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Constituinte começa hoje a discussão da nova Carta 
Do Sucursal de Brasília 

Os temas que 
vão compor a 
futura Consti
tu ição devem 
começar a ser 
e f e t i v a m e n t e 
discutidos hoje, 
dois meses e 
t r ê s s e m a n a s 
após a instalação do Congresso 
constituinte, a Io de fevereiro. A 
maioria das 24 subcomissões em 
que estão distribuídos os 559 
constituintes tem reuniões mar
cadas para os períodos da manhã 
e da noite, já que a tarde deve 
ser ocupada pela sessão plenária. 
Essas reuniões devem assinalar 

. o início de uma nova fase nos 
trabalhos, depois da indicação 
dos relatores e presidentes das 
subcomissões, há cerca de duas 
semanas, e dos encontros que 
giraram em torno do ternário dos 
debates e da montagem do rotei
ro das atividades. 

Ontem, embora fosse dia nor
mal de funcionamento da Consti
tuinte, apenas quatro subcomis
sões se reuniram. Na verdade, a 
maioria dos constituintes prefe
riu "est icar" o período de des

canso que se iniciou na semana 
passada e mesmo a sessão solene 
em homenagem a Tancredo Ne
ves, no segundo aniversário de 
sua morte, só conseguiu preen
cher os lugares no plenário gra
ças à presença de membros do 
corpo diplomático estrangeiro, 
convidados para o evento. 

A morosidade nos trabalhos do 
Congresso constituinte é motivo 
de muita polémica. Tem sido 
criticado o fato de que já foram 
consumidos oitenta dias sem que 
temas propriamente constitucio
nais fossem trazidos à discussão. 
O presidente da Constituinte, 
deputado Ulysses Guimarães, se 
defende afirmando que essa de
mora foi necessária para que 
fosse estabelecido um Regimento 
Interno democrático, que, segun
do afirma, é a base para que o 
país tenha uma Constituição mo
derna para entrar no século 21. 

No entanto, a prática não tem 
correspondido às declarações dos 
líderes partidários no Congresso 
constituinte. Logo após as elei
ções do ano passado, o deputado 
Ulysses Guimarães e o senador 
Mário Covas, líder do PMDB, 
defenderam a realização de ses
sões até mesmo aos sábados e 

domingos. Isso só ocorreu uma 
vez até agora. Foi quando o 
Congresso se reuniu, em feverei
ro, num fim-de-semana, para 
discutir o projeto de Regimento 
Interno. 

Prazo 
Muitos constituintes reclamam 

agora que o prazo para a apre
sentação de sugestões para a 
nova Constituição era exíguo: até 
depois de amanhã. Ulysses pror
rogou, na semana passada, este 
Srazo para o dia 6 de maio. 

lesmo assim, apesar de todas as 
reclamações pela falta de tempo 
para apresentar propostas, vári
a s subcomissões, não consegui
ram quorum ontem para realizar 
seus trabalhos. 

O deputado José Costa (PMDB-
-AL) recentemente demonstrou, 
com base num cronograma, que 
dos quarenta dias reservados 
para os trabalhos das subcomis
sões, só 28 seriam dias úteis. Os 
doze restantes seriam feriados, 
sábados e domingos. Mesmo as
sim, ninguém tomou uma provi
dência para que o Congresso 
constituinte funcionasse nos feri
ados. 

TANCREDO NEVES É HOMENAGEADO PELOS CONSTITUINTES 
O Congresso constituinte dedicou a Neves (foto), discursou em nome da palanque, onde ficaram o presidente 
sua sessão de ontem a homenagear o famflia. As I9jm, houve a solenidade J o s é Sarney e o presidente da/ 
presidente Tancredo Neves, morto há £ ^ T d o f r r t B S J S T f f i Constituinte, Ulysses Guimarães, es-í 
dois anos. O seu neto, deputado Aécio ocorreu quase todo às escuras. Nem o tava iluminado. 

Soberania passa quinze dias Debate inicia trabalhos da Poderes decide se fixa 
discutindo pauta de reunires subcomissão dos Municípios ou não mandato de Sarney 

SOBERANIA Relações Internacionais apresenta 
hoje um projeto de resolução à Mesa 
do Congresso constituinte, para que 
os convites às audiências sejam 
transformados em convocação, tor
nando obrigatório o comparecimento 
dos convidados. 

Depois de sua instalação, esta 
subcomissão não realizou ainda ne
nhuma reunião ordinária. Mas já tem 
reunião de audiência prevista para 
hoje à tarde com o secretário-geral 
do Itrnaraty, embaixador Paulo de 
Tarso Flexa de Lima. O trabalho 
realizado ate agora foi feito "infor
malmente", segundo o presidente e o 
relator. 

berto D'Avila (PDT-RJ),~não apro- A subcomissão dos Direitos Políti-
vou ainda a pauta de audiências cos, dos Direitos Coletivos e Garanti-
propostas por D'Àvila e pelo relator, as, presidida pelo deputado Maurílio 
deputado João Herrmann Neto Ferreira Lima (PMDB-PE), decidiu 
(PMDB-SP). A pauta inclui todos os fazer a audiência de entidades em 
ex-presidentes da República —os sessões extraordinárias realizadas 
generais Ernesto Geisel, João Baptis- em São Paulo, Recife, Riu dê JãnêÍFS 
ta Figueiredo e Jânio Quadros, atual e Belo Horizonte, entre outras capi

tais. As viagens até agora não fazem 
parte da pauta da Subcomissão dos 

A Comissão da 
Soberania e dos 
Direitos e Garan
tias do Homem e 
da Mulher con
sumiu seus pri
meiros quinze di
as de trabalho na 
preparação da 
pauta de reuniões 
para "audiências de entidades repre
sentativas de segmentos da socieda
de". Estas reuniões são previstas no 
artigo 14 do Regimento Interno do 
Congresso constituinte. 

A subcomissão da Nacionalidade, 
da Soberania e das Relações Interna
cionais, presidida pelo deputado Ro-
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prefeito de São Paulo. 
Convocação 

Para garantir a presença dos 
ex-presidentes nas reuniões de au-

Direitos e Garantias Individuais, que 
já tem previsão para reuniões com 
cinco representantes de entidades, 

diência, o relator da subcomissão de entre as quais a OAB e o Conselho 
Nacionalidade, da Soberania e das Nacional dos Direitos da Mulher. 

Um debate so
bre "Os municí
pios e a Consti
tuinte", hoje, às 
lOh, com a parti
cipação de repre-
s e n t a n t e s da 
Frente Nacional 
Municipalista, do 
Instituto BrasUei- _ 
ro de Administração Municipal, da 
Associação Brasileira de Municípios 
e da Confederação Nacional dos 
Municípios, dará início aos trabalhos 
da subcomissão dos Municípios e 
Regiões, ligada à Comissão da Orga
nização do Estado. 

Representantes 
Os debates da subcomissão prosse

guem amanhã, sobre o tema "As 
regiões metropolitanas e a Consti
tuinte". A Associação dos Prefeitos 
das Capitais e a Associação das 
Regiões Metropolitanas indicaram 
representantes para a reunião. 

Além das sessões de debates, a 
subcomissão dos Municípios e Regi
ões não tem muito com que se 
ocupar. Até o momento, ela recebeu 
apenas dez propostas dos constituin
tes, sendo que as importantes se 
referem à criação de Tribunais de 

Contas em municípios com mais de 
150 mil habitantes, e à concessão de 
anistia dos débitos previdenciários às 
prefeituras. 

Ainda, o roteiro 
Com mais de trinta propostas já 

recebidas, somente amanhã a sub
comissão da União, Distrito Federal 
e Territórios discutirá o seu roteiro 
de trabalho que prevê, até o momen
to, apenas uma palestra do superin
tendente da Sudene, Dorany Sam
paio. O Instituto Brasileiro de Mine
ração (Ibram) já manifestou o inte
resse de ser ouvido pela subcomis
são, mas a questão será decidida na 
reunião de amanhã. O maior número 
de propostas recebidas trata da 
emancipação política do Luam*» fe
deral e dos Territórios, através da 
realização de eleições diretas para 
governador. Além delas, há uma que 
pretende incluir como unidades for
madoras da Federação as possessões 

indígenas, formadas pela desagrega
ção de áreas indígenas pertencentes 
aos Estados. 

A subcomissão dos Estados rece
beu até o momento cinco propostas e 
hoje fará uma reunião para estabele
cer o calendário de audiências públi
cas e entidades a serem convidadas. 

A Comissão da G O V E R N O 
Organização dos 
Poderes e do Sis
tema de Governo 
do C o n g r e s s o 
constituinte fará 
hoje sua primeira 
importante reu
nião, quando terá 
que decidir se 
aceita ou não proposta apresentada 
pelo deputado César Cais Neto 
(PDS-CE), que considera a fixação 
do mandato do presidente José Sar
ney e a definição do futuro sistema de 
governo como sendo premissas bási
cas para os trabalhos da Constituinte. 

Se a proposta for aceita, a comis
são terá que sugerir uma mudança 
no Regimento da Constituinte, sus
pendendo todos os trabalhos até a 
definição daquelas premissas. Se for 
recusada, o que é praticamente 
certo, a comissão estará mostrando, 
mais uma vez, a sua disposição em 

não definir de imediato as duas 
questões —contrariando a vontade do 
próprio presidente. 

As três subcomissões em que se 
divide aquela comissão já começa
ram seus trabalhos. A mais adianta
da é a subcomissão do Poder Judiciá

rio, que já fez sete reuniões, sendo 
quatro delas para audiências públi
cas. Nestas audiências, os constituin
tes ouviram a Associação Nacional 
dos Magistrados do Trabalho, a 
Associação Brasileira dos Magistra
dos, a Associação Brasileira dos 
Advogados Trabalhistas e a Federa
ção Nacional do Ministério Público. 

Executivo 
Já a subcomissão do Poder Execu

tivo realizou ontem o seu primeiro 
grande debate público, com a pre
sença do ministro chefe do Gabinete 
Civil da Presidência da República, 
Marco Maciel. Durante quase quatro 
horas, Maciel e cerca de quarenta 
constituintes discutiram o regime 
presidencialista e o regime parla
mentarista. Até agora, essa subco
missão fez seis reuniões —todas, 
.ejceeto a de ontem, para tratar da 
organização interna de seus traba
lhos. 

A subcomissão do Poder Legislati
vo fez, até agora, quatro reuniões 
com seus 21 membros. Ontem, às 17h, 
nova reunião começou a definir seu 
calendário de audiências públicas, 
isto é, as personalidades e entidades 
convidadas para dar subsídios aos 
debates de cada subcomissão. 
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Comissão Eleitoral reúne-se Sistema Tributário só fez o Falta de quórum prejudica 
r 

para fazer balanço geral cronograma de suas reuniões trabalho das subcomissões 
ELEITORAL Os presidentes 

e relatores das 
subcomissões que 
formam a Comis
são da Organiza
ção E le i to ra l , 
Partidária e Ga
rantia das Insti
tuições reúnem-
se hoje, às 16h, 
com o senador Jarbas Passarinho 
(PDS-PA) e o deputado Prisco Vian-
na (PMDB-BA) — presidente e rela
tor da comissão, respectivamente. 
Eles farão, entre outras coisas, um 
balanço dos trabalhos realizados até 
o momento. Passadas duas semanas 
da instalação das três subcomissões, 
a que mais trabalhou até agora foi a 
da Defesa do Estado, da Sociedade e 
de sua Segurança — que tratará, 
entre outros assuntos, do papel das 
Forças Armadas. Foram realizadas 
quatro reuniões e definido um roteiro 
de trabalho, a ser colocado em 
prática esta semana. 

Hoje, às 9h, a Subcomissão de 
Defesa do Estado, da Sociedade e de 
sua Segurança realiza sua primeira 
audiência pública. Os professores 
Jorge Boaventura de Souza e Silva, 
Paulo César Milani Guimarães, Pe
dro de Oliveira Figueiredo, Roberto 

Cavalcanti de Albuquerque e Ubira-
tan Borges de Macedo, da Escola 
Superior de Guerra (ESG), falarão 
sobre o tema "Natureza, Finalidade 
e Características do Estado". 

A Subcomissão do Sistema Eleito
ral e Partidos Políticos realizou até 
agora apenas duas reuniões. Hoje, a 
partir das 9h30, ela deverá discutir 
um roteiro de trabalho e os nomes 
para a realização de audiências 
públicas. A subcomissão pretende 
convidar nomes como o professor 
Bolívar Lamounier, Francisco Wef-
fort e os presidentes dos partidos 
políticos com representação no Con
gresso constituinte, entre outros. Já 
chegaram à subcomissão 27 propos
tas para serem debatidas. 

Apenas a Subcomissão da Garantia 
da Constituição, Reformas e Emen
das não conseguiu fazer nenhuma 
reunião depois que foi instalada. Já 
foram enviadas a ela sugestões sobre 
o critério para a realização de 
emendas à Constituição. A criação de 
um Tribunal Constitucional será dis
cutida nesta subcomissão. Hoje, o 
relator Nelton Friedrich (PMDB-PR) 
pretende reunir os parlamentares 
para definir o roteiro dos trabalhos e 
de audiências públicas. 

A Comissão do TRIBUTÁRIA 
Sistema Tributa-
rio, Orçamento e 
Finanças limi-
tou-se até agora a 
fazer um crono
grama das reuni-
õ e s q u e v e m 
mantendo com 
alguns especialis
tas —e que se estenderão até o 
próximo dia 30. Das três subcomis
sões em que se divide (de Tributos, 
de Orçamentos e de Finanças), a de 
Orçamentos é a que vem realizando o 
trabalho mais lento —ainda não 
definiu o seu cronograma, que está 
praticamente pronto para as demais 
subcomissões. 

Ontem pela manhã, uma reunião 
da subcomissão de Finanças, que 
contaria apenas com as presenças 
dos parlamentares, não pôde ser 
realizada. Motivo: à exceção do seu 
relator, deputado Fernando Gasparin 
(PMDB-SP), ninguém mais compa
receu. Nas subcomissões de Tributos 
e de Orçamentos não havia nenhum 
encontro marcado. 

Efetivamente, o trabalho das sub
comissões de Tributos e de Finanças 
começa hoje, com reuniões conjuntas 

pela manhã e à tarde. As 9h30 está 
previsto o depoimento do economista 
Fernando Rezende, ex-presidente da 
Comissão de Reforma Tributária da 
Secretaria do Planejamento (Se-
plan). As 17h falará aos constituintes 
o advogado tributarista Alcides Jorge 
Costa. 

Dependendo apenas da confirma
ção de passagens para Brasília, estão 
agendados para amanhã, na subco
missão de Finanças, depoimentos do 
ex-presidente do Banco Central, Car
los Langoni, e do ex-diretor da Dívida 
Pública do BC, André Lara Resende. 
O trabalho dessa subcomissão terá de 
começar do zero, pois não existe na 
Constituição atual qualquer detalha-
mento do mercado financeiro. 

No cronograma da subcomissão de 
Tributos, estão previstos três encon
tros para este fim-de-semana: sába
do, às lOh, com a presença do 
secretário da Receita Federal, Gui
lherme Quintanilha, e à tarde reunião 
extraordinária "para discussão de 
matérias". E, no domingo, às lOh, 
com secretários estaduais e munici
pais de Finanças e com representan
tes de associações classistas de 
fiscais de Tributos. 

subSmiíõVt ^ " j g S * 
Comissão da Or- J 

dem Económica 
não conseguiram 
ainda estabelecer 
seu roteiro de 
trabalho. A sub-
c o m i s s ã o d e 
Princípios Ge
rais, Intervenção do Estado e da 
Atividade Económica tentou reunir-
se na semana passada, mas não 
houve quórum. A subcomissão da 
Questão Urbana e Transporte já 
ouviu o Instituto dos Arquitetos do 
Brasil (IAB) em audiência pública, 
na semana passada, mas também 
não conseguiu quórum para uma 
reunião ordinária. 

As duas subcomissões têm reunião 
marcada para hoje de manhã. Se os 
constituintes que as compõem com
parecerem em número suficiente 
será estabelecido o roteiro dos traba
lhos. A terceira subcomissão, da 
Política Agrícola e Reforma Agrária, 
já elaborou seu roteiro, mas os 
trabalhos propriamente ditos inici-
am-se hoje, também pela manhã, 
com a primeira audiência pública. 

O primeiro a ser ouvido será um 
parlamentar, o deputado federal Plí-

niof de Arruda Sampaio (PT-SP), 
esidente de outra subcomissão, á 

lo Poder Judiciário, que falará na 
qualidade de presidente da Associa
ção Brasileira de Reforma Agrária 
(Abra). À tarde, será a vez de 
António Erneste de Salvo, presidente 
da Federação da Agricultura do 
Estado de Minas Gerais (Faemg). 

Os trabalhos da subcomissão da 
Política Agrícola e Reforma Agrária 
continuam amanhã com mais três 
audiências públicas, todas pela mar 
nhã, com as presenças de Romeu 
Padilha de Figueiredo, presidente da 
Empresa Brasileira de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Embra-
ter), Ormuz Freiras Rivaldo, presi
dente da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
e Rubem Ilgenfritz, presidente do 
Instituto Nacional de Colonização 
Reforma Agrária (Incra). 

Até ontem, 32 sugestões já haviam 
chegado às três subcomissões. A 
subcomissão de Princípios Gerais 
recebeu treze, com propostas de 
restrição à participação do capital 
estrangeiro na indústria e a criação 
de instrumentos de defesa do consu
midor. A subcomissão da Questão 
Urbana recebeu quatro sugestões. E 
a de Política Agrícola, quinze. 
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Saúde e Meio Ambiente, a 
mais ativa da Ordem Social 

Q u a s e d u a s S O C I A I 
semanas depois 
de instaladas, as 
três subcomis
sões que formam 
a Comissão de 
Ordem Socia l 
ainda encontram 
dificuldades para 
começar a traba
lhar. A Subcomissão de Saúde, Segu
ridade e Meio Ambiente, é, por 
enquanto, a mais ativa, e já decidiu 
realizar viagens ao pantanal mato-
grossense e à cidade paulista de 
Cubatão para conhecer de perto os 
problemas de agressão ao meio 
ambiente. 

A Subcomissão dos Negros, Popu
lações Indígenas, Pessoas Deficien
tes e Minorias não conseguiu até 
agora reunir o número mínimo de dez 
constituintes para deliberar sobre 
sua própria organização. O relator, 
deputado Alceni Guerra (PFL-PR), 
está preocupado, porque até agora só 
houve quórum na primeira reunião, 
de instalação e eleição dos membros 
da Mesa. Ele espera conseguir apro
var uma pauta mínima de trabalho 
na terceira reunião, convocada para 
hoje. A subcomissão também está em 
desvantagem em número de suges
tões recebidas. Até ontem, a secreta

ria só havia recebido nove propostas. 
Em compensação, a Subcomissão 

dos Direitos dos Trabalhadores e 
Servidores Públicos está na frente 
em número de sugestões recebidas: 
93. Catorze dias após ter sido instala
da, porém, a subcomissão só realizou 
duas reuniões. Para adiantar os 
trabalhos, o deputado Mário Lima 
(PMDB-BA), ex-dirigente sindical e 
relator da subcomissão, já está 
analisando e comparando as propos
tas. Entre estas, há um pouco de 
tudo: de amplo direito de greve, 
estabilidade no emprego e outras 
teses ligadas à organização do traba
lho até propostas relacionadas a 
aposentadoria. 

A Subcomissão de Saúde, Seguri
dade e Meio Ambiente faz hoje a sua 
sétima reunião, já de discussão de 
temas para a Constituição. À noite, 
recebe o ministro da Previdência e 
Assistência Social, Raphael de Al
meida Magalhães, convocado para a 
primeira das oito audiências previs
tas no regimento do Congresso cons
tituinte para ouvir membros e seto-
res representativos da sociedade. 
Assim como a Subcomissão dos 
Direitos dos Trabalhadores e Servi
dores Públicos, esta subcomissão 
deverá realizar reuniões pela manhã 
e à noite, de segunda a quinta-feira. 

Na Educação, começam esta 
semana os debates públicos 
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A Comissão da F A A A Í L I A 
Família, da Edu
cação, Cultura e 
Esporte, da Ciên
cia, Tecnologia e 
Comunicação ini
ciou seus traba
lhos, basicamen
te, esta semana. 
Ontem, as três 
subcomissões que formam a grande 
comissão voltaram a se reunir, após 
o recesso de cinco dias, e os debates 
públicos devem movimentar sua 
agenda. Nas reuniões anteriores, os 
constituintes se limitaram a traçar 
um roteiro de trabalho. 

A Subcomissão da Educação, Cul
tura e Esporte, iniciou ontem seus 
debates. Nas nove reuniões anterio
res, os constituintes tiveram dificul
dades para obter quorum e se 
detiveram a elaborar sua agenda, na 
qual marcaram oito reuniões públi
cas com entidades que representam 
os temas em discussão, entre as 
quais a UNE (União Nacional dos 
Estudantes) e a Fenen (Federação 
Nacional dos Estabelecimento de 
Ensino). Na reunião de ontem, o 
assunto mais polémico tomou toda a 
pauta do encontro: o ensino público e 
gratuito. 

A Subcomissão de Ciência, Tecno

logia e Educação foi uma das que 
menos se reuniu até agora. Nas três 
reuniões que realizou, se deteve a 
formular uma agenda de trabalho. 
Na semana anterior à Semana Santa, 
na expectativa do recesso branco, a 
subcomissão desmarcou todos os 
compromissos. Seu primeiro debate 
público é hoje. O tema será a reserva 
de mercado para a informática e os 
convidados são: António Octaviano, 
presidente da Federação Nacional 
dos Engenheiros; Ivan da Costa 
Marques, da Cobra (Computadores 
Sistemas Brasileiros S/A); e José 
Albertino Rodrigues, da SBPC (So
ciedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência). 

A Subcomissão da Família, do 
Menor e do Idoso, já na sua quarta 
reunião, ontem, realizou um debate 
público. Mas compareceu apenas um 
dos três convidados: o Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher. A 
CNBB (Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil) se desculpou. 
Informou que as eleições para a 
presidência da entidade, em Itaici 
(SP), tomaria todo o tempo de seus 
representantes. E o representante 
dos evangélicos ficou retido no aero
porto de Porto Alegre (RS), retido 
pela forte chuva que cai em todo o 
Estado. Plenário do Congresso constituinte nu sessão que discutiu o regimento 


