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REVO GRUPO LUXMA 

CONSTITUINTE f\ -•-, 

Sistematizaçao limita 
censura a uma *â 
classificação indicativa 

por Andrew Greenl««s 
de Brasilia 

A Comissão de Sistemati
zaçao da Constituinte apro
vou na sexta-feira a "clas
sificação indicativa" para 
diversões públicas, como 
cinema e teatro. A decisão 
significa que, caso o plená
rio da Contituinte confirme 
o novo texto, deixará de 
existir proibição para que 
qualquer cidadão assista a 
filmes ou peças. Os órgãos 
federais poderão apenas in
dicar as idades considera
das mais adequadas para 
tanto. 

Por 63 votos a 8, a comis
são manteve o controle da 
União sobre "o fluxo de da
dos transfronteiras". Na 
prática, ò dispositivo asse
gura a continuidade do fun
cionamento da Embratel, 
responsável pelo processa

mento das comunicações 
de todos os tipos entre o 
BnasiJe o exterior. 

O debate sobre a questão 
nuclear acabou sendo adia
do. O deputado Fábio Feld-
mann (PMDB-SP) apre-. 
sentou emenda proibindo a 
instalação e operação de 
usinas nucleares no País, 
mas o presidente em 
exercício da comissão, se
nador Fernando Henrique 
Cardoso, preferiu Temeter 
o tema para o capítulo 4o 
meio ambiente. Dessa for
ma, pelo menos por en
quanto, foi mantido o texto 
do projeto do relator Ber
nardo Cabral, que destina à 
Nação o controle sobre os 
serviços, instalações, co
mércio e pesquisa de mate
riais nucleares, sempre pa
ra fins pacíficos e mediante 
aprovação do Congresso 
Nacional. 

Aprovada ampliação das 
atribuições dos estados 

A repressão aos crimes 
contra a vida e o patrimô
nio, nas rodovias e ferro
vias federais, deverá ser 
executada pelos estados, 
em conseqüência da apro
vação da emenda do depu
tado Farabulini Júnior 
(PTB-SP), que retirou esta 
atribuição da União, na 

\ reunião da última sexta-
! feira da Comissão de Siste

matizaçao, conforme apu
rou a EBN. 

A emenda, aprovada por 
65 votos a zero, suprime o 
trecho assinalado no inciso 
XXI do artigo 20 do segun
do substitutivo do relator 
Bernardo Cabral (PMDB-
AM). (Compete à União) 
"executar os serviços de 
polícia marítima, aérea e 
de fronteira, e nas rodovias 
e ferrovias federais, a re
pressão a crimes contra a 
vida e o patrimônio". Para 
o deputado Gastone Righi 
(PTB-SP), que a encami
nhou, a Polícia Federal não 
tem condições de realizar 
essa missão, daí a necessi
dade de transferi-la às 
polícias estaduais. A maté
ria foi também apoiada pe
lo deputado José Tavares 

(PMDB-PR) e teve o apoio 
da rei ator ia, através do 
sub-relator José Fogaça 
(PMDB-RS). 

Por 62 votos a 15, a co
missão rejeitou emenda do 
deputado Gabriel Guerrei
ro (PMDB-PA), que visava 
suprimir o inciso 24 do mes
mo artigo, dando compe
tência à União para "esta
belecer a área e as condi
ções para o exercício da 
atividade de garimpagem, 
em forma associati
va". 

Para o autor, a matéria 
não deveria entrar no texto 
constitucional, por dizer 
respeito a atividade efême
ra como a garimpagem. O 
deputado Ademir Andrade 
(PMDB-PA) falou contra, 
alegando que a emenda 
prejudicava os garimpei
ros, responsáveis pela ex
tração de 80% da produção 
de ouro do País. Acusado 
de defensor das minerado
ras, por Andrade, o autor 
foi defendido pelo deputado 
Virgi ldasio de Sena 
(PMDB-BA), que conside
rou guerreiro desvinculado/ 
de qualquer interesse pri
va tista--

Sessão é suspensa— 
por falta de quorum 

Os membros da Comis
são de Sistematizaçao sus
penderam a sessão de 
sexta-feira de amanhã — 
que não foi reaberta por 
falta de "quorum" — para 
que os constituintes pudes
sem comparecer à posse 
dos novos ministros. Em 
uma hora e meia de reu
nião foram votados apenas 
três destaques, outros 21 fo
ram prejudicados — dos 
quais dezenove pela ausên
cia do autor e apenas dois 
em função de votações an-
teriores. A sessão, que co
meçou com meia hora de 
atraso, às 9h30, porque não 
havia "quorum", ia ser 
suspensa pelo senador Jar-
bas Passarinho, que estava 
no exercício da presidên
cia, para que chegassem 
constituintes em número 
suficiente para dar início 
às votações. No entanto, o 
senador Nelson Carneiro o 
impediu com uma questão 
de ordem que deu início aos 
protestos contra as notícias 
sobre a lentidão dos traba
lhos. Carneiro fez questão 
de ressaltar que a Sistema
tizaçao é apenas uma co
missão encarregada de dar 
um parecer sobre uma pro-

'1K posta, o substitutivo do de-
/ putado Bernardo Cabral, 

que somente depois de sua 
! aprovação será votado pe-

L : 

los 559 constituintes. Por is
so, ele considerou que não 
há nenhum atraso e citou 
como exemplo as comis
sões técnicas do Poder Le
gislativo, que retêm duran
te meses um projeto de lei 
esperando por informações 
que possibilitem a sua 
aprovação ou rejeição. Por 
sua vez, o senador Jarbas 
Passarinho informou que 
até a sessão da última 
quarta-feira haviam sido 
realizadas 183 votações e 
ressaltou que "esta marca 
nunca foi atingida num ano 
legislativo normal". Se
gundo ele, entre destaques 
aprovados, rejeitados, pre
judicados ou retirados, a 
Sistematizaçao já delibe
rou sobre 1.600 emendas. 

.Depois de toda essa dis
cussão, o deputado Rai
mundo Bezerra (PMDB-
CE) pediu uma questão de 
ordem para informar à Sis
tematizaçao que esteve no 
hospital Marcílio Dias, no 
Rio de Janeiro, para verifi
car se os pacientes da con
taminação em Goiânia es
tavam sendo bem tratados 
e se havia risco de outras 
pessoas internadas tam
bém serem expostas à ra
diação. Ele disse que tudo 
está sob controle e fez a co
municação para tranqüili
zar os constituintes. 


