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PMDB do governo e 
PMDB éoMáSiinte 
brigam na comissão 

BRASÍLIA 
AGENCIA ESTADO 

O PMDB nó governo deu um pu
xão de orelhas no PMDB Constituin
te. Dois 'pesos-pesados do segundo 
escalão da administração económica 
— o secretario do Tesouro, Andréa 
Calabi, e o diretor da área internacio
nal do Banco do Brasil, — Adroaldo 
Moura — (oram ontem à Comissão 
do Sistema Tributário, Orçamento e 
Finanças da Assembleia Constituin
te, levax a posição do Executivo so
bre pontos polémicos do anteprojeto 
aprovado pela Subcomissão do Sis
tema Financeiro. 

Adroaldo e Calabi centraram fo
go em dois pontos do anteprojeto: a 
proibição dos bancos estrangeiros 
operarem no Brasil, e a divisão das 
atribuições entre o Banco Central e o 
Banco do Brasil na administração da 
divida pública. O diretor do Banco 
do Brasil fez uma exposição das ati
vidades do BB no Exterior, alertan
do para o risco de que uma legislação 
restritiva aos bancos estrangeiros 
exponha os bancos brasileiros a reta
liações em suas operações externas. 
Adroaldo lembrou aos constituintes 
que o BB recolhe mais depósitos lá 
fora do que aqui, e fez 58% de seu 
lucro em 86 nas operações externas. 

O secretário do Tesouro defen
deu a presença do Banco Central no 
financiamento da divida pública, 
através da emissão de títulos, veda
da ão BC e atribuída ao BB no ante
projeto da subcomissão. Para Cala
bi, o BC desempenha melhor esse pa
pel, por ser um agente externo ao 
mercado, ao contrário do Banco do 
Brasil, que. atua também como um 
banco comercial. Calabi criticou 
também os parágrafos que proíbem 
ao presidente e aos dketores dó Ban
co Central exercer qualquer função 
no sistema financeiro privado, qua
tro uanos antes e quatro anos depois 
de seu mandato à frente do BC. "E 
uma desconfiança antecipada e in
justificada", afirmou Calabi 

A presença de Adroaldo. e Calabi 
na Comissão do Sistema Tributário é 
a primeira manifestação pública da 
articulação existente entre o presi
dente e o relator da Comissão, depu
tados Francisco Dornelles e José 
Serra, para modificar alguns pontos 
no anteprojeto da subcomissão do 
'Sistema Financeiro. Como o respal
do discreto do Ministério da Fazen-

da. Com muito cuidado, pára nãojcaí 
racterizaruma ingerência do Execu> 
tivo na Constituinte, fontes do Minis* 
tério da Fazenda já confirmaranjique 
a administração económica doígor 
verno vem fazendo um acompanha^ 
mento dos trabalhos da Constituinte 
e dando assessoria a parlamentares 
afinados com a orientação do^ígor 
verno. ihiitz 

O relator da Subcomissão do.'8ís> 
tema Financeiro, deputado Fern&nv 
do Gasparian, acusou o golpeitHle 
estranhou a convocação de Adroaldo 
e Calabi, feita por Dornelles, alegan
do que o regimento só permit ia .^ 
poimentos de estranhos à Consti
tuinte na fase das subcomissõesc:© 
presidente da comissão, respondeu 
invocando o artigo 16 do regimento; 
que autoriza o depoimento de ralrajsj; 
tros e autoridades do governo as!coj 
missões, temáticas. ;?< eh 

Gasparian divulgou tambéraró 
texto de uma nota que faz publicar 
como matéria paga, nos jornáiÊ de 
hoje, explicando e defendend&^s 
pontos mais importantes de seu)fia> 
balho de relator da Subcómissâo?do 
Sistema Financeiro. Entre eles,iffjeXr 
tinção da carta-patente como ctíndi1-
ção necessária para o funcionamento 
de instituições financeiras, e a trans
ferência das atividades de fomenío 
do governo para o Banco do Bi&att:e 

> os bancos regionais de desenvolvi
mento, jfarw: 

Os depoentes de ontem ccmcorr 
daram com esses dois pontos, etíam 
ressalvas. Sobre a extinção da caotã-
patente, por exemplo, Adroa$dfd 
Moura e Calabi disseram que é muito 
difícil controlar o valor de mercado 
adquirido inevitavelmente por; uma 
autorização para o funcionamejatíO 
de uma instituição financeira. Qataíu" 
foi mais longe, sugerindo que. ojpró
prio governo se aproprie desse âfcaç, 
negociando ele mesmo as caEtasr 
patente. ^ ,*») 

Sobre o fomento das ativid£;de.s 
económicas, tanto Adroaldo 'como 
Calabi concordaram em retirarsasa 
atribuição do Banco Central, isoírt 

"Mas por que deixá-las só cqmtp 
Banco do Brasil?", perguntou o .dirjí-
tor do BB. Para Adroaldo, o ,que é 
indispensável é definir uma postiça 
clara para o sistema financeiro ç u$g-
co, que levará naturalmente à rejijjç-
tiçâo das atividades de foment^jjas 
diversas áreas entre os vários ^g^j-
tes do governo, como o BB, báaiços 
regionais, BNDES, BNCC etc. ^ j f 

Militares e direitos políticos 
:- Em vez dé ignorar o papel políti

co dos militares no Brasil, "melhor 
seria institucionalizá-lo, para que os 
demais poderes possam funcionar 
sem prejuízo" — a proposta foifeita 
ontem pelo deputado Henrique Cór
dova (PDS-SC) à Comissão da Orga
nização Eleitoral e Partidária e das 
Garantias da Constituição. Em de-

-bate-apóVa leitura do parecer do re
lator Ricardo Fiúza (PFL-PE) sobre 
a Defesa do Estado, da Sociedade e 
de sua Segurança, onde foram man
tidos os princípios essenciais relati
vos ao papel constitucional das For
ças Armadas na "defesa interna, Cór
dova aparteou: "As Forças Armadas 
sempre exerceram um papel político 
nó Pais". Eexplicouque.desde 1868, 
devido à participação de Duque de 
Caxias, atua! patrono dó Exército, 

Sai 12 número 
do "Jornal da 
Constituinte" 

Começou a circular ontem, em 
Brasília, o Jornal da Constituinte, se
manário de 16 páginas destinado à di
vulgação das atividades da Assembleia 
Nacional Constituinte e que, neste 
primeiro número, rodou com um su
plemento, também de 16 páginas, com 
as fotos de todos os senadores e depu
tados: 

Além de noticiário informativo 
das comissões e subcomissões, o jor
nal publica dois artigos assinados, um 
do presidente da Constituinte, deputa
do Ulysses Guimarães, e outro do pre
sidente do Congresso Nacional, Hum
berto Lucena. 

Em seu artigo, Ulysses faz uma 
avaliação dos trabalhos até aqui reali
zados ' pela Constituinte e lança um 
convite ao povo em gerai, para que 
participe dos trabalhos de elaboração 
da futura carta. Também o senador 
Humberto Lucena faz referências à 
primeira etapa dos trabalhos, desen
volvidos no âmbito das subcomissões. 

.0 Jornal da Constituinte, im
presso no centro gráfico do Senado, 
terá semanalmente tiragem de 40 mil 
exemplares, para distribuição, de 
acordo com o regimento interno, aos 
sindicatos, prefeituras, câmaras muni
cipais, universidades e quem mais so
licitar. 

no. episódio que culminou na queda 
do Gabinete do conselheiro Zacarias, 
as Forças Armadas nunca mais dei
xaram de intervir no processo RelSi-
co nacional,, "Negar seu papel-ptâlti-
co é fugir ã realidade. "Melhor serra 
institucionalizá-lo" — frisou, j 

A sessão teve lances dramáUcos, 
como o aparte do deputado Haçoldo 
Lima (PC do B/BA), que relato.UjfiU^ 
experiência de prisão e tortura, jdu1 

rante o regime militar. "Depdj^dj* 
tanto esforço — indagou ao relator ^ 
, o senhor repetiu tudo o que já g£ls-
tia na Constituição de 67/69? & se
nhor não mudou nada e seu relatório 
é essencialmente militarista". Fiúza 
justificou a manutenção do StíL^Jp 
Conselho de Segurança NacionaTco-
mo meio de "restringir seus ex
cessos". ^Hlr-j 

vem* 
para Lomissao 

dos Podereh 
3. 

A duração do mandato do presi
dente Sarney — especiflcamértte — 
será incluída nas disposições transi
tórias do anteprojeto da C&níidifèo 
de Organização dos Poderes e Siste
ma de Governo pelo relator, deputa
do Egídio Ferreira Lima (PMDB^ES). 
O deputado acha que a quest$q-ap 
mandato de Sarney é'conjuntural e 
de delicada solução, sendo malffrjr.ò-
vável sua definição no plenário^âè-
pols de passar pela Comissão c&ãfÉ-
tematização, na fase final dos traba
lhos da Assembleia Nacional Consti
tuinte, terminada a Constitui^êfõra 
sociedade vai querer eleições.i&tSse 
Egídio. .«1K": 

com relação ao regime de gover
no, o deputado Egídio Ferreira .Lím> 
condenou as propostas excessiva
mente híbridas, capazes, a seujrej, 
de desfigurar o sistema político,X>es-
se modo, n&o concebe o parlarrierji^-
rismo sem moção de desconfmrjça 
aos ministros, mesmo os militares; 'e 
sem a dissolução do Congres^to 
presidencialismo forte, como ocdrfe 
no Brasil de hoje, não permlte^rja 
sua opinião, a consolidação dosipãr-
tidos políticos, pois o regime subsiste 
ã custa de personalidades comoi-Gè-
túlio Vargas, Juscelino ou GelsetePa-
ra o deputado, o parlamentarismó-.é 
um regime "pedagógico". .íofiO 

~ — = ^ \ 


