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APRESENTAÇÃO

O 1 Encontro de Presidentes de Assembléias Le
gislativas realizou-se nos dias 20 e 21 de abril,
em Belo Horizonte e em Ouro Preto, respectivamen
te, por iniciativa da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais.

O Encontro norteou-se pela necessidade pre-
mente de se viabilizar a efetiva participação dos
Legislativos estaduais no processo de elaboração
da nova Constituição brasileira, por serem as
Assembléias os mais autênticos canais de expres-
são dos anseios diversos ditados pelas peculiari
dades regionais do País.

relevância desse Encontro se fez sentir des
de o início pela grandeza dos princípios que o
inspiraram, se firmou pelo teor democrático dos
debates que o enriqueceram e se consolidou pelo
alto significado das propostas dele resultantes.

Essas propostas, consubstanciadas no documen
to "Compromisso de Ouro Preto", lançado à Nação
no dia 21 de abril e encaminhado à Assembléia Na
cional Constituinte, por intermédio de seu ilus
tre Presidente, Deputado Ulysses Guimarães, tra-
çaram os novos rumos do Legislativo em nosso País.

A publicação dos anais desse Encontro vem
atender às exigências de registro histórico e de
divulgação inerentes a uma realização desse por-
te, que se insere de forma definitiva no cenário
fecundo da evolução do processo constituinte e
do fortalecimento do Poder Legislativo no Brasil.

Presidente da Ás 
/1
itiéia Legislativa

do Estado de Minas Gerais



PROGRAMA

Dia 20 de abril
14 horas - Hasteamento de Bandeiras

Lançamento, no Salão Nobre, da tese "A Res-
tauração do Poder Legislativo", como contribui-
ção científica para a Assembléia Nacional Consti
tuinte.

Reunião dos Presidentes das Assembléias Le-
gislativas no Plenário Presidente Juscelino Kubits
chek, da Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Pauta:

1 - Proposta do "Compromisso de Ouro Preto",
a ser lançado à Nação e à Assembléia Nacional Cons
tituinte, no dia de Tiradentes, abordando, como
temas fundamentais:

a - reivindicação de maior participação das
Assembléias Legislativas no processo de elabora-
ção da nova Constituição;

b - restauração do Poder Legislativo, acen-
tuadamente com retomada de atribuições e prerro-
gativas;

c - reformulação da Federação, para que aos
Estados-membros seja assegurada auto-suficiência
nas questões relativas às peculiaridades regio-
nais, mediante ampliação de sua competência cons
titucional.

2 - Proposta de que as Assembléias Legislati
vas se tornem centrais de sistematização de su-
gestões de entidades representativas de ãmbito
estadual a serem apresentadas à Assembléia Nacio
nal Constituinte, em data a ser fixada no Encon-
tro.
20h30m - Jantar oferecido por Sua Excelência, o
Governador do Estado, Dr. Newton Cardoso, aos par
ticipantes do Encontro.
Dia 21 de abril
10 horas - Reunião em Ouro Preto - Abertura dos
trabalhos pelo Deputado Ulysses Guimarães, Pre-
sidente da Câmara dos Deputados e da Assembléia
Nacional Constituinte.



Pauta:

Lançamento do "Compromisso de Ouro Preto".
16 horas - Entrega das Medalhas da Inconfidência.

REUNIÃO DE ABERTURA



DISCURSO PROFERIDO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DEPUTADO
NEIF JABUR, POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO DA OBRA "A
RESTAURAÇÃO E O CONTROLE POLÍTICO DO PODER LEGIS
LATIVO", DE AUTORIA DO PROF. JOSÉ TARCÍZIO DE AiJ
MEIDA MELO.	 -

Srs. Presidentes,
Aguardamos exatamente a oportunidade deste en

contro para promover o lançamento desta obra do
professor José Tarcizio - "A Restauração do Po-
der Legislativo" - que é uma contribuição inte-
lectual de alto nível, de interesse, não apenas
para a Assembléia Nacional Constituinte, corto tam
bém para todas as Assembléias Legislativas do Bra
sil.

O conteúdo e as propostas deste trabalho re-
presentam, a nosso ver, como tese e como objeti-
vo político, o dado essencial do momento brasi-
leiro.

Emergimos de uma longa noite autoritária, que
se abateu de golpe sobre as instituições e pros-
seguiu, ao longo do tempo, a deturpar valores, con
quistas e as feições fundamentais do regime demo
crático.

Este regime, todos sabemos, somente tem exis
tência quando se assenta sobre o equilíbrio dos
Poderes, quando respeita as prerrogativas do tri
pé institucional constituído pelos Poderes Execu-
tivo Legislativo e Judiciário, os quais devem
formar, a exemplo do próprio símbolo da bandeira
de Minas Gerais, um triângulo equilátero.

Os dias de expectativa, de frustrações e de
incertezas por que hoje passa a Nação brasileira
estão marcados pelo estigma angustiante da crise
política, económica e social. E, conquanto multi
formeem sua natureza, essa crise somente encon-
trará os caminhos de sua solução definitiva a par
tir do momento em que se estabelecer a restaura-
ção da organização política da sociedade e do Es
tado brasileiro, com a recomposição desse equili
brio perdido.

Não temos dúvida também em afirmar que um de
senvolvjrnento dinâmico e estável das instituições
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democráticas, neste Pais, passa necessariamente
pela restauração do Poder Legislativo, como ins-
trumento legitimo de participação popular na ges
tão dos negócios públicos e, de um nocb geral, nas
decisões de Estado.

Este trabalho de fôlego do Professor José Tar
cizio, que ora oferecemos ao exame e à reflexão
dos senhores e dos membros da Assembléia Nacio-
nal Constituinte, aborda a ampla questão do for-
talecimento do Poder Legislativo e de seu rela -
cionamento com os demais Poderes, de um ponto de
vista próprio e que, pela seriedade dos argumen-
tos que o embasam, merece a atenção de todos aque
les sobre cujos ombros hoje recaem as responsabi
lidades da vida pública.

Também nesta oportunidade, a Assembléia Le-
gislativa de Minas Gerais promove o lançarrento dos
anais da FASE II do Simpósio "Minas Gerais e a
Constituinte", além de fazer a entrega aos Senho
res Presidentes dos Anais da FASE 1 do nsrro Sim
pósio. Realizado no decorrer do ano legislativo
de 1986, o Simpósio "Minas Gerais e a Constituin
te" reuniu, nesta casa, entidades e movimentos so-
ciais de nosso Estado para debater e propor su-
gestões à Assembléia Nacional Constituinte, in-
corporando ainda as contribuições de autoridades
jurídicas renomadas e de especialistas em ques-
tões de relevante interesse da população, que es
tão registradas nesses anais.

Entendemos que esta mobilização do Poder Le-
gislativo - principalmente na atual Legislatura,
a primeira a ser eleita sob a égide de um gover-
no civil desde 1962, é fundamental para a restau
ração do próprio Poder e para a reconstrução da
Federação brasileira. Estas são reconquistas es-
senciais ao desenvolvimento e consolidação do re
gime democrático, à estabilidade das instituições
e, afinal, à modernização e ao equilíbrio políti
co, social e econômico da nação brasileira.

DISCURSO PROFERIDO PELO PROF. JOSÉ TARCZIO DE
ALMEIDA MELO POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO DA SUA
OBRA "A RESTAURAÇÃO E O CONTROLE POLÍTICO DO PO-
DER LEGISLATIVO" E DO ENCONTRO DE PRESIDENTES DE
ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS.

Quero expressar a V.Exas. primeiramente meu
reconhecimento e gratidão pela insigne oportuni-
dade que me concedem de transpor,para os saluta-
res umbrais do ambiente democrático do Poder Le-
gislativo, a obra de reflexão e de criação jurí-
dica com que me doutorei em direito constitucio-
nal.	 -

Ressalto a valiosa contribuição do Presiden-
te Neif Jabur, político de primeira grandeza, e
dos demais membros componentes da Mesa da Assem-
bléia Legislativa de Minas, que mandaram inprimir
e publicar a tese.

A temática de meu trabalho científico rela-
ciona-se diretamente com este poder, quer na sua
apologia, quer na sua restauração.

Custou-me incompreensão dos que se tornaram
solidários com as ditaduras, costumeiramente pre
sentes neste continente e que, como afirmou, na
Argentina, o Papa João Paulo II, são condenáveis,
mas passageiras.

Lembro-me de duas colocações que retratam a
forma de observação do Poder. Um examinador in-
dagou-me se me propunha a um controle político
sobre o Legislativo, pois, pelo que lhe consta-
va, jamais teria este Poder capacidade para exer
cer qualquer controle. O outro não se resignava
com minha afirmação de que este é o poder mais
democrático, ccriLr::propondo-me a singela asser-
tiva de que também o ixecutivo procede de elei-
ções diretas.

Vejam Vossas Exceléncias que o enfoque é estr
bico, pois o legislativo não possui a dimensão
dos homens que acidentalmente o compõem, nem se
exprime segundo seus ativos desafetos, mas se in-
sere na infinita reivindicação de felicidade a
que os seres mortais aspiramos.

Montesquieu instituiu a teoria sobre a tri-
partição e a separação dos ramos do poder do es-
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tado, porém não os fixou iguais, como seus maus
intérpretes, valendo-se da autoridade daquele con
sagrado nome, o quiseram.

Blackstone afirmava que o parlamento pode
fazer tudo o que não é naturalmente impossível,
sendo verdade que o que o parlamento diz nenhuma
autoridade sobre a terra pode desfazer.

Aqueles sérios ensinamentos não se puseram
sem fundamento. Num Estado democrático, o r,egis-
lativo é o ramo do poder político que mais se
aproxima da nação, tanto segundo sua origem, atra
vês de eleições gerais,cono também segundo o exercício
de suas atribuições, estando nele presentes as
manifestações mais atualizadas da opinião públi-
ca, que nele possui o seu laboratório.

As leis visam, segundo seus caracteres de
generalidade e de abstração, conter normas de
conduta que impeçam a perseguição e, ao contrá-
rio, favoreçam a liberdade, o altruísmo e a paz
social. As normas são dirigidas precipuamente
aos governantes e aos juízes para que, como con-
dutores das multidões, suas providências e jul-
gamentos nelas se inspiremtendo como objetivo o
justo e o bom; a coisa devida a que, filósofo,
mas também homem de pés no chão, se referiu, com
realismo, meu mestre Mata Machado. Administrado-
res e magistrados são sujeitos à lei; estão li-
mitados pelos seus elementos coercitivos; não a
podem variar nem descumprir; são subordinados a
ela.

Seriam inúteis as leis que se perdessem co-
mo névoas. Pertence-lhes serem controladas quan-
to à sua fiel execução. O mesmo poder que as cria
também pode desfazer homens ou atos que, não se-
guindo a vontade que capta, transmite e traduz,
comprometem a eficácia governamental ou colocam
em risco os negócios públicos. Esta é a síntese
do controle político, que pontifica a principal
competência dos legisladores, aos quais cumpre,
mais do que governar, exercer o controle do go-
verno.

Considero superada a discussão arraigada em
torno de temas estratificados e anacrônicos, na
qual se questiona e se procura estabelecer a po-

sição do Congresso ou do Parlamento em face do
governo. Trata-se de um engano cometido por aque
les que não se desprendem das categorias fossili
zadas da teoria política. O governo tem sua es-
truturação sempre baseada no poder nacional, va-
riando quanto a - seus 	acidentais de com-
posição e de aparato. Foge, entretanto, à espe-
culação dos doutores e dos políticos o desenvol-
vimento do controle sobre o governo, a primeira
missão do Legislativo e supremo penhor da demo-
cracia, a fim de que o Congresso não seja chama-
do apenas para legitimar ou assumir decisões em
questões desgastantes ou antipáticas, cuja res-
ponsabilidade o governo, julgando necessário,trans
fere aos que não temem o infortúnio e a desonra
dos opressores.

A ilustração dessa inexplorada questão e a
base da criação científica que, como tese, desen
volvi, sob a inspiração dos políticos, no meio dos
quais sempre vivi, por eles me instruindo, no es
pinto de amor à pátria e de solidariedade huma-
na.

Tenho verificado que todas as principais
discussões, no âmbito da Assembléia Nacional Cons-
tituinte, se travam em torno de opções entre o
regime parlamentar e o presidencial, entre o Es-
tado Federal e o Estado Unitário, além de outros
temas, sempre tendo como referencial a Constitui
ção que pretende substituir.Ë a trajetória de um
satélite barulhento e teimoso, que numca sai de
seu limitado círculo e que não combina com o ideal
da reconstrução, propósito da Constituinte, o qual
implica em um vigoroso trabalho de reflexão e de
criação, para se dotar o Brasil de novos instru-
mentos_ que não podem seguir os esquemas retró-
grados dos Estados estrangeiros, os quais possu-
em condições diversas nem o sistema tradicional
do Brasil mesmo, pois então se tornaria injusti
ficável e sem objeto a elaboração constitucional
em curso, na qual somente têm lugar temas funda-
mentais, já que os outros são tecnicamente maté-
ria de emendas constitucionais.

Os imensos problemas que o Brasil atravessa
são diretamente proporcionais à grandiosidade de
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suas riquezas e de seu potencial. No limiar des-
ta crise, necessária às definitivas soluções que
promete, o que é certo é que todo o poder devepertencer à nação. As experjõncias h ist6jcas do
sistema dual obtiveram éxito na Monarquj. er» que
o imperador não governava. Porém, o Sistema fra-
cassou sempre que serviu de meio termo a Confli-
tos entre grupos ou pessoas, não tendo poupado
sequer a arguta e viva inteligência do Presiden-
te Tancredo Neves. Precisamos de um Governo fir-
me e sem dualidade, mas sob intenso controle do
Poder Legislativo

Por isso, a restauração do Poder Legislati-
vo é a principal tarefa dos que, sendo eventual-
mente Constituintes, estão investidos da respon-
sabilidade constitucional inerente ao Congresso.

A valorização do Poder Legislativo não é de
fesa em causa própria, porquanto que sua última
e abrangente finalidade é a plenitude da nação
democrática

Os augustos representantes do povo brasilei
ro têm consigo a histórica oportunidade e obriga
ção de instaurarem no Brasil uma ordem con s titu -
cional que se defina a partir do prestígio do Po
der Legislativo, que é o sacrário dos sentimen -
tos e das decisões nacionais, disso decorrendo
governos bem controlados, eficazes, sérios, res-
ponsáveis, empreendedores. Se o Legislat ivo nãoestiver valorizado, na futura Constituição, a obra
Constitucional não vingará, pois, terá sido de
arquitetos incompetentes e se frustrarão todos
os ideais do atual processo político.

O lema da atual constituinte, parafraseando
os romanos antigos, deve ser povo e Legislativo
brasileiro para que tenhamos uma	Constituição
que confie neste poder, enxuta, profunda e apro-
priada para a longevidade.

Sustento a esquematjzaç0 de um organismo
forte, que aja por movimento próprio, não só na
valorização do homem, em busca de suas aspira-
ções, como também na limitação das autoridades,
para que seu poder não se desvie dos fins segun.

27

do os quais invariavelmente deve ser exercido.
Com estas observações e renovando os agrade

cimentos, ofereço a tese aos que derramaram o
sangue ou doaram o saber pela liberdade e pela
democracia e aos que, de peito aberto, se unem
pela construção de um Brasil estável, próspero,
harmonioso e justo.

23



REGULAMENTO DOS TRABALHOS DO ENCONTRO
DE PRESIDENTES DE ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS

Capítulo 1

Da Realização e finalidade

Art. 19 - O Encontro de Presidentes de As-
sembléias Legislativas será realizado nos dias
20 e 21 de abril de 1987, na Assembléia Legisla-
tiva do Estado de Minas Gerais e em Ouro Preto,
respectivamente.

Art. 29 - O Encontro tem por finalidade pro
por, discutir e viabilizar a participação das As
sembléias Legislativas no processo de elaboração
da Constituição Federal, mediante:

1 - a formulação do documento "Compromisso
de Ouro Preto", a ser lançado à Nação e à Assem-
bléia Nacional Constituinte, no dia 21 de abril,
em Ouro Preto.

II - o compromisso de as Assembléias Legis-
lativas se tornarem centrais de recolhimento e
sistematização das sugestões apresentadas por en
tidades representativas de seus Estados, para en
caminharnento à Assembléia Nacional Constituinte,
em data a ser fixada no Encontro.

III - a ação conjunta das Assembléias Legis
lativas.

IV - debate de assuntos de interesse	das
Assembléias.

Parágrafo único - Para consecução do objeti
vo previsto no item 1 do artigo, os Presidentes
apresentarão as propostas de suas Assembléias Le
gislativas.	 -

Capitulo II

Do Ternário

Art. 39 - As propostas mencionadas no pará-
grafo único do artigo 29 deverão versar, prefe-
rencialmente, sobre os seguintes temas básicos:
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I - reivindicação de participação das Assem
bléias Legislativas no processo de elaboração da
nova Constituição Federal;

II - restauração do Poder Legislativo, acen
tuadamente com a retomada de suas atribuições e
prerrogativas;

III - reformulação da Federação, para	que
aos Estados-membros seja assegurada auto-sufici-
ência nas questões relativas às peculiaridades
regionais, mediante ampliação de sua competência
constitucional.

Capitulo III

Das reuniões

Art. 49 - O Encontro de Presidentes de As-
sembléias Legislativas constará de duas reuniões,
sendo a primeira, no dia 20 de abril, no Plena-
rinho 1 do Palácio da Inconfidência e, a segun-
da, no dia 21 de abril, na cidade de Ouro Preto.

§ 19 - A presidência do Encontro caberá ao
Presidente da Assembléia que o promove.

Art. 59 - A reunião a se realizar no dia 20
será destinada a trabalhos preparatórios.

§ 19 - Além do Presidente do Encontro, inte
grarão a Mesa Diretora um Secretário e um Coorde-
nador de Debates, especialmente designados pelo
Presidente, ouvido o Plenário.

Art. 69 - Instalado o Encontro e aprovado o
regulamento, a Mesa passará a receber propostas.

Art. 79 - As propostas apresentadas serão
debatidas e votadas, observando-se a ordem do Te
mário constante do art. 39.

Parágrafo único - Somente após concluída a
votação referente a um tema, terá inicio o deba-
te do subseqüente.

Art. 89 - Para apresentação de proposta, se
rã assegurado ao Presidente da Assembléia o pra -
zo de cinco minutos; igual prazo será assegurado
a cada um dos debatedores e ao Relator, para de-
fesa de sua tese.

Art. 99 - Considerar-se-á aprovada a propos
ta que obtiver o voto favorável da maioria	dos

particip antes do Encontro.
Art. 10 - Conhecidas as propostas aprovadas,

o presidente dos trabalhos, ouvido o Plenário,
designará comissão composta de cinco membros pa-
ra a redação do "Compromisso de Ouro Preto".

parágrafoúnico - Redigido, o documento se-
rã submetido à apreciação do Plenário.

Art. 11 - A reunião a se realizar no dia 21
de abril terá por finalidade promover o lança-
mento do"CompromiSSO de Ouro Preto", sob a res-
ponsabilidade dos signatários.

§ 19 - O Deputado Ulisses Guimarães, Presi-
dente da Câmara dos Deputados e da Assembléia Na
cional Constituinte, abrirá a reunião, transfe-
rindo a direção dos trabalhos ao presidente	do

Encontro.

Capitulo IV

Disposições finais

Art. 12 - O noticiário dos trablahos do En-
contro constará de informativo a ser redigido e
divulgado pela Comissão Organizadora.

Art. 13 - Os participantes deliberação so-
bre a realização do II Encontro de Presidentes
de Assembléias.

Art. 14 - Os casos não previstos neste re-
gulamento estarão sujeitos á deliberação do Pre-
sidente.
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REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO E

DISCUSSÃO DE PROPOSTAS



I ENCONTRO DE PRESIDENTES DE ASSEMBLÉIAS
LEGISLATIVAS

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Vã
mos dar início aos trablahos e, para tanto, te-
mos o prazer de convidar, para compor a Mesa, o
Deputado Luiz Alberto Martins, Presidente da tJPI.

Para que houvesse uma descontração maior,
preferi que fizéssemos esta reunião de trabalho
aqui na Sala das Comissões. Pretendemos sair da-
qui com uma proposta concreta e eficaz. Para pro
mover maior conhecimento entre todos os Presiden
tes de Assembléias - logicamente que muitos ain-
da não se conhecem - eu pediria que, a partir da
minha dirr'. ', cada presidente se levantasse e se
identificasse.

(A seguir, cada presidente de Assembléia se
levanta e se identifica).

Podemos observar que está reunida aqui a
grande maioria dos Estados brasileiros.

Exmo. Sr. Deputado Luiz Alberto Martins, Pre
sidente da UPI; Senhores Presidentes, minhas Se-
nhoras, meus Senhores. (Lê:)

Minas é o "senso grave da ordem", como que-
ria João Pinheiro. É o respeito meticuloso à lei,
no pensamento de Milton Campos. Minas é tradição,
mas também reforma e transformação, na audácia
da atuação de Juscelino Kubitschek,contemporãneo
do futuro. Minas antecipa alvoradas. Se é ordem
e mudança, pode ser também revolução, quando sen
te que é preciso romper com a ordem injusta. ?qui
Minas é rebeldia e insubmissão, porque, como de-
finiu Tancredo Neves, "o primeiro compromisso de
Minas é com a liberdade". E é justamente nessa
diversidade e nessa vocação para a síntese trans
formadora que nos fala Sylvio de Vasconcelios:
"Tudo nas Minas é antinômico, antagônico, contra
ditório, binário. Tudo, porém, conflui para sín-
teses perfeitas... As Minas não só relacionam co
mo promovem a somatória das características na
Cionajs.

Com efeito, Minas é o centro. Por estas mon



tanhas passam muitos caminhos do Brasil. Caminho,
centro e síntese: eis a vocação de Minas na His-
tória da Pátria.

Ouso esperar que o Encontro de Presidentes
de Assembléias Legislativas - que tenho a honra
de declarar instalado neste Palácio da Inconfi-
dência , possa significar o centro de inspiração,
busca e descoberta de novos caminhos para a gran
de síntese nacional.

Aqui se encontram Presidentes dos Legislati
vos de todos os Estados da Federação, inspirados
na necessidade de retomada das prerrogativas do
Poder que representamos. Também é esta a hora
oportuna para levantarmos e discutirmos os rumos
de um novo federalismo brasileiro, que incorpore
uma visão atual das atribuições, dos meios e das
responsabilidades dos três níveis de governo: o
Federal, o Estadual e o Municipal.

Para esta tomada de posição, o momento é
agora. Agora, quando a Nação, através da Assem-
bléia Nacional Constituinte, elabora sua norma
jurídica maior.

A data e o local do encerramento deste Fn-
contro são de particular singularidade. O berço
da Inconfidência lembra-nos o martírio de Tira-
dentes e sua luta pela nossa liberdade. Estou
seguro de que os ideais da Inconfidência Mineira
hão de iluminar os propósitos deste Encontro.

E o primeiro propósito há de ser o de via-
bilizar uma efetiva e concreta participação das
Assembléias Legislativas nos trabalhos da Assem-
bléia Nacional Constituinte.

Seria incompreensível nossa passividade e
nosso silêncio diante da posição a que foram re-
legadas as Casas Legislativas e staduais pelo Re-
gimento Interno da Assembléia Nacional Constitu-
inte. Com efeito, aparticipação que nos foi re-
servada limita-se à simples apresentação de su-
gestões às Comissões Terticas, conforme textual-
mente dispõe o parágrafo 29 do art. 13 do Regi-
mento.

Nem mesmo o direito de emendar o projeto,
que justa e democraticamente é facultado a 30.000
eleitores em conjunto, nos é concedido. Esquece-
ram-se os constituintes de que é da tradição do
Direito Constitucional Republicano permitir-se às
Assembléias estaduais a iniciativa da apresenta-
ção de propostas de Emendas à Constituição. Ora,
se às Assembléias dos Estados sempre se reconhe-
ceu o direito de iniciativa da revisão constitu-
cional - após elaborada a Lei Maior - por que res
tringir-lhes agora a iniciativa de emendar o tex-
to em elaboração'?

É interessante alertar, como bem observa o
Prof. Dagoberto Liberato Cantizano, da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul, que "atualmen
te as Assembléias Legislativas dos Estados-mem-
bros da Federação brasileira não mais possuem a
iniciativa de apresentação de propostas de emen-
das à Constituição, que possuíam desde a Carta
Magna de 1891 até a redação primitiva da Consti-
tuição de 1967". Na Constituição de 1891, tal ini-
ciativa se manifestava por meio de dois terços
dos componentes das Assembléias, enquanto nas de
1934, 1946 e 1967 bastava que mais da metade de-
las se pronunciasse através da maioria absoluta
de seus respectivos membros. Foi preciso que vi-
esse a Emenda Constitucional n9 1, de 1969, da
Junta Militar, para que tal direito lhes fosse re
tirado. Este despropósito, segundo Afonso Arinos,

"uma demonstração antifederativa que não encon
tra abrigo nas leis constitucionais anteriores".
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Por Outro lado, se examinarmos o	direito
constitucional da maioria dos países dmo:ti-
cos, veremos que a iniciativa da revisão consti -
tucional pelas as sembléias estaduais ou de pro-
víncias autônomas é garantida.

Urge, portanto, que a questão seja levanta-
da com a urgência imposta pelos prazos e que
aqui encontremos os caminhos que nos assegurem a
retomada do direito de efetiva participação	no
processo constituinte.

Outro ponto que acredito deva ser objeto de
nossas preocupações fundamentais diz respeito à
própria estrutura do federalismo brasileiro. Já
se afirmava, no Manifesto Republicano de 1870, que
"no Brasil, antes ainda da idéia democrática, en
carregou-se a natureza de estabelecer o princí-
pio federativo. A topografia de nosso territó-
rio, as zonas diversas em que ele se divide, os
climas vários e as produções diferentes, as cor
dilheiras e as águas estavam indicando a necessi
dade de modelar a administração e o governo lo-
cal acompanhando e respeitando as próprias divi-
sões criadas pela natureza física e impostas pe-
la imensa superfície de nosso território". Assim
é que o principio federativo, reclamado a um só
tempo pelas forças telúricas e pela vontade ma-
nifesta da Nação, foi inserido na primeira Cons-
tituição da República. Mas o que se viu a seguir
foi o seu exato reverso: centralização acentuada,
contradizendo tudo aquilo que o federalismo pre-
ga, com a conseqüente castração absoluta das com
petências, das atribuições e dos meios das uni-
dades federadas e dos municípios brasileiros.

Ocorre que, a rigor, estados e municípiosper
deram sua autonomia, dada a crise aguda do fede-
ralismo brasileiro, que, na expressão do Prof. Raul
Machado Horta, chegou na "fase agônica, antecipa
dora do desenlace mortal". Evidencia o ilustre
constitucionalista mineiro que "constituições fe
derais posteriores a 1891, mantendo a federação

em norma intangível da lei fundamental, foram pro
gressivamente organizando a centralização do po-
der da União, que se tornou absorvente e insaciá
vel, com a mutilação dos poderes estaduais, em
processo de esvaziamento de substância e de con-
teúdo. Os T'stados se retraíram no definhamento
de suas atribuições e a União se expandia no gi-
gantismo de sua competência". O que se propõe é
a substituição do federalismo hegemõnico e cen-
tralizador pelo federalismo de equilíbrio coope-
rativo, ainda não concebido e praticado no Bra-
sil.

E de nada adianta que haja repartição de com
petências, distribuição de atividades entre União,
Estados e Municípios, sem que a contraparte da
suficiência financeira seja garantida e exerci-
da. Daí que a descentralização tributária se faz
imprescindível.

Srs. Presidentes das Assembléias esta-
duais, não é por acaso que aqui estamos, no cen-
tro de Minas. Retomando Sylvio de Vasconcelios,
aqui estamos exatamente para encontrar a síntese
do pensamento das Assembléias que representamos,
"relacionando e promovendo a somatória das carac
terísticas nacionais

Vila Rica, que amanhã nos recebe carregada de
História, é bem o cenário da rebeldia dos incon-
fidentes. Rebeldia à qual D. Pedro de Almeida,
Conde de Assumar, querendo implantar a ordem na
Capitania de Minas, assim se referia: "a terra
parece que evapora tumultos; a água exala motins;
o ouro toca desaforos; destilam liberdade os ares;
vomitam insolências as nuvens; influem desordens
os astros; o clima é tumba de paz e berço da re-
belião; a natureza anda inquieta consigo e, amo-
tinada lá por dentro, é como no inferno".

Pois é a esta mesma santa rebeldia que me re
firo para que ela nos sirva de estimulo em nos-
sos propósitos de restauração das prerrogativas
do Legislativo, em nossa luta pelo direito his-
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tórico de poder influir concretamente na elabo-
ração do novo texto constitucional e, sobretudo,
em nossa disposição de implantar no País o con-
ceito novo do federalismo de equilíbrio e de coo
peração.

Meus caros Presidentes, com essas palavras,
declaro abertos os nossos trabalhos. Sejam bem-
vindos. Muito obrigado. (Palmas)

Desde logo, agradecemos a presença dos Srs.
Presidentes de Assembléias e do Deputado Luís
Alberto Martins, Presidente da UPI, que ilustram
e dignificam a nossa reunião.

Vamos submeter à consideração do Plenário o
esboço do regulamento do 19 Encontro de Presiden
tes de Assembléias Legislativas, cujos avulsos
estão sendo distribuídos aos Senhores Presiden-
tes.

A Presidência vai declarar franca a palavra,
para que possamos discutir a questão do nosso re
gulamento.

Está franca a palavra.
Como não há Presidente que queira se manifes

tar, iremos compor a nossa Mesa...
O SR. VICE-PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLA-

TIVA DE SÃO PAULO (DEPUTADO EDSON EDINHO COE-
LHO ARAÜJO)- Sr. Presidente, proporia que os tra
balhos fossem suspensos por cinco minutos, tempo
suficiente para podermos ler a minuta do regula-
mento e, desse modo, termos condição de opinar a
respeito da matéria.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Es
tá em discussão a proposta da representação de
São Paulo, feita pelo Vice-Presidente da Assem-
bléia paulista.

Em discussão. Não havendo quem queira discu-
tir, vamos passar à votação.

Em votação. Os senhores Presidentes que es-
tiverem de acordo, permaneçam como se encontram.
(PAUSA). Foi aprovada.

Estão suspensos os trabalhos por cinco minu-

tos, para que seja feita a leitura do regulamen-
to.

(Estão suspensos os trabalhos).
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - De-

corridos mais de 5 minutos, tempo suficiente pa-
ra a leitura do regulamento, vamos reabrir os nos
sos trabalhos.

Volto, novamente, a indagar dos Srs. Presi-
dentes se desejam fazer uso da palavra, que se
encontra franca.

Com a palavra o Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Amazonas.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO AMAZONAS (DEPUTADO ÁTILA LINS) - Sr. Presiden
te, o capítulo segundo do regulamento estabelece
que as propostas mencionadas no parágrafo único
do art. 29 deverão versar preferencialmente so-
bre determinados temas.

Eu faria urna indagação a V.Exa.: as propos-
tas poderão versar sobre temas diversos daqueles
que estão mencionados no capítulo 29?

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - A
presidência responde à questão de ordem levanta-
da pelo presidente do Amazonas.

Realmente, nós elaboramos um ternário volta-
do, sobretudo, para a valorização do Poder Legis
lativo. O nosso pensamento é o seguinte:	como,
em breve, nós teremos de fazer a adaptação das
Cartas Estaduais à Carta Federal, depois que es-
ta for promulgada, e para que não nos esbarremos
em limites intransponíveis da Constituição Fede-
ral, devemos buscar formas de interferir na sua
elaboração.

Não podemos deixar passar esta fase sem to-
mar uma providência no sentido da agilização de
nossa participação para que façamos valer a nos-
sa voz.

Em princípio, tomaríamos este temário já ela
borado como uma base de trabalho. Logicamente -
como eu disse hoje a um jornalista, referindo-me
a situação nacional quando se encontram os Pre
sidentes das Assembléias Legislativas de todo o
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Brasil, que são homens públicos, deputados, toda
a gama de assuntos relativos à política, à ques-
tão social, econômica e financeira do País, natu
ralmente vem à baila.

Então, o que eu proponho, se me permitem
posicionar-me, é que nós possamos debater sem nos
atrelarmos a um determinado tema, porque aqui ca
da um traz o pensamento do seu Estado.

O objetivo é, acima de tudo, captar a opinião
de cada Estado, a fim de que possamos elaborar,
ao final desta reunião, um documento que será en
tregue amanhã, em Ouro Preto, ao Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte, Deputado Ulys-
ses Guimarães.

O Deputado Ulysses Guimarães deverá compare-
cer amanhã, em Brasília, à reunião em homenagem
à memória de Tancredo Neves. Mesmo assim, ele irá
a Ouro Preto, para que possa participar, às 10
horas, do nosso Encontro. Lá, ele receberá o do-
cumento que resultar deste Encontro e que	será
chamado "Compromisso de Ouro Preto".

Todos os assuntos de interesse de cada Assem
bléia Legislativa poderão ser ventilados aqui e,
no final, as propostas aprovadas farão parte des
se Compromisso.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
AMAZONAS (DEPUTADO ÁTILA LINS) - Sr. Presidente,
agradeço a informação de V.Exa. Era exatamente
essa a dúvida que eu tinha em relação à abertu-
ra de outras teses.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Na
minha opinião é natural e necessário que se faça
a abertura de outras teses que reflitam, realmen
te, as preocupações e o pensamento dos Estados.

Gostaria que os senhores indicassem dois com
panheiros, um, para ser o Secretário, e o outro
para Coordenador dos debates.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE
GOIÁS (DEPUTADO FREDERICO JAYME FILHO) - Sr. Pre
sidente, o art. 29, mais precisamente no seu in-

ciso 2, cobra o compromisso das Assembléias Le-
gislativas de se tornarem centrais de recolhimen
to e sistematização das sugestões apresentadas
por entidades representativas de seus Estados.

Pois bem, a partir do Encontro de Curitiba,
em fevereiro, nós, do Estado de Goiás, criamos a
Comissão Temporária para Assuntos da Constituin-
te. No entanto, parece-me que agora, dia 20 de
abril, temos um prazo pequeno, se não há equívo-
co da minha parte, até o dia 6 próximo, para apre
sentação de propostas à Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Pa-
rece-me que o prazo vai até 22 de maio.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE GOIÁS (DEPUTADO FREDERICO JAIME FILHO) - En-
tão, nós temos um mês para proceder a este tra-
balho.

Gostaria apenas de fazer essa observação.
O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO CEARÁ (DEPUTADO ANTÔNIO CÂMARA) - No último
Encontro de Curitiba, foram elaborados dois do-
cumentos, encaminhados à presidência da Consti-
tuinte. O companheiro Juarez Furtado, de Santa
Catarina, apresentou sugestão para que cada As-
sembléia Legislativa constituísse uma Comissão pa
rã colher subsídios, informações, que fossem en-
caminhados à Assembléia Nacional Constituinte
através da UPI. Gostaria de sugerir a	V.Exa.,
Sr. Presidente, que, em primeiro lugar, analisás
sernos os efeitos desses documentos oriundos de
Curitiba: qual foi a receptividade junto ao Pre-
sidente Ulysses Guimarães e o que cada Assem-
bleia fez no sentido de efetivar as sugestões apre
sentadas pela Assembléia Legislativa de Santa Ca
tarina. Entendo que se nós conseguirmos fazer um
documento alertando os Constituintes para reser-
varem um maior campo de atuação aos Legislativos
estaduais, creio que nós já obteríamos uma gran-
de vitória, porque os Constituintes, talvez pela
Oportunidade que têm de elaborar uma nova Carta
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Magna, queiram se reservar, através dela, a com-
petência para legislar sobre todas as matérias,
indo até o casuísmo e deixando os Legislativos
estaduais praticamente sem ter o que fazer quan-
do da elaboração da Carta Estadual. Então, se for
feito um documento de alerta aos Srs. Constituin
tes para que respeitem exatamente a área de atua
ção das Assembléias Legislativas, creio que j
teremos conseguido um grande trunfo neste Encon-
tro.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - O
caro Presidente acha que não nos deveríamos ater
a este posicionamento de Curitiba? Nós vemos aqui
vários aspectos que já estão propostos.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO CEARÁ (DEPUTADO ANTÔNIO CÂMARA) - Acho que de
veríamos iniciar revendo o que foi feito em Cu-
ritiba para não ficarmos batendo na mesma tecla.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - An-
tes de iniciarmos nossas sugestões, eu gostaria
que compuséssemos a Mesa, indicando um Secretá-
rio e um Coordenador de debates.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO CEARÁ (DEPUTADO ANTÔNIO CÂMARA) - Eu sugiro o
nome do Deputado Dilton Lyrio, Presidente da As-
sembléia Legislativa do Espírito Santo, que par-
ticipou da Mesa na reunião de Curitiba, para Coor
denador.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - En-
tão, fica o Deputado Dílton Lyrio como Coordena-
dor. Quem seria indicado para Secretário?

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE GOIÁS (DEPUTADO FREDERICO JAIME FILHO) - Su-
giro o nome do Deputado Nélson Freire, do Rio
Grande do Norte, pois assim ficariam representa-
dos o Norte e o Nordeste.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO MATO GROSSO DO SUL (DEPUTADO JONATAN BARBO-
SA) - Eu queria colocar à Presidência e à Coor-
denação dos trabalhos a seguinte questão de or-

dem: a matéria que vamos debater nesta tarde en-
tendemos ser do interesse de todos os Presiden-
tes das Assembléias Legislativas. Visamos chegar
ao ponto comum de fortalecer os Estados-membros,
o Poder Legislativo na nova Constituição e, prin
cipalmente, no nosso caso, os Legislativos esta
duais. Nesse sentido, Sr. Presidente, após o En-
contro de Curitiba e após a orientação da UPI,
foi instalada a Comissão pró-Constituinte da As-
sembléia do Mato Grosso do Sul e esta tem promo-
vido, duas vezes por mês, encontros com entida-
des representativas, com entidades que têm apreo
cupação prioritária com aquela região. Entretan
to, estamos preocupados com a questão do prazo
de sugestões. Há poucos dias, encerramos os de-
bates "A Defesa do Pantanal na Constituinte". E
já estamos também elaborando uma nova programa-
ção. Queríamos que a Mesa dos nossos trabalhos
destacasse a questão da data conforme prevê o in
ciso II do art. 29 deste regulamento. Entendemos
que, na medida em que as Assembléias assumem a
incumbência de receber, como centrais de recolhi
mento e sistematização, as sugestões dos respec-
tivos Estados, nós não podemos ficar pressiona-
dos, hoje, já 20 de abril, por um prazo que ven-
ce em 30 dias.

Queríamos sugerir, em nome dos nossos cole-
gas do Mato Grosso do Sul, tendo em vista os te-
mas que ainda debateremos com a comunidade do nós
SO Estado, que o prazo fosse dilatado. No nosso
entendimento, no relacionamento dos Poderes Le-
gislativos estaduais com a Assembléia Nacional
Constituinte, queríamosque o prazo para o enca-
minhamento de sugestões fosse distinto daquele
estabelecido para as diversas entidades. As As-
sembleias precisam receber um tratamento diferen
Ciado. É uma posição; é uma sugestão, para o do
curnento de Ouro Preto, que, em síntese, vai ver-
sar, no nosso modesto entender, sobre o fortale-
c imento do Poder Leqislativo.
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Com relação a detalhes, às nossas sugestões,
e ao pensamento do povo de Mato Grosso do Sul,
seria impossível, Sr. Presidente, que, iõs pudés
semos, nesta reunião, antecipar aquilo que ainda
não concluímos , o que seria uma precipitação	de
nossa parte.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Vou
passar a direção dos trabalhos ao Deputado Dii-
ton Lyrio que é o nosso Coordenador dos debates.
Antes, gostaria de dizer que temos, :qui, ao meu
lado esquerdo, uma tribuna. Se algum Presidente
quiser usá-la para expor seu pensamento, Poderá
fazê-lo.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) - O
artigo (fl diz que "instalado o encontro e apro-
vado o regulamento a Mesa passará a receber pro-
postas, o que naturalmente oressu põe debates.

O SI? . PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR)
tou certo de que vamos ter bastante debate. Pre-
cisamos de idéias renovadors, para sacudir este
Brasil. Não podemos deixar para amanhã. Aqui po-
derão surgir idéias brilhantes para a salvação
deste País. Estamos atravessando uma fase difí-
cil e temos a responsabilidade de dar a nossa
constribuição, principalmente como integrantes
do Legislativo. Está na hora de termos um Legis-
lativo forte, um Poder Sintonizado com a opinião
pública, capaz de representar o seu pensamento e
colaborar para a construção do Brasil com que to
dos sonhamos.

Só gostaria de dizer que temos algumas pro-
postas e vou pedir que o Sr. Coordenador proceda
à sua leitura. A discussão poderá versar	sobre
elas ou sobre outras com as quais os nobres co-
legas queiram participar.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLËIA DO PAPANÁ (DE
PUTADO ANTÔNIO MARTINS ANNIBELLI) -- Sr. Presiden
te, antes que V.Exa. transfira os trabalhos ao
nosso Coordenador, gostaria de sugerir ao Plena-
rio e a V.Exa. que ' o Deutado Luiz Alberto, Pre

sidente da UPI, que foi quem entregou a Carta de
Curitiba contendo as nossas sugestões ao Presi--
dente UlysseS Guimarães, fizesse uma avaliação
dos propósitos nela firmados.

Isto servirá de preliminar para vermos quais
são os pontos negativos e os favoráveis que te-
remos, para, então, passarmos aos debates.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Va-
mos colocar em votação o nosso regulamento.

Os Senhores presidentes que o aprovam perma-
neçam como se encontram. (pausa) - Aprovado.

Com a palavra o nosso Coordenador dos traba-
lhos.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DÍLTON LYRIO) -
Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao Pre-
sidente Neif Jabur e aos presidentes das Assem-
bléias Legislativas aqui presentes a nossa indi-
cação para coordenar esse encontro, o que muito
nos honra.

Inicialmente, qostaríamOS que o Presidente da
ui respondesse a uma indagação feita, há poucos
instantes, sobre o destino, as conseqüências da-
quele importante documento de Curitiba.

O SR. PRESIDENTE DA UPI (DEPUTADO LUIS ALBER
TO MARTINS) - Com muito prazer, saúdo o Preside
te Neif Jabur e, através de sua pessoa, a todos
os senhores presidentes dos Legislativos Estaduais
que aqui se reúnem em uma data tão importante pa
rã Minas e para o Brasil. Nós, em Curitiba, ela-
boramos dois documentos: um telex a S.Exa., o Pre-
sidente da Assembléia Nacional Constituinte, De-
outado UlysseS Guimarães, que prontamente o re-
cebeu, colocando-se à disposição das Assembléias
EstaduaiS,e um segundo documento, solicitando que
a Constituinte ouvisse as Assembléias Legislati-
vas Estaduais e que a Constituição Federal reser
iasse aos Legislativos estaduais significativo le-
que de competências para que pudessem também
elaborar suas Constituições de acordo com a rea-
lidade de cada Estado Brasileiro. S.Exa. o Depu-
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tado tilysses Guimarães encaminhou o assunto ao
então relator do anteprojeto, Senador Fernando
Henrique. Na seqüência, fomos a Brasília, inclu-
sive acompanhados pelo ex-presidente da UPI, Depu
tado Moacir Guedes. Em Brasília, tivemos contato
com todas as lideranças partidárias, conversamos
com o Líder do PMDB, do PDS, do PT, enfim com os
líderes de todos os partidos políticos, expondo
aos senhores Constituintes Federais a idéia das
Assembléias Legislativas efetivamente participa-
rem do processo de elaboração da nova Constitui-
ção brasileira. Como lembrou bem o Deputado Jo-
natham, do Mato Grosso do Sul, diversas Assem-
bléias estão fazendo trabalhos preliminares vi-
sando à elaboração das constituições estaduais e
a prestar a contribuição de cada Estado à Nova
Carta Magna hrasileira.

Entretanto, o que sentimos foi uma falta de
aproximação entre Deputados Estaduais e Deputa-
dos Federais. Os Deputados Federais Constituin-
tes estão efetivamente envolvidos no processo de
elaboração da Constituição, com todos os graves
problemas econômicos, sociais e políticos que
atravessa o Pais. Na realidade, S.Exas. estão a
receber milhares de sucestões de todas as enti-
dades e de todas as regiões brasileiras err razão
desta falta de aproximação e em razão das cente-
nas e milhares de sugestões que os r'onstituintes
federais estão recebendo em Brasília, fiz uma reu
nião com as lideranças partidárias onde propuse-
mos aos líderes que os constituintes não ficas-
sem apenas em Brasília, mas pudessem ir aos di-
versos estados brasileiros, nas Assembléias Le-
gislativas, para receber sugestões, subsídios de
todos os scinentos da sociedade. Significa di-
zer que seria possível, em um acordo entre Pre-
sidentes de Assembléias Legislativas de todos os
Estados e as lideranças partidárias no Congresso
Nacional, nós efetivarmos o plano apresentado pe
lo Deputado Juarez Furtado Presidente da Assem

bléia de Santa Catarina. Em dois finais de sema-
na, por mês, nós nos reuniríamos com os Consti-
tuintes para tratar especificamente de matérias
pertinentes às nove Comissões Temáticas criadas
na Assembléia Nacional Constituinte.

Há, por parte dos parlamentares federais da
Constituinte o desejo de que as Assembléias Le-
gislativas abram as suas portas aos diversos se
mentos da sociedade, como OAB, Associação Médi-
ca e entidades de classe, para que possam apre-
sentar as suas sugestões aos parlamentares. Por
exemplo, convocada a Comissão n9 1, que é a Co-
missão de Organização dos Estados, os Senhores
Presidentes das Assembléias convidariam as enti-
dades que desenvolvem trabalhos relacionados com
o tema desta Comissão e, igualmente, as lideran-
ças partidárias. A Assembléia Nacional Constituin
te, seria comunicada de que, naqueles dias, se-
riam desenvolvidos os trabalhos referentes ao te
ma daquela Comissão e seriam igualmente convoca-
dos os representantes dos partidos políticos. No
artigo 29, inciso II, há, efetivamente, uma pro-
posta nova, uma contribuição extremamente valio-
sa que os Senhores Presidentes das Assembléias Le-
gislativas estão dando ao Brasil, isto é, fazer
com que as Assembléias Legislativas que são "Ca-
sa do povo", efetivamente, possam direcionar, pos-
sam encaminhar propostas para os Constituintes Fe-
derais, porque, senão, o que ocorrerá é que cada
entidade irá promover discussões sobre temas es-
pecíficos sem contar, todavia, com os mecanis-
mos de efetivação de suas propostas. Resumindo,
embora sentíssemos que havia certo distanciamen-
to entre os Constituintes federais e os parlamen
tares estaduais, foi possível sairmos de Brasí-
lia com uma proposta de que os Constituintes po-
derão ir aos seus Estados para debater nas Assem
bléias Legislativas com os diversos segmentos da
sociedade brasileira.

Este é um assunto no qual poderemos aprofun-
dar ao longo do nosso trabalho, Presidente Neif
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Jabur.
O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA DE ALAGOAS (DE-

PUTADO JOSÉ MEDEIROS) - Indagaria ao nobre Depu-
tado Luis Alberto Martins, Presidente da UPI, so
bre uma questão que foi levantada e que eu con-
sidero da maior importáncia que será solucionada
talvez nas disposições transitórias da Constitui
ção. como assegurar aos Deputados poder político
oara que sua atuação não fique restrita à adap-
tação da sua Constituição Estadual à Carta Mag-
na mas para que tenham também a liberdade de re-
formular e reestudar as questões face às questões
regionais e à própria contextira de ordem regio
nal.

Trata-se, portanto, de se reservar às Assem-
bléias poder constituinte derivado e de tal for-
ma que não haja limites tão regorosos com no atual
sistema.

Pergunto se este tema foi apresentado e qual
a resposta em relação a ele que considera de maior
iuportância para os parlamentares de todo o Bra-
sil.

O SR. PRESIDENTfl DA UPI (DEPUTADO LUIZ ALBERTO MAR-
tins) - Efetivar-ente esse é um assunto que	deverá
ser tratado na Comissão de Organização dos Pode
res, e nós, parlamentares estaduais, temos con-
dições de contribuir com sugestões, subsídios e
com auxílio aos Deputados federais, no sentido
de que os Deputados Estaduais possam ser consi-
derados Constituintes Estaduais.

Há uma tese, que V.Exa. conhece, apresentada
por diversos professores de Direito, no sentido
de que todo parlamentar estadual tenha poderes
constituintes derivados, em razão do fato de a
emenda constitucional convocatória da Assembléia
Nacional Constituinte não haver distinguido o pa
pel dos Deputados estaduais. Em alguns Estados,
como é o caso do Rio Grande do Sul, da Bahia edo
Paraná,os Deputados Estaduais da legislatura pas
sada já atribuíram aos atuais deputados, eleitos
em 86, poderes constituintes. De forma que, nes-
ses três Estados, será possível, efetivamente, a
elaboração de uma Nova Carta. Mas como nós con-
cordamos com a opinião de V.Exa.,de que é preci-
so que se façam Constituições voltadas para a
realidade regional e estadual, precisamos promo-
ver junto à Comissão de Organização dos Poderes
avanços nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO RODRIGUEZ)
- Sr. Presidente, eu acho que são dois assuntos
que devem ser analisados por nós. Em primeiro lu
gar, o que me parece importante seria discutir-
mos aqui uma idéia lançada pelo companheiro Jua-
rez, na reunião de Curitiba, de que todo esse
trabalho oriundo das Assembléias fosse canali-
zado, via UPI. Caso contrário, nós nos dispersa-
remos com matérias repetitivas.

A UPI é órgão máximo de todas as Assembléias,
e seu fortalecimento representa o fortalecimento
do Poder Legislativo, na medida em que a UPI pos-
sar ser o grande porta-voz do Poder Legislativo
estadual. Assim, entendo que teremos de definir
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agora que a UPI seja esse canal. Cada Aembléia
entregaria à UPI suas reivindicações, nu;-,i prazo
estipulado, e a UPI levaria essas reivirnlicações
à Constituinte. Essa é a primeira observ:ção que
eu queria fazer.

A segunda observação-nós já discutimos a ma-
téria em Curitiba - é quanto ao fato de que exis
te uma dúvida em torno da validade dessa ques
tão da Constituinte Estadual. Nós temos receio
de que os Constituintes Federais não nos reconhe
çam,via disposições transitórias, a qualidade de
Constituintes Estaduais, deixando que nós fique-
mos como meros adaptadores da Constituição vota-
da. Na elaboração da Constituição do Estado do
Rio de Janeiro, sob a égide do AI-5, eu tive o
desprazer de ser o Relator, quando era obrigado
a dar o parecer ao lado de um militar, pois cada
artigo teria de ser levado à sanção dos milita-
res. E essa Constituição é absolutamente ultra-
passada.

Então, temos de lutar primeiro para que a As
sembléia Nacional Constituinte nos delegue a con-
dição de Constituintes Estaduais, para que não
fiquemos apenas como meros adaptadores.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Per
mita-me um aparte. No meu entendimento, esse é o
ponto crucial. Se nós ficarmos na expectativa do
dia de amanhã, nós poderemos ter vários aborreci
mentos. Não podemos aceitar que não haja um dis-
positivo que nos garanta o poder constituinte.

Isto me preocupa. Agora é a hora do Legisla-
tivo. Terros de dispor de competência para legislar
sobre as questões peculiares a cada Estado. Te-
mos que legislar matéria financeira, dispor de
poder fiscalizador efetivo. O prazo realmente es
ta pequeno e não podemos ficar protelando muito.
Temos que ser incisivos no trato da matéria, a
fim de que possamos vislumbrar os caminhos que
nos permitirão mudanças nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO RODRIGUES)
- Se formos adaptar, ficaremos presos à questão
dos 2/3 para fazer essa adaptação, o que será im
possível porque a cada emenda teremos que ter um
"quorum" específico de 2/3 para aprovação da ma-
téria, o que não ocorrerá se os Constituintes re
conhecerem a nossa condição de Constituintes Es-
taduais. Evidentemente, eu acho que é um direito
natural nosso, na medida em que fomos eleitos,
juntamente com os Deputados Constituintes Fede-
rais. O Presidente Neif Jabur, em boa hora lem-
brou que não podemos deixar de lutar, não só por
este poder de Constituinte Estadual,mas, princi
palmente, por uma abertura maior no que diz res-
peito à competência legislativa. Precisamos ter
competência muito mais ampliada do que a que te-
mos hoje. Por isso eu acho que o nosso debate de
ve se manter na parte geral. Não podemos nos per
der em minúcias. Precisamos: primeiro, defender
a Constituinte Estadual; segundo, que essa Cons-
tituinte tenha poderes ampliados de acordo com
o interesse, a cultura e as peculiaridades de ca
da Estado. Com isto, teremos resolvido 50% dos
nossos problemas. E mais: que este encaminhamen-
to seja feito através da UPI. É esta a minha su-
gestão para o documento que vamos elaborar e en-
tregar amanhã ao Presidente Ulysses Guimarães.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Ca-
ros colegas, pelo desculpas por estar usando em
dmaia a palavra. Gostaria mais de ouvir,	mas
esta reunião de Presidentes foi promovida até
mais como um desagravo ao tratamento a que foram
submetidas as AsseiTJiaS através do Regimento In
terno da Assembléia Nacional Constituinte. Não
pretendo deixar de lado a UPI porque o Deputado
é a própria UPI. Mas gostaria que este Encontro
de Presidentes tivesse uma tonalidade diferente
daqueles realizados por aquela entidade.	Vamos
concentrar nossas preocupações em torno da gran-
de questão que é a do fortalecimento do Poder
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Legislativo. Vamos manifestar, por intermédio do
Compromisso a ser entregue ao Deputado Ulysses
Guimarães a nossa preocupação no sentido de for-
talecer o Legislativo. Vamos registrar, em cará-
ter definitivo, a postura dos Legislativos Esta-
duais em face do processo Constituinte. O princi
pio básico é o fortalecimento do Legislativo. Lo
gicamente, ao fortalecermos o Legislativo, esta -
remos fortalecendo também a UPI.

Gostaria de caracterizar esta nossa reunião
como uma reunião exclusivamente de Presidentes,
que vêm de todo o Pais com preocupações e obje-
tivos comuns e que buscam alternativas para os
problemas que afligem o Pais, com a situação a
que foi relegado o Poder Legislativo.

Não podemos nos omitir neste momento tão de-
cisivo da vida da Nação. Desta forma, temos de
nos posicionar hoje, consubstanciando todas as
nossas propostas no documento a ser entregue ao
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
Deputado Ulysses Guimarães,

Estamos desenvolvendo trabalhos diversos em
todas as Assembléias Legislativas. Aqui em Mi-
nas, temos o Centro Legislativo, aberto à socie-
dade, onde se colhem opiniões por intermédio de
partidos políticos, sindicatos, associações e en
tidades, a serem levadas como contribuição aos
Srs. Deputados Federais. A própria finalidade do
Centro Legislativo é esta: a de estabelecer-seco
mo um espaço aberto á sociedade para captar opi-
niões diversas, como contribuição à Constituinte.

A partir do dia 22, vamos iniciar debates com
o Presidente e o Relator de cada subcomissão. Es
te o trabalho que estamos fazendo. Sei que tam-
bém as outras Assembléias estão trabalhando nes-
te sentido.

Queremos caracterizar de modo bem contunden-
te, de forma bem realista, a nossa preocupação
com certas questões que afloram nos dias atuais.
Primeiramente, queremos abordar a valorização do

Legislativo e também aspectos outros, que	aqui
podemos discutir e inserir neste 4ocumento.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Temos em mãos algumas propostas elaboradas pela
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, cujos
avulsos já foram entregues aos Srs. Deputados.

Temos a satisfação de anunciar a presença do
Sr. Algir Lorenzon, Presidente da Assembléia do
Estado do Rio Grande do Sul.

Vamos proceder à leitura das propostas,a fim
de que possam ser posteriormente analisadas pe-
los Srs. Deputados:

"PROPOSTAS:
1 - Alteração do Regimento Interno da Assem-

bléia Nacional Constituinte para que se garanta
o direito de as Assembléia Legislativas Estaduais
terem suas proposições rigorosamente recebidas,
discutidas e apreciadas, em qualquer fase da ela
boração constitucional, assegurando-lhes o dire-i
to de oferecer emendas ao projeto.

2 - Atribuição, de forma efetiva, ao Poder
Legislativo da função de controle político do Go
verno, além de ampla competência legiferante. O
Legislativo deverá ser o juiz da oportunidade das
providências do Estado de serviço, podendo, para
tanto, interferir na administração pública, a fim
de suspender atos administrativos; adiar investi
mentos; censurar e destituir governantes, não ape
nas nos crimes de responsabilidade, como também
por incapacidade ou ineficiência.

3 - Adequação das estruturas do Poder Legis-
lativo ao seu novo papel, com intensificação dos
trabalhos por comissões, às quais deverá ser atri
buída competência para deliberações definitivas."

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO MATO GROSSO DO SUL (DEPUTADO JONATAN BARBOSA)
- Entendemos que seria mais prático conhecermos
as propostas separadamente. Parece-me que são
treze itens e a análise conjunta poderá dificul-
tar a apreensão do conteúdo dos mesmos.
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Se V.Exa. pudesse fazer a leitura e já co10-
car em discussão cada um dos itens separadamente,
teríamos mais facilidade para debater o assunto.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DÍLTON LYRIO) -
Vamos submeter ao Plenário a proposta do nobre
Deputado.

Realmente os sen}res já têm conheciintc das 13
propostas e talvez fosse mais conveniente que as
analisássemos cada uma isoladamente. Se o Deputa
do me permite, nós colocaremos a proposta em vo-
tação.

Os Srs. Deputados que estiverem de	acordo,
permaneçam como se encontram. (Pausa) . Aprovado.

Vamos voltar à proposta número um. Nós con-
cederemos a palavra àqueles Deputados que deseja
rem discuti-la.

Com a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado An
tônio Câmara, Presidente da Assembléia Legisla -
tiva do Ceará.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO CEARÁ (DEPUTADO ANTÔNIO CÂMARA) - Essa propos
ta n9 1 é lúcida e oportuna.

É preciso, porém, que nós saibamos se o pra-
zo dado ao Deputado Constituinte Federal para
apresentação de propostas se. encerra também a
22 de maio; não poderíamos ter um privilégio que
o Deputado Constituinte não tem. Gostaria apenas
de que fosse elucidade essa quêstão, para que nós
pudéssemos ter um elemento para tomarmos uma de-
cisão.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE GOIÁS (DEPUTADO FREDERICO JAYME FILHO) - Mi-
nha pergunta é endereçada ao Presidente da UPI.
É a respeito do que ele disse sobre a abertura
das Assembléias Legislativas para o recebimento
de sugestões por parte dos vários segmentos da
sociedade, as quais haveriam de ser oferecidas aos De
putados Constituintes.

Nós temos, para esse trabalho, o prazo de

apenas 30 dias, ou seja, até 22 de maio?
O SR. PRESIDENTE DA UPI (DEPUTADO LUIZ ALBER

TO MARTINS) - Creio que não, porque os Deputados
Constituintes VO trabalhar na elaboração da Cons
tituição até provavelmente o final do ano, e ao
longo deste ano terão condições de apresentar di
versas propostas, projetos, emendas. Efetivamen-
te esse trabalho pode desenrolar-se ao longo de
todo o ano de 1987.

Creio que as sugestões das entidades têm um
prazo limitado até o dia 22 de maio, mas o tra-
balho dos Constituintes na elaboração da	nova
Constituição irá até o final dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO MATO GROSSO DO SUL (DEPUTADO JONATAN BARBOSA)
- É só uma questão de ordem, justamente sobre o
que consta aqui. Essa sugestão, no seu item pri-
meiro, diz: "em qualquer fase da elaboração cons
titucional".

Já vai inclusive deixar o prazo em aberto. Se
tivermos o direito que estamos pleiteando, não
teremos mais prazo a obedecer, pelo que entende-
mos da interpretação da leitura dessa proposta,
que pode ser melhorada, mas que vem atender aos
nossos anseios.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE GOIÁS (DEPUTADO FREDERICO JAIME FILHO) -Anos
sã dúvida é que a proposta poderá ser aprovada
aqui e não o ser lá. Fica a dúvida quanto ao nos
so comportamento nas Assembléias.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DÍLTON LYRIO) -
Temos aqui informações que nos foram passadas pe
lã Assessoria, que talvez sejam de interesse dos
Senhores:

"PRAZO PARA SUGESTÕES ÀS SUBCOMISSÕES - Exis
te o prazo de trinta dias, quando se tratar d
sugestões da Constituinte (Art. 14, § 19). Como
as subcomissões têm o prazo de trinta dias para
apresentar seu relatório (Art. 17) , o prazo para
sugestões das Assembléias (Art. 13, § 11) é tam-
bém de trinta dias.
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Vencerá este prazo em 29 de abril, mas o Pre
sidente Ulysses Guimarães informou que irá pror-
rogá-lo até 6 de maio.

PRAZO PARA AS COMISSÕES - 65 dias, a contar
de sua constituição.

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO:
Relatórios parciais - 10 dias;
Emendas - 5 dias;
Parecer - 5 dias.
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO - PLENÁRIO:
Primeiro turno - 40 dias (Discussão)
Emendas - 30 dias;
Parecer - 25 dias;
Avulsos - 24 horas;
Emendas - 24 horas;
Parecer sobre Emendas - Prazo a

pela Mesa;
Votação - prazo não definido;
Redação do Vencido - 10 dias;
Parecer - 48 horas.

Segundo turno - 15 dias (Discussão)
Segunda votação - prazo não definido;
Redação final - 5 dias
Votação da redação final - 2 sessões."

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DÍLTON LYRIO) -
Parece-me que, em parte, a indagação foi respon-
dida, quanto a este primeiro prazo que se expira
em 29 de abril. Existe ai um Regimento Internodp
Constituinte e eu pediria ao assessor que o con -
ferisse.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE GOIÁS (DEPUTADO FREDERICO JAIME FILHO) - Eu
disse inicialmente que se não houvesse equivoco,
o prazo venceria em 6 de maio. Parece-me que al-
guém disse que seria no dia 22 de maio.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DÍLTON LYRIO) -
O prazo era até 29 de abril, mas foi prorrogado
até o dia 6 de maio. V.Exa. estava com a razão,
nobre Deputado

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE GOIÁS (DEPUTADO FREDERICO JAYME FILHO) -A meu
ver, Sr. Coordenador, nós não temos tempo sufi-
ciente para proceder à reunião das Assembléias
Legislativas com a Constituinte devido à exigüi-
dade do tempo.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO AMAZONAS (DEPUTADO ÁTILA LINS) - Este proble-
ma do prazo, eu o vejo como motivador da propos-
ta n9 1 da Assembléia Legislativa de Minas, jus-
tamente porque a proposta de alteração visa à ofe
recer às Assembléias Legislativas estaduais um
prazo maior para que elas apresentem as sugestões
e proposições que estão recebendo nos seus Esta-
dos. É bem verdade que se não obtivermos sucesso
nesta proposta de alteração do Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte, estaremos
praticamente com o tempo esgotado, uma vez que o
prazo atualmente previsto não nos permitirá apre
sentar um trabalho que tenha mais substância. Se
rã um trabalho superficial. Nós, do Amazonas, es
tamos com um trabalho praticamente pronto, levan
do ao Presidente da Assembléia Nacional Consti-
tuinte as principais reivindicações da Amazônia,
sem entrar no aspecto geral a que se referiu o
Presidente da Assembléia do Rio de Janeiro. Não
vejo tempo nem possibilidade de fazer isso. Se-
ria bom se tivéssemos elaborado um texto básico,
de todas as Assembléias Legislativas do Pais,dei
xando que os Estados elaborassem a parte refe-
rente a suas peculiaridades. Os problemas do Ama
zonas, por exemplo, são totalmente diferenciados
dos problemas do Rio Grande do Sul. É preciso que
haja uma abertura para que tratemos de nossas pe
culiaridades. Eu sugiro que aprovemos o pedido
de alteração do Regimento Interno para propiciar
às Assembléias Estaduais um prazo maior para apre
sentação de seus trabalhos. Não vejo como fazer
uma proposta no sentido de que possamos apresen-
tar emendas em qualquer fase de elaboração da

ser fixado
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Constituição. Não creio que a Assembléia Nacio-
nal Constituinte admitirá interromper o trabalho
de elaboração da Carta Constitucional Federal pa
rã receber uma Emenda das Assembléias Legislati-
vas. MaF alteração pura e simples do prazo que
permita às Assembléias apresentarem suas suges-
tões, eu acho perfeitamente válido.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DÍLTON LYRIO) -
Srs. Presidentes, nós entendemos que a proposta
n9 1 é muito válida. Entretanto, todos nós sabe-
mos que o Regimento Interno da Assembléia Nacio-
nal Constituinte levou quase dois meses para ser
aprovado e nós achamos que seria praticamente im
possível que as Assembléias Legislativas Esta-
duais conseguissem a alteração que pretendem. Jul
gamos que seria mais produtivo t rabalharmos	em—
cima de propostas possíveis porque, no nosso en-
tendimento, esta não encontrará agasalho por par
te dos Culistituintes

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO CEARÁ (DEPUTADO ANTÔNIO CÂMARA) - Eu queria
ler o parágrafo 29 do Art. 14 do Regimento Inter
no da Assembléia Nacional Constituinte: "até 30
dias, a partir da prorrogação desta Resolução,os
Constituintes poderão oferecer sugestões para a
elaboração do Projeto da Constituição, as quais
serão encaminhadas, pela Mesa, às Comissões per-
tinentes". Levantei esta questão, porque a pro-
posta n9 1 dá um privilégio às Assembléias que
os Constituintes não têm. Seria uma proposta que
estaria sujeita a uma crítica ao invés	de urnaaprovação.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
V.Exa. sugere, objetivamente, o quê?

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO CEARÁ (DEPUTADO ANTÔNIO CÂMARA) - Sugiro que
tenhamos o mesmo privilégio dos Constituintes. Se
gundo informação de um Constituinte, eles têmpra
zo até o dia 22 de maio para apresentar suges-
tões.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Continua em discussão.

O SR. PRESIDENTE DA A.DSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO MATO GROSSO DO SUL (DEPUTADO JONATHAN BARBO-
SA) - Nós estamos aqui reunidos, visando atingir
um objetivo, que é o fortalecimento do Poder Le-
gislativo. Nós, Presidentes de Assembléias Legis
lativas, que não fomos ouvidos para a elaboração
de Regimentos, que não fomos ouvidos para a fi-
xação deprazo, devemos buscar formas de parti-
cipação. Se vamos entregar os pontos e achar que
não temos força para mudar nada, não tem sentido
nós nos reunirmos. Permita-me dizer	isto, Sr.

Coordenador.
Concordo com a proposta apresentada pelo co-

lega, estendendo o prazo, em igualdade ao fixado
para o Constituinte. Entendo que devemos acredi-
tar nas nossas propostas e devemos enfrentar e
cobrar porque, se somos os "carregadores de pia-
no", como disse um dos colegas, não o seremos,efl
tão, apenas em épocas de eleição. Devemos ter o
nosso espaço porque,floS nOSSOS Estados,SOflUS nós
os procurados pela comunidade para repassar es-
tas informações.

Considero,pOiS, que a intenção do presidente
Neif Jabur é muito válida. A cautela do Sr. Coor
denador é muito sábia. Mas permita-me discordar,
porque somos Deputados e não abriremos mão de
participar da Assembléia Nacional Constituinte.
Devemos cobrar a nossa participação com igualda-
de de condições.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Continua em discussão. (Pausa)

Não havendo quem queira se manifestar, pas-
samos a palavra ao Sr. Secretário para que	ele
leia as propostas que existem sobre a Mesa para
votação.

O SR. SECRETÁRIO (DEPUTADO NÉLSON FREIRE) -
A proposta que temos sobre a Mesa, para votação,
é a de que seja estendido, até 22 de maio, o pra
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zo para a remessa aos Constituintes, das suges-
tões das Assembléias Legislativas.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO CEARÁ (DEPUTADO ANTONIO CÂMARA) - Não vamos
colocar data-limite. Queremos apenas o mesmo pra
zo que têm os Constituintes, porque lá eles po-
dem alterar.	 -

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DíLal4 LYRIO NE'rro) -
Pedimos ao Secretário para anotar as alterações.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE
GOIÁS (DEPUTADO FREDERICO JAIME FILHO) - Eu bus-
quei informações, ainda ontem, com um Deputado Fe
deral de Goiás, que é nosso amigo, e a informa-
ção que ele nos deu foi a de que o prazo para o
Constituinte vence exatamente no dia 6 de maio.
Acho que esse prazo nós já temos. Não vejo senti
do na votação desta proposta.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
CEARÁ (DEPUTADO ANTONIO CÂMARA) - Existem várias
fases de votação em Plenário, nas comissões e sub
comissões. Em todas elas, os constituintes podem
emendar, sugerir novas propostas não sendo dado
o mesmo tratamento às entidades e Asserrt)léias. Se
as Assembléias forem equiparadas aos Constituin-
tes federais poderemos participar das propostas,
das emendas, nas comissões e subcomissões.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DJLION LYRIO NETIX)) -
Vamos colocar em votação a proposta, feito o es-
clarecimento, uma vez que o prazo de 6 de maio é
para apresentação nas subcomissões, e o prazo a
que se refere o nobre Deputado é para a elabora-
ção da própria Constituição.

Em votação. Os Srs. Deputados que aprovam a
proposta permaneçam assentados. (Pausa) Aprovada.

Vamos passar ao item 29:
"Atribuição de forma efetiva ao Poder Legis-

lativo da função de controle político do Gover-
no, além de ampla competência legiferante. O Le-
gislativo deverá ser o Juiz da oportunidade das
providências do Estado de serviço, podendo, para

tanto, interferir na idministraçao 1 úblicaa fim
de suspende r atos administrativos, adiar investi
mentos, censurar e destituir governantes, não ape
nas nos crimes de responsabilidades como também
por incapacidade ou ineficiência."

Em discussão.O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
AMAZONAS (DEPUTADO ÁTILA LINS ALBUQUERQUE) - Sin
ceramente, não apreendi o sentido desta proixsta,
porque ela compreende inclusive aspectos do par
lamentarismo que se pretende instalar no País.
Ela fala em "censurar e destituir governantes".
Não entendi, achei a proposta muito forte.

Senhor presidente, eu pediria que fosse fei-
ta uma reformulação para que fique bem claro co-
mo será o nOSSO "Compromisso de Ouro Preto".

O SR. COORDENADOR - Vamos colocá-la em dis-
cussão. Enquanto isso, V.Exa. poderá fazer alte-
ração para ser proposta em Plenário. Continua em
discussão.O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO RODRIGUES) -
Gostaria 1e que o autor da proposta fizesse um es-
clarecimento porque estou em dúvida. Parece-me uma
questão bem específica que não devemos incluir em
nossa discussão. Respeito a importância da ini-
ciativa, mas acho que não é agora o momento apro
priado para essa discussão. Essa discussão, a meu
ver, cabe naquela primeira, da competenc iaamplia

 de legislar constitucionalmente, a não ser que
o autor me dê uma explicação, de forma a justifi
cá-la.O SR. COORDENADOR - Vamos solicitar à asses-
soria da Assembleia, que a elaborou, prestar os
esclarecimentos solicitados.

O PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS (DR. JOSÉ TARCIÍZIO DE ALMEIDA
MELO) - Srs. presidentes, quanto à proposta n9 2:
não existe uma definição em torno da questão do
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sistema de Governo. Trata-se de matéria muito po
lêmica. E,ademais disso, o que se pretende é que
seja consagrado o controle político como ativi-
dade básica do Poder Legislativo, independente-
mente do sistema de Governo que se adote, siste-
ma parlamentar ou sistema presidencial. O Prof.
Josaphat riarinho, inclusive, brilhantemente ex-
põe as idéias do controle político, admitindo ser
ele possível num ou noutro sistema de Governo,
para que o Le gislativo, a par de fazer as leis,
controle o Governo quanto ao cumprimento delas.
Às vezes, até não existe lei a respeito do assun
to - lei é apenas veículo - e o Legislativo in-
terfere no Governo no sentido de adiar investi-
mento. Imaginemos a hipótese de um investimento
elevado, planos que se tornaram obsoletos, o Le-
gislativo então interfere no sentido de adiá-los.
Josaphat Marinho explica, inclusive, que o Legis
lativo, atualmente, Lem como função julgar os go
vernantes. Isso no sistema presidencialista, cjuari
do se trata de crime de re sponsabilidade. Ele se
torna um tribunal político para julgar governan-
tes criminosos. O que se deseja é uma atuação maior
do Legislativo no controle do Governo, um acom-
panhamento dos atos do Executivo e não a inter-
ferência do Leq islativo apenas quando se confi-
gurem os crimes de responsabilidade. Ele se tor-
na sensor do Governo no sentido de interferir nos
atos administrativos, tornando-se um juiz da opor
tunidade e da conveniência dos mesmos.	-

Sabemos que as leis, muitas vezes, são exi-
quas, mesmo aqui no Brasil, onde a proliferação de
leis é uma característica. Elas são exíguas para
darem cobertura a todos os temas. As vezes, é ne
cessário que o Legislativo interfira para poder
coibir abusos, para evitar desdobramentos mesmo
quando não haja confi guração de crime, O Legis-
lativo, como instrumento de expressão da vontade
popular, vai enunciar esta vontade, adiando cer-
tas providências governamentais e, até mesmo, e
tornando competente para destituir governantes
quando eles não estão mais interpretando ou rea-
lizando a vontade do povo, do qual o Legislati-
vo deve ser o principal porta-voz. Não existe uma

opção pelo sistema de Governo, porque eu diria
que a base da opção é a dualidade: um chefe de
Estado e um PrimeirOMinistro. A respeito da de
finição em termos de sistema de Governo não se
propõe avançar a discussão nesta direção por ser
uma matéria muito polêmica para ser enfocada
em um manifesto que pretende unir, buscar
a convergência de idéias universais.

Estou disposição para qualquer explicação.
O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO RO-
DRIGUES) - Eu gostaria, sem querer ser imperti-
nente, de uma explicação: qual seria a fórmula
de se objetivar esse controle político? Não es-
taria esse controle político inserido na própria
competência natural que o Poder Legislativo vai
adquirir através da nova reformulação constitu-
cional brasileira? Como iríamos objetivar isso
na Constituição? De que forma seria feito esse
controle? Controle existe de várias maneiras: te
mos o controle via Tribunal de Contas, controle
via fiscalização, e as próprias normas exigem
compromissos dos governantes do Poder Execu-
tivo. Ocorre que o Poder Legislativo fraco não
tem força para fazer cumprir a legislação regis-
trada no papel. Esse controle através do qual P2
de-se até destituir o governante é muito mais
com1eXo - embora tenha percebido sua preocupa-
ção de não o vincular a presidencialismo ou par-
lamentarismo - no regime presidencialista pois
pode gerar uma crise.. No regime parlamentarista,
não. Retira-se um chefe de governo com a tranqui
lidade com que se muda de camisa. No regime atual,
tirar-se um chefe de governo significa provocar
uma crise.

Então, até que ponto o Poder Executivo tem
condição de contrabalançar essa avalanche em ci-
ma dele? Eu continuo-na dúvida. Não entendo qual
seria a forma objetiva de se colocar esse contro
le. Acho necessário que o poder Legislativo con-
trole, tenha meios e continue a contar com a aju
da do Tribunal de Contas. Mas um controle abso-
luto e tão amplo quando se dispõe me parece in-
viável.
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O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO AMAZONAS (DEPUTADO ATILA LINS) - Sr.
Presidente, apenas para completar a fala do ilus
tre Presidente do Rio de Janeiro. Realmente, o
que entendo é que nós precisamos instrumentali-
zar os Tribunais de Contas. Cito, como exemplo,
um problema que cria maior embaraço para a admi-
nistração e que é relativo a contratos. O Tribu-
nal de Contas considera o contrato irregular, mas
ele não tem força de suspender a execução desse
contrato. Quem vai suspender são as Assembléias
Legislativas, que têm 30 dias para dizer se se
deve ou não suspender a sua execução. Muitas ve-
zes as Assembléias, por razões políticas, deixam
exoirar esse orazo e, nessa ultrapassagem de pra
zo, uanha o Executivo, porque, no momento em que
as Assembléias não se manifestam acerca do pro-
blema no prazo de 30 dias, a denúncia do Tribu-
nal de Contas torna-se inócua.

Então temos que fortalecer os Tribunais, dan
do-lhes poderes para que possam coibir essas ir-
regularidades que ocorrem nos contratos.

Eu fiz essa proposta. Está na Mesa e gosta-
ria de que fosse submetida ao Plenário. Ela de-
fende para o Poder Legislativo a função de con-
trole político do governo além de ampla competên
cia legiferante.

Com essa proposta, sem adentrarmos no terre-
no mais profundo da questão a que se refere o
item 29, acredi'to que ficaria atendido o interes
se dos senhores Presidentes de que as Assembleias
Legislativas tivessem controle efetivo do gover-
no, além da competência legiferante, pois esta
é uma das grandes lutas do Legislativo no que se
refere à restauração de suas prerrogativas.

O SR. VICE-PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLA-
TIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO (DEPUTADO EDINHO ARAÚ-
JO) - Esse é um item que me chamou a atenção. Vi
vemos, ao longo de nossa vida pública, clamando
pelo fortalecimento do Poder Legislativo. Já fui
do Executivo, já fui Prefeito. Hoje tenho a hon-
ra de reoresentar o Legislativo de São Paulo.
Essa questão me parece da mais alta importância.

Não é uma interferência do Legislador nas coi
sas do Executivo. É interferência de um Poder e
o Poder Legislativo é o mais democrático de to-
dos os Poderes, porque é representado por um co-
legiado, por diversos partidos.

Indagaria da Assessoria desta Assembléia qual
o Pais que tem semelhante dispositivo legal na
sua Constituição, para que pudéssemos enriquecer
os nossos debates.

Enquanto eu ouvia a exposição do ilustre in-
tegrante da assessoria técnica desta Assembléia,
eu me lembrava de quantas administrações munici-
pais e estaduais nós conhecemos, que desabusada-
mente procedem. E nós conhecemos e sentimos os
reclamos da comunidade. O que faz o Poder Legis-
lativo Municipal, que só toma cafezinho, que só
recebe jetons e que não tem o poder de gerir aqui
lo que pertence à comunidade e de interferir de
forma decisiva na solução dos seus problemas? É
uma questão da maior importância, e eu gostaria
de ver a reflexão de todos nós e de ter alguns
esclarecimentos suplementares.

O PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS (DR. TARCÍZIO DE ALMEIDA MELO) -
V.Exas., Srs. Presidentes da Assembléia do Rio
de Janeiro e de São Paulo, me dão a oportunidade
de salientar, em primeiro lugar, que o controle
político a que nos referimos é um controle que im
plica o controle orçamentário e financeiro, mas
vai além dele, na medida em que coloca o Legis-
lativo como supremo censor dos negócios públicos.

Gostaria de mencionar para V.Exas. que o ar-
tigo 45 da Constituição de 67, com a emenda de
69, é um dispositivo constitucional que permane-
ce não regulamentado, a não ser através da Lei
7.295,de dezembro de 84, que, depois de	quase
vinte anos, criou um timido controle político,
através da fiscalização pela Câmara e pelo Sena-
do dos atos do Poder Executivo e os da adminis-
tração indireta. Perdoem-me V.Exas. a franqueza.
Essas Comissões fazem um inquérito que mandam pa
rã o Poder Executivo ou Judiciário. Isso não
exercer o controle. O controle seria satisfató-
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rio na medida em que o Legislativo pudesse deli-
berar. Se ele controla, ele delibera.

[ara atender c, V.Exa. , nobre Deputado, Vice-
Presidente da ssmbléia de São Paulo, lembraria
que o Paesidene José Sarney, recentemente, criou
o sistema do Ouvidor, colocando nc âmbito do Po-
der Executivo, mediante uma inversão do processo,
o que é típico, nos países nórdicos, do Poder Le
gislativo. É exatamente a ocupação do espaço, a
Lei de Parkinson. O "Ombudsman", na Suécia, é um
magistrado independente. Em geral, são pessoas de
altíssimo nível, que recebem informações dos di-
versos setores do Governo sueco. Isto tambem acon
tece na Finlândia e em outros paises nórdicos. O
"Ornbudsman" escreve para o administrador públi-
co, dizendo que a iniciativa que ele tomou não é
a melhor, não é a que está atendendo aos interes
ses públicos. Se o administrador não se corrige,
ele vai para os jornais. Eu frequentei o sistema
ria Suécia e verifiquei que toda semana o "Ombuds
man" é visitado pelos jornalistas. Se o adminis-
trador público não se corrige, ele faz uma adver
tência pelos jornais. Se isso não faz efeito,
Legislativo se movimenta, o Legislativo pode in-
terferir na área do Governo, inclusive para sus
pender gastos públicos e chamar a atenção publi
camente. É o processo do vexame que ele aplica
àqueles que não estão se portando adequadamente
na gestão administrativa.

Gostaria de esclarecer ao Presidente da As-
sembléia Legislativa do Rio de Janeiro que quan-
do me referi ao problema da criminalidade, eu nao
estava me referindo especificamente aos crimes
comuns, mas aos crimes de responsabilidade, den-
tro do largo espectro jue hoje está afeto ao Le-
gislativo. No que diz respeito ao controle orça-
mentário e financeiro, estamos bastante avança-
dos. Precisamos lutar por maior eficiência do con
trole político. O que precisamos realmente é ad-
quirir o controle político porque quando nós o
fizemos, em 1984, depois de 20 anos de Constitui
ção, o fizemos de uma forma muitO tímida e insu-
ficiente.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Agradecemos os esclarecimentos do Dr. José Tarci
zio de Almeida Meio.

Temos proposta do Deputado Atua Lins, Pre-
sidente da Assembléia Legislativa do Amazonas.
Ela propõe a substituição dessa segunda propos-
ta, que vamos ler para os Srs: "Atribuição, de
forma efetiva, ao Poder Legislativo, da função
de controle político do Governo, além de ampla
competência legiferante. O Legislativo deverá ser
o juiz da oportunidade das providências do Esta-
do de Serviço, podendo para tanto interferir na
administração pública, a fim de suspender os atos
administrativos; adiar investimentos; censurar e
destituir governantes, não apenas nos crimes de
responsabilidade, como também por incapacidade ou
ineficiência."

A proposta do Amazonas é de supressão da 3
parte do item 2.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL (DEPUTADO JONA-
TAN BARBOSA) - Ao votarmos a sugestão do eminen-
te Presidente da Assembléia do Amazonas, entende
mos que, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se
o texto entra em choque, dada a sua redação for-
te, um pouco autoritária, com os princípios da-
queles que, como nós, defendem sempre a Democra-
cia, entendemos que a proposta cautelar do Pre-
sidente do Amazonas, esvazia muito o texto. Se
esta redação não puder ser amenizada, o que não
antecipa a questão de presidencialismo ou parla-
mentarismo, nós poderíamos levar a discussão mais
adiante e estabelecer um "quorum" mínimo para es
ta decisão. A sugestão seria um "quorum" mínimo
de 2/3. É uma responsabilidade muito grande, uma
matéria muito forte, pesada e violenta, uma me-
dida de choque e interfere na isonomia e indepen
dencia dos poderes. Então, além daquilo que su-
geri ao Presidente do Amazonas, e porque não me
agrada votar uma proposta que esvazia o sentido
do texto e nem tampouco votá-la tal e como se
apresenta, vou sugerir um "quorum" mínimo de 2/3.
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O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DÍLTON LYRIO) -
A proposta seria a inicial? V.Exa. tem unia pro-
posta para apresentar?

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL (DEPUTADO JONA-
TAN BARBOSA) - Seria a inicial, condicionando o
controle ao "quorum" minimo.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Vamos continuar deixando em discussão esta pro-
posta n9 2, porque realmente a entendeis rigorosa,
e, realmente, os Deputados aqui presentes, Pre-
sidentes das Assembléias, têm grande responsabi-
lidade ao votá-la.

Deixamos a palavra livre.
O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

CEARÁ (DEPUTADO ANTÔNIO GOMES DA SILVA CÂMARA) -
Desejava fazer uma sugestão: suprimir a expres-
são"censurar e destituir governantes, não apenas
nos crimes de responsabilidade, como também por
incapacidade e ineficiência."

Já existe o 'impeachment" e outras figuras e
institutos dentro da Constituição,

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
A proposta de V.Exa., então, ficaria assim: "Atri
buição, de forma efetiva, ao Poder Legislativo
da função de controle político do Governo, além
de ampla comoetência legiferante. O Legislativo
deverá ser o juiz da oportunidade das providên-
cias do Estado de serviço podendo, para tanto,
interferir na administração pública, a fim de
suspender atos administrativos e adiar investi-
mentos.

O SR. VICE-PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLA-
TIVA DE SÃO PAULO (DEPUTADO ÉDSON EDINHO) - En-
tendemos que a proposta do colega parece salomô-
nica e concordo plenamente com ela.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO RO-
DRIGUEZ) - Ratifico a sugestão feita pelo compa-
nheiro do Mato Grosso do Sul, do "quorum" de 2/
3 e solicito sua inclusão.

Eu gostaria de dar uma satisfação ao Dr. Tar
cízio de Almeida Meio, porque as expressões que
ele colocou são do regime parlamentarista. Cen-
surar, no regime oarlamentarista, não tem mal ai
gum; já no regime presidencialista é uma ofensa.
Eu, no mérito, concordo com a sua iniciativa mas
ela não tem cabimento no regime presidencialista.
Veja bem: a censura, num, é um ato rotineiro e,
no outro, é uma ofensa grave. O Poder Legislati-
vo, a propósito, fortalece-se muito mais no par-
lamentarismo. Concordo, com a essência da sua
postulação, mas apenas como nós trabalhamos em
cima do regime presidencialista, parece-me muito
forte esta censura, esta destituiç,o.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Perguntaria ao Deputado Atua Lins se mantém a
sua , proposta.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
AMAZONAS (DEPUTADO ÁTILA LINS) - Em relação à pra
posta n9 2, eu só vejo dificuldades quando à pos
sibilidade de suspender atos administrativos e
adiar investimentos. No meu entendimento a sus-
pensão dos atos deve ser feita com o auxílio do
Tribunal de Contas, como ocorre em relação aos
contratos, a que me referi. Quanto a adiar inves
timentos, não entendi. Como adiar? O Governo pe-
diria uma autorização legislativa para algum em-
préstimo e a Assembléia Legislativa não concede-
ria ou não daria recursos para este ou aquele em
preend imento?

Pelo que me consta, a suspensão do ato admi-
nistrativo se daria no caso em que o Governo as-
sinasse um ato, um contrato de obras e a Assem-
bleia Legislativa constatando falhas, então o sus-
penderia, deoois de ouvir o Tribunal de Contas.
O contrato pode ser considerado irregular ou não pela As
Sembléia Legislativa. Deforma que eu entendo que
esse "adiar investimento" não ficou muito claro.
Quanto ao resto, Sr. Presidente, eu concordo que
deva ser mantido com as alterações propostas pe-
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lo Presidente do Mato Grosso do Sul e pelo Pre-
sidente do Ceará, no que concerne à retirada da
censura e destituição de governante.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Sendo assim, o nobre Deputado Atua Lins retira
a sua proposta?

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE
AMAZONAS (DEPUTADO ATILA LINS) - Sim, de vez que
eu acho que as colocações dos companheiros me fi
zeram entender o sentido desse segundo item.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Vamos colocar em votação.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
RIO GRANDE DO SUL (DEPUTADO ALGIR LORENZON) - Te
nho uma dúvida com relação a alguns trechos des-
se segundo item. Não me foi possivei avaliar a
interpretação correta do "Estado de Serviço", o
que seria?

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Pedirfarnos ao autor da proposta, Dr. Tarcísio de
Almeida Mello, que o esclareça.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
RIO GRANDE DO SUL (DEPUTADO ALGIR LOBENZON) -Vou
expor minha dúvida, dizendo o seguinte: o Legis-
lativo deverá ser o juiz da oportunidade e das
providências no "Estado de Serviço"? Estou in-
terpretando como a oportunidade da aplicação dos
recursos. Mas, já temos essa atribuição, pelo me
nos no que diz respeito à oportunidade de discus-
são da proposta o rçamentárj. Devemos avaliar a
proposta no conjunto pois, mais adiante, ela es-
tabelece para o Legislativo toda a competência
para discussão, debate e aprovação do Orçamento,

O SR. PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGIS-
LATIVA DE MINAS GERAIS (DR. JOSÉ TARCÍZIO DE AL-
MEIDA MELLO) - Eu me permitiria explicar a V.Exa.:
Vamos nos lembrar do caso de Angra dos Reis: hou
ve muita contestação à usina, quando ela já es-
tava em fase de implantação. Sem quererentrar no
mérito de Angra dos Reis, se o Legislativo pudes
se, ele interferiria - evidentemente mediante ui
estudo abalizado - para poder suspender o anda-
mento da obra. Então, o que se pretende não é
apenas que ele se mantenha num processo de ela-

boração orçamentária, mas que ele se torne o Juiz
da conveniência, se se deve continuar investindo.

Eu me permitiria, perdoem-me V.Exas. , ler um
trecho, não de minha produção, mas citado em mi-
nha tese, do já invocado Josaphat Marinho, que
nós reconhecemos como uma das inteligências nor-
destinas mais brilhantes. Josaphat Marinho suge-
riu uma modificação constitucional, antes mesmo
da Constituinte, em que o Legislativo tivesse co
mo competência verificar a oportunidade, a uti-
lidade social e a conveniência econômica dos in-
vestimentos. Sugeriu, ainda, que, como no artigo
45 da atual Constituição, ao lado da tarefa cri-
tica, se apurem, criteriosamente, os fatos, por
meios técnicos administrativos, aplicando-se as
conseqüências devidas. Muitas vezes nos acusam
de que o Legislativo não dispõe de Assessorias
para poder disputar com o Executivo soluções aba
lizadas. Então, que se criemessas Assessorias.

Nossa colocação não está feita dentro do que
existe na atual Constituição mas dentro da pers-
pectiva de construirmos uma ordem nova. Portan-
to, quando falamos em adiar investimentos e em
suspender atos administrativos, não estamos ques
tionando as situações atuais que existem de ile-
galidade, em que o Tribunal de Contas, como ór-
gão auxiliar do Legislativo, atua. Estas ques-
tões já existem e nós acreditamos que sejam uma
conquista insuperável. O que nós estamos propon-
do é que o Legislativo, inde pendentemente da ques
tão da ilegalidade, se torne um censor da opor-
tunidade, um árbitro da oportunidade, interfe-
rindo, não através do Tribunal de Contas, que é
um órgão apenas para funções financeiras e or-
çamentárias, mas através de suas Comissoes.

Outro item que vamos verificar é que acusam
o Legislativo de ser muito demorado, porque atua
em Plenário. Então, é preciso que as funções de-
liberativas existam tambématravés de Comissões,
como no caso da Itália. Já foi dito, pelo Presi-
dente Wilson, que o Legislativo, em Plenário, é
o Legislativo em exibição e o Legislativo em Co-
missão, é o Legislativo que trabalho. O de que nós
precisamos é de que as Comissões não apenas opi-
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nem, mas que decidam. O que estamos propondo, en
tão, é que o Legislativo possa interferir mesmo
no Governo. Dei como exemplo o caso de Angra dos
Reis: se o Legislativo fez uma lei e autorizou
os recursos orçamentários, mas, depois, chegou à
conclusão de que, por fatos supervenientes, o Go
verno não está certo de continuar naquela promo-
ção, então ele interfere e suspende, adia o in-
vestimento. Sobre a sugestão de 2/3, que foi co-
locada, eu me permitiria parafrasear o Prof. Raul
Machado Horta: o sistema de 2/3 é igual a uma má
quina de artilharia pesada do século passado;
quando se conseque movimentá-la, o inimigo terá
alcançado o nosso alvo. Então, eu penso que, se
nós entendermos que uma decisão deve ser mais
ponderada, deve ser exigida, no máximo, maioria
absoluta, porque 2/3 é o mesmo que negar o pró-
prio controle.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
RIO GRANDE DO SUL (DEPUTADO ALGIR LORENZON) - Eu
mantenho os 2/3, porque vejo a preocupação de um
caso excepcional, de uma medida grave. Se ela é
grave, vai alcançar e ultrapassar os 2/3 pela
responsabilidade do Parlamentar e pela repercus-
são do fato.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE
AMAZONAS (DEPUTADO ÁTILA LINS) - Até mesmo por-
que, se me permite, Sr. Presidente, dentro deste
sistema, é muito subjetivo saber a capacidade e
eficiência do governante.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEXISLATIVA DO
CEARÁ (DEPUTADO ANTÔNIO CÂMARA) - Há uma propos-
ta para se suprimirem estas express5es "censurar e
destituir governantes".

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
RIO GRANDE DO SUL (DEPUTADO ALGIR LORENZON) - Ve
iam V.Exas. que o Prof. José Tarcízio de Almeida
Mello alega que essas questões são relacionadas
com investimentos públicos e eu tenho bem presen
te que há uma j urisnrudência do Supremo Tribunal
Federal, a partir de uma Emenda Constitucjop 1 da
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, em
que propúnhamos a necessidade de um plebiscito
no Estado, para instalação de usinas nucleares,
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motivados exatamente por Anara dos Reis. Perde-
mos no Supremo e hoje é jurisprudência. Aí e que

fica a minha duvida.
O PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DE MINAS GERAIS (DR. TARCÍZIO DE ALMEIDA MELO) -
Eu gostaria de dizer a V.Exa. o seguinte: no ca-
so da Usina Nuclear, eu quis dar um exemplo de
uma situação gravíssima que é rara. No que diz
respeito a este aspecto de jurisprudência, a nos
sã postura é a de estarmos reconstruindo o Bra-
sil. É oLegislativo saindo das amarras em que
ele está colocado. O outro caminho seria o de
não entrarmos em detalhes na questão de "quorum".
Esta é uma questão procedimental da qual o bom
senso do Constituinte cuidará. Nós estamos em
nível de idéias e não de procedimentos. Dentro di!
to, acho que para um caso seria a maioria absolu
ta, mas para outro seria a maioria simples. Usi-
na nuclear talvez até pudesse ser dois terços.
Quem sabe se o caminho seria não entrar na ques-
tão procedimental, porque se generalizarmos os
dois terços chegaríamos à própria negação do coo
trole.	 /

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Vamos passar à votação, uma vez que a questão foi
bem discutida. A proposta do Deputado Antônio Cã
mara é no sentido de se aprovar o texto origi-
nal até a expressão "adiar investimentos" com o
adendo do Deputado Jonatan Barbosa, do Mato Gros
so do Sul, de exigência de "quorum" qualificado
de 2/3 para deliberação da matéria.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO CEARA (DEPUTADO ANTÔNIO CÂMARA) - Concordo com
o Dr. José Tarcízio de Almeida Meio quando ele
fala que o "quorum" de 2/3 é inadequado para apro
var essa matéria. Se aprovamos o orçamento por
maioria simples ou por maioria absoluta, e se es
te orçamento, às vezes, é aprovado por questão
partidária e o governador é de um partido majo-
ritário, a maioria esmaga a oposição e aprova a
matéria. Aí nós perderemos a oportunidade de in-
terferir na aplicação desse orçamento. Por outro
lado, somente após ser contraído um empréstimo
ou ficar definida a reserva de contingência é que
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se sabe a obra que vai ser construida, e às ve-
zes ela não é adequada. Seria uma oportunidade de
o Legislativo novamente interferir. Da mesma for
ma que aprovou o orçamento, poderia adiar inves-
timento e poderia frear o governo nesta tomada de
posição.

Apelo ao companheiro para que reduza este
"quorum" para maioria absoluta.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO MATO GROSSO DO SUL (DEPUTADO JONATAN BARBO-
SA) - Sr. Coordenador, eu não gostaria de pole-
mizar uma questão que entendemos não ser tão sim
pies como sepretende aqui neste afogadilho. Nós
que temos já alguma vivência, como Líder que fo-
mos do Governo, por quatro anos, sabemos que traz
um risco muito grande a norma prevista no texto.
Acho que o voto valoriza muito mais a responsabi
lidade dos parlamentares, inclusive das oposi-
ções. No meu Estado, venho de um partido que es-
tá no Governo e, no momento, defendo a participa
ção das oposições, porque só com 2/3 é que a opo
sição passa a ter o seu valor. Portanto, mante-
nho os 2/3, respeitando o ponto de vista dos co-
legas e, se for vencida esta proposta, acatarenDs
a posição da maioria.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Vamos colocar em votação a proposta do Deputado
Antônio Câmara, que é a de "quorum" de maioria
absoluta.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO MATO GROSSO DO SUL (DEPUTADO JONATAN BARBO-
SA) - Sr. Coordenador, a primeira proposta é a
de 2/3. Se ela for rejeitada, permanece a outra.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Em votação a proposta do Deputado Antônio Cámara
com adendo feito pelo Deputado Jonatan Barbosa de
"quorum" de dois terços.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO RIO GRANDE DO NORTE (DEPUTADO NÉLSON FREIRE) -
Apresentaria uma terceira proposta: se não cons
tasse "quorum" qualificado, nem de maioria abso
luta, haveria de se encontrar uma cu outra solu-
ção na Constituinte ou se deixaria isso para a
Assembléia Legislativa do Estado.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Tendo em vista a terceira proposta apresentada,
vamos colocar em votação o item dois com as su-
pressões já sugeridas e sem o "quorum". Em segun
do lugar, votaremos o "quorum". Acreditamos que
desta maneira, será mais fácil conduzir o proces
so de votação.

Em votação o item segundo.
Os Srs. Deputados que o aprovam com a supres

são a partir de "censurar e destituir" permane-
çam assentados. (Pausa)

Aprovado.
Vamos votar agora a questão do "quorum".
Em primeiro lugar, a proposta do Deputado Jo

natan Barbosa, de "quorum" de dois terços.
Os Srs. Deputados que aprovam a proposta per

maneçam assentados. (Pausa).
O Sr. Secretário está com dificuldade de afe

rir o resultado da votação, uma vez que nem to-
dos os Srs. Deputados são Presidentes. Vamos en-
tão pedir para que o Sr. Secretário faça a vota-
ção nominal, para que não haja dúvida com rela-
ção ao resultado. Com os dois terços pediria que
os Deputados que representam as Assembléias fos-
sem proferindo-o seu voto.

(A seguir cada Deputado vai proferindo o seu
voto nominalmente) .	-

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
O Sr. Secretário vai anunciar o resultado da vo-
tação.

O SR. SECRETÁRIO (DEPUTADO NÉLSON FREIRE) -
Resultado da votação: 2/3 - dez votos; sem "quo-
rum" - oito votos; contra o texto - um voto.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Em
face do resultado anunciado, vamos encerrara pro
posta com a inclusão do "quorum" de 2/3.

Vamos passar ao item 3: "adequação das estru
turas do Poder Legislativo ao seu novo papel com
intensificação dos trabalhos por comissões às
quais deverá ser atribuida competência para deli
berações definitivas."

Em discussão.
O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DE SANTA CATARINA (DEPUTADO JUAREZ FURTADO) - Sr.
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Presidente, entendo que este item já é para a
Constituição Estadual. Creio que não cabe no mo-
mento discutirmos este assunto.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO CEARÁ (DEPUTADO ANTÔNIO CÂMARA) - Sr. Presi-
dente, eu só queria um esclarecimento. O Plená-
rio perde sua atribuição de decidir em redação
final ou de tomar a última decisão se a Comissão
já decide definitivamente? Parece-me que o Ple-
nário ai perde sua atribuição.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Real
mente, conforme o texto, as comissões têm pleno
poderes.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO MATO GROSSO DO SUL (DEPUTADO JONATAN BARBO-
SA) - Sr. Presidente, minha dúvida é quanto à
questão fundamental dos prazos para as comissões.
A cobrança dos prazos não viria numa vírgula a
seguir? É uma sugestão.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - O
Dr. Tarcizio terá três minutos para esclarecimen
tos.

O SR. PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGIS-
LATIVA DE MINAS GERAIS (DR. TARCÍZIO DE ALMEIDA
MELO) - O propósito do item 3 é intensificar os
trabalhos das comissões com força de deliberação.
Para isso não se exclui a competência do Plená-
rio. O que é importante é que o Legislativo não
dependa, para tomar deliberações, só do seu Ple-
nário. Nós sabemos que muitas vezes essas deli-
berações plenárias são dotadas, até de artifí-
cios. Então, que superemos os artifícios median-
te uma gradação. Penso que poderíamos considerar
a contribuição no sentido de esclarecer que as
deliberações das comissões não excluem as do Pie
nârio.

Gostaria de esclarecer a S.Exa., o Sr. Pre-
sidente da Assembléia do Estado de Santa Catari-
na, que não se dirige essa proposta nQ 3 às As-
sembléias estaduais mas ao Legislativo Federal
em primeiro lugar.

Este é o objeto da atual Assembléia Consti-
tuinte, começando pelo Federal. Ele atuaria atra-
vés de uma Comissão, ao estilo do que acontece

nos Estados europeus mais adiantados. Na Itália,
por exemplo, o trabalho da Comissão é intenso e
tem força deliberativa.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO RODRIGUEZ) -
Dr. Tarcizio, quero louvar a sua intenção mas, pa
rece-me,numa análise superficial, que o profes-
sor está querendo é uma Constituição ideal, não
a possível. Realmente, na Constituição Estadual
as suas observações são válidas, só que não po-
demos ter como exemplo as grandes democracias,os
regimes já estabelecidos, já há muitos anos, com
democracia centenária. Temos de fazer uma Cons-
tituição que seja exatamente o espelho da reali-
dade brasileira. Não podemos avançar tanto, por-
que não vamos conseguir. Isso não é factível, em
bora seja o ideal. Temos de conseguir isso, avan
çando pouco a pouco. Não podemos sair de uma con-
fusão absoluta em que vivemos, em matéria deCons
tituição, para uma Constituição que seja pareci-
da com a Constituição Italiana, Sueca. Se fizer-
mos isto, faremos uma Constituição, não para o
Brasil mas, para a Itália, e para a Suécia.

Estou de pleno acordo com a sua intenção.
Mas, nós somos políticos, temos vivência políti-
ca. Não podemos dar a uma Comissão de 5 ou 7 mem
bros essa importância, essa responsabilidade que,
nos países de tradição de democracia, elas têm.
Eu sou contra, não porque a condene. Considero-a im-
portante, mas ela não é factível, não é brasilei
rã.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Continua em discussão.

Não havendo quem se manifeste, vamos colocar
em votação a proposta do Sr. Presidente do Rio
de Janeiro, pela supressão deste item.

Em votação.
Os Srs. Deputados que a aprovam, queiram per

manecer como estão. (Pausa)
Aprovado por unanimidade.
Proposta n9 4. "Acentuar a competência do Po

der Legislativo, como órgão fiscalizador, inclu-
sive quanto ao conhecimento das argüições refe-
rentes ao desempenho dos parlamentares, às prá-
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ticas de execução orçamentária e da política fi-
nanceira; à aprovação das principais investidu-
ras no Estado; à autorização prévia dos atos per
tinentes às relações internacionais; à celebra-
ção da paz e á declaração de guerra."

Em discussão.
Com a palavra o Sr. Deputado Atua Lins.
O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO AMAZONAS (DEPUTADO ÃTILA UNS) - Sr. Preside"
te, gostaria de, aproveitando a presença, na tri
buna, do Dr. Tarcizio de Almeida Meio, que ele
nos esclarecesse apenas este problema das organi
zações referentes ao desempenho dos parlamenta-
res. Volto a insistir no problema da aprovação
das principais investiduras que é uma caracterís
tica da proposta, embora saibamos que, em alguns
Estados, já existam cargos que dependem da apro-
vação da respectiva Assembléia. Mas isto aconte-
ce em poucos Estados. Na maioria, isto é atribui
ção do Governador ou do Presidente da República,
que fazem as nomeações por sua livre escolha. Eu
proporia a supressão da frase: "aprovação das
principais investiduras no Estado". E gostaria
de esclarecimentos sobre essa argüição referente
ao desempenho do parlamentar.

O PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS (DR. TARCÍZIO DE ALMEIDA MELO) -
No que diz respeito à "aprovação das principais
investiduras no Estado", eu me permitiria lem-
brar a V.Exa. que, na atual Constituição do Bra-
sil, já existe essa consagração relativamente aos
Embaixadores e aos principais membros dos Tribu-
nais da alta estrutura do Poder Judiciário. En-
tão, seria apenas uma colocação reafirmativa do
que existe no tradicional sistema presidencial
do Brasil.

Não estaríamos enveredando no problema pecu-
liar ao sistema parlamentar. Inclusive houve in-
tenção nossa, de não entrar nessa questão polê-
mica, e reafirmar o que é compatível com o regi-
me presidencial.

No que diz respeito a esta questão da argüi-
ção referente ao desempenho dos parlamentares,
penso que isto foi extraído da tese que	visava

estabelecer a soberania do Poder Legislativo so-
bre sua economia interna. Mas, entendo que isto
está implícito e poderia não ser colocado de for
ma ostensiva, no Manifesto. Penso que ficaria iiii
plícito dentro do conteúdo orgânico do Manifes-
to, e não é necessário ficar na berlinda. Quando
o Presidente da Assembléia do Rio de Janeiro men
cionou aspectos das Comissões, ele deu argumen-
tos estritamente políticos. E foi exatamente em
função do conteúdo político dos argumentos de S.
Exa. que eu, como técnico, me submeti aos seus
argumentos sem responder. Meu silêncio significa
exatamente que não me cabe interferir num domí-
nio em que V.Exas. pontificam: o domínio políti-
co.

Então, no que diz respeito a essa questão da
argüição referente ao desempenho parlamentar,
acho que isto pode ficar implícito no Manifesto,
até por uma questão de estratégia política, ou
seja, para não se ficar antipático.,

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Vamos continuar a discussão, só pediria aos Srs.
Deputados que procurassem ser objetivos, uma vez
que temos ainda 9 ítens para serem discutidos.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO RcÜRIGUEZ) -
A expressão "principais investiduras no Estado",
por exemplo, refere-se à Secretário de Estado?

O PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS (DR. TARCÍZIO DE ALMEIDA MELO) -
Como eu me permiti mostrar a V.Exas., dentro do
sistema presidencial brasileiro, seriam as mis-
sões diplomáticas permanentes, os embaixadores e
os membros dos Tribunais Superiores. O exemplo
da tradição brasileira é esse. É claro que a no-
va Constituição pode colocar outros, mas nós não
estamos propugnando no sentido de designar os car
gos. Seria apenas a idéia de o Legislativo con-
tinuar competente para abonar essas investiduras.
Evidentemente, a Constituinte poderá alongar ou
reduzir o alcance das aprovações, mas, manter o
princípio é que é a base do item quatro.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO RIO GRANDE DO SUL (DEPUTADO ALGIR LORENZON) -
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Sr. Presidente, o que se vê agora, na análise do
item quatro, é que nós, independentemente de re---
tomarmos a competência do Legislativo, estamos
propondo, também, avançar mais ainda na competên
cia dos demais Poderes. A tendência que se vê,
modernamente, é manter absoluta independencia dos
Poderes. Cabe ao Legislativo deliberar sobre o
seu orçamento, definir a sua conduta, enfim, pra
ticar todos os atos a ele pertinentes e, assim,
se deve fazer em relação aos demais Poderes. Há
uma tendência de se retirar do Executivo a indi-
cação dos membros dos Tribunais, deixando na es-
grita competência desses as indicações, promo-
ções, designações. Hoje, vemos a interferência
dos Poderes. O Executivo indica, o LeyisJativo
aprova. Temos, na minha visão, de nos preocupar
em retomar as nossas prerrogativas e, nesse ca-
so, avançamos desnecessariamente em relação à ma
nutenção desses itens. Ao Legislativo, a função
legislativa; ao Judiciário, a função judicante;
ao Executivo, a função administrativa. Esta é a
minha visão.

Esta visão alcança mais ainda as relações in
ternacionais, a celebração da paz e declaração
da guerra. Impossível, a dependência do Legisla-
tivo, a não ser nos casos excepcionais previs-
tos na Constituição. É que, às vezes, as deci-
sões devem ser imediatas, caso em que poderão ser
tomadas "ad referendum' do Legislativo.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Continua em discussão.

O PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS (DR. TARCtZIO DE ALMEIDA MELO)_-
Gostaria de pedir a V.Exa., por iniciativa pró-

pria, autorização para fazer um esclarecimento
porque o Presidente da Assembléia Legislativa do
Rio Grande do Sul se equivocou na leitura desse
item IV. Em verdade, quando se fala sobre a ce-
lebração da paz e declaraçãoda guerra, não está
a celebração da paz ligada à autorização prévia
dos atos pertinentes às relações internacionais.

Autorização prévia se refere exclusivamente
aos atos internacionais. O Poder Executivo	tem
celebrado tratados internacionais à revelia	do

Poder Legislativo. Existe um trabalho muito bom
do Prof. Gerson Boson, intitulado "O Legislativo
e as Relações Internacionais", em que salienta
que o Legislativo comanda as relações da suprema
cia do Estado. Existe um grande doutrinador que
dizia que o Poder Legislativo é o Poder da sobe-
rania do Estado. Todos os atos que envolvam a so
berania do Estado exigem a participação do Poder
Legislativo. Quando V.Exa. se refere à questão
especifica do Poder Judiciário, esta realmente é
uma questão a ser debatida pela Constituinte. Por
isto é que não estamos nos expondo a discriminar
cargos, mas todas aquelas investiduras quedigam
respeito A questão da soberania. E ai está o ca-
so das missões diplomáticas de caráter permanen-
te em quaisquer regimes. O Legislativo participa.
É um ato complexo por natureza.

Permita V.Exa. que, no que diz respeito à
celebração da paz e declaração da guerra, não
existe condicionantes de autorização prévia, mas
é ato da soberania do Estado do qual, em qualquer
sistema político, o Legislativo tem que partici-
par. Não estamos, com isto, invadindo a seara de
outro Poder, mas, reafirmando a principal atri-
buição do Poder Legislativo que é exatamente o
exercício da soberania do Estado. Ficar a sobera
fia exclusivamente no ato do Governo, sem ser ato
político, isso seria grave risco.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO D]fLTON LYRIO) -
Vamos colocar em votação a proposta do Deputado
do Rio Grande do Sul, de supressão deste item.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
PARÁ (DEPUTADO MARIUADIR SANTOS) - Estarros de acor
do, em parte, com a proposta do nobre colega d
Rio Grande do Sul. Achamos que a interferência do
Legislativo no Executivo, como ele frisou, já es
ta comprovada numa parte deste item. Conr ele dis
se, já estamos ultrapassando os limites do Poder
Legislativo. Então, suprimiria no item 4 a ex-
pressão "a aprovação das principais investiduras
no Estado", porque acho que isso é de competên-
cia do Executivo.
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O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -

Então, temos duas propostas: a primeira, dos Depu
tados Atua Lins e Algir Lorenzon.

O Deputado Algir quer a supressão de todo item
ou só de expressão contida em seu texto?

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEXISLATIVA DO
RIO GRANDE DO SUL (DEPUTADO ALGIR LORENZON) - Te
nho dúvidas agora, Sr. Presidente. Acho que deve-
ria ser melhor detalhada esta proposta.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
CEARÁ (DEPUTADO ANTÔNIO CÂMARA) - O texto diz "acen
tuar a competência". A competência já existe. De
modo que caberá aos constituintes avançarou não.
Na atual Constituição, há competência do Legisla
tivo para autorizar a nomeação de Ministros e Em
baixadores. Então, estamos aqui apenas dando in-
centivo aos Constituintes. Não vejo porque supri
mir todo o texto, a não ser as expressões "argfti
ções referentes ao desempenho dos parlamentares".

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO RODRIGUEZ) -
Chegamos à conclusão de que, tirando a expressão
"à aprovação das principais investiduras no Esta
do", tirando a expressão referente ao desempenho
dos parlamentares, de repente sobrou arenas a acen
tuação de uma coisa que já existe.

Voto pela proposta do Rio Grande do Sul, de
não tomarmos conhecimento do item IV./

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Vamos então colocar em votação, não havendo mais
quem queira discutir, as duas propostas existen-
tes: a do Deputado Atua Lins, que pretende ape-
nas a supressão da expressão "à aprovação das prin-
cipais investiduras no Estado" e "inclusive quanto
ao conhecimento das arg1iç6es referentes ao de-
sempenho dos parlamentares".

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
AMAZONAS (DEPUTADO ÁTILA LINS) - Ficaria então o
item 4, com a seguinte redação: "acentuar acompe-
tência do Poder Legislativo, como órgão fiscali-.
zador às práticas de execução orçamentária e da
política financeira; à autorização prévia dos atos
pertinentes às relações internacionais; à cele-
bração da paz e à declaração de guerra". Sairiam

as expressões: "inclusive quanto ao conhecimentc
das arg1ições referentes ao desempenho dos paria
mentares", e "à aprovação das principais investi
duras no Estado".

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Em votação a proposta do Deputado Atua Lins.

Os Srs. Deputados que a aprovem, permaneçam
como se encontram.

Com a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado Gil-
berto Rodriguez.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LB3ISIATIVA DO
RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO RODRIGUEZ) - Eu

gostaria que fosse observada a questão de ordem
levantada pelo Presidente da Assembléia do Mato
Grosso do Sul, quanto à precedência da votação
da proposta do Rio Grande do Sul, que foi a pri-
meira.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Pedimos ao Sr. Secretário que nos informe qual a
primeira proposta apresentada à Mesa.

Novamente vamos submeter a proposta do Depu-
tado Atua Lins à votação.

Os Srs. Deputados que a aprovem, permaneçam
como se encontram. (Pausa) Aprovada, tendo rece-
bido um voto contrário.

Prejudicada, portanto, a proposta do Rio Gran
de do Sul.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LBIS1ATIVA DO
RIO GRANDE DO SUL (DEPUTADO ALGIR LORENZON) - Eu
estou confuso quanto ao processo de votação, in-
clusive porque entendo que ele deva ser por par-
tes. Essa eu acho que é competência exclusiva do
Legislativo. Entendo que deve ser acentuada, ca-
racterizada, ressaltada.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
"Data venia", Sr. Deputado, tendo em vista que a
matéria foi exaustivamente discutida e o Deputa-
do Atua Lins, de viva voz, fez a sua proposta e
nós já a submetemos à votação, consideramos a ma
téria como vencida.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LFXIISLATIVA DO
PARÁ (DEPUTADO MARIUADIR SANTOS) - Sr. Presiden-
te, nós fizemos uma proposta que era para supres-
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são apenas do texto da aprovação das principais
investiduras no Estado. E essa proposta não foi
votada.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Não foi votada pelas mesmas razões. V.Exa. fez es
sã proposta e o Deputado Atua fez um adendo a
ela. Tendo em vista que a proposta foi aprovada,
inclusive com o voto de V.Exa., as demais fica-
ram prejudicadas.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
PARA (DEPUTADO MARIUADIR SANTOS) - A minha pro-
posta é totalmente independente da dele.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Mas a expressão também foi retirada.

Eu pediria ao Secretário que lesse a redação
final da proposta.

o SR. SECRETÁRIO (DEPUTADO NÉLSON FREIRE) -
A redação final passa a ser a seguinte: "Acentuar
a competência do Poder Legislativo, como órgão
fiscalizador, inclusive quanto ao conhecimento das
argüições referentes ao desempenho dos Parlamen-
tares, às práticas de execução orçamentária e da
política financeira; à aprovação das principais
investiduras no Estado; à autorização prévia dos
atos pertinentes às relações internacionais; à
celebração da paz e à declaração de guerra."

Exatamente neste trecho está contida a emen-
da de V.Exa., que suqer a supressão apenas de
parte do texto.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
PARA (DEPUTADO MARIUADIR SANTOS)-"À aprovação das
principais investiduras."

O SR. SECRETÁRIO (DEPUTADO NÉLSON FREIRE) -
A Secretaria comunica ao Deputado que, como a su
gestão de V.Exa. havia sido idêntica à proposta
do Deputado Atua, que foi feita logo no início
dos trabalhos, e como ele acrescentou à proposta
inicial a supressão de outro trecho do item 4, pre
valece a proposta do Deputado Atua; tendo sido

colocada em votação, prevalece o resultado da vo
tação então apurada.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
PARA (DEPUTADO MARIUADIR SANTOS) - Eu sugeriria
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que fosse colocada em votação a proposta que nós
fizemos.

O SR. SECRETÁRIO (DEPUTADO NÉLSON FREIRE) -
Passo a palavra ao Coordenador dos trabalhos.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Deputado, com a devida venia, a matéria foi ven-
cida, uma vez que já houve votação com apenas um
voto contrário. Nós lamentamos, mas pedimos ao
Secretário que faça as anotações para a ata.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
MATO GROSSO DO SUL (DEPUTADO JONATAN BARBOSA) -
Eu esperava que minha proposta fosse colocada em
votação posteriormente.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
RIO GRANDE DO SUL (DEPUTADO ALGIR IDRENZON) - Con
sulto a V.Exa., Sr. Coordenador, se cabe reque-
rer renovação de votação.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Se o Plenário deseja renovar a votação nós assim
procederemos. Vou submeter a matéria ao Plenário.
Os Srs. Deputados que concordem com a nova vota-
ção da matéria, permaneçam sentados.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
AMAZONAS (DEPUTADO ÁTILA LINS) - Assim V.Exa. abre
um precedente perigoso.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
A Mesa age de maneira democrática, justamente em
atenção ao nobre Deputado para que ele não se sin
ta constrangido.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
PIAUÍ (DEPUTADO LUCIANO NUNES SANTOS) - Queremos
que aqui seja colocada a questão come foi apre-
sentada. Parece-me que há uma interpretação di-
ferente por parte do Presidente, pois a segunda
proposta nada mais é que a do Deputado Atua Lins.
Veio apenas reforçá-la. Como ele era o primeiro
inscrito, de acordo com a teseda exclusão, se a
matéria colocada em votação já foi aprovada, as
demais se encontram prejudicadas.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LRIISIATIVA DO
RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO RODRIGUEZ) - Eu
sugiro aos deputados que não concordaram com a
proposta do Amazonas que façam, agora, consignar
em ata que estão votando contra. Parece-me que é
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o caso do Rio Grande do Sul e do Pará. Assim fi-
ca resolvido o problema.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Vamos colocar em votação a proposta do Deputado
Atua Lins esclarecendo que se for aprovada, as
demais ficarão prejudicadas. Peço ao Sr. Secretá
rio que proceda à leitura da proposta.

O SR. SECRETÁRIO (DEPUTADO NÉLSON FREIRE) -
Está em votação a proposta do Deputado Átila Lins
que diz: "acentuar a competência do Poder Legis-
lativo como órgão fiscalizador das práticas de
execução orçamentária e da política financeira.
Autorização prévia dos atos pertinentes às rela-
ções internacionais, à celebração da paz e à de-
claração de guerra."

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Em votação. Os Srs. Deputados que a aprovem, per
maneçam sentados. (Pausa) . Aprovada, com quatro
votos contra.

O SR. SECRETÁRIO (DEPUTADO NÉLSON FREIRE) -
Vou ler o item cinco: "garantir ao Poder Legisla
tivo: orçamento próprio e competência para dis-
por com exclusividade sobre sua organização e cria-
ção de cargos; a liberação dos recursos orçamen-
tários que lhe forem consignados mediante fluxo
previamente aprovado, implicando a sua inobser-
vãncia em sanções aos transgressores".

Em discussão.
O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO TODRIGUEz) - Ape
nas queria esclarecimentos sobre a questão da cria-
ção de cargos, cuja iniciativa já é do Legislati
vo. Gostaria de saber qual a intenção do autor.
Acho que o que o Dr. Tarcízio desejaria é que a
criação de cargos se desse através de projeto de
resolução. É a única dúvida que me parece caber
aqui. O processo de criação por lei determina a
sanção do Governador, e me parece que ele sugere
o processo de criação de cargos através de proje
to de resolução.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Com a palavra o Prof. José Tarcizio, por três
minutos.

O PROFESSOR JOSÉ TARCrZI0 -É exatamente o que
v.Exa. enfocou, Sr. Deputado. Pela tradição do
Direito Constitucional Brasileiro, até a Consti-
tuição Militar, os Legislativos podiam, através
de resolução própria dispor sobre sua economia.
A partir do processo revolucionário de 64, foi
que esses direitos foram sendo progressivamente
retirados do Legislativo.

O que se propõe é o restabelecimento dessas
prerrogativas, que configuram também a autonomia
legislativa.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Não havendo mais quem queira discutir esse item,
vamos coloca-lo em votação.

Os Srs. Deputados que o aprovem, queiram per
manecer assentados. (Pausa) . Aprovado.

Item VI - "A criação de um Estado-membro, ou
alteração dos respectivos territórios não deve
ser decisão unilateral do Poder Central, mas de-
corrente de resolução solidária do Gongresso Na-
cional e das Assembléias Legislativas das Unida-
des interessadas."

Em discussão. (Pausa) . Não havendo quem quei
ra discuti-la, em votação.

Os Srs. Deputados que o aprovem, permaneçam
assentados. (Pausa) . Aprovado.

Item VII - "Restringir a intervenção federal
aos casos de agressão estrangeira, manutenção da
ordem e da tranqüilidade nos Estados-membros, me
diante requisição dos respectivos Governos, as-
sim como para o resguardo do cumprimento das leis
e decisões dos Tribunais Federais."

Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir esse item,

coloco-o em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovem, permaneçam

como se encontram. (Pausa) . Aprovado.
Item VIII - "A criação de um organismo pari-

tario composto por representantes do Congresso Na-
cional e do Poder Executivo Federal, das Assem-
bléias Legislativas e dos Poderes Executivos Es-
taduais para a planificação do Orçamento Federal."

Com a palavra o nobre Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
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O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEY3ISLATWA DO
RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO RDDRIGUEZ) - Eu
voto contra, Sr. Presidente, porque acho que es-
sa matéria deve ser da iniciativa do Executivo Fe-
deral.

A participação dos Legislativos e Executivos
Estaduais na elaboração de um Orçamento Federal
seria, a meu ver, a ingerência indevida nas atri
buições do Poder Executivo Federal.

Acho que os Deputados Federais e os Senado-
res, são nossos representantes na aprovação do
Orçamento Federal.

Então, o meu voto é contrário.
O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -

Então, V.Exa. propõe a supressão desse item.
O SR. VICE-PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLA -

TIVA DE SÃO PAULO (DEPUTADO EDSON EDINHO DE ARAÚ
JO) - Gostaria de ouvir o autor da proposta, qu
talvez pudesse melhor elucidar seus objetivos.

Em princípio, concordo com o pronunciamento
do Presidente da Assembléia Legislativa do Rio
de Janeiro, mas seria interessante que ouvíssemos
o Prof. Tarcizio, considerando a sua presença aqui
neste momento.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Com a palavra o Prof. Tarcízio, pelo prazo de três
minutos, para o esclarecimento solicitado.

O PROF. TARCtZIO - No que diz respeito ao item
VIII, o que se propõe, a partir do modelo ameri-
cano, em que a Federação é bastante atuante, é a
participação dos Estados-membros. É uma partici-
pação efetiva, sem excluir a competência federal
na elaboração do seu Orçamento.

Existe a "National Conferenc&', formada pelas
Assembléias Estaduais. E esta "National Conference",
se reúne e influi no Orçamento Federal, mas a in-
fluência no processo será mista, será paritária.
Os Estados-membros influenciam através de um ór-
gão paritário nas primeiras movimentações do pro
cesso orçamentário federal. E o que se procura
através desse sistema é fazer-se uma distribui-
ção das rendas de tal modo que os Estados, por
exemplo, os mais fortes financeiramente, possam
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contribuir, no equilíbrio federativo, com rendas,
mediante distribuição aos Estados menos aquinhoa
dos.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO FJDR[GUEZ) - Seu
exemplo é exatamente o dos Estados Unidos, onde
a arrecadação maior é realizada pelos governos lo
cais e não como aqui onde esta se concentra no
Governo Federal, na União. Se não fizermosuna te
forma tributária que premie os Estados - e só ali
os Estados teriam o poder arrecadador - ou pre-
mie o município, como na Alemanha - onde o muni-
cípio arrecada tudo -, sem estas condições, tal
proposta será letra morta, porque os próprios Depu
tados Federais não vão aceitar que se coloque uma
emenda que lhes retire, de certa maneira, o po-
der de barganhar nas decisões do processo de ela
boração do orçamento. O que pretendemos é uma
maior competência nas decisões. Automaticamente
o Poder Legislativo já vai poder emendar o orça-
mento, o que não pode fazer agora. O Poder Legis
lativo terá então uma maior amplitude para deci-
dir de forma eficiente na elaboração do orçamen-
to. Os Estados do Brasil não têm esta condição de
arrecadador da maioria dos impostos, também não
têm direito de opinar. Bastaria a retomada de com
petência para que pudessem opinar via Deputado,
o que é do nosso interesse.

O SR. PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLA
TIVA DE MINAS GERAIS (DR. JOSÉ TARCÍZIO DE ALMEI
DA MELO) - Se V.Exa. me permite gostaria de pon-
derar o seguinte: essas assertivas de V.Exa. es-
tão corretas dentro do prisma da atual Constitui
ção. Mas, se nós nos colocarmos num prisma novo
de construir uma nova Constituição, no item 9 nos
estamos prevendo uma

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEXISLATIVA DO
RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO WDRIGUEZ) - Uma
reforma tributária pelo que entendi.

O SR. PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLA
TIVA DE MINAS GERAIS (DR. JOSÉ TARCÍZIO DE ALMEI
DA MELO) - Exatamente. Uma reforma tributária no
sentido de que seja repartida a competência, se-
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ja descentralizada a federação. Com essa descen-
tralização, os Estados-membros vão ter muita for
ça, vão ter muito dinheiro para repartir.

Penso que V.Exas., como representantes esta-
duais numa situação de reconstrução, já que teo-
ricamente salmos do zero para construirmos urna no
vã ordem jurídica, no mínimo, devam reivindicar
que os Estados-membros possam tributar todos os
fatos relativos a seu território.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO IODRIGUEZ) - Sr.
Professor, penso da seguinte maneira: Eu não gos
taria que o Vereador interferisse na elaboração
do orçamento estadual. Acho que sou um represen-
tante com a competência necessária para elaborar
o orçamento estadual sem qualquer interferência.
Pela proposta seria como se se determinasse que
o Vereador se fizesse representar como membro do
Poder Legislativo Municipal na elaboração do or-
çamento estadual. Ainda não é o momento. Temos de
trabalhar com a bola no chão. Temos de trabalhar
com a realidade. Não vamos permitir este item, por
que tira do legislador federal esta competência
que é exclusiva dele. Há que se observar que, com
aquela competência ampliada que o Poder Legisla-
tivo terá forçosamente na nova Constituição ser-
lhe-á permitido interferir sem que, contudo, se
configure uma ingerência indevida na elaboração do
orçamento federal.

O SR. PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGIS-
LATIVA DE MINAS GERAIS (TARCÍZIO DE ] L\UvIEIDA NELO) -
Gostaria de colocar a seguinte questão: aqui no
Brasil somos uma federação de direito, mas somos
um Estado unitário de fato. É contra isto que nos
insurgimos. Para que nossa Federação seja verda-
deira, é necessário que os Estados-membros par-
ticipem das decisões nacionais.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
RIO GRANDE DO SUL (DEPUTADO ALGIR LORENZON) -Sr.
Presidente, pela leitura detalhada dos itens 8
e 9 , vemos que eles se completam.

Eu proponho a inclusão do item 9
Quanto ao 8 , a modificação é a remuneração

e a inclusão do termo "oropondo".
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O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO RODRIGUEZ) -
Retiro minha proposta.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Com relação à proposta do Rio Grande do Sul, aque
les que estiverem de acordo permaneçam assenta-
dos.

Em discussão. (Pausa) - Não havendo quem quei
rã discuti-la, vamos passar à votação.

Aqueles que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. Aprovada.

Vamos passar ao 109 item, que corresponde no
original à 11 proposta.

"A Organização Municipal deverá ser da com-
petência exclusiva do Estado-membro."

Em discussão. (Pausa) - Não havendo quem quei
ra.discutir, passamos à votação.

Aqueles que estão de acordo, queiram perma-
necer assentados. Aprovado.

Passemos ao 119 item, que no texto original
corresponde à l2 proposta.

"Revisão do processo de institucionalização
das reqiões metropolitanas, para sua inserção no
sistema federal brasileiro, como entidades polí-
ticas.

Em discussão. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

RIO GRANDE DO SUL (DEPUTADO ALGIR LORENZON) -Co-
mo se daria esta inserção como entidades políti-
cas?

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Solicito esclarecimento ao autor da proposta.

A SRA. ASSESSORA DO PROCESSO LEGISLATIVO DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS (NATALIA DE
MIRANDA FREIRE) - Esclarecemos que o objetivo da
proposta é encarecer aos Constituintes federais
a necessidade de se tratar a região metropolita-
na como entidade dotada de poder político, deten
tora de poder de editar o seu próprio direito. -

O art. 164 da Constituição Federal atribuiu
à União a faculdade de estabelecer regiões	me-
tropolitanas para a realização de serviços	co-
muns.
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Hoje, a região metropolitana é uma realidade.
Entretanto, faz-se necessária sua inserção, como
entidade política, na federação brasileira. O que
se propõe é urna descentralização que introduza
na Constituição o regionalismo, como nível de po
der e de administração: o regionalismo constitu-
cional, que inclua as regiões metropolitanas co-
mo entidades dotadas de administração e de gover
no.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DÍLTON LYRIO) -
Continua em discussão.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO RODRIGUEZ) -Não
entendi a questão. Não sei se esta participação
política pode conviver com as idéias centrais do
federalismo.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
PIAUÍ (DEPUTADO LUCIANO NUNES SANTOS) - Que seja
conferid ao novo município autonomia para che .

-gar, sem nenhuma ponte estadual, ao Planalto. E
que seja reconhecida às regiões metropolitanas a
mesma autonomia? É o que entendi.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Pediria ao Dr. José Tarcísio que prestasse mais
alguns esclarecimentos.

O SR. PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGIS-
LATIVA DE MINAS GERAIS (TARCÍZIO DE ALMEIDA MEL-
LO) - Pelo que eu percebe, atualmente, a Consti-
tuição do Brasil não prevê que as regiões metro-
politanas existentes legislem. Elas não têm po-
der normativo próprio. As normas são oriundas dos
Estados-membros ou dos municípios. Ás vezes, as
normas intermunicipais dependem dos municípios,
ou de um órgão que se integre pelos municípios
envolvidos. O que se prevê então é que às regiões
metropolitanas seja dada competência normativa
para resolverem, por si próprias, problemas re-
lativos a questões intermunicipais.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO RODRIGUEJ -
Mas cada região metropolitana já dispõe de um ór
gão, o Conselho Deliberativo, que é	integrado
por prefeitos, onde exercem sua competência. Não

entendo em que se beneficiariam as regiões metro
politanas, uma vez que elas são essencialmente
estaduais. É uma reunião de municípios, sob a su-
pervisão do Estado,através de um órgão. É o que
acontece no Estado do Rio, e acredito que deve
acontecer em outros Estados. Acredito que o
que se nrocura alcançar é um órgão de maior ex-
pressão e maior agilidade para obtenção de ver-
bas. Acho que isso não tem sentido político.

O SR. PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGIS-
LATIVA DE MINAS GERAIS (TARCIZIO DE ALMEIDA MEL-
LO) - Pelo que depreendi, hoje, na organização
política do Brasil, as regiões metropolitanas não
funcionam de "moto próprio" e sim através de um
órgão em que os municípios que a compõem delibe-
ram por ela. O que se pretende é que elas compa-
reçam, na Constituição, além da União, dos Esta-
dos e dos municípios, como um órgão com força de
liberativa própria. Inclusive deveria haver o
elenco daquelas matérias cuja competência de de-
cisão caberia a elas, não através dos municípios
que a compõem, mas por si próprias. A Constitui-
ção diz: compete à União ... , compete aos Estados-
membros ..., etc. Então, o que se propõe, seria
acrescentar: compete às regiões metropolitanas

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
RIO GRANDE DO SUL (DEPUTADO ALGIR LOREZON) - Com
licença do Sr. Presidente da Assembléia do Rio
de Janeiro, pergunto ao Senhor: nesse caso não se-
ria a criação de um novo nível administrativo e
político? Ou como já foi lembrado aqui, a exem-
plo dos Estados Unidos, o Condado?

O SR. PROCURADOR-GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGIS-
LATIVA DE MINAS GERAIS (TARCÍZIO DE ALMEIDA MEL-
LO) - O que se está pretendendo é conferir àqui-
lo que hoje é apenas administrativo uma conota-
ção política. Então, nós teríamos, na Federação,
ao invés de três graus, também um quarto grau.

Realmente ainda não amadureci minha opinião
sobre esse tema e estou sendo apanhado de surpre
sã.

90
	

91



O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISALTIVA DO
RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO RODRIGUEZ) - So
licito ao Sr. Coordenador a retirada dessa pro-
oosta.	 -

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Em votação a proposta do Sr. Deputado Gilberto
Rodriouez. Não havendo quem mais queira discutir
a matéria dou-a por encerrada.

Em votação. Os Srs. Deputados que estão de
acordo queiram permanecer como se encontram. Apro-
vada por unanimidade.

Proposta n9 13: "Institucionalização da con-
ferência de Governadores ou criação de órgão
equivalente, incumbido de propor à União formas
de descentralização do poder." Em discussão.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - No
que se refere ao item n9 13, pessoalmente enten-
do que não estamos preparados para discutir o as
sunto. Proponho que seja retirado.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Em votação a proposta de retirada desse item. Os
Srs. Deputados que o aprovam, permaneçam como se
encontram. Aprovado.

Temos ainda as propostas apresentadas por São
Paulo.

O SR. VICE-PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLA-
TIVA DE SÃO PAULO (DEPUTADO EDINHO COELHO) - Ten
do em vista as propostas apresentadas por Minas
Gerais, que acabaram de ser apreciadas, entendo
que alguns itens da nossa proposta ficaram pre-
judicados. No tocante ao fortalecimento da Fede-
ração, à Reforma Tributária, acho que foi devi-
damente abordado. O item b, que propõe o alarga-
mento da competência legislativa, também já foi
abordado.

Resta o item 'b de fortalecimento do prin-
cipio da legalidade. É necessário acabar com a
legislação por meio de decretos, portarias, e
instruções. Todos estes pontos já foram aborda-
dos. Restariam então os itens relativos ao for-
talecimento do principio da legalidade, à recu-
peração da imunidade parlamentar e à maior repre
sentatividade dos Estados no Congresso Nacional,
com a reformulação do art. 39 da vigente Cons-

tituiçáo,que estabelece o teto de 60 Deputados
Federais por Estado.

Pediria a apreciação desses itens pelo Ple-
nário.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO RODR[GUF) - Com
relação às propostas do Estado de São Paulo, gos
tarja de destacar oitem que nos interessa muitc
que é o referente à imunidade parlamentar. Não
temos imunidade parlamentar, temos um foro pri-
vilegiado, que é diferente de imunidade. Gosta-
ria de que o Plenário desse ênfase a este assun-
to, porque está diretamente vinculado à indepen-
dência da atuação parlamentar. Gostaria de que,
ao votarmos todos os itens, ressaltássemos esse
item, que ainda não foi abordado.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DÍLTON LYRIO) -
colocaremos em votação como vinhamos fazendo. Em
discussão o item "b".

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
AMAZONAS (DEPUTADO ATILA LINS) - Gostaria de pon
derar a respeito das palavras do Deputado Edinho,
no sentido de que fizéssemos anexar às propostas
aprovadas todos os itens e sugestões que ele apre
sentou. Diz o regulamento que as propostas apro-
vadas serão entregues a uma comissão de 5 mem-
bros para se fazer a elaboração do documento. Entendo
que as sugestões apresentadas por São Paulo po-
deriam muito bem enriquecer as propostas que fo-
ram apresentadas por Minas Gerais, enriquecendo
também o "Compromisso de Ouro Preto". Não vejo
por que não recebermos a proposta de São Paulo que
se refere ao fortalecimento da Federação e do P0
der Legislativo, pois assim teríamos mais um sub-
sídio para o "Compromisso de Ouro Preto." Por ou
tro lado, a proposta é no sentido de que aprove-
mos todas as sugestões de São Paulo. E,objetiva-
mente, o Deputado Edinho Araújo propôs a sua re-
tirada. Quanto ao problema de imunidades, concor
do com o Presidente do Rio de Janeiro, por se tra-
tar de um assunto que merece de todos nós uma
atenção especial.
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O Deputado Gilberto Rodriguez frisou muito
bem que nós não temos imunidades, temos apenas
foro esoecial. Estamos com um problema sério no
Amazonas com um Deputado sendo processado e a Me
sã Diretora tendo que sustar o processo. Entendo
não estar bem definida a nossa postura com refe-
rência às imunidades dos parlamentares estaduais.
A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Ama
zonas vai sustar o processo, sabendo que o Tri-
bunal de Justiça vai recorrer ao Supremo. Com is
to, ganhamos tempo até a Constituinte. Realmente,
até lá, será definida a situação real do Deputa-
do Estadual.

De forma que entendo ser o assunto da maior
importância. Todos nós devemos ter uma discussão
ampla e profunda sobre o que diz respeito às imu
nidades parlamentares.

O SR. SECRETÁRIO (DEPUTADO NÉLSON FREIRE) -
Continua em discussão.

Não havendo quem queira mais discuti-lo , vã
mos colocar a matéria em votação.

Os senhores Deputados que o aprovam, queiram
permanecer como se encontram<( ausa) . Aprovado.

Item "c". Recuperação das Imunidades parla-
mentares.

Em discussão. Não havendo quem queira discu-
tir esse item, vamos colocá-lo em votação. (pau-
sa). Aprovado.

O SR. SECRETÁRIO (DEPUTADO NÉLSON FREIRE) -
O 39 item da proposta de São Paulo trata da maior
representatividade dos Estados mais populosos no
Congresso Nacional.

Em discussão. (Pausa).
Faria um apelo ao Deputado autor das propos-

tas, para que fosse suprimido do elenco de pro-
postas apresentadas neste momento o item 39 da
Proposta da Delegação de São Paulo, porque ele
viria trazer problemas para os Estados pequenos
e dificilmente esta proposta será aceita	peloCongresso Nacional.

Faço este apelo e acredito até que os nobres
colegas das Assembléias do Nordeste terão opor-
tunidade de discutir com mais profundidade o as-

sunto. Sugiro que o assunto fique para uma pró-
xima oportunidade.

O SR. SECRETÁRIO (DEPUTADO NÉLSON FREIRE) -
Continua em discussão. (Pausa). Não havendo	ou-trs propostas, coloco-o em votaçao.

Os senhores Deputados que o aprovam, queiram
permanecer como estão (Pausa).

O SR. VICE-PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLA-
TIVA DE SÃO PAULO (EDSON EDINHO COELHO ARAÚJO) -
Entendo que essa preocupação é também a de São
Paulo e, também daqui a pouco, será de Minas Ge-
rais, que tem 53 Deputados Federais no Congresso
Nacional. Devemos discutir melhor o assunto. Ten
do em vista o avançado da hora e também os com-
promissos aos quais temos de atender, retiro a
proposta, com o compromisso de voltar ao assunto
em outra oportunidade.

O SR. SECRETÁRIO (DEPUTADO NÉLSON FREIRE) -
Agradeço ao nobre Deputado da Assembléia do Rio
de Janeiro. (Palmas).	 -

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Ainda temos uma proposta do Pará e depois uma mo
ção apresentada pelo Deputado Juarez Furtado de
Santa Catarina. A proposta do Pará é no sentido
de se condicionar a isenção de impostos estaduais
à deliberação ou ratificação das respectivas As-
sembléias Legislativas e Câmaras Municipais, ca-
so seja prevista como matéria da legislação fe-
deral.

Não havendo quem queira discuti-la, em vota-
ção.

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam
assentados. (pausa). Aprovada.

Temos ainda uma moção apresentada pela Assem
bléia Legislativa de Santa Catarina, distribuída
em avulso aos presentes.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE
SANTA CATARINA (DEPUTADO JUAREZ FURTADO) - Estamos ten
taricio conduzir a nossa ação, sem exclusão, sentindo
que, pela exigúidade do prazo, teremos que ir
apresentando nossas sugestões para que os consti
tuintes possam estudá-las. Mas ainda insisto em
que a UPI é o caminho para a execução; ainda in-
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sito em que o povo tem que participar. A parti-
cipação do povo tem sido muito pequena. Acho que
ainda há tempo de o povo participar da Assembléia
Constituinte. Em Curitiba pusemos todos os re-
cursos financeiros e humanos à disposição dos ór
nãos que deveriam participar. Enfim, é preciso
que tomemos uma posição antes, durante e depois
da Assembléia Nacional Constituinte. Salvo melhor
juízo, teríamos que aprovar a moção. Eu soucon-
tra as comissões. O Congresso Nacional está fun-
cionando com subcomissões. Nós poderíamos, para
agilizar nossos trabalhos, deixar que o povo par
ticipasse mais.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Continua em discussão a moção.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEX3ISIATIVA DO
AMAZONAS (DEPUTADO ATILA LINS) - Gostaria de ra-
tificar um elogio que fiz ao Deputado Juarez Fur
tado que, realmente, no Congresso em Curitiba deu
uma colaboração valiosa, na UPI. Na próxima quar
ta-feira estarei em Brasília, tentando viabili-
zar o trabalho entre as Assembléias e o Congres-
so Nacional, de tal forma que os deputados fede-
rais possam ir a seus Estados, dentro de um cro-
nograma apresentado pelo prezado Presidente Jua-
rez Furtado e para que possamos, desta forma, ao
longo da Constituinte, ainda fazer com que o povo e
a sociedade se façam presentes por via das Assem
bléias de todos os Estados. Eu me congratulo com
o Deputado Juarez Furtado e o convido a me acom-
panhar a Brasília.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
MATO GROSSO DO SUL (DEPUTADO JONATAN BARBOSA) - O fi-
nal deste nosso trabalho esta sendo coroado com uma
moção expressiva e objetiva da Assembléia Legis-
lativa de Santa Catarina. Ela envolve os princi-
pais temas relativos ao Poder Legislativo. Eu pe
diria vênia ao nosso Presidente da Assembléia d
Santa Catarina, para subscrever essa moção. Sin-
ceramente, acho que seria importante que todos

pudessem subscrevê-la já que ela transmite fiel
mente nosso pensamento.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE
SANTA CATARINA (DEPUTADO JUAREZ FURTADO) - É uma
honra para mim, Sr. Deputado.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Em votação a moção do Deputado Juarez Furtado.

Os Senhores Deputados que a aprovem queiram
permanecer como se encontram. (Pausa) . Aprovada
or unanimidade.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
AMAZONAS (DEPUTADO ÁTILA LINS) - Neste final,gos
taria de esclarecer algumas dúvidas. Será elabo-
rado o manifesto de Ouro Preto, alterando o pra-
zo para que as Assembléias apresentem suas	su-
gestões á Assembléia Nacional Constituinte.	Eu
gostaria de saber se nós levaríamos as propostas
diretamente a Brasília, ou se as levaríamos à
UPI diretamente. Em segundo lugar, se a Consti-
tuição Federal irá deixar uma abertura para uma
atuação mais eficiente das Assembléias. Isto diz
respeito àqueles aspectos dos temas regionais.
Gostaríamos que no "Compromisso de Ouro Preto"
constasse um apelo para que nas disposições tran
sitórias da Constituição Federal figurasse nor-
ma que assegure às Assembléias Legislativas P0
der Constituinte. Esses pontos deverão	constar
do "Compromisso de Ouro Preto". Deverá constar a
proposta de passarmos a ser constituintes, não
como um apelo, mas como uma decisão do Encontro
dos Presidentes das Assembléias Estaduais, o que
permitirá às Assembléias elaborar suas Constitui
ções, abordando temas locais. Creio que ainda h
uma indefinição quanto ao local para onde envia-
ríamos as nossas sugestões: caberia à UPI enca-
minhá-las à Assembléia Nacional Constituinte ou
as Assembléias Estaduais tomariam as decisões?

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DÍLTON LYRIO) -
Devolvemos a palavra ao Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais para que
S.Exa., antes de encerrar os trabalhos, preste
também os esclarecimentos solicitados por V.Exa.

96	 1	 97



O SR. VICE-PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLA-
TIVA DE SÃO PAULO (DEPUTADO EDSON EDINHO COELHO
ARAÜJO) - Gostaria apenas de uma informação dos
demais Presidentes. No dia 24 de maio estará em
São Paulo o Sr. Deputado Egídio Ferreira Lima,na
condição de Relator da Comissão de Organização
dos Poderes e Sistema de Governo, e	parece-me
que ele também estaria visitando outras Assem-
bléias Legislativas, colhendo subsídios para sua
Comissão. Então, gostaria de saber, do Sr. Pre-
sidente da UPI e dos demais, se em suas Assem-
bléias existe esta comunicação e se vai passar
por lá o Relator desta Comissão Constituinte. Es
tou sendo informado de que o Deputado Egídio Fer
reira Lima estará no dia 28 aqui em Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE DA UPI (DEPUTADO LUIZ ALBER
TO MARTINS) - Ele fará uma visita a cada uma da
Assembléias Legislativas do País. Estamos tentan
do organizar, junto às lideranças partidárias,vi
sitas parlamentares e um contato efetivo com as
pooulações, dentro da proposta do Deputado Jua-
rez, de Santa Catarina. A proposta do Deputado
Juarez é no sentido de que a UPI coordene, junto
às Assembléias Legislativas e ao Congresso Nacio
nal, visitas de parlamentares federais às Assem-
bléias Legislativas, com o objetivo de colher
subsídios de forma ordenada.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
MATO GROSSO DO SUL (JONATHAN BARBOSA) - Nós fa-
ríamos aqui uma sugestão, no sentido de a UPI
propor, através da Comissão Pró-Constituinte,uma
visita dos presidentes e relatores de Comissões
ou de Sub-Comissões da Constituinte às diversas
Assembléias. Se isto acontecer por interrrdio das
Lideranças Partidárias, acreditamos que irá di-
minuir ou esvaziar aquilo que já está prevalecen
do, por ecomendação da UPI, que é o trabalho da
Comissão Especial pró-Constituinte.

O SR. PRESIDENTE DA UPI (DEPUTADO LUIZ ALBER
TO MARTINS) - Estou fazendo referências às lide-
ranças partidárias, mas no Congresso Nacional.
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O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
MATO GROSSO DO SUL (DEPUTADO JONATHAN BARBOSA) -
Entendi que V.Exa. estivesse se referindo às li-
deranças partidárias das Assembléias Legislati-
vas.

O SR. PRESIDENTE DA UPI (DEPUTADO LUIZ ALBER
TO MARTINS) - Nossa tentativa é fazer com que os
Constituintes, em bloco, possam visitar todas as
Assembléias e, assim, discutir com os diversos se
mentos das Assembléias, com a orientação, eviden
temente, dos Presidentes das Assembléias Legisla
tivas.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Na
verdade qostaríamos que esta reunião de hoje se
prolongasse por mais algumas horas, pois, temos
ainda muitos temas a serem discutidos. No entan-
to, não podemos, de maneira alguma, prolongar mui-
to esta Reunião. Gostaria de colocar para os co-
legas toda expectativa que este evento gerou no
nosso meio político e na imprensa. Nesse período,
todos os jornalistas têm me procurado para saber
a respeito dos temas desta Reunião.

Sempre afirmei, em todas as minhas entrevis-
tas, que o principal objetivo desta Reunião é
marcar a posição das Casas Legislativas pela va-
lorização do Poder. Acredito que na discussão de
todos os temas, ficou bem clara essa nossa posi-
ção.

Já são quase oito horas e proponho que faça-
mos uma síntese das idéias desenvolvidas em tor-
no dos temas abordados aqui.

Abro parêntesis para um comentário: em uma
de minhas entrevistas fiz referência à situação
de nosso País, que, infelizmente, está a caminho
do cáos. Não sei o que ocorre nos outros Estados,
mas em Minas Gerais já estamos num processo de
falência que caminha até para a falência moral.
Eis a dura realidade.

Nesta entrevista, disse que o Governo Fede-
ral precisava tomar medidas enérgicas e rápidas
para retomar os caminhos da normalidade. Medidas
paliativas não resolvem mais o nosso problema. A
situação é realmente calamitosa e o Presidente da
República José Sarney precisa tomar medidas enér
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gicas. Já foi proposta por exemplo, a exoneração
pura e simples do Ministro da Fazenda, Dilson Fu
naro, porque infelizmente houve um verdadeiro
fracasso do Plano Cruzado.

Verifica-se a intranquilidade nos lares apreen
são dos pais de família, com toda essa situação
de instabilidade. Não podemos deixar que isto con
tinue. Essa situação tem de ser modificada, de
qualquer maneira. Acredito que hoje há excessos
nos juros. Estão sendo onerados os mutuários com
juros de 25% ao mês. Não podemos concordar com
que isso aconteça em nosso País. Ressalte-se que
o Sr. Ministro da Fazenda Dilson Funaro já per-
deu a confiança do povo brasileiro, não tem a cre
dibilidade da Nação brasileira. Devido a isso
seria necessária a sua substituição. Um novo Mi-
nistro, mesmo que não tenha as condições e a com
petência do Ministro Funaro, trará certamente con
sigo uma grande vantagem, trataria o problema
através de novos métodos. Com a ajuda de Deus,
poderíamos sair dessa situação desastrosa em que
nos encontramos.

Este é um posicionamento nosso, pessoal. Se
dispusessemos de tempo, poderíamos também deba-
ter este problema, que é de nosso interesse. Por
ocasião do 29 Encontro de Presidente de Assem-
bléias Legislativas, esperamos debater esta ques
tão e também outros aspectos.

Gostaria de levar aos Srs. Presidente de As-
sembléias Legislativas que estamos desenvolvendo
um trabalho efetivo no sentido de colaborar no
processo constituinte. A nossa Assembléia já tem
um calendário elaborado para a realização de reu
niões. Já no dia 22 de abril, vamos abrir um de-
bate sobre a soberania, direitos e garantias do
homem e da mulher. Será com o Presidente da Co-
missão, o Deputado Mário Assa1. No dia 28, tere-
mos debates com a Comissão de Organização dos P0
deres e Sistemas de Governo, sendo que seu Pre-
sidente o Deputado Oscar Corrêa, que se acha em
viagem ao exterior, não poderá comparecer. A reu
nião se fará com a presença do relator o Deputa-
do Egídio Ferreira. No dia 30 de abril, teremos

a presença do Senador Jarbas Passarinho, e do re
lator Prisco Viana, que debaterão as questões da
Comissão de Organização Eleitoral, Partidária e
Garantia das Instituições. Já nos dias 5 e 7 de
maio teremos outras programações.

Encerrando esta nossa reunião,
O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE

SANTA CATARINA (DEPUTADO JUAREZ ROGÉRIO FURTADO)-
V.Exa., Sr. Presidente Neif Jabur, tocou num cam
po muito periqosorelacionado com o Sr. Ministro
Dilson Funaro. Já tenho feito apelos à população
com referência ás greves. Ainda há pouco, tive-
mos a dos médicos residentes. Agora, temos a gre
ve dos professores universitários. Assim sendo,
requeremos a V.Exa. que coloque em votação, com
aquiescência do Plenário, o envio de um telegra-
ma ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Minis-
tro da Educação, aos Srs. Líderes das bancadas
no Senado e na Câmara Federal e Presidentes do
Senado e Câmara Federal, no sentido de que haja,
de pronto, muito breve, um fim das greves, inclu
sive da dos professores. Isso deverá ser assunto
para uma próxima reunião. Eram essas as nossas
colocações, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Va-
mos ouvir os presentes a respeito da proposta do
nobre Deputado Juarez Rogério Furtado, no senti-
do de que se envie ao Sr. Presidente da Repúbli-
ca, ao Sr. Ministro da Educação, aos Srs. Líde-
res das bancadas no Senado e Câmara Federal e
Presidentes do Senado e da Câmara Federal, para
que se ponha fim, o mais breve possível a essas
greves de professores universitários.

Em discussão a proposta. (Pausa) - Os Srs.
que a aprovem, queiram permanecer assentados. (Apro-
vada).

Com a palavra o nosso Coordenador Dilton Ly-
rio.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
V.Exa. fez algumas colocações sobre um tema real

mente delicado, que é a economia nacional e é
evidente que V.Exa. frisou em suas palavras que
as posições eram pessoais.
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Entendemos que, realmente, a questão funda-
mental não seja apenas a troca de um Ministro.

Discordando, "data vênia", de V.Exa. acredi-
to que , apesar do fracasso do Plano Cruzado
II e dos graves problemas econômicos vividos pe-
lo País, o Ministro Dilson Funaro ainda tenha cre
dibilidade nesta Nação. Achamos mais, que a ques
tão é estrutural. Precisamos que esse Governo, e
não apenas o Ministro, promova as reformas indis
pensáveis nesse País, que possam levar a bom ter
mo uma política séria que olhe para os aspectos
sociais e econômicos da maioria da população bra
sileira, marginalizada do progresso, do desenvol
vimento.

Achamos, mesmo, que a UPI, num próximo encon
tro, deveria incluir na pauta dos nosso trabalhos
a discussão das reformas de base dos temas econõ
micos, uma vez que não podemos fazê-la apenas num
final de encontro como esse.

Mas queremos ainda, Sr. Presidente, Ers. De-
putados, dizer, nessa oportunidade, da nossa es-
perança de que esse Governo ainda encontre os ru
mos de um desenvolvimento que atenda às aspira-
ções de todos os brasileiros. Que as mudanças
que estão programadas para serem anunciadas ama-
nhã a todos os brasileiros possam realmente res-
tabelecer a confiança do povo no Governo.	Que
elas sejam nítidas, transparentes, que todos pos
sam entendê-las, pois somente assim o	Governo
terá o apoio de que necessita toda a Nação bra-
sileira para vencer as grandes necessidades	do
momento. Muito Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Re-
almente é isso que esperamos. Estou de acordo
com o nobre Coordenador. Esperamos realmente que
encontremos uma saída que seja a mais satisfató-
ria para o bem do povo brasileiro.

Esse encontro que hoje estamos realizando, de
Presidentes das Assembléias Legislativas, é um
encontro, como estamos verificando, de pleno êxi
to.

Chamaria a atenção dos Senhores para o art.
10 do nosso Regulamento, que diz: "conhecidas
as propostas aprovadas, o Presidente dos traba-

lhos, ouvido o Plenário, designará Comissão com-
posta de 5 membros para a redação do "Compromis-
so de Ouro Preto".

Comunicamos aos Srs. Presidentes que esse
Compromisso, elaborado por todos nós, será entre
gue amanhã ao Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães,	que,
como já disse no início, virá de Brasília para
Ouro Preto, especialmente para participar do even
to.

A nossa reunião terá lugar na Câmara Munici-
Dai de Ouro Preto, às 10 horas. Para esse objeti
vo sairá um ônibus da portaria do Hotel Del-Rey,
ás 7h45min para Ouro Preto.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - De
acordo com o art. 10 , eu solicitaria aos Srs.
Presidentes das Assembléias Legislativas que de-
signassem cinco membros para a redação do "Com-
promisso de Ouro Preto".

Em discussão. (-Pausa).
Já vou designar o Coordenador e o Secretário.
O SR. VICE--PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLA-

TIVA DE SÃO PAULO (DEPUTADO EDSON EDINHO COELHO

ARAÚJO) - Sugiro o nome do representante de Ser-
gipe.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Eu
perguntaria aos Srs. Presidentes como procediria
mos, isto é, se levantaríamos a reunião ou dei-
xaríamos a indicação a cargo da Comissão de ela-
boração, aprovando-a antecipadamente.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
RIO DE JANEIRO (DEPUTADO GILBERTO RODRIGUEZ) - Gos
tarja, nesta oportunidade, de solicitar que fos-
se levada ao Presidente da UPI a expressão	do
nosso contentamento por essa experiência	vito-
riosa comandada por V.Exa., Deputado Neif Jabur:
a primeira reunião dos presidentes das	Assem-
bléias Legislativas.

102	 1	 103



Eu gostaria de sugerir agora que fossem sub-
metidas a votação o local e a data da reunião da
UPI, de que participarão os Presidentes e as Li-
deranças Partidárias de cada Assembléia Legisla-
tiva. É esta a minha proposta.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Es-
ta em discussão a proposta do Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO RIO GRANDE DO SUL (DEPUTADO ALGIR LORENZON) -
A sugestão, Sr. Deputado, é que nós aproveitemos
a oportunidade da presença de todos os Presiden-
tes para marcar efetivamente a data do próximo
encontro da UPI, que deverá ocorrer em maio. Em
princípio, havia a solicitação de que fosse fei-
ta essa reunião em um Estado mais central,	com
vistas ao deslocamento das Lideranças Partidá-
rias para um Estado onde seja mais fácil a pre-
sença de diversos Deputados, de vez que temos,
em alguns Estados, a Liderança de 14, 15 parti-
dos. Num momento tão difícil da vida política na
cional, em que os Deputados estaduais estão sen-
do permanentemente cobrados por suas atitudes,pe
diria ao meu ilustre amigo, Presidente da Assem-
bléia do Amazonas, que abrisse mão da realização,
agora, do encontro em seu Estado, para que pudés
semos realizá-lo num Estado mais central. Poste-
riormente poderíamos fazer a reunião no seu Es-
tado, com muita honra.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO AMAZONAS (DEPUTADO ÁTILA LINS) - Não há pro-
blema. Seria um prazer para o Amazonas recebã-
los. Entretanto, se a substituição solicitada ago
rã é do interesse de todos, concordamos com ela.
É evidente que os trabalhos lá no Amazonas já es
tavam bem adiantados, dada a expectativa de que
o Encontro lã se realizasse em abril.

O SR. PRESIDENTE DA UPI (DEPUTADO LUIZ ALBER
TO MARTINS) - Aceitamos discutir o assunto.	-

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO AMAZONAS (DEPUTADO ATILA LINS) - Não há pro-
blema. Não teremos qualquer dificuldade.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO MATO GROSSO DO SUL (DEPUTADO JONATAN BARBO-
SA) - Acho que o Rio de Janeiro está propondo o
local da próxima reunião.

O Mato Grosso do Sul, em conseqüência da vo-
tação em Curitiba, entrou em entendimento com o
Executivo e está programando, para outubro, con-
forme é do conhecimento de V.Exa., a realização
do Encontro em nosso Estado. E, se hoje tivésse-
mos que decidir quanto a uma antecipação, não es
taria preparado para responder, nesta hora, ten-
do em vista as providências já em andamento para
que ele possa ser realmente um grande Encontroem
outubro.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO CEARÁ (DEPUTADO ANTÔNIO CÂMARA) - O tema prin
cipal, Sr. Presidente, é a Constituinte. Por que
então não fazermos a reunião em Brasília? Logo
que se concluíssem os trabalhos, faríamos conta-
to com o Presidente da Constituinte ou com os
Presidentes das Comissões e das Subcomissões, e
cada um poderia acertar a ida do Presidente ou do
Relator a seu Estado e se faria um calendário ge
ral.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Ob-
servo que existem realmente certas dúvidas. En-
tão, quanto a esse aspecto, seria melhor deixar-
mos a decisão para outra oportunidade.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE GOIÁS (DEPUTADO FREDERICO JAYME FILHO) - Como
a tônica da discussão é a realização do próximo
Encontro da UPI em um Estado que esteja numa re-
gião mais central, posso oferecer o Estado de
Goiás como uma alternativa, uma vez que estamos
bem próximos de Brasília. Quem sabe poderíamos
realizar esse Encontro na Pousada do Rio Quente,
bem próxima da Capital Federal e que tem sido pai
co de vários seminários? Se houver aprovação, nu
Estado está à disposição.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Acho
que a melhor solução seria entregar ao Presiden-
te destes trabalhos a conclusão da UPI, que se-
ria comunicada aos demais Deputados.

Em razão do adiantado da hora, gostaria	de
acertar um pequeno detalhe. Suspenderemos os tra
balhos hoje, para recomeçá-los amanhã, em Ouro
Preto, com a presença do Deputado Ulysses Guima-
rães.

Proponho que se faça uma saudação ao Presi-
dente da Assembléia Nacional Constituinte e gos-
taria que fosse indicado, aqui, um Deputado para
nos representar. Gostaria de saber, também, se
continuaremos a debater alguns itens amanhã, ou
se simplesmente passaremos o Compromisso de Ouro
Preto às mãos do Presidente da Assembléia Nacio-
nal Constituinte.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO AMAZONAS (DEPUTADO GILBERTO RODRIGUE Z ) - Pro-
ponho que V.Exa. seja o intérprete de todos os
Presidentes de Assembléias nessa saudação que fa
remos ao Presidente da Assembléia Nacional Cons-
tituinte, Deputado Ulysses Guimarães. (Palmas).

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Agra
deço a indicação de V.Exa. Fico muito emociona-
do, porque é uma incumbência da maior importân-
cia. Procurarei corresponder a esta indicação.

Antes de suspender nossos trabalhos, indago
se algum Deputado deseja fazer uso da palavra.

Com a palavra o Sr. Coordenador, Deputado Dil
ton Lyrio Netto.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Ainda não tivemos oportunidade de discutir a ques
tão da UPI. Informo aos Srs. Deputados que aUPI,
em face da não reeleição da maioria dos seus mem
bros, está reduzida ao Presidente e ao Secretá-
rio-Geral - que somos nós - e um terceiro membro
reeleito, Deputado Ferrara, que está licenciado,
por estar ocupando uma Secretaria de Estado. A
Diretoria Executiva da UPI é composta por onze
membros e achamos que não é conveniente a perma-
nência desta situação, que, no nosso entendimen-
to, é irregular. A Entidade está sendo dirigida
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apenas por duas pessoas, ou melhor, só por uma,
e por melhor que ela seja, a situação é insusten
tável.

Julgamos necessário que seja realizado	um
Congresso Extraordinário da nossa Entidade, com
a reunião do nosso Conselho o mais rápido possi-
vel, para que os cargos sejam preenchidos, inclu
sive as Seccionais, que estão acéfalas. O Encon-
tro que teria lugar em Curitiba, no mês de abril,
não foi realizado.

Inclusive, tomamos a iniciativa de ligar pa-
ra V.Exa., fazendo ponderações a respeito daque-
le Encontro. Achamos que não poderíamos	passar
do mês de maio. Queríamos propor que esse Encon-
tro fosse realizado até a segunda quinzena de
maio, mas, de preferência, que o fosse na primei
rã. Gostaríamos de que V.Exa. se manifestasse a
esse respeito e, também, de ouvir os nobres Depu
tados Presidentes das demais Assembléias Legisla
tivas.

O SR. PRESIDENTE DA UPI (DEPUTADO LUIZ	AL-
BERTO MARTINS) - Tenhoa maior satisfação e a maior
necessidade de que ocorram as eleições para	os
cargos vagos. Tenho o maior interesse em que es-
te Congresso seja feito o mais rapidamente pos-
sível. Entretanto, como V.Exa. teve oportunidade
de observar, não houve, de forma alguma, qualquer
laço da entidade com a não realização do Congres
em Manaus. Gostaríamos efetivamente de ouvir os
Srs. Presidentes com relação ao local do próximo
Congresso. Parece-nos que a sugestão do Presiden
te de Goiás é boa. Poderíamos deixar assentaci
esta reunião para o mês de maio. Coincidiria com
o Encontro dos Presidentes e Líderes Partidários.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE GOIÁS (DEPUTADO FREDERICO JAYME) - Devo lem-
brar que, quanto mais forte e independente a UPI,
maior será a nossa posição no concerto geral do
Brasil. A questão é importantíssima, e a sobrevi
vencia da UPI relacionada diretamente com a sua
independência financeira. Gostaria que se levas-
se também a esse Encontro a nossa grande preocu-
pação. É necessário que encontremos meios de for
talecer as finanças da UPI. Cada Presidente deve
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ter esta preocupação, porque o desconto é real-
mente ridículo. Inclusive, algumas Assembléias
não estão fazendo esse pagamento. Realmente éuma
coisa complicada. Gostaria de levar esta preocu-
pação aos Srs. Presidentes e, ao mesmo tempo, su
gerir que, no próprio orçamento das Assembléias,
seja estipulado um desconto pessoal para cada De
putado, consagrando uma verba para a UPI. O Sr.
Presidente pode, neste momento, já começar a tra
tar deste assunto, a ser debatido na época da fei
tura do orçamento da própria Assembléia.

Fica aqui o nosso registro. Se for do agrado
e interesse de todos, acho que iremos com isto
nos fortalecer, porque, fortalecendo a UPI, es-
taremos fortalecendo o Poder Legislativo Esta-
dual.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Te-
mos um pequeno problema. De acordo com o artigo
13, temos que realizar o 29 Encontro de Presiden
tes de Assembléias. Então julgo que, desta ma-
neira, poderíamos solucionar os dois problemas:
a reunião da UPI e o 29 Encontro dos Presidentes,
que poderiam ocorrer no mesmo local,em épocas
oportunas. Uma em data subseqüente à outra. Es-
tabelecida a data do 29 Encontro de Presidentes,
trataríamos do local, e o resto ficaria todo acer
tado.

O SR. PRESIDENTE DA UPI (DEPUTADO LUIZ AL-
BERTO MARTINS) - Fica marcado, então, para os dias
28 e 29 de maio.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO PARANÁ (DEPUTADO ANTÔNIO ANNIBELLI) - Eu su-
geriria que fosse nos dias 26 e 28, em Goiás, e
29 em Brasília.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO RIO GRANDE DO SUL (DEPUTADO ALGIR LORENZON) -
V.Exas. sabem muito bem que Brasilia, depois de
5 feira, fica vazia.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Nossa experiência, na UPI, tem demonstrado que
encontros longos são improdutivos, pois os Depu-
tados têm compromissos em seus Estados e não po-
dem se ausentar deles por muito tempo.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - A
apresentação de emendas e propostas nas sub conus
soes termina no dia 6 de maio. Esse é o proble-
ma. Além desse prazo, as sugestões só poderão
ser apresentadas através das Lideranças de Ban-
cadas. O Encontro poderia ser com os ex-Presiden
tes de Assembléias e com os atuais Presidentes7
isto é, seriam encontros diferentes.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO AMAZONAS (DEPUTADO ÁTILA LINS) - O Encontro
de Presidentes de Assembléias teria de ser rea-
lizado imediatamente, no início de maio, antes do
prazo fatal.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Poderia ser em Brasília, numa 3 feira, quando os
Deputados Constituintes Federais lá estivessem,
em sua maioria.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Um
outro aspecto, com relação ao Encontro de Brasí-
lia, é que, sendo o encontro realizado naquele
Estado, vai faltar o Estado anfitrião. Assim sen
do, acho que esse 29 Encontro com os Presidentes
ficará sem amparo. Eu proporia, então, que tal
Encontro fosse num outro Estado, pois assim o do
no da Casa estará presente. O outro encontro da
UPI seria mais tarde.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE GOIÁS (DEPUTADO FREDERICO JAYME FILHO) - Acho
que o Encontro de Presidentes poderia ser reali-
zado na Capital, em Goiânia, no início do mês de
maio.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Nos
dias 4, 5 de maio?

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE GOIÁS (DEPUTADO FREDERICO JAYME FILHO) - Sim,
e no final do mês, dias 28 e 29, o da UPI, na Pau
sada do Rio Quente.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Fi-
ca marcado para os dias 4 e 5 de maio o 29 Encon
tro dos Presidentes em Goiânia.

O Sr. Presidente da Assembléia	Legislativa
de Goiás fará as devidas comunicações para	que
tenhamos as informações e o rateiro do Encontro.
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Quanto ao outro Encontro, o da UPI...
O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -

Entendemos que deveríamos prestigiar outros Es-
tados constituintes.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE ALAGOAS (DEPUTADO JOSÉ MEDEIROS) - Sugeriria
o Encontro de Presidentes em Maceió e o da UPI
em Goiânia.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
O Encontro dos Presidentes em Goiânia seria in-
teressante, porque poderíamos transferi-lo para
Brasilia e o da UPI fica estabelecido em Maceió.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE ALAGOAS (DEPUTADO JOSÉ MEDEIROS) - Temos uru
problema a ser considerado: o da hospedagem. o
Encontro dos Presidentes seria mais fácil de ser
realizado em Maceió, porque seus componentes são
em número mais reduzido.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO PIAUÍ (DEPUTADO LUCIANO NUNES SANTOS) - Sr.
Presidente, gostaria de levantar uma questão de
ordem.

Pertencemos a um Pais continental e discuti-
mos aqui os problemas econômicos que estão exis-
tindo agora, inclusive o cancelamento de uma reu
nião em Maceió, que não pode ter lugar por causa
da despesa, porque temos 14 partidos.

Sugeriria que fizéssemos as reuniões da UPI
e, dentro das reuniões da UPI, tivéssemos umareu
nião dos Presidentes das Assembléias, pois es-
tou preocupado com que esse paralelismo possa
criar o esvaziamento da reunião de Presidentes e
o da UPI.

Discutiríamos assim assuntos de interesses
dos Presidentes das Assembléias e de todos os par
lamentares da UPI.

Os assuntos restritos seriam tratados numa
reunião só deles; os da UPI seriam tratados com
os Presidentes e Lideres.

Isso constituiria uma medida mais econômica
e evitaria o paralelismo e um conseqüente perigo
de esvaziamento.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Acon
tece que o aspecto econômico, certas vezes, não
tem muito valor, porque esta reunião de Presiden
tes de Assembléias é muito válida. A reunião da
UPI é válida também. Constitui um trabalho que
estamos efetuando para valorização do Legislati-
vo, valorização essa que vai traduzir-se emações,
em beneficio para o próprio povo brasileiro. Es-
se congraçamento dos Estados brasileiros será mui
to benéfico em todos os sentidos.

Desta forma, essa questão econômica não é tão
importante, porque embora esse trabalho seja one
roso, irá se traduzir em grandes benefícios para
nosso Pais.

Assim a proposta é de reunião dos Presiden-
tes de Assembléias no Estado de Alagoas, nos dias
4 e 5 e vamos marcar posteriormente data para o
Encontro da UPI.

Não ficou bem claro o motivo da reunião e vã
mos ter no mesmo mês uma reunião dos Presidentes
de Assembléias e dos Lideres de Bancada.

Entendemos que seria melhor fazermos apenas
uma reunião, que poderá ser em Goiânia, dos Pre-
sidentes das Assembléias e Lideres de Bancada.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Devem ser levados em conta os aspectos financei-
ros dessa reunião, de acordo com as possibilida-
des dos Estados.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Te-
mas que levar em conta também a questão do prazo
da reunião.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Se vamos entregar amanhã o documento ao Presiden
te Ulysses Guimarães, entendemos que os Presiden
tes das Assembléias e os Lideres de Bancada te-
rão que fazer contatos individuais com seus cons
tituintes. A não ser que fatos novos surjam e exi
iam nossa presença em Brasília.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE SANTA CATARINA (DEPUTADO JUAREZ FURTADO) - Es
tamos de acordo com o representante do Piaui. -

Falando sobre poder econômico. O meu Estado
é um Estado pobre e a sua Assembléia Legislativa
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se encontra falida. Isto, apesar das medidas de
contenção que estamos tomando e da tentativa de
moralização.

Na reunião da UPI faríamos um debate,uma tro
ca de experiência sobre as dificuldades desses
dois primeiros meses do ano. Acredito, inclusi-
ve, que essa troca de experiências aperfeiçoaria
nossa atuação frente ao Legislativo.

Concordamos com a proposta do representante
do Piauí.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Va-
mos marcar, agora, pelo menos, o localda reunião.
Proporíamos que fosse feita em Goiás.

A reunião da UPI ficou marcada, então, para
os dias 27 e 28 de maio. Teremos aí também um se
gundo Encontro dos Presidentes de Assembléias Le
gislativas do País.	 -

Continua franca a palavra aos Presidentes das
Assembléias.

O SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO MATO GROSSO DO SUL (DEPUTADO JONATAN BARBO-
SA) - Sr. Presidente, não pretendemos naturalmen
te intervir no programa de Goiás, mas, uma troca
de experiências pode ser válida para sabermos o
que se está fazendo no nosso.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO DILTON LYRIO) -
Nos Encontros realizados pela UPI, à época de nos
sos companheiros antigos, sempre eram convidados
Ministros e até mesmo candidatos à Presidência
da República, como foi o caso dos Srs. Tancredo
Neves e Paulo Maluf, que estiveram em Vitória.
De certa forma, isso cria motação para a reali
zação dos congressos cia UPI. Assim, sugerilTcs tam
bém que sejam convidadas autoridades. Gostaría-
mos de fazer uma sugestão, com a devida vênia,
do Presidente da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, no sentido de que fosse convidado, jus-
tamente o Ministro Funaro, para falar sobre a eco
nomia nacional, isto se ele ainda for Ministro
até lá, bem como outras autoridades do 19 esca-
lão governamental.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Se
isto acontecer e ele ainda for Ministro até lá,
estaremos também com ele nesse Encontro. Quere-

mos realmente que sejam solucionados os proble-
mas económicos do Pais.

Nada mais havendo a tratar na reunião de ho-
je, vou declará-la encerrada e convocar os Srs.
Deputados Presidentes das Assembléias para a reu
nião de amanhã em Ouro Preto, às 10:00h. Solici -
to aos Srs. Deputados que foram escolhidos para
redigir o Compromisso de Ouro Preto que permane-
çam no recinto a fim de manterem os primeiros con
tatos com vistas à sua elaboração.

PROPOSTAS APRESENTADAS PELA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO

l) Fortalecimento da Federação
a) Reforma tributária, de maneira que aos

Estados toque maior participação na receita fis-
cal. Exemplo: aos Estados deveria caber o impos-
to de exportação, que compete à União. No entan-
to, quem produz é o Estado.

b) Alargamento da competência legislati-
va dos Estados, para que possam, por exemplo, le
gislar sobre direito processual penal e civil,co
mo acontecia no regime da Constituição de 1891.

2) Fortalecimento do Poder Legislativo
a) Maior competência ao Legislativo, que

hoje não pode legislar sobre matéria financeira,
sobre matéria que de qualquer forma aumente a des
pesa pública, sobre funcionários públicos, etc.
É mínima a participação do Legislativo na elabo-
ração do orçamento do Estado. O Legislativo nem
sequer pode rejeitar o projeto de lei orçamentá-
ria, porque, nesse caso, o Executivo promulgará
como lei o projeto original.

b) Fortalecimento do princípio da legali
dade, que preceitua no sentido de que ninguém
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei. É necessário acabar com
a "legislação" por meio de decreto, portaria, ins
trução, etc.

c) Recuperação da imunidade parlamentar
O parlamentar deve estar livre de responder por
crime contra a honra no exercício do mandato. Nos de -
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mais casos, todo processo penal deve ser precedi
do da prévia licença da sua Câmara. Tal como era
na Constituição de 1946.

3) Maior representatividade dos Estados nais
populosos no Congresso Nacional

É necessário reformular o art. 39 da vi-
gente Constituição, a fim de que seja, na nova
Constituição, suprimido o limite máximo da repre
sentação dos Estados.

PROPOSTAS APRESENTADAS PELA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA

A Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, por seu Presidente, abaixo assinado,
submete à apreciação do Encontro Nacional de Pre
sidentes de Assembléias, promovido pela Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais, a seguinte Mo
ÇãO:

1 - Considerando que as Assembléias Legisla--
tivas, assim como seus membros eleitos em 15 de
novembro de 1986, detém legitimidade para co-par
ticipar na elaboração da nova Constituição do Bra
sil;

II - considerando que por estar em curso no
Pais um processo de democratização, é primordial
que as Casas Legislativas e seus integrantes, por
serem representativos e caudatârios das vontades
regionais, tenham participação mais efetiva na
feitura da Nova Carta;

III - considerando que o Poder Legislativo co
mo um todo, a nível das três esferas, deve ser o
verdadeiro instrumento das mudanças apregoadaspe
lã Nação e,justamente por isso, não deve alienai.
se ou ficar à mercê de outras instituições, cujo
caráter corporativo, antecipa-se a ação legisla-
tiva em razões de suas peculiaridades;

IV - considerando que há necessidade de se
apresentarem de forma criteriosa e embasada as ques
toes mais preocupantes para os legisladores es-
taduais junto à Assembléia Nacional Constituinte,
tais como a reforma tributária e administrativa,
as prerrogativas das Casas Legislativas e as imu-
nidades dos parlamentares, etc.;

V - considerando que o estabelecimento de uma
Federação de Estados, realmente autônoma, inde-
pendente e soberana, só pode ser concretizada se
refletir as vantagens de cada comunidade esta-
dual.

RESOLVE PROPOR
1 - A maior participação das Assembléias Le-

gislativas no processo de elaboração da nova Cons
tituição, que deve ser definida com a criação de
subcomissães estaduais, objetivando contribuir
para que a Assembléia Nacional Constituinte re-
ceba sugestões regionais que expressem e configu-
rem as peculiaridades sociais, econômicas e polí-
ticas de cada unidade da Federação;

II - criação de centrais estaduais de siste-
matização de sugestões recebidas de entidades re
presentativas de âmbito estadual com a finalida-
de de contribuir para o aprimoramento do novo tex
to constitucional, devendo os mesmos serem entre
gues à Assembléia Nacional Constituinte na dat&
de 30 de junho do corrente ano.

VISÃO GERAL
A nossa proposta pretende:
1) assegurar o melhor desempenho das atribui

ções constitucionais pelo Poder Legislativo;
2) reconstituir as prerrogativas que são pró

prias ao Poder Legislativo;
3) recompor igualmente as prerrogativas es-

pecíficas do Poder Legislativo, em razão do prin
cipio fundamental da divisão dos poderes do Es-
tado.

Para consecução destes propósitos,enumeramos
alguns itens a serem enfocados:

a) autoCOnvocaçãO do Congresso;
b) autonomia administrativa das Casas Legis-

lativas;
c) inviolabilidade dos parlamentares;
d) declaração de perda ou suspensão do man-

dato;
e) tramitação das leis complementares;
f) apreciação de projetos sujeitos ao decur-

so de prazo;
g) decretos-leis;
h) veto.
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Excelências,

A propósito do tema que ora submeto à apre-
ciação de V.Exas. visando, nesta fase de novo or
denamento jurídico da Nação, criar na Lei Funda-
mental, mecanismos que possibilitem melhor desem-
penho do Poder Legislativo, cabe-me explicitar:

A Nação reclama obra mais profunda e arroja-
da, qual seja, a adoção de um texto constitucio-
nal sintético, harmonioso e claro, que disponha
sobre os princípios fundamentais da norma juridi
ca nacional, organize os poderes públicos e de-
clare e garanta os direitos políticos, civis e
sociais dos cidadãos, e confie à sabedoria das su
cessivas gerações dos brasileiros, através de seus
representantes, dispor em outras leis de menos
hierarquia sobre a maneira de realizar o bem co-
mum.

Reconhecemos, com humildade, que as suges-
tões propostas têm o escopo limitado de contri-
buir para que a representação nacional participe
mais ativamente da construção da ordem jurídica
e mais responsavelmente se desincumba do mandato
recebido pelo povo.

Palácio Barriga Verde, 14 de abril de 1987.
Juarez Furtado, Presidente.

PROPOSTA APRESENTADA PELA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO PARA

- Condicionar a isenção de impostos estaduais
e municipais à deliberação ou ratificação das res
pectivas Assembléias Legislativas e Câmaras Muni
cipais, caso seja prevista como matéria da Legis
lativa Federal.

PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS
ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS

1 - Alteração do Regimento Interno da Assem-
bléia Nacional Constituinte para que se garanta
o direito de as Assembléias Legislativas esta-
duais terem suas proposições rigorosamente rece-
bidas, discutidas e apreciadas, assegurando-lhes
o direito de oferecer emendas ao projeto, no mes
mo prazo dado aos Constituintes.

2 - Atribuição, de forma efetiva, ao Poder
Legislativo da função de controle político do Go
verno, além de ampla competência legiferante. O
Legislativo deverá ser o juiz da oportunidade das
providências do Estado de serviço, podendo, para
tanto, interferir na administração pública, afim
de suspender atos administrativos e adiar inves-
timentos, mediante " quorum " qualificado de 2/3.

3 - Acentuar a competência do Poder Legisla-
tivo como órgão fiscalizador das práticas de exe
cução orçamentária e da política financeira; da
autorização prévia dos atos pertinentes às rela-
ções internacionais; da celebração da paz e da
declaração de guerra.

4 - Garantir ao Poder Legislativo: orçamento
próprio, competência para dispor, com exclusivi-
dade, sobre a sua organização e criação de car-
gos; a liberação dos recursos orçamentários que
lhe forem consignados mediante fluxo previamente
aprovado, implicando a sua inobservância sanções
aos transgressores.

5 - A criação de Estado-membro ou alteração
dos respectivos territórios não deve ser decisão
unilateral do poder central, mas decorrente de
resolução solidária do Congresso Nacional e das
Assembléias Legislativas das unidades interessa-
das.

6 - Restringir a intervenção federal aos ca-
sos de agressão estrangeira, manutenção da ordem
e da tranqüilidade dos Estados-membros, mediante
requisição dos respectivos Governos, assim como
para o resguardo do cumprimento das leis e deci-
sões dos Tribunais Federais.

116	
1	

117



7 - Revisão dos critérios de distribuição de
competência tributária, no sentido de prover a
suficiência material necessária à responsabilida
de operacional de cada ente integrante da Federa
ção, propondo a criação de um organismo paritá-
rio, composto por representantes do Congresso Na
cional e do Poder Executivo Federal, das Assem-
bléias Legislativas e dos Poderes Executivos Es-
taduais, para a planificação do orçamento fede-
ral.

8 - Revisão do sistema de distribuição de cii
peténcia legislativa no tocante ao direito subs-
tantivo e ao processual, de forma que se asse-
gure aos Estados-membros a possibilidade de ateri
derem às peculiaridades locais.

9 - A organização municipal deverá ser	da
competência exclusiva do Estado-membro.

10 - Fortalecimento do princípio da legalida
de, que preceitua no sentido de que	ninguém
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coi-
sa senão em virtude de lei. É necessário acabar
com a "legislação" por meio de decreto,	porta-
ria, instrução, etc.

li - Recuperação da imunidade parlamentar. (
parlamentar deve estai livre de responder por crime cor,
tra a honra no exercício do mandato. Nos demais-
casos, todo processo penal deve ser precedido da
previa licença da sua Câmara. Tal como era	na
Constituição de 1946.	-

12 - Maior participação das Assembleias Le-
gislativas no processo de elaboração da nova Cons
tituição, que deve ser definida com a criação de
subcomissões estaduais, objetivando contribuir pa
rã que a Assembléia Nacional Constituinte receba
sugestões regionais que expressem e configurem
as peculiaridades sociais, econômicas e políti-
cas de cada unidade da Federação.

13 - Criação de centrais estaduais de siste-
matização de sugestões recebidas de entidades re
presentativas de âmbito estadual com a finalida-
de de contribuir para o aprimoramento do novo tex
to constitucional, devendo ser entregue à Assem-
bléia Nacional Constituinte na data de 30 de ju-
nho do corrente ano.
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14 - Inserir nas disposições transitárias dis
positivo que assegure aos Legislativos estaduais
o poder constituinte decorrente para estabelecer
a sua Constituição em plenitude, para atender as
peculiaridades de cada Estado.

- A isenção de impostos estaduais e muni-
cipais dependerá sempre de deliberação ou rati-
ficação das respectivas Assembléias Legislativas
e Câmaras Municipais caso seja prevista como com
petência da legislação federal.
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REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO

"COMPROMISSO DE OURO PRETO"



O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIF JABUR) - Sob
a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos.
Passo, com muita honra, a presidir esta reunião
de Presidentes de Assembléias Legislativas que
hoje tem lugar na histórica cidade de Ouro Pre-
to. Vamos proceder à composição da Mesa.

Convido a tomar assento à Mesa Diretora dos
nossos trabalhos o Exmo.Sr. José Leandro Filho,
DD. Prefeito Municipal de Ouro Preto o Exmo.Sr.
Deputado Sebastião Mendes Barros, DD. Secretário
de Estado do Abastecimento, representando S.Exa.
o Sr. Governador do Estado, Dr. Newton Cardoso;
o Exmo. Sr. Francisco da Silva Araújo, DD. Presi
dente da Câmara Municipal de Ouro Preto; o Exmo.
Sr. Deputado Nélson Hermógenes Freire, DD. Presi
dente da Assembléia Legislativa do Rio Grande do
Norte e Secretário deste Encontro; o Exmo.Sr. De
putado Dílton Lyrio Netto, DD. Presidente da As-
sembléia Legislativa do Espirito Santo e Coorde-
nador dos Debates deste Encontro; e o Exrro.Sr. De-
putado Luiz Alberto Martins, DD. Presidente da
UPI.

Tenho o prazer de convidar os Srs. Presiden-
tes de Assembléias Legislativas do Estado do Rio
de Janeiro e de Alaqoas para, em comissão, intro
duzirem neste Plenário o Deputado Ulysses Guima-
rães, Presidente da Assembléia Nacional Consti-
tuinte. (palmas)

Ë com muita honra e com alegria maior ainda
que, nesta hora, tenho o prazer de passar a Pre-
sidência dos nossos trabalhos ao Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte, Deputado Ulys-
ses Guimarães.

Vamos ouvir, agora, o Hino Nacional.
(Pausa para execução do Hino Nacional)
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NEIFJABUP) - Exmo.

Sr. Deputado Ulysses Guimarães, DD. Presidente da
Câmara dos Deputados e Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte; Exmo. Sr. José Leandro Fi
lho, DD. Prefeito Municipal de Ouro Preto; Exmo.
Sr. Deputado Sebastião Mendes Barros, DD. Secre-
tário de Estado do Abastecimento, e representan-
do o Sr. Governador do Estado, Dr. Newton Cardo-
so; Exmo. Sr. Francisco da Silva Araújo, DD. Pre
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sidente da Câmara Municipal de Ouro Preto; Exmo.
Sr. Deputado Nélson Hermógenes Freire, DD. Pre-
sidente da Assembléia Legislativa do Rio Grande
do Norte e Secretário deste Encontro; Exmo. Sr.
Deputado Dílton Lyrio Netto, DD. Presidente da
Assembléia Legislativa do Espírito Santo e Coor-
denador dos debates deste Encontro; Exmo. Sr. De
putado Luiz Alberto Martins, DD. Presidente da
UPI; Srs. Deputados Estaduais, Srs. Vereadores;
meus senhores, minhas senhoras, Srs. Presidentes de As-
sembleias Legislativas do nosso Pais:

SAUDAÇÃO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DEPUTADO NEIF JABUR,
AO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE,

DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES.

Os Presidentes de Assembléias Legislativas
deieaararn-me a missão de saudar V.Exa. em nome
dos participantes deste Encontro, que tem o ob-
jetivo primordial de marcar uma nítida posição
política do Poder Legislativo Estadual diante do
processo constituinte que vive o Pais.

Evidentemente, esta posição não se esgota
aqui e agora. Já no próximo dia 28 de maio, em
Goiânia, os Presidentes dos Legislativos Estaduais
de novo estarão reunidos em um segundo encontro,
a fim de estelecerein um acompanhamento dinâmico
do momento histórico em que estamos envolvidos
e diante do qual temos responsabilidades cla-
ras e definidas.

V.Exa. , Presidente Ulysses Guimarães, pode
avaliar como poucos o peso da responsabilidade que
recai sobre a classe política nesse atribulado
momento da vida nacional. V.Exa. tem a dimensão
da história porque, antes de ser ator do proces-
so político brasileiro, tem sido autor e sujeito
dessa própria história.

Homem do Legislativo, que,na trincheira des-
se Poder,desfraldou o tempo todo a bandeira das
liberdades democráticas quando as instituições de
mocráticas eram violentadas em seu cerne, V.Exa.
pode pronunciar hoje as palavras reservadas aos
líderes possuídos de luz, que iluminam o caminho
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do seu tempo: "Lutei e venci. Ao futuro lego mi-
nha herança de luta.'" Mas eis que, ao culminar a
luta e a vitória da transição e da travessia,
apresenta-Se diante do combatente nova e desa-
fiadora missão - a extraordinária missão políti-
ca de presidir os trabalhos da Assembléia Nacio-
nal Constituinte.

E V.Exa. , com energias renovadas, dispõe-se
ao serviço irrenunciável - que é o seu comprornis
so com a Nação. E, por isso, em nome deste com-
promisso, V.Exa. aqui está em Ouro Preto, parti-
cipando do encerramento deste Encontro e acolhen
do as propostas dele emanadas. Confiamos em que
nossas propostas, de largo e profundo alcance pa
rã a retomada das prerrogativas do Legislativo e
para a prática de um federalismo consentâneo com
nossas realidades, haverão de frutificar, inte-
qrando o texto final da nova Constituição da Re-
pública.

Estamos certos de que a sensibilidade política do
Estadista que dignifica a presídncia da Consti-
tuinte haverá de dar respaldo às nossas teses.
Estamos convictos de que V.Exa. saberá equacio-
nar ações decisivas, no sentido da viabilização
das propostas aqui discutidas, Presidente Ulysses
Guimarães.

Aqui, neste torrão de Ouro Preto, cidade mo-
numento mundial e sede cívica da nacionalidade,
foram cravados com sangue os marcos precursores
d ira República Federalista que possibilitasse a
autonomia dos governos locais, facilitando o pie
no controle popular em face do despotismo centra
lizante do reino português.

Significativamente, na data em que se come-
mora a Inconfidência Mineira, do solo ouro-preta
no se levanta o brado de confiança nos nosso
destinos como Nação. Sim, Presidente Ulysses Gui
marães: no documento que hoje lhe entregamos -
sob o título "Compromisso de Ouro Preto" - estão
consubstanciados os ideais renovados da Conjura-
ção Mineira, proclamando a necessidade e o firme
propósito de tornar efetiva e real a nossa fede-
ração. Compromisso de luta, firmado por 19 das 23
Assembléias Legislativas estaduais.
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