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Economistas pedem o fortalecimento do Legislativo 
Da Reportagem Local 

Na última das 
quatro sessões dos 
debates sobre "A 
Questão Econômica 
na Constituinte", 

,na sexta-feira à 
noite, na PUC, os 

y £ economistas pedi-
i*^1 ram, em síntese, o 

-deslocamento do 
poder para o Legis
lativo. Observa
ram, contudo, cer

tos limites que evitem o emperra-
mento da máquina governamental, 
que precisa de agilidade para execu
tar a política econômica. 

Defenderam ainda a institucionali
zação dos grupos de pressão, consi
derando que a maioria deles não teve 
representação adequada nas Consti
tuintes anteriores, o que deixou 
margem para o fortalecimento do 
aparelho corporativista. O seminário 
foi promovido pelo Conselho Regional 
de Economia, Departamento de Eco
nomia da PUC e Centro Acadêmico 
Leão XIII. 

Na discussão do controle democrá
tico da política econômica, Adroaldo 
Moura da Silva, 49, presidente da 
Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), considerou importante a dis
cussão de um processo de delegação 
de poderes normativos que o Legisla
tivo deve conceder ao Governo e que 
este, por sua vez, subsidiava esse 

poder, dividindo a responsabilidade 
por autarquia. - ^ J U ^ 1985 

Representação e equilibriiò" " 
O presidente da ÇVM, leva em 

conta que o Congresso, partidos e 
mesmo os grupos de pressão, não 
terão tempo para se organizar satis
fatoriamente e se fazer representar 
em todas as instâncias. "Não basta 
ter a lei maior para garantir a 
existência desse controle, assim, é 
preciso também esperar iastrumen-
tos adequados da lei ordinária", 
sublinhou. 

Pará Plínio de Arruda Sampaio 
Júnior, 27, pesquisador do Centro 
Brasileiro de Analise e Planejamento 
(Cebrap), a política econômica so
mente será democrática em função 
da sua permeabilidade à pressão 
política de todos os grupos econômi
cos. "Será uma política justa, depen
dendo da capacidade de cada grupo 
de organizar e transformar seu 
interesse em vontade política". 

José Carlos de Souza Braga, 37, 
presidente do Conselho Regional de 
Economia, sugeriu um mecanismo 
formal que garanta ao legislativo 
controlar as decisões com a integra
ção dos poderes, mas de modo a não 
emperrar a máquina do executivo, 
que precisa de agilidade para execu
tar a política econômica". 

Na opinião de Paul Singer, 53, 
pesquisador do Cebrap, o fato de a 
opinião pública não possuir ainda 
todas as informações que necessita 

para participar dessas questões, "in
telectuais e especialistas deverão 
fazer a união entre o público externo 
e os agrupamentos do poder já 
consolidados em termos de represen-
tatividade". . , 

Ligação e forças 
Entre os problemas relativos à 

questão econômica da Constituinte, 
Adioaldo Moura da Silva acredita 
que uma das boas formas de controle 
é permitir que todas as emissões 
monetárias do Banco Central possam 
ser discutidas e votadas no Legislati

vo, assim como todos os tributos 
novos, mudanças de alíquotas e 
orçamentos públicos. 

Paul Singer chama a atenção para 
a necessidade de não se deixar 
margem para uma abertura somente 
aos interesses corporativos e assim 
defendeu até mesmo a discussão de 
uma maior participação política, na 
Constituinte, dos interesses levanta
dos por entidades marginalizadas do 
processo, como a CUT e Conclat. 

Numa maior abertura, Singer está 
de acordo também com' a sobrevi
vência do instituto do "lobby". Sua 
posição considera o fato de que os 
fortes grupos de pressão, "que carac
terizam aquele instrumento,' têm 
capacidade para pressionar "e não 
vejo como isso pode desaparecer sem 
matarmos a Democracia no meio do 
caminho". 
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