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Foram poucas as contribuições à comissão. 

Constituinte: como foi a audiência pública. 
Interpretando à sua maneira o 

regimento interno da Assembleia 
Nacional Constituinte, a subcomis
são dos Direitos Políticos, dos Di
reitos Coletivos e Garantias — pre
sidida pelo deputado Maurílio Fer
reira Lima (PMDB-PE) — promo
veu ontem, na Assembleia Legisla
tiva paulista, a primeira de uma 
série de audiências públicas fora 
de Brasília. A próxima õerá reali
zada no dia 29, em Recife. Para 
maio, estão marcadas as audiên
cias no Rio de Janeiro (dia 2), Belo 
Horizonte (4) e Salvador (6). 

Ferreira Lima justificou a de
cisão dizendo que o deslocamento 
da subcomissão para as principais 
capitais dos Estados "simboliza a 
vontade dos constituintes de elabo
rar uma Constituição em consonân
cia com as aspirações populares". 
Outros cinco membros da subco
missão participaram da audiência 
realizada ontem no Auditório Teo
tónio Vilela: o relator Lysâneas 
Maciel (PDT-RJ), Gonzaga Patriota 
( P M D B - P E ) , U l d u r i c o P i n t o 
(PMDB-BA), Samir Achôa (PMDB-
SP) e João Rezek (PMDB-SP). 

Apesar das expectativas, ne
nhuma das 15 entidades que se fi
zeram representar conseguiu dar 
contribuições substantivas aos tra
balhos da subcomissão. Cerca de 
200 pessoas apareceram, mas meta
de foi embora assim que os traba
lhos foram iniciados. 

Fazendo um balanço dos traba-

lhos desenvolvidos até agora pela 
subcomissão, Ferreira Lima infor
mou que as tendências de seus 
membros são favoráveis à manu
tenção do voto obrigatório e con
trários ao direito do voto para os 
jovens com mais de 16 anos (que 
implicaria também a extensão da 
responsabilidade criminal). 

Quanto à reeleição, a subco-
missãu "tem abertura" em relação 
à Presidência da República, está 
indecisa quanto aos governadores, 
mas é contrária à reele ição dos 
prefeitos. A maioria é favorável ao 
direito de iniciativa, pelo qual a 
população — com um número míni
mo de assinaturas — poderá pro
por projetos de lei ao Congresso, e 
também ao direito de audiência, 
que estabelece a obrigatoriedade 
de consulta à população em casos 
de grandes obras e projetos de im-
p a c t o ( e s p e c i a l m e n t e os n u 
cleares). 

Na mesma reunião, o presiden
te da Assembleia, deputado Luiz 
Máximo, empossou os 11 membros 
do grupo de trabalho incumbido de 
acompanhar os trabalhos da Cons
tituinte e de elaborar o anteproje-
to da nova Constituição estadual. 
Composta por deputados indicados 
pelas lideranças dos partidos, a co
missão é presidida por Luiz Carlos 
Santos (PMDB), tem como vice Na-
bi Abi Chedid (PFL) e como secre-
tário-geral o depu tado Arna ldo 
Jardim (PMDB). I 


