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Centrão vai fazer um novo 
texto para o capítulo económico 

O "Centrão" vai elabo
rar um novo texto para o 
título referente à Ordem 
Económica, com mudan
ças radicais nas emendas 
que tinham sido sugeridas 
pelo próprio grupo. Ontem, 
depois de realizar duas reu
niões consecutivas, os prin
cipais líderes do "Centrão" 
decidiram rediscutir inter
namente as emendas que, 
segundo eles, não foram su
ficientes para mudar o ca-
ráter estatizante do projeto 
de Constituição aprovado 
pela Comissão de Sistema
tização. 

O primeiro trabalho de 
readaptação das propostas 
será no sentido de compati
bilizar os dispositivos rela
tivos ao sistema tributário. 

Segundo disse à Agência 
Globo o deputado Luís 
Eduardo Magalhães (PFL-
BA), nem mesmo as emen
das do grupo foram capa
zes de reduzir as distorções 
do texto da Sistematização, 
que redistribui o bolo da ar
recadação, mas não reduz 
nem repassa as atribuições 
da União. 

"A União desta maneira 
não terá recursos para ge
rir suas responsabilidades 
e a economia assim ficará 
inviabilizada", alertou o 
deputado. Luís Eduardo 
explicou que o "Centrão" 
estava fazendo uma avalia
ção técnica das emendas 
suge r idas , buscando 
aprimorá-las. Para ele, o 
grupo não pode cometer os 

mesmos erros da Sistema
tização, "permitindo um 
texto desalinhado". 

"Não adianta mudar 
apenas o que é gritante e 
deixar presente a filosofia 
estatizante", afirmou, cri
ticando a timidez das 
emendas propostas pelo 
grupo. 

Nessa mesma linha, 
o deputado Ricardo Fiúza 
(PFL-PE), um dos coorde
nadores do "Centrão", con
dena a intervenção brutal 
do Estado na economia e 
defende emendas que se
jam mais liberalizantes. 

Ele pretende que as no
vas propostas estejam 
prontas até o final da sema
na. Demonstrando certo 
ceticismo quanto à possibi

lidade de alterações pro
fundas no texto constitucio
nal, o ex-ministro da Fa
zenda, deputado Delfim 
Netto (PDS-SP), convoca
do pelos líderes do "Cen
trão" para auxiliar nas mo
dificações do título da or
dem económica, defende 
"o deslocamento do eixo 
das discussões". Para o de
putado, "uma Constituição 
não pode ser nem a favor 
do Estado nem a favor da 
empresa privada". Delfim 
acredita que só através de 
um texto aberto, onde se
jam fixados apenas 
princípios gerais, se dará a 
devida importância à eco
nomia de mercado, que ele 
considera essencial para o 
capitalismo. 

0 que muda com o novo regimento 
por Ano Cristina Magalhães 

de Brasília 

Com a aprovação do novo 
Regimento Interno da 
Constituinte, o projeto de 
Constituição elaborado pe
la Comissão de Sistemati
zação poderá ser modifica
do por emendas coletivas e 
individuais. 

A partir de hoje, a maio
ria absoluta dos constituin
tes (280) poderá apresentar 
— por meio de assinaturas 
de apoio — substitutivos a 
títulos, capítulos, sessões e 
subsessões e emendas a 
dispositivos do projeto. Es
sas emendas terão prefe
rência automática sobre as 
demais que tenham o mes
mo teor. 

Cada parlamentar pode
rá também, individual
mente, apresentar quatro 
emendas e seis destaques 
(pedido de votação em se
parado de uma emenda) 
sobre artigo, parágrafo, in
ciso e alínea de emenda ao 
projeto ou ao substitutivo. 

Para que uma emenda ou 
destaque individual tenha 
preferência sobre os de
mais, istoé, seja apreciado 
antes, é necessária a apre
sentação de um requeri
mento subscrito por 56 
constituintes. Na hipótese 

Calendário definido 
Começa amanhã o prazo 

para apresentação de emen
das ao projeto de Constituição 
aprovado na Comissão de Sis
tematização. Com a aprova
ção do Regimento Interno, na 
tarde de ontem, os prazos da 
Constituinte passam a ser os 
seguintes: 

• 06/01 — Publicação e dis
tribuição da redação final do 
regimento interno; 

• 07/01 a 13/01 — Prazo pa
ra apresentação de emendas 
ao projeto (quatro para cada 
constituinte e emendas substi
tutivas e coletivas com 280 as
sinaturas); 

• 04/01 a 20/01 — Prazo pa
ra o parecer do relator sobre 
as emendas; 

•21 /01 a 22/01 — Prazo pa
ra publicação e distribuição do 
parecer do relator; 

• 23/01 a 25/01 — Prazo pa
ra apresentação de destaques 
sobre o parecer do relator 
(seis para cada constituinte); 

• 26/01 — Apresentação de 
requerimento de pedido de 
preferência para votação dos 
destaques (56 assinaturas); 

• 27/01 — Começa a vota
ção em primeiro turno do tex
to constitucional. 

O plenário da Constituinte 
não tem prazo determinado 
para votar o texto constitucio
nal, mas o presidente da 
Constituinte, deputado Ulys-
ses Guimarães, espera vê-lo 
aprovado até o final de feve

da apresentação de vários 
requerimentos, o regimen
to dá prioridade de votação 
para aquele que contiver 
maior número de subscri
ções. 

Os substitutivos, emen
das ou destaques aprova
dos ou rejeitados prejudi
carão as proposições cone
xas. 

O Regimento também 
permite a co-autoria de 
emendas e a sua fusão, des
de, que nesse caso, não se 
configure uma inovação 
em relação às demais 
emendas fundidas. Nesta 
hipótese a emenda resul
tante deverá ser assinada, 
pelos primeiros subscrito
res das propostas originais. 

Os pedidos de destaques 
podem ser feitos para apro
vação ou supressão de par
te do projeto da Sistemati
zação ou de substitutivo. A 
sua inclusão ou exclusão 
deve ser aceita pela maio
ria absoluta dos constituin
tes. Os destaques devem 
ser requeridos por, no 
mínimo, 187 parlamenta
res. Se não houver o quó
rum exigido (maioria abso
luta) a matéria destacada 

. será considerada rejeita
da. A rejeição, contudo, 
não prejudica as emendas 
que tenham sido destaca
das para o mesmo texto. 

O Regimento, porém, 
não prevê qual o destino da 
matéria que não obtiver o 
quórum de 280 votos. Nesse 
caso, ocorrerá o denomina
do "buraco negro", pois to
do o regimento se pauta na 
orientação de que para in
cluir ou excluir qualquer 
matéria do texto constitu
cional são necessários 280 
votos. 

Concluída a votação, o 
texto final será redigido 
por uma comissão de cons
tituintes, ainda não desig
nada pelo deputado Ulys-
ses Guimarães. Concluída i 
a redação final, o texto se- / 
rá levado à votação em tur-' j 
no único. J 


