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TERÇA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 1988

-Política

Pressionada, Constituiu
de comercial ou atuar em partidos dos de polícia equiparação com o
políticos, salvo prévio afastamento. Ministério Público.
Um acordo geral sobre o assunCercados por delegados e poliPressionados por lobbles dos
chegou a ser discutido durante a ciais civis, Romeu Tuma e Bernardo
magistrados, dos policiais civis e to
plenário. Mas quando Cabral conversaram também sobre
até mesmo dos índios, os líderes tarde em
Guimarães ia anunciar a o poder que o Ministério Público
partidários na Constituinte não Ulysses
da fusão de quatro emen- terá para requisitar inquéritos. Os
conseguiram chegar, até as últimas votação
e 12 destaques, a deputada Cris- delegados, segundo Tuma, querem
horas de ontem, a um acordo sobre das
tina Tavares, de Pernambuco, argu- que os pedidos sejam Justiticados.
as atribuições do Ministério Público mentou
que o tema não estava sufi- A definição da questão deverá aconna nova Constituição. O presidente cientemente
esclarecido. E foi tecer, no entanto, na formulação
Ulysses Guimarães marcou para as aplaudida, numa
demonstração de das leis complementares.
9 horas de hoje a votação da maté- que a maioria do plenário
discordaMILITARES
ria, na expectativa de que seja obti- va
do texto proposto.
A Constituinte deve começar a
do o consenso até o início da
A sessão foi então suspensa por votar amanhã o Título V do projeto
mnnhfl
uma
hora, para que, no gabinete de constitucional, que trata da particiÀs 20h30, o deputado Vlvaldo Ulysses,
pudessem ser tentadas no- pação dos militares na manutenção
Barbosa (PDT-RJ) informou que as vas
formulas. Como não houve con- da lei quando for decretado estado
lideranças haviam fechado um senso,
ele decidiu transferir a vota- de sítio ou estado de defesa pelo
acordo parcial, estabelecendo que o
presidente da República. Embora
Ministério Público será o guardião e ção para hoje.
haja poucas divergências nos textos
TUMA
o fiscal das leis e da sociedade e que
dos projetos da Sistematização e do
caberá à advocacia-geral da União a
O lebby dos policiais civis teve
os constituintes deverão
representação dos interesses do go- ontem um forte aliado: o diretor- Centrão,
apreciar 28 destaques. Alguns reiverno. A divisão das funções, que já geral da Polícia Federal, Romeu Tu- vindicam
a supressão do estado de
constava do texto acertado na ma- ma, que durante cerca de duas ho- defesa (que
corresponde ao estado
nhã de sexta-feira, desagrada a uma ras circulou com desenvoltura no de emergência).
Outros querem retiparte dos atuais membros da Procu- Salão Verde do Congresso. Inicial- rar das Forças Armadas
o direito de
radoria-Oeral da República. Eles re- mente, sua presença foi associada intervir em assuntos político-insticlamam a perda da tradição e de aos trabalhos da CPI da corrupção. tucionais.
algumas vantagens.
Ele negou, mas admitiu que pretenAs propostas da Sistematização
Segundo a emenda de fusão, o dia conversar também com o presi- e do Centrão indicam que as PolíMinistério Público terá autonomia dente da comissão, senador José cias Militares são forças auxiliares e
funcionai garantida e será dividido Inácio.
de reserva do Exército. Embora os
em Ministério Público Federal e dos
O delegado começou seu traba- textos sejam parecidos, os militares
estados. Aos procuradores federais lho de convencimento visitando o preferem a redação do Centrão, que
e aos estaduais estarão asseguradas líder do PFL, José Lourenço. Em inclui o Corpo de Bombeiros. Diz
a vitaliciedade, inamovibilidade e seguida esteve com Ulysses Guima- ainda que as PMs serão responsáirredutibelidade de vencimentos. rães e com o relator da Comissão de veis pela "polícia ostensiva" e preEm contrapartida, a eles será veda- Sistematização, Bernardo CabraL A servação da ordem pública, e não
do receber honorários, percenta- todos pediu apoio à emenda do de- "policiamento ostensivo", como
gens ou custas processuais, exercer putado João de Deus Antunes quer o projeto do relator Bernardo
a advocacia, participar de socieda- (PDT-RS), que assegura aos delega- I CabraL
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