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Constituinte tem 6 mil propostas 
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Mais de seis mil sugestões: este é 
o .cálculo feito pela Mesa da Consti
tuinte para o volume de propostas 
apresentadas até ontem — prazo fi
na,} previsto pelo regimento interno 
— à futura Constituição. A grande 
fnâioria das sugestões foi encami
nhada pelos próprios parlamentares, 
ostras pelas Assembleias Legislati
vas, Câmaras Municipais, Tribunais 
de' Justiça e entidades representati
vas de classe. 

' O volume imenso de sugestões 
Vai dificultar o trabalho dos relatores 
dà5 subcomissões, que têm prazo até 
domingo para apresentar seus pare
ceres. Em apenas quatro dias, eles 
devem examinar todas as mais de 
seis mil propostas e preparar os pare-
ceres-substitutivos.para votação. 

O trabalho dos(relatores das sub
comissões ficará ainda mais compli-

CONSTITUINTE 
cado devido ao fato de que raramen
te os constituintes — e muito menos 
os demais segmentos — apresenta
ram uma sugestão separadamente, o 
que daria o número real de propos
tas. Eles preferiram, na maioria das 
vezes, subdividir suas teses que, de
pois, foram separadas pela Secreta
ria de Apoio da Constituinte. 

Alguns relatores, como o da Sub
comissão do Poder Legislativo, de-
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Alencar Monteiro 

Tuma (à direita) quer ampliar funções do DPF 

DPF não aceita limitações 
Federal e, simultaneamente, retira
ria das polícias civis estaduais a au
toridade para atuar em seus setores 
específicos. O diretor-geral do DPF 
admite, conforme proposta do rela
tor da subcomissão, deputado Ricar
do Fiúza, que a Polícia Civil não só 
seja beneficiada na nova Constitui
ção, no capítulo referente à seguran
ça pública, como também que as Po
lícias Civil e Militar obedeçam a um 
único comando. 

Tuma disse que a falta de um 
texto legal específico tem dificultado 
muito a Polícia Federal no combate 
ao crime organizado. Como exemplo, 
citou as fraudes de ordem financeira 
contra o erário público, furto e roubo 
de veículos com traslado para o Ex
terior e sindicatos de crimes contra a 
vida, que necessitam de mecanismos 
objetivos. Nesse contexto, Tuma re-
feriu-se especificamente ao combate 
aos crimes do colarinho branco. 

O proieto constitucional da Polí
cia Federal prevê que o órgão "esteja 
legalmente ungido e profissional
mente preparado na prevenção, con
trole e atuação judiciária nos movi
mentos sociais que não se alberguem 
em lei". 

O Departamento de Polícia Fe
deral quer que o novo texto constitu
cional mantenha as atividades do ór
gão em relação às tarefas de repres
são ao tráfico de entorpecentes e dro
gas, censura de diversões públicas e 
apuração de infrações penais contra 
a segurança nacional, bem como pre-
tenae ver-se acrescido da missão de 
combate ao crime organizado e guar
da da incolumidade física do presi
dente da República. 

A posição foi apresentada ontem 
à Subcomissão de Defesa do Estado 
da Sociedade e de sua Segurança pe
lo diretor-geral da Polícia Federal, 
delegado Romeu Tuma, e pelos pre
sidentes das associações de servido
res do DPF, Vicente Chelotti e Wil
son Perpétuo. 

Os representantes do DPF mos-
traram-se contrários à proposta do 
anteprojeto Afonso Arinos, segundo 
a qual seria de competência do órgão 
zelar por infração penal de qualquer 
natureza nos Estados da Federação. 
Tuma lembrou que essa ação alarga
ria muito as atividades da Polícia 

putado José Jorge (PFL-PE), estão 
prevendo dificuldades para a apre
sentação de seus pareceres na data 
fixada pelo regimento interno — 
mesmo sabendo-se que isso não se 
dará no domingo nem na segunda-
feira, dias em que não funciona a 
Assembleia Nacional Constituinte, 
apenas a Câmara e o Senado. O pra
zo, então, será estendido até a terça-
feira, dia 12. 

Se o prazo — o segundo fixado 
pelo regimento interno — não for 
cumprido pelas 24 subcomissões, o 
fluxograma elaborado pela Comis
são de Sistematização sofrerá novo 
atraso. O objetivo é de que a comis
são normalizadora comece a funcio
nar efetivamente no dia 15 de junho. 
Prevê-se ainda outro problema, com 
a entrega dos relatórios das subco
missões, cada uma das oito comis
sões temáticas terá apenas 20 dias 
para elaborar um parecer geral para 
a Sistematização. 

Militares dão 
preferência 

ao presidente 
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Se a Constituinte optar pelo sis
tema parlamentarista, "as Forças 
Armadas preferem a estabilidade da 
subordinação direta ao presidente 
da República à instabilidade dos ga
binetes", afirmou ontem o brigadei-
ro-do-ar Sidney Obino Azambuja, do 
EMFA. Durante audiência pública 
na Subcomissão de Defesa do Esta
do, da Sociedade e de sua Segurança, 
da Assembleia Nacional Constituin
te, o militar defendeu o direito do 
presidente, mesmo no parlamenta
rismo, de continuar escolhendo seus 
ministros militares e o de Relações 
Exteriores. 

Falando em nome do Estado-
Maior das Forças Armadas — órgão 
que congrega oficiais do Exército, 
Marinha e Aeronáutica — ele argu
mentou que a vinculação direta dos 
militares ao presidente da República 
previne a queda de gabinetes e do 
primeiro-ministro. Ele também se 
manifestou contrário à criação de 
um Ministério da Defesa em substi
tuição ao EMFA. A justificativa foi 
feita através da leitura, durante qua
se duas horas, de 852 linhas de depoi
mentos sobre essa posição (apoiada 
pelo Exército, Marinha e Aeronáuti
ca). Fizeram a literatura o brigadeiro 
Azambuja, o general Osvaldo Go
mes, o almirante Sérgio Tasso de 
Aquino e o brigadeiro José Elislande. 

O principal argumento contra a 
redução do poder militar nas deci
sões governamentais é que a criação 
desse ministério não impede inter
venções militares no País. Exemplo 
citado: a constância de golpes em 
países da América Latina que há 
muito adotaram o Ministério da De
fesa. 


