Deputados e da
Assembléia Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães, recebeu das mãos do
diretor-geral da Câmara,
Adelmar SIlveira Sabino ,
uma caneta, fruto de uma
homenagem e de uma grande esperança dos funcionários do Congresso, bem como de todos os brasileiros,
com os novos rumos a serem
propostos na nova Carta.
Durante a entrega do presente ao constituinte Ulysses Guimarães, o presidente
da Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados (Ascade), Valmásio
Aragão, afirmou ser imprescindível "reconhecer
todo o inestimável valor do
trabalho que vem realizando em prol da estabilidade
política do país e para dotar
a nação de uma nova Carta
constitucional, à altura das
esperanças da sociedade e

A ponte entre
o povo e a
Constituinte
Um jornal semanal, um boletim impresso e emissões diárias de rádio e televisão são os
instrumentos oficialmente utilizados pela Constituinte para
divulgar suas atividades. Ao
reunir-se com as eqUIpes responsáveis por essas tarefas, o
pnrneiro-secretãrio da ANC,
deputado Marcelo Cordeiro
(PMDB - BA), a quem cabe
a coordenação dos serviços de
divulgação, ressaltou que o
material jornalístico vem sendo
produzido com isenção, sem
privilegiar tendências de grupos ou de constituintes em particular. Neste sentido, reafirmou a Importância desses instrumentos de informação no
sentido de que a população seja esclarecida o mais possível
sobre o funcionamento da
ANC, podendo assim fiscalizar
e participar.

do grau de desenvolvimento
por ela alcançado".
O constituinte Ulysses
Guimarães recebeu emocionado o presente, e garantiu que a caneta seria o seu
Instrumento para selar o
processo de criação da nova
Constituição. O traço sugerindo um nome. O nome,
uma marca de tantos esforços. Uma caneta que saiu
das mãos de muitos, volta
para as mãos de uma comunidade ainda maior na forma de um traço, uma linha
mestra de quem espera mudar um país, e poder sonhar
com um futuro agora sim
possível.
O ato contou com a presença da esposa do constituinte Ulysses Guimarães,
Dona Mora, do primeiro-vice-presidente, Homero
Santos, do primeiro-secretário, Paes dê Andrade, e esposa, do secretário-geral da
Mesa da Câmara e da Constituinte, Paulo Affonso
Martins, de todos os diretores da Câmara e de grande
número de funcionános.

O presidente Ulysses Guimarães, acompanhado de diversos constituintes, entre eles
o relator Bernardo Cabral,
afirmou que o Brasil comunga
hoje, como em toda a sua história, "de um sentimento igual
para com todos os povos de todos os continentes". E fez um
breve relato dos trabalhos
constitucionais, que caminham
para a fase final, frisando que
a nossa futura Carta será um
retrato, o mais fiel possível, da
sociedade brasileira. Quanto
ao regime, o presidente levou
ao conhecimento do visitante
a decisão da Comissão de Sistematização que aprovou o parlamentarismo e os quatro anos
para o Presidente da República, explicando que o Plenário
é que deverá definir a situação
em janeiro próximo.
LAMIAMARUF

Ulysses
empunha
a caneta
.ganha dos
.• servidores

O grande momento do encontro, porém, foi quando
constituintes brasileiras, na palavra de Anna Maria Rattes
(PMD B - RJ), fizeram um
apelo a Shimon Peres para que
interfira junto ao governo de
Israel em favor da libertação
de Lamia Maruf Hasan, uma
brasileira condenada à prisão
perpétua naquele país.
O documento foi entregue
ao chanceler israelense com a
assinatura das constituintes:
Abigail Feitosa, Anna Maria
Rattes, Beth Azize, Cristina
Tavares, Dirce Tutu Quadros,
Irma Passoni, Lídice da Mata,
Lúcia Braga, Márcia Kubitschek, Maria de Lourdes Abadia, Moema São Thiago, Myriam Portella, Raquel Capiberibe, Rita Camata, Rose de
Freitas, Sadie Hauache e Sandra Cavalcante.
Shimon Peres respondeu
que o assunto é da exclusiva
alçada da justiça do país, todavia, iria procurar ver com
maior interesse e carinho a
questão. Ele se manifestou Impressionado com a atuação das
parlamentares brasileiras e
afirmou que, ao voltar ao seu
país, irá trabalhar para que o
Parlamento de Israel tenha
mais mulheres, "enchendo-o
de amor, graça e beleza, atributos femininos intransferíveis", finahzou.

Jornal da Constituinte
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ADIRPlRcynaklo StaváIc

Quem pergunta,
espera resposta
Criança gosta de perguntar.
Essa é uma forma que elas
muitas vezes usam para
alertar os adultos. E
foi isso o que fizeram
dezenas de crianças que
compareceram à ANC por
iniciativa da Frente
Verde de Constituintes.
Elas perguntaram pelo verde,
pelos animais.
Pela vida, enfim.
E querem que a resposta
venha de forma clara
e perene no texto da
futura Constituição..

Um bloco contra a desigualdade

Norte/Nordeste. Centro-Oeste

AGORA,, É
NO PLENARIO

Constituintes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, num total de 292 votos,
uniram-se num bloco suprapartidário para tentar garantir a aprovação de
dispositivos do projeto de Constituição que eles consideram essenciais para a
superação das desigualdades regionais e a promoção do desenvolvimento
econômico e social daquelas áreas. Entre esses dispositivos estão: a aplicação
no Nordeste de pelo menos 50% dos recursos federais destinados à irrigação,
a manutenção da Zona Franca de Manaus, a regionalização dos orçamentos
fiscais, uma reforma tributária de emergência e a comp.etência para que o
Congresso Nacional examine os planos regionais de desenvolvimento.
ADIRPlRcynaldo Stavalc

(DECISÃO FINAL)

Com I eoncluslo dot trabalhos da S,s'amalllllÇlo pIIrtlmOlpari.'
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Unas dOI recursos desltnados a planos e programas oficI"s de caráter fêQ'lon.1

" oonqulll.Illl OI ..... nçOl qoe prt:Pllrama..a longo d•• fltap" anteno,"

(Art 228, i 2')

A rcd'çio final do novo SulMlItubvo contem OII&gu,ntall dispositIvos, tonos VIl.IS pua
li: mlJodtnç. do PlIrfilfIConômlco ••aaal d.. Ir" Reg,ÓH Com 61" ""mOI fechados 11compro
metldcw;Pf.rl MANTER

Nas' O,sposlçOll5Trllns'tón.s" allOhamOll
- 11rêform. trobUI.tna de llmergênclll {AIt 13) que consIste ~m dar mie", IJ a
pan,rdOClXllrC!CIO de 1988 AIImpla dlllcentl'lllll'açAllfinanceira 11mravordos Estados
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IJIftIflOO ao dllHnvolvlmento e Ar&dlJçlo du det/llualdadcs reglOn'ls
No Titulo O'Ofganl~d",Poóarllt· ,I m.nutençlo:l domlnlmodeoltollmb:lmo

o. luune.

D.putaoo. por falado ou Pl'lo Ol51tllOFllder.1 (I 2' áll Art 561 e
• 1I}(l11J"0 comI) um. da, alfllJUIÇÕ'"do Cang .... ec d<lpot aobrl!tpl,nolll progr,
munlClonall rallIOfl• • nlofla.sdtckltllllvolvlm.nto (An 5lllnc,J()lVI
No Capitulo '00 SllIama Tr.oot'f1o ~aclon.l" IArt 188, I oi Ir" por centc do
IPi rnal,lmpoato de Renda para H ReglôH Norte Nordtltte 1'1C,mlro OMt" a "rem
Ilplll:iIdos de JC(IfOO com IX planos "lglon'15 .provadM pala Congresso 11nos
termcs que a Illll'I.tablll_r{Art 100 U)
NoCapllUlo Pos Orçl~tos' (Art. 194, ti 2' eS'l,a t8g10nablaç30 dos OrÇllmllnlos
RscalSIl das E"ata,s allgundo o crltllorlol poplJlll(:lon.H
Na sêÇllo 081 Finanças P1Jbllelll" IArt 191, VIII 'c:ompatlblh:aç'o dn funções
das lJatlllllçael d. ereduc da Unllo r... glJ"darnlo;tll ClIrKlllrJsl,,,,,.. ., eond,çótlS
op.raclonalS plemls daqueln vo!tatil:1 ao rl"l"nvotv,menlo regional
No TIlIIIo Da OrdAm Econômla 11Finlfl.Cê,ra' o pr,nclplo dll raduçto d18deslglJlJ.
dlldll$ flIglonaJs (An- 199, VIU II a 11fl.ç!O do plall<ljamllnto dO dllllllnVolvlmJ!nto
nllC>Gfll1 eql.llhbrado (Art. 203, 5 4'1
No Clpltulo 'Po$,It.ml Finlnulro HIDltaclonll" /AI1 228, VIL "CnIénOS restrlt"vos
itransfflfftnCI,a de poupança cIerfllllÕO& com rend,a 'nlflnor" m~1I nacional para

~~Il~,!g~~~,:aç~o

dos orçamllntos fisClls II das utaUls segllndll o critério poplJla
cener laloeaçlo dos racursos am rnllo Chrelamente proporcionai a poplJlaçJol,
no prazo ue
de: .nos IArt 41
- suprMsio do d.spcemvo que retirava aliBanco Central parao Tesouro NaCional
05 fundos de fOmmllo lAr!. 26 do 2" Substltutlvoi,
- amparo aos sll"nllu~llro5, chamado!; Soldados da Borracha conced,mdo Ih!!s
pensllov,l.llela{Art 211
- apheaçio no Nordeste durant" vmte anal, IIOnlador; da promulgaç.io da Carta
de no mrnmc 50'\1. dos recursos f"dêra,s destinados à Irrlgaçto (Art 221
- retomo ao patnmõmc dos Estados, do qual furam eJlclUldn as terras lll! que
trata o Oecreto leI n'1164 de 1'-4 71 (Art 341,
- manutençãoda Zona Franca d/'l Manaus {Art 361
Todo o êJ<IIPaté agora oonSllguldo resultou, antel de maIS nada da ull130 da ~oelJle
aClmadealgln.pallo:õ"lp.rtld'nas AtuatnQumlOmodllobJlIlIvosclllrosllllel,llIdos Integrando
nossu l'Ieg,óu no pro<lHSOde d"lInvolv,mllnto naeJonal
Tod.Vll nao podemos parar A pró~,ma etapa, qUlndo o SUbSI'IUllvOva' ao P1en'no
p"a ser discutido e vetado prenlJncla.q dlfkll II IlTlsuda eXigindo de lodos e ee cada um,
"ld,v,dllal~nla malsllsplrlto da lut", pafltt:lpaç'o e pres&llça US,,~II
Tllm05 uma enorme rllSponullllldllcle perante milhões ee braslllllma Por lUa, $Qb todH
as Illpólllses, prllClumMestarluntose solld.nos, In" assegurlrmos osdlspoaltlVpa IM QP~t"
oonqulltldOl 8 garantIrmos outras vlt6rl" no futuro
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SOMOS 292
~IFetlou

Clllto Dourado

FralWllS«lSa181

AeIV.JGome.
Adauto P&rlllrl
Ad.mlr AndrlQa
MelO da Borbll
Ag,aHI: Alffif/,all
Alb,noFrlrl«l
AlbérlcoCord',rll
AlliCrl«lfllno
A!doArllntlHl
AI"CIOOIIIt

CJw"~JsHIllD

FurtlldoLlIl/It

ClJAljjIlOuarte
Chllgas Nato
ChagltS RodflgUll'
CtdC.tV.lho
Cid Sabó .. d. Carvlllho
ClIonlnao Fon~'

GabnlSlGulIrrelro
GllndlJamll
GlllNlblllÕQCorrel1
GllOv.nlBofOlll.

A~J(andreCOf,tl

AlmlfGlbrlll1
Aloysio Ch....'.
AlulzlOhlllr/ll
A1ulzloC.mpoc.
ÁlvaroPaen,co
Amilcar Mortlra
Ângelo MagalllHs
Anm!J.lll8areeoUol.
AlltllrodllBulOs
AnltlnloClmlta
AntonIOCarIoIiPranoo
Antoniode JtIUI

""""""'""""-""""

Anlõ/llOGupa,
A:llomoManl.
Amaldo1h111ns
ArnaldoMOI"a..
Atllrub.lllfiltu
AIIlsCllnulO
ÁlIl,aUra
Aug~oCarv .. !J.o
Au~Mallo

BerMdldo Montalro
8eMoGama
a.mudo Cabral
alllhAn:.
BllJlIrr.d.M.lo
BQIC(lfr1l119'
C'flollAlbllrto

CaHOII e.n1VidM

ClfloSOIlCIl'H
Carm SlInl'Anna
CarlGlVln.gre
CarlOllVif1lnJo
C.millB.naV!dH.
1:41810Cunh.llmll
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COIIIIFarrlJra
Cnstlna T.vafel
OavIAIYltlI51lva

0011.., Bra:
Dionf.loHIIll'
Oov.IdoSuruagy
OJMal Gonor-Iv...
Domln"", Juvenil
Oom'"'lIOJolAon"hl
Edl'on Loblo
Ed,v.IdoMot!II
Edm.T.vares
EdlJardo8ollfim
EgJdloFerrlllraLlma
EU~ ROOflgUM
EI",.rMorelrl
Enoe:V"ml
EraldoTinoea
Eraldo Tnndlld.
Elevllldo Nogulllra
EumctlMICMes
EvaldoGO/loÇal"lSl.
Expedrto MlIChlldo
bloFlltr.lll1ll
FaUll!oF.mandll$
F~IIPltM-.JdiSf;

Flfllando B15~n Coelho
Femando Cunhl
fMnlndO Gomu
FlIm~ndoLytI

F.mandoSanl'AMa.
F.mando Valllaco
Firmo de Castro
f'lWJQRoehl
Fr.nçaTIIlxa.lrl
FrlncllCOBenjlmlm
FranllfscoCam"lro
FralWlllll:lCcal!J.o
Fl'lnclsootMg'nH
FrancltcoPJllto
FfMlClaooRolllmberg

GeralcklBulh~

6lIraldoCampos
GllraldoFlllmlng
a.raldo MlIlo
GllrtOn Paras
GldaIO.nt.s
Gilson M.chado
GollJ'aglPlltrlot.
G(lIlhMTllal>.!m&lra
Harl.nGlldelha
HaroFdoLmla
H.roldo Slbó,a
HenrlQU15 Edu.rdo A/VM
Herkhto FOl1l1L
HumbenoLut&ll1
llartf.rn'ira
lnoctncloOhvlIlra
lramS'1'I1V1
lrapuan CDlta Jdn,or
IsmUIWandtlrley
lvoCarJÓIIlmo

J'JroAlJ
JaIro CaITlllIfO
Jalllllfontoul1l
JII'b'.I"_rinho
JtymlSanlana
Jas"Frlllrll
JiS$ualdo Cav.k:.antl
J.lusT.jra
JplClÚÕM
Joio Agnplno
JOIoAlVfl

Joil) Carlos Bllcel.r
Jalo Castl510
JoIO da Mala
Joio LPbo
Joio Ma~h.do Rollemberg
JGtoM'n~lel

JoIoN'I'!
JoeQUlmFl'lllelSCO
JalqulmHaVCkel
Joaquim SUeena
JofranFraj.lt

Jan'.Plnhalfo
.kmlVltllllC"
Jorge ArbRgll
Jo!'gflH.g.e
JorgaVi.nna
JotéAgrlplno
Jori Car10fiSaból"
Jof:é Cano. Vuconellos
JoriCost.
JotdOUlrIl
JOII6Elln
Jot6hmandM
JOÔFr,a1fl1
Jo'éGu.ed...
JllII4Jorge
Jo.tLlns
JonLour,nço
JOIéLulzMtla
JottIM.ranhlo
Jo"Malo
JoIli Mendonç. BlIlelTa
JOHMo\Jra;
Joa'OultlrozJOHTeIJ(81rll
Joali Thom.a.zNllflÓ
JonT1noco
JoaliVi.nl
JllhoCampN.
JulllhyJÓrlIQr
JulllhyMag.a1h'as
!.a.lfOlllerMal.
I.lIopoldoP.rlll
f.llurLomlnto

'-"'v

"'H

UdlClld.MlIIa
Lou..-mberIlNu/Ml$Rochl
LOUflvalBaptlata
Luell Braga
Lúci.V.nla
LÓCIOAlctnlal1l
Luis Eduardo
LllIzFr'lf'
LIlIIMllfqUes.
Lu'ISoy,r
LU11V,llna
LUI:Ylanll Nllto
MAljjUlloVlll5la
M'IIO'ICaatro
M.nOtlRIbl!Ifl)
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Manaullode L.vor
M'llliS1Vflln,
Martelo Cordeiro
Mirelal(ub<ltehek.
M'rtloLaeerdl
Marc;oM.cu,1
M.rconna.Gadlllha
M.rl. do Lourdes Abadll
M.naLllcla
MaflOLlma
ManoM.,a
Marll.IC1tPmto
MaurlclQ Corr'"
Maurlho Fllrrlllra Um.
M.uroa-v,dt!l.
MaurofktrgfIJ
Mlluroll!,randl
Mauro S,mp'lo
MlIlr.F,lha
M"ndelCtnll.
MellSluG61.
Mlltoo Barbou
MlraldoGomes.
Mo.m. 5'0 Thiago
Mo""'l PIIl.,.ntel
MoUfllào Cavllelnt1

Otmu
Myn.n Pon&!1.I

MUflll

NaborJlln!Cl'r
NaphllU AI
d" Souza
Nal"'lsoM des
fII.slOrDuara
Nllaon G,bton
~lonAlbl5mu.

Odacir 5o.res
OIavoP,flllI.
OnO!rIlr;orrêa
Orlando BllZlIrra
Otm.rLlmil
OsmunlJoRJ!bouças.
Oa>oaldoC08lho.
o.".IdoSotmnho
Otw.ldo Lima Filho
OtlomuPmto
Pae. cII5 Andrade
I"HllLandlm
PauloMatl:luH
Paulo Roberto
Paulo Roberto Cunh.

PauloSl!va
~roC"Mdo

Pl!relv.IMunlz,
PHnloMart,ns
Pompeu de Sal.lsa
Raehld Safd.nlia D.m
R'lmundo Bal.rra
RlImundoLlra
R.queIC.tndldo
RlquelCaplbenbe
Raul FerraI
R.nanCallilllrOll
Ricardo FllJla
Rllafurtado
Roberto BalllSIr.
~rtoCtmpPlt.

RobartoFrlllr"
Ro~rto Torres
Rodr,guflS Palma
Ronaldo Arag'o
RlJbem Branqllmho
Rubl'InFllluelró
RuySacelat
Sad,.HauRClie
S'laulCarvalho
S.rneyFilho
5,u1000l51r61
SiI'fIwBrdo.
S'llmannga Slllxal.
SlQu.'r»Cl.mpos.
TIIOtOI'IIOVilNRlho
UblrattmAgUl1r
Ubiratan Spmellr
UldurM:O Pmto
VIlmlfCampelO
VIlIt"rP'flllra
VICtorTrov'o
V,.lrada Sllvl
V,ngtRO$lIdo
Vínlc,usCan5lnçto
Virll'lld'slodctSJ!nna
VirgllloUvol1l
WaglltlrLIolIO
Waldl!cOmêlas.
WdmaMall
WllsonCtmpos.
WlllClllMal1lO1

Uma delegaçãode parlamentares de oposiçãodo Paraguai esteve na AssembléiaNacional Constituinte em busca de apoio para
a luta em favor dos direitos humanos naquele país. Os visitantes, acompanhados dos
líderes do PMDB na Câmara e no Senado,
Ibsen Pinheiro e Fernando Henrique Cardoso, foram recebidos pelo presidente da
ANe, Ulysses Guimarães, que expressou
a solidariedade do Parlamento e da Constituinte à luta pela redemocratização do Paraguai, e o repúdio a qualquer ato de violência
e de desrespeito aos direitos humanos, em
qualquer parte do mundo.

