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'i ÍX) DIAS BE 
VXflf 

D\T^L3£ 
Junto com a data, o País conhece hoje um esboço do que vai ser a futura Constituição. 

E 
' ' , . A Assembleia Nacional Consti
tuinte completa hoje, os seus cem 
dia#*de funcionamento. Logo mais à 
tatâe o País começará a tomar conhe
cimento dos primeiros esboços do 
que^yai ser ã sua próxima constitui
ção, com a divulgação dos pareceres 
do's}!4 relatores das subcomissões te
máticas, abrangendo todos os capítu
los da atual Constituição. 
! £*í!sses primeiros pareceres darão 
apenas uma pálida ideia do que virá 
a',s,çr, a nova Constituição, porque es
se, esboço primeiro será.alterado pe
las" emendas que de hoje até sexta-
feira1 deverão ser apresentadas aos 24. 
pareceres e até o dia 25 (mais duas 
sén\a,nas)* os'mesmos relatores apre
sentarão um segundo parecer que, 
diaJcjitidò e votado, Vai como contri
buição *ara os*FeJ»tore*-$ér«iS>iír33'^ 
éomissões constitucionais temáticas. 
• v:-A seguir, Um resumo dos princi
pais" pareceres dos relatores das sub
comissões: 

. t*;'ÍOireitos coletivos — A redução de 
18 para 16 anos do direito de voto, 
q'1ue_continuara obrigatório, é uma 
das principais inovações já aprova
das pelo deputado Lysaneas Maciel 
(PDT-RJ), relator da Subcomiss&o dos 

ÍMreitos Políticos, dos Direitos Cole-
fvos e Garantias. Outro dispositivo 

qúe ele pretende incluir em seu rela
tório é a revogação do mandato do 
parlamentar que perder a confiança 
da^pbpulação. 

-"-"Direitos individuais — Se depen
dendo deputado Darcy. Pozza (PDS-
RS)V relator da Subcomissão dos Di
reitos e Garantias Individuais, o Bra
sil- oontinuará sem a pena de morte e 
à prisão perpétua, a nova carta terá 
um artigo especificando que não ha
verá discriminação por orientação 
Sèitfa], pedido do movimento gny 
"fríângulo Rosa", e o aborto direta-
mêjrfte provocado permanecerá sendo 
um'3fime. 

\ ^Jprdem económica — No capítulo 
da ordem económica a grande dispu
ta | e r â entre estatização e privatiza-
ç&o'cla economia nacional ou a luta 
entre a liberdade de iniciativa e o 
domínio do Estado sobre as ativida-
deVeconômicas. Pela análise do per-
fiTâos relatores das principais subco
missões que tratam da área económi
ca, sairia vencedora a corrente que 
prevê o Estado como agente económi
c o ^ não mais agindo apenas suple-
piejçflar e complementarmente à ini
ciativa privada; seriam criadas enor
me^ .dificuldades às empresas estran
geiras;'cresceria o número de~moncp' 
põíiós e as possibilidades de adoção 
de,;rêservas de mercado para as mais 
diferentes áreas, além da informáti
ca? "seriam limitadas as taxas de ju-
ros^democratizando o capital das em
pregas,, seria assegurada a participa-
ção-ãos lucros e a co-gestão. 
'. '"VTrabalho — Cerca de 400 das 520 
propostas recebidas até sexta-feira 
pfeltr Subcomissão dos Direitos dos 
Trabalhadores e dos Servidores Pú
blicos prendem-se aos mesmos assun
tos! estabilidade no emprego, fixação 
dò«salário mínimo, liberdade sindi-
<Jál7 redução do tempo e melhores 
vencimentos na aposentadoria, proi
bição de locação de mão-de-obra, re-
dffçSo da jornada de trabalho e obri
gatoriedade de concurso para ingres-
sfcjno serviço público. 

'., ..Judiciário — O relator da Subco
missão do Poder Judiciário e do Mi
nistério Público, na Assembleia Na
cional.-Constituinte, deputado Plínio 
dê''Arruda Sampaio (PT-SP), vai refle-
tiír"à"!té o último momento sobre a cria
ção daiCorte Constitucional, proposta 
pela Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB),, e que encontrou grande acei
tarão pelos constituintes, apesar das 
votes'contrárias do Supremo Tribu-
nál^ederal e do procurador-geral da 
República, Sepúlveda Pertence. 
*','; Tributo* — Na Subcomissão de 

tributos, Participação e Distribuição 
der Receitas, concentram-se as mais 
técnicas das discussões e as mais ra
dicais posturas de defesa de setores e 
rejipes, particularmente a bancada 
d^tyorte/ Nordeste, que reivindica 
maior participação nas receitas, e o 
gfupo municipalista, que pretende 
preVí/égiar as prefeituras e engloba i 
um grupo distinto dos que pretendem ' 
garantir recursos para as regiões me
tropolitanas. Há, ainda, os que defen
dem'^ vinculação da receita, em per
centuais variáveis, para os mais di

versos setores, como para a educação, 
saúde, agropecuária. Somadas todas 
as propostas de vinculação, estas che
gariam hoje a pelo menos 150% da 
receita. 

O relator da Subcomissão dos 
Princípios Gerais, Intervenção do Es
tado, Propriedade do Subsolo e Ativi-
dade Económica pretende abrir ca
nais à participação mais efetiva da 
sociedade, por meio de organizações 
próprias, nas decisões económicas do 
governo, assim como acentuar os dis
positivos de repressão ao abuso do 
poder económico. Consagrará em seu 
relatório a função social da proprie
dade, assim como deve dar maior fle
xibilidade ao Estado no exercício do 
poder de. desapropriações, para re-

Jormajigrfria^ou interesse social. % 
";. SisterrTaFInanceiro — O relator 
dá' Subcomissão do Sistema Finan
ceiro, Fernando Gasparian, também 
compõe a esquerda do PMDB, assim 
como a maioria dos relatores das sub
comissões, mas dificilmente conse
guirá impor pontos de vista como o de 
limitação, na Constituição, das taxas 
de juros por inexequível na prática, 
sob o risco de transformar a Carta 
Magna do País em uma versão do Có
digo Penal. 

Fiscalização — As propostas da 
Subcomissão de Orçamento e Fiscali
zação Financeira vão desde orçamen
tos compartimentados para cada se-
tor de atividade até o orçamento úni
co, que detém a preferência quase 
unânime dos constituintes que parti
cipam da elaboração deste item da 
futura Constituição. O orçamento úni
co, no entanto, já consta da atual 
Constituição; mas o espirito da lei 
nunca foi respeitado. ' 

.Ciência o Tecnologia Se depen
der apenas da relatora Cristina Tava
res (PMDB-PE), o parecer da Subco
missão de Ciência e Tecnologia e de 
Comunicações terá uma postura bas
tante nacionalista que priorize a in
dústria nacional como base do desen
volvimento do País. Isso porque a de
putada já é bastante conhecida por 

sua defesa intransigente da reserva 
de mercado para a informática. ^ 

Poder Legislativo—As principais^ 
prerrogativas do Poder Legislativo,^ 
perdidas gradativamente durante o 
período autoritário para o Poder Exe
cutivo, serão o principal enfoque que 
o deputado José Jorge (PFL-PE) dará 
no seu parecer à Subcomissão do Po
der Legislativo. 

Entre as principais prerrogativas 
está a possibilidade de o Congresso 
Nacional poder participar da elabo
ração do orçamento da União em to
das as suas fases, inclusive com o po
der de emendar a mensagem presi
dencial quando esta chegar ao Con
gresso Nacional. 
C-.-., Defesa .--..Os militares devem 
continuar cuidando da defesa inter
na dò País, porém só poderão intervir 
depois de convocados pelo presiden
te da República e consultado o Con
gresso Nacional. O parecer dos parla
mentares nesta matéria poderá ser 
dado em 24 horas ou em 72 horas se 
estiver em recesso (sendo para tal 
convocado excepcionalmente). 

Sistema de Governo — A implan
tação de um regime parlamentarista 
misto, com eleições diretas para a 
Presidência da República e mandato 
de cindo anos, é a tendência predo
minante entre os membros da Subco
missão do Poder Executivo, concluí
da a fase de apresentação de suges
tões e audiências públicas, nas quais 
essa tendência foi aos poucos se con
solidando pelas opiniões dos expoen
tes. Todos os especialistas convida
dos do ex-ministro Marco Maciel ao 
jurista Miguel Reale Jr., defenderam 
a implantação de um sistema misto 
de governo, como o mais indicado pa
ra garantir a estabilidade das insti
tuições. 

Saúde — Participação do setor ., 
privado no novo sistema nacional de \) 
saúde unificado e descentralizado 
deverá ser um dos pontos mais polé
micos para o relator da Subcomissão 
de Saúde, Seguridade Social, Ecolo-
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gia e Meio Ambiente da Constituinte, 
deputado Carlos Mosconi (PMDB^ 

_MG). ^ A jJpJSj^^J^ 


