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i 7 9 MAI 1987 
Na segunda-feira termi--í 

: na o prazo para que as As- l 
sembléias Legislativas, 
Câmaras de Vereadores, 
Tribunais e entidades re
presentativas de segmen
tos da sociedade encami
nhem sugestões à Consti
tuinte. O prazo foi estabehv 
eido pela mesa da Consti: 
tuinte, com base no artigo 
13 do regimento interno e 
corresponde ao mesmo 
prazo permitido aos consti
tuintes para a apresenta
ção de emendas nas comis
sões temáticas. 

Mas o fim do prazo não ] 
significa que as Assem- , 
bléias, Câmaras, Tribunais ? 
e entidades não poderão fa- \ 
zer sugestões sobre mate-; 
ria constitucional depois do 
dia l? de junho. Apenas isso 
ficará bem mais difícil. De 
acordo com o regimento in-, 
terno, a apresentação de , 
sugestões também é 
possível no momento em 
que o projeto final da nova ; 

Constituição estiver trami
tando no plenário, depois; 
de ter saído da Comissão de 
Sistematização. O projeto 
ficará no plenário por um 
período de quarenta dias. 

Para que uma sugestão 
seja recebida dentro desse 
prazo, ela terá de ter o res- „ 
paldo de 30 mil ou mais 
eleitores brasileiros. Eles 
deverão subscrever listas, 
organizadas por, no míni
mo, três entidades associa
tivas, legalmente consti-' 
tufdas. E cada eleitor pode
rá subscrever, no máximo, 
três propostas. Nada impe
de que Assembleias, Cama-' 
ras ou Tribunais trabalhem l 
junto a tais entidades para?1 

a eventual organização? 
destas listas, em torno de'. 
propostas de última horaJ; 
Muito mais prático, no en-' 
tanto, é que os políticos ou \ 
entidades entrem direta- • 
mente em contato com os? 
constituintes e tentem fa-[ 
zer com que eles se encar- \ 
reguem de apresentar pes- f 
soalmente essas sugestões, | 
sob a forma de emendas. 
Elas serão permitidas tan- [ 
to na Comissão de Sistema-l 

tizaçãò quanto na fase de / 
discussão em plenário. 

Propostas e emendas re-! 
jeitadas nas fases anterio- : 
res da Constituinte tam-1 
bém podem ser representa- >-
das, seja agora, neste pra- • 
zo que se encerra na* 
segunda-feira, no âmbito jÃ 
das comissões temáticas, ' 
seja depois, na fase de sis
tematização ou discussão. 
O regimento interno esta
belece (nos seus artigos 17 • 
e 18) que a representação é , 
permitida, informa a EBN. [ 
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—"CRITICÀSA 
ANTEPROJETO 

Na reunião de ontem da 
Comissão da Soberania e 
dos Direitos e Garantias do 
Homem e da Mulher, presi
dida pelo deputado Mário 
Assad (PFL-MG), o depu
tado Farabulini Júnior 
(PTB-SP) criticou a reda-
ção de alguns artigos do an-
teprojeto da Subcomissão 
da Nacionalidade, da Sobe
rania e das Relações Inter
nacionais. 

Para ele, é preciso que as 
relações sejam claramente 
definidas e que qualquer 
tratado ou acordo interna
cional seja examinado pelo 
Brasil. Daí discordar dos 
termos do artigo 20, que 
preceitua que "nas rela
ções interamericanas o 
Brasi l respe i ta rá os 
princípios da Carta da Or
ganização dos Estados 
Americanos". 

Sustentou a necessidade 
de se mudar o artigo 22, se
gundo o qual "o direito in
ternacional faz parte do di
reito interno e que o trata
do revoga a lei e não é por 
ela revogado". Arespeito, 
informou que alguns pro
fessores de Direito Interna
cional por ele consultados 
ficaram estarrecidos com 
essa reda ção. 

O deputado Samir Achoa 
(PMDB-SP), por sua vez, 
considerou indevida a in
tromissão do Estado nos di
reitos do cidadão, sobretu
do em relação aos tributos, 
e pediu que a Assembleia 
Nacional Constituinte aca
be com os decretos-leis. 

ELEIÇÃO NO SENADO 
Por unanimidade, o sena

dor ' Alfredo Campos foi 
eleito presidente da Comis
são'de Constituição e Justi
ça do Senado, que, a exem
plo de outras comissões 
técnicas, vai funcionar pa
ra dar pareceres em maté
rias importantes encami
nhadas a Casa. Mineiro de 
Abaete, 45 anos, ex-lider do 
PMDB e do governo, Cam
pos anunciou como meta de 
trabalho "apenas o mãos à 
obra". 


