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A Comissão 
Nacional Pró-
par t ic ipaçáo 
Popula r na 

. Const i tuinte 
— que reúne 
63 entidades 
— e n t r e g a 
hoje,àsl6h00, 
ao .depu tado 
Ulysses Guimarães, 26 emendas 
representando mais de dois mi
lhões de eleitores. O recorde de as
sinaturas é da emenda que defende 
a Reforma Agrária, subscrita por 
um milhão duzentos" mil eleitores. 
Antes da entrega das emendas, 
será realizado um ato público na 
rampa do Congresso Nacional onde 
estão sendo esperadas duas mil 
pessoas vindas de outros estados. 

Reforma Agrária e urbana, en
sino público e gratuito, direito dos 
trabalhadores, eleições diretas (já e 
em 88) e participação popular no 
Legislativo, são as propostas que 
mais conseguiram, adesões. Só a 
emenda do Departamento Inter
sindical de Assessoria Parlamentar 
(DIAP) e outras entidades já tem 
mais de 500 mU assinaturas. A 
maioria das outras emendas está 
com a média de 50 mil assinaturas. 

O grande entusiasmo dos or
ganizadores é em relação ao respal
do popular dado' à emenda da 
Reforma Agrária, promovida pela 
Confederação Nacional dos Tra
balhadores na Agricultura (Con-
tag), e Associação Brasileira para a 
Reforma Agrária (Abra) e outras 
16 entidades. O díretor da Contag, 
André Montalvão, afirma que os 
constituintes "não poderão deixar 
de reconhecer a vontade popular". 

O regimento interno da Cons
ti tuinte estabeleceu que cada 
emenda popular deveria ser subs

crita por, no mínimo, 30 mi 
eleitores, entendendo que essa é i 
média de votos de cada parlamen 
tar. Como a emenda da Reformi 
Agrária conseguiu um milhão < 
duzentas.mil assinaturas, os or 
ganizadores esperam que seji 
levado em conta que ela represena 
em tese, o voto de 40 constituintes 

Capitalismo 
A Contág e a Abra afirmam om 

as propostas da emenda popula 
defendem em muito os interesse; 
capitalistas. Durval Mota,- ái 
Abra, diz que só o fato de estaren 
excluídas da desapropriação ai 
propriedades, de ate três módulo: 
fiscais e as que estiverem cumprin 
do as finalidades sociais, "90% dai 
terras brasileiras estão fora do: 
projetos da reforma agrária" 
Reconhece no entanto que, en 
proporção, os 10% restantes sãi 
muito superiores, mas acha "que j I 
redivisão fortalecerá o próprio sis ] 
tema de produção". . 

Defesa 
As entidades começam a dis 

cutir hoje como será feita a escolhi 
dos defensores das emendas po 
pulares na Constituinte. Segunde 
o regimento interno da constituin 
te, um signatário de cada emendi 
popular tem 20 minutos no pie 
nário da Comissão de Sistema 
tização para fazer a defesa. C 
presidente da Comissão, senado 
Afonso Arínos (PFL-RJ), já infor ' 
mou que anunciará o calendário es 
pecial das sessões para a apre 
ciação das emendas populares ni 
próxima sexta-feira. para ele, mes 
mo que sejam necessários três dia: 
contínuos de debate "as emendai 
populares por sua importância n( 
processo de democratização tên 
que ser defendidas por um de seu: 
representantes. 

"Empresa" terá 2 conceitos 
A formulação de dois conceitos 

distintos, um para a empresa 
plenamente nacional e outro para a 
empresa nacional de capital es
trangeiro, foi a saída encontrada 
ontem na reunião entre os grupos 
dos 32 (liderado pelo senador José 
Richa - (PMDB-PR) edo Con
senso (sob a coordenação do de
putado Euclides S calco — 
(PMDB-PR), para protegerocapital 
nacional e limitar as remessas de 
lucros ao exterior na nova Cons
tituição. Do encontro, realiza !o no 
Instituto Israel Pinheiro, os par
lamentares fecharam acordo sobre 
os capítulos do Meio Ambiente, 
S istema Financeiro e Reforma 
Tributária, totalizando propostas 
consensurais sobre sete pontos 
polémicos a serem encaminhados 
ao relator da S istematização, 
deputado Bernardo Cabral 
(PMDB-AM):- " 

Entre as principais decisões de 
ontem estão a exigência dos cri
térios de reciprocidade, mediante 
acordos internacionais para a par
ticipação de capital estrangeiro no 

desenvolvimento interno do Brasil 
que devem ser detalhados en) 
legislação ordinária, a proibição d^ 
abertura de novas agências banj 
carias estrangeiras no Pais, antes 
da aprovação daquela legislação e i 
dependência de aprovação d<| 
Senado para a escolha do presidenJ 
te e dos diretores do Banco Cen4 
trai. Sobre o Sistema Tributário, a 
opção foi manter a atual formuj 
lação do P roje to em discussão nq 
Plenário d? Constituinte, que deixa; 
aos Estados a receita do ISS (Inu 
posto sobre Serviços) e aos mui 
nicípios a arrecadação do 1VC (Iml 
posto sobre Vendas e Consignai 
ções. { 

t 

No capítulo do Meio Ambiente} 
mantém-se a criminalização dej 
ações lesivas ao meio ambiente^ 
com a sociedade civil passando a 
dispor de instrumentos legais para) 
se defender desse tipo de lesão ej 
proíbe-se a construção de usina; 
nuclear e de obras que alterem a 
ecologia, sem a prévia autorização 
do Congresso Nacional. 

http://duzentas.mil

