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0 que os relatores vão 
propor na Constituinte 
Perdidos entre quase dez mil 

sugestões apresentadas pelos 
constituintes, os relatores das 
24 subcomissões da Constituin
te têm prazo regimental, que se 
encerrou hoje mas foi prorro
gado consensualmente para 
amanhã, para apresentar ofi
cialmente seus pareceres. A 
maioria já os tem concluídos. 
Alguns, entretanto, reclamam 
do pouco tempo para terminar 
de elaborar o parecer e pedem 
dilatação do prazo. 

Nesta situação encontra-se, 
por exemplo, o relator da Sub
comissão da Família, do Menor 
e do Idoso, deputado Eraldo 
Tinoco (PFL-BA). Ontem, ele 
passou o dia analisando as mais 
de trinta sugestões que lhe 
foram encaminhadas na noite 
de quinta-feira. Tinoco teme não 
poder entregar seu parecer na 
segunda-feira, pois pretende es
tudar minuciosamente cada 
uma das propostas que lhe 
foram entregues. O deputado 
Ulysses Guimarães, presidente 
da Constituinte, contudo, não 
pretende conceder uma dila
tação do prazo e já mandou 
avisar aos relatores sua posição. 

Em muitos pontos, os pa
receres serão conflitantes ou 
repetitivos pois os relatores não 
tiveram rigidamente delimi
tadas suas áreas de competên
cia. Estas questões só serão 
solucionadas daqui a dez dias 
nas comissões temáticas ou en
tão somente dentro de 35 dias, a 
partir do funcionamento da 
Comissão de Sistematização, 
incumbida de preparar o an-
teprojeto constitucional. 

O fortalecimento do Con
gresso Nacional, que terá 
maiores poderes; o parlarmen-
tarismo; adoção do voto dis
trital misto; mandato presiden
cial de quatro anos, com eleições 
em quinze de novembro de 88; 
direito de greve amplo e irres
trito; ampla descentralização 
administrativa e tributária. Es
tas são algumas das principais 
inovações a serem apresentadas 
nos pareceres dos relatores das 
subcomissões. 

Poder Executivo 
Regime parlamentarista, 

com mandato presidencial de 
quatro anos, inclusive o do 
atual. Eleições diretas em 15 de 
novembro de 1988 e posse no dia 
15 de fevereiro de 1989. Estes 
são os resultados do trabalho do 
relator da Subcomissão do 
Poder Executivo, senador José 
Fogaça ( P M D B - R S ) . 

As eleições seriam realizadas 
em dois turnos, sendo vitorioso 
o candidato que obtiver a 
maioria absoluta dos votos. 
Depois da posse, o presidente 
escolhe o seu primeiro-ministro, 
que tem a competência de com
por o gabinete ministerial. Em 
cinco dias. os nomes deverão ser 
rejeitados ou aceitos pelo Le
gislativo. 

Caso o Congresso não tenha 
poder de pressão para indicar os 
seus ministros e, também não 
aceite uma nova lista, fica 
imediatamente dissolvido. O 
voto de desconfiança só poderá 
ser levantado, em caso de 
aceitação, depois de seis meses 
da posse dos ministros. 

No parecer do senador José 
Fogaça, (foto) compete ao 
presidente da República o envio 
de leis ao Congresso Nacional e 
a distribuição do orçamento da 
União. 

Sistema Eleitoral 
A implantação de um sis

tema eleitoral misto, com 50% 
de candidaturas pelo voto 
proporcional e 50% por distritos 
e a principal mudança proposta 
pelo deputado Francisco Rossi, 
relator da Subcomissão do Sis
tema Eleitoral e dos Partidos 
Políticos. Ele defende, também, 
o voto facultativo e o direito a 
votar e ser votado de todos os 
militares, com exceção dos que 
estiverem prestando serviço 
militar obrigatório, à data das 
eleições. 

Sobre os partidos políticos, a 
mudança proposta institui am
pla liberdade de criação, com o 
fim da tutela da Just iça 'Elei
toral e propõe um índice de 1 % 
de filiados do total de eleitores, 
como única exigência para a for
mação de um partido. Cada 
agremiação tem o direito de 
fixar suas próprias normas e 
poderá recusar a inscrição de 
um candidato à filiação, desde 
que esteja previsto em seus es
tatutos. 

Rossi ainda não se definiu 
sobre a idade ideal para votar e 

responder por responsabilidade 
penal, mas confessou uma ten
dência para optar por 17 anos, 
idade intermediaria entre 
inúmeras propostas que defen
dem ora 16 anos ora a manuten
ção dos 18 anos exigidos atual-
mente. 

Apesar de não ser da alçada 
de sua subcomissão, ele sugere a 
adoção do parlamentarismo, 
como a melhor opção para o 
Brasil. 

Defesa do Estado 
A s Forças A r m a d a s 

Bmsileiras continuarão a ter 
funções de segurança interna — 
e nflo apenas externa, como 
defende a maioria dos setores de 
esquerda — mas para intervir 
em conflitos internos têm de ser 
solicitadas pelo presidente da 
República ou por governador de 
Es tado e dependem de 
autor ização do Congresso 
Nacional. Esta é a definição do 
papel das Forças Armadas que 
consta do parecer do deputado 
Ricardo Fiúza ( P F L - P E ) , 
relator da S u b c o m i s s ã o de 
Defesa do Estado. 

Ele manifesta-se contra a 
criação do Ministério da Defesa 
e propõe a m a n u t e n ç ã o de 
apenas- t rês min is té r ios 
militares — Marinha, Exército e 
Aeronáutica, com o EMFA, o 
Gabinete Mil i tar e o 
'SNI perdendo o s t a t u s de 
ministérios. Em caso de implan
tação do P a r l a m e n t a r i s m o , 
mantém, a v inculação dos 
minis tér ios mi l i t a res ao 
presidente da República. 

Em seu parecer , Fiúza 
suprime a figura das medidas de 
emergência, p rev i s t a no 
capitulo das Salvaguardas da 
atual Constituição, mas man
tém o estado de sitio, por 
ameaça externa e o estado de 
emergência , pa ra ameaças 
\ocalizadas, desde que decretado 
pelo presidente e ouvido o 
Congresso. Ele também nâo 
desvincula a policia civil do 
Exército, mas subordina as 
policias civis e militares às 
secretarias de segurança pública 
dos estados. 

Sobre o Conselho de 
Segurança Nacional, propõe 
uma composição diferente, com 
a função exclusiva de assessorar 
o presidente e sem o poder de 
fixar d o u t r i n a s . Dos seus 
quadros pa r t i c ipa rão os 
presidentes da Câmara e do 
Senado e membros indicados 
pelas duas Casas. S ua proposta 
prevê ainda a manutenção do 
serviço militar obrigatório e ex-
tende o direito de votar e ser 
votado a cabos e soldados. 

Na opinião do parlamentar, o 
grande avanço no t ex to 
proposto pela subcomissão é a 
ausência de expressões vagas, 
como por exemplo manutenção 
"da ordem e da lei", que hoje 
servem para definir o papel das 
Forças A r m a d a s , dando 
margem a in te rp re tações 
generalizadas e a intervenções 
extemporâneas. "A minha in
tenção é criar um conceito de 
segurança públ ica , sem 
conotações que abalem a 
estrutura das instituições e da 
Constituição", salientou. 

Garantias 
Individuais 

Todo cidadão tem liberdade 
de expressão e pensamento. O 
homem e a mulher são iguais 
perante a lei e receberão o mes
mo tratamento em relação aos 
direitos e às responsabilidades. 
A pena de morte não será 
aplicada, exceto em tempo de 
guerra externa. A tortura é 
crime inafiançável cuja pena 
está prevista no Código Penal. 

Estes são os pontos prin
cipais do relatório do deputado 
Darcy Poza (PDS-RS), que 
pretende estabelecer a «liber
dade total» no Brasil. O ponto 
que o relator mais destaca é o 
que diz respeito à proibição de 
qualquer tipo de registro infor
mativo sobre a vida politica, 
filosófica, religiosa e social de 
qualquer cidadão. 

Para garantir a aplicação 
deste dispositivo a subcomis
são criou o defensor do povo. 
Suas atribuições vão desde ad
vogado de defesa, vigilante dos 
direitos e garantias individuais 
e, se for necessário, fiscal da 
atuação do Estado na obtenção 
das informações. 

Contrário à pena de morte, o 
deputado Darcy Poza explica 
que ficará prevista a prisão per
pétua para os criminosos con
denados por estupro com morte 
e sequestro com morte. 

Direitos Políticos 
"Todo poder emana do povo 

e por ele exercido". Se depender 
do parecer do relator da Sub
comissão dos Direitos Politicos, 
dos Direitos Coletivos e Garan
tias, deputado Lysâneas Maciel 
(PDT/RJ) este será o artigo 
primeiro da Constituição, to
mando lugar ao "... e em seu 
nome será exercido". Assim, ele 
acredita garantir a participação 
popular nos poderes, podendo, 
um parlamentar ter o seu man
dato cassado caso não atenda às 
expectativas de seus eleitores. 

O relator considera que este 
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dispositivo é o principio básico 
para a participação popular nos 
atos governamentais. Explica 
ainda que a opinião pública não 
se deu conta da importância 
desta subcomissão, ressaltando 
que só o fato de um parlamentar 
poder ser vigiado constante
mente pelos seus eleitores "é 
motivo para acreditar que tudo 
vai melhorar". 

Além disso, o relatório prevê 
o voto obrigatório aos 16 anos. 
Os estudos mostraram que a 
liberdade de voto favoreceria às 
classes organizadas, explicou 
M aciel. Ele estabelece ainda o 
livre direito de organização e 
atividade politica, acesso à 
educação, e assistência médica, 
moradia e salários dignos. 

Educação 
O senador João Calmon 

(PMDB-ES), relator da Sub
comissão de Educação, Cultura 
e Esportes, só deverá ter con
cluído seu parecer amanhã. Ele 
retorna hoje, às 16 horas, à 
Brasília, para reunir-se com 
seus assessores em seu gabi
nete, no Senado, buscando con
cluir o parecer. 

Calmon (foto), autor da 
Emenda Cons t i tuc iona l , 
aprovada em 84, estabelecendo 
a aplicação de 13 por cento do 
orçamento da União, e 25 por 
cento do orçamento dos estados, 
municipios e Distrito Federal 
proporá alteração na dotação da 
União. Pelo seu parecer, a área 
educacional mantida pelo 
governo federal deve passar a 
receber quase um quinto do or
çamento da União. O senador 
capixaba pretende propor 18 por 
cento. 

Não deverá ser estabelecido 
o ensino público e gratuito, ex
clusivamente, como desejavam 
determinados setores. O estado 
garantirá o ensino gratuito em 
todos os níveis, mas a iniciativa 
privada também poderá atuar 
no setor. 

Saúde e Meio 
Ambiente 

A unificação do sistema de 
saúde e o dever do Estado de 
garanti-la a todos estão sendo 
propostas pelo deputado Carlos 
Mosconi (PMDB-MG), relator 
da Subcomissão de Saúde, 
Seguridade e Meio Ambiente, 
que, até sexta-feira, ainda não 
tinha decidido sobre a melhor 
forma de estabelecer o rela
cionamento entre o setor pú
blico e privado na área da saúde. 

Ele propõe ainda a preser
vação do meio ambiente, 
através da criação constitu
cional de mecanismos que im
peçam a devastação da natu
reza. Na área da seguridade, 
traz melhorias às condições dos 
aposentados, sugerindo a igual
dade do salário ao pessoal da 
ativa. 

Sem querer se estender 
muito sobre o seu parecer, Mos
coni apontou alguns pontos 
polémicos e ainda não definidos, 
como a questão da construção 
de usinas nucleares no Pais. 
"Muitas propostas ainda nem 
chegaram a mim; por isso, pon
tos importantes estão sem 
definição", justificou. 

Municípios 
A criminalização de qualquer 

ato que configure discriminação 
por sexo, cor, raça ou deficiên
cia, a fixação de um prazo para 
demarcação de todas as terras 
indígenas e a garantia do direito 
ao trabalho, saúde preventiva e 
educação especial para os de
ficientes físicos e mentais são 
algumas propostas à Consti
tuinte da • Subcomissão das 
Populações Indígenas, Negros, 
Deficientes Físicos e Minorias, a 
serem entregues amanhã, pelo 
relator Alceni Guerra (PFL-
PR). 

Segundo o deputado Ivo 
Lech (PMDB-RS), presidente 
da subcomissão, a maioria das 

reivindicações destes grupos es
tá no âmbito da legislação or
dinária, o que levou a subcomis
são a propor um prazo — a prin
cipio estipulado em 5 anos — 
para elaboração das leis ordi
nárias, já sob a ótica do novo 
texto constitucional. 

Para o parlamentar, apesar 
da resistência inicial e até do 
desinteresse dos membros para 
com o trabalho da subcomissão, 
o fato de ouvir foi fundamental 
para o entendimento de que as 
minorias não precisam de tu
tela, mas sim da garantia de seu 
espaço na sociedade: "o que 
vamos propor não são capítulos 
separados na nova Constituição 
sobre as minorias, mas garantir 
os seus direitos em cada ca
pitulo pertinente da nova Carta. 
Por exemplo, no capítulo da 
educação, destinar 10% de sua 
verba à educação especial de 
deficientes físicos e mentais", 
afirmou. 

Durante as audiências, 
foram ouvidos representantes 
negros, indios, deficientes fí
sicos, mentais, visuais, au
ditivos, hansenianos, presi
diários e homossexuais. "Fi
zemos questão de não ouvir ór
gãos oficiais, mas os próprios 
membros da sociedade civil", 
ressaltou. 

do Estado 
A criação de seis estados e a 

descentralização do poder da 
União são os pontos principais 
do parecer do relator da Sub
comissão dos E s t a d o s , 
depu tado S ique i r a C a m p o s 
(PDC-GO). A intenção é dar 
mais autonomia às unidades 
federativas, facilitando o desen
volvimento das regiões mais 
atrasadas. 

O relator considera «difícil» 
nâo acei tar a criação dos 
estados de Tocantins (GO), 
Juruá (AM), Tapajós, (PA) 
Maranhão do Sul (MA), Santa 
Cruz (BA) e Triângulo (MG). 
Existe ainda a possibilidade de 
serem incluídas amanhã outras 
sugestões apresentadas por 
parlamentares* 

A autonomia dos estados 
prevista neste relatório aumen
ta as atribuições e competên
cias. As alterações, no entando, 
dependendem diretamente dos 
resultados dos trabalhos na 
Comissão de Tributos, Par-
ticipnçfio e Distribuição das 
Receitas, já que a administração; 
autónoma fica prejudicada, casoj 
não ocorra uma a l t e r ação 
profunda no atual sistema. 

Compete aos estados, dentre 
outras coisas, ser o responsávej 
pela organização e criação dosj 
municipios. De acordo com osj 
resultados da S ubcomissâo dosj 
estados, este passa a-ser a célula! 
básica da sociedade, fortalecido] 
pelos municipios e fortalecendo 
a União. 

Minorias 
Não fugindo a ideia central 

de toda a comissão, o relator daí 
Subcomissão dos Municipios d 
Territórios, deputado Aloysid 
Chaves ( P F L - P A ) , quer a) 
autonomia municipal e a demar-} 
cação das regiões} 
metropolitanas, que passarão a 
se denominar "áreasj 
metropolitanas". 

A maioria das propostas 
recebidas por Aloysio Chaves 
pedem a criação de mecanismos; 
para assegurar mais verbas í 
instituição da Lei Orgânica dos] 
Municipios , e t ra tamento) 
especial pa ra às área» 
metropolitanas. O relator acata* 
todos estes princípios, mas afir-% 
ma que não pode acolher as; 
propostas referentes às verbas; 
por depender exclusivamente da 
Comissão do S i s t e m a 
Tributário, Orçamento e Finan-J 

A competência dosj 
municipios pouco mudará. Na 
opinião do re la tor , osj 
municipios têm o direito 
au tonomia poli t ica 
organizacional, mas não podei 
ser os responsáveis pelos ser-; 
viços como educação e saudei 
Assim, eles continuam depen-j 
den tes da or ien tação doa 
Estados e da União. j 

União, DF j 
e Territórios 

Em alguns anos a União será, 
responsável somente peli 
manutenção de seu funcionalis-; 
mo, dependências, e a cons-j 
trução de obras interestaduais I 
Esse é o objetivo do relator da 
Subcomissão da União, Distritd 
Federal e Territórios, deputado) 
Sigmaringa Seixas (PMDB-j 
DF), que defende a autonomia 
política do Distrito Federal é| 
Territórios. 

Sigmaringa Seixas tambémj 
estabelece eleições diretas paraj 
o governo do Distrito Federal 
para 120 dias depois da promuH 
gação da nova Carta. Acolheu] 
as propostas que previam a 
complementação de verba para) 
o DF, já que os recursos locais 
são insuficientes para sus 
manutenção. 

Explicou que hoje a Uniãc 
coleta grande parte dos recursos 
financeiros de competência dos 
municípios e estados. Reco-» 
nhece que esta descentralização! 
3, tem que ser gradual, "parai 
evitar grandes perdas para 
áreas menos privilegiadas". 
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