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jBêmissâo derrubou 231 
artigos da Constituição 

© 

- - -i.iBrasgía;^- O grupo de32consti-
C3tH.íntes>q«&«está realizando o traba-
c^p.de^ãi^arnento do anteprojeto 
"^cte. Constituição para o relator Ber-1 rdo CatíFãt eliminou, em reunião 

lizad&fiB$@m. cerca de 30 artigos, 
talizando.231 artigos na parte de 
sposiçuel? permanentes. Os temas 
>nsiderados mais polémicos, segun

do o coáíáèaador do grupo, senador 
fesé-Ríêim^PMDB-PR), estão sendo 
íeíxados^fíara uma fase posterior 
josrtráb"àlHos quando se pretende 
onpUar-Q-núrnero de membros para 
s3gtKêm33fiúíde 150 a 200parlamen-

jT 7̂ Ò,â"6flSfí& mais polémicos estão 
I g& jendo_ delxatios para depois, de for-
i 9 , - ma â  mefeirornais gente na disciís-
! sfió"í ^S^-J) senador José Richa 
' €2* abós ^a^wunião. Esses temas foram 
WdTŝ bdHUíridÕs pelo grupo em dois 
£/>PpTÍ.cfr>tS?piaeoIógíco e politico. No 

primeiío^stâo incluídas a estabilida-
yjdèiho éjnhrego. Jornada de trabalho, 
Qpluràlldaifle*sindical, reforma agrá-

rÍ£,' inteTTOffcão do Estado na econo-
jj^jrrda, educação, .reserva de mercado, 
fasÊLempresa nacjbnal e anlstia. Os temas 
]«spblítÍcos forajn limitados a três subi-
ff̂ fctens: duração de mandato presiden-

, '{Tclal, siSggíJgde governo e sistema 
1 Uj eíeitorafiãTv» 
lUJ í O sSSàdtgr Virgílio Távora (PDS-

CE), membro do grupo, explicou que 
a intervenção principal dos traba
lhos é realizar uma síntese das pro
postas apresentadas de forma que 
elas sejam encaminhadas à Comis
são de Sistematização em forma de 
emendas aos artigos do anteprojeto 
constitucional. Somente o item que 
trata de sistema de governo seria re
metido ao relator Bernardo Cabral 
em três emendas distintas: a que 
consta atualmente do anteprojeto, 
um presidencialismo híbrido, e duas 
outras que propõem formas puras de 
presidencialismo e parlamenta
rismo. 

O mesmo procedimento que foi 
utilizado para a questão de sistema 
de governo (apresentação de mais de 
uma emenda), segundo o deputado 
Israel Pinheiro (PMDB-MG), poderá 
vir a ser adotado para outros pontos 
considerados polémicos caso a dis
cussão, com o grupo ampliado, não 
consiga chegar a um consenso. "Nós 
estamos "realizando um trabalho téc
nico, um trabalho braçal, de forma a 
eliminar as contradições e assuntos 
que não são considerados constitu
cionais", esclareceu o parlamentar 
mineiro. O "tântalo", nome pelo qual 
o grupo designou a etapa de enxuga
mento do anteprojeto constitucio
nal, continuará a partir de amanhã. 
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