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Reunião trata sobre situação de
vendedores ambulantes
Foto: Mauro/Ascom/P-Des

No sábado, 5 de outubro, a nossa Lei maior, a sétima da História do Brasil
completou 25 anos.

C

onﬁra o porque e as principais características das constituições do Estado
brasileiro ao longo de sua existência, do Brasil Império, até a de 1988, que completa 25 anos.
1824: Após libertar-se de Portugal, o Imperador D Pedro I outorgou a primeira Carta Mágna do Brasil, foi a que mais durou, tendo por modelo as monarquias
liberais europeias, em particular a França da Restauração. Seu efeito mais marcante foi o estabelecimento de um quarto poder, o moderador, exclusivo do Imperador, acima do Executivo, Legislativo e Judiciário. Embora tenha tratado o catolicismo como a religião oﬁcial do país, previu liberdade de "culto doméstico" para
todas as crenças. Para uma sociedade escravista e pouco dinâmica, discriminou
textualmente os 'libertos' (escravos alforriados) e só concedeu direito de votar e
ser votado aos homens de bens.
1891: Republicano, positivista, herói da guerra do Paraguai o Marechal Teodoro da Fonseca Promulgou a 1ª Carta da República. A carta não fez menção a
Deus em seu preâmbulo e separou a igreja do Estado. Aboliu a pena de morte, estabeleceu o federalismo – As províncias passaram a ser Estados autonomos, ampliou o direito a voto (já o direito de ser votado continuou reservado à elite agrária) e
instituiu o mandato de quatro anos para presidente da República. Inspirada na
Carta dos EUA e lascou: "Todos são iguais perante a lei".
1934: Getúlio Vargas, gaúcho de São Borja, advogado de formação militar,
vitorioso na revolução de 1930, que acabou com a oligarquia café SP com leite MG,
promulgou a 2ª da República. O texto foi inﬂuenciado pela Constituição alemã da
República de Weimar. Estabeleceu o voto universal e secreto, o salário mínimo e a
jornada de oito horas e, pela primeira vez, assegurou o voto e serem votadas. A
médica Carlota de Queiroz foi a primeira deputada eleita.
1937: Em 1935 os comunistas tentam tomar o poder; Getúlio outorga a 3ª Carta em 1937, começa a ditadura do Estado Novo. Apelidada de 'polaca', pelas semelhanças com a Constituição autoritária da Polônia, a de 1935. Centralizou poderes,
estendeu o mandato presidencial para seis anos, reintroduziu a pena de morte e
eliminou o direito de greve. Por meio dela, Vargas passou a indicar os governadores e acumulou poderes para impedir a instalação de ideologia antagônica no país.
1945: A vitória dos aliados na II Guerra Mundial expôs a contradição do Estado Novo: na Europa, a ditadura de Getúlio Vargas havia engrossado a frente contra o fascismo; no Brasil, apoiava-se em uma Carta inspirada naquele regime.
Encurralado, Getúlio entregou o cargo em 1945. No ano seguinte, o país ganhava
uma nova Constituição. O novo marco legal, promulgado pelo General Eurico Gaspar Dutra (que havia sido ministro da Guerra de Getúlio), reassegurando a livre
expressão e os direitos individuais. Proibiu o jogo, rompeu com a URSS de Stalin e
optou pelo capitalismo.
1967: Com a revolução democrática de 31 de março de 1964 o Congresso Nacional referendou o General Castelo Branco para presidente os militares patrocinaram uma nova Constituição. O texto instituía o bipartidarismo ARENA e MDB,
concentrava poderes no Executivo, eleições indiretas para presidente e restabelecia a pena de morte. As escaramuças dos comunistas, entre eles a ex-guerrilheira e
agora presidente Dilma Rousseff levou à Carta vários remendos nos anos seguintes por sucessivos Decretos Leis: mais 13 atos institucionais, 67 complementares e
27 emendas. O mais notório, o AI-5, decretado em 1968 pelo General Costa e Silva,
o Ato Institucional dava amplos poderes ao presidente, inclusive o de fechar o Congresso Nacional.
1988: Com a redemocratização do Brasil em 1985, Tangredo Neves, também
referendado pelo Congresso projetou uma nova república para o Brasil. Como o
mineiro de São João Del Rei morreu na véspera da posse coube ao vice, José Sarney, promulgar a constituição mais democrática do mundo. A Constituinte presidida por Ulysses Guimarães estabeleceu ampla liberdade política e de imprensa,
restabeleceu o equilíbrio entre os poderes e ﬁxou direitos individuais. Tendo cedido ao assédio dos mais diversos grupos de interesse, resultou prolixa, ambígua,
paternalista e, especialmente no campo econômico, desastrada, o que exigiu dezenas de remendos. Os vetos, as medidas provisórias, as votações secretas no Congresso e a ascensão esquerdopata e apedeuta ao poder relegaram a grande Nação
brasileira a uma republiqueta corrupta e muito mal administrada.

Reunião deﬁniu aumentar a taxa cobrada para vendedores de fora
Descanso
conteceu no gabinete
do prefeito Hélio,
uma reunião envolvendo a
secretaria municipal de
desenvolvimento econômico, CDL – câmara de
dirigentes lojistas, empresários e com a participação do vereador Marcio
Bortolotto, com o objetivo
de debater a situação dos
vendedores ambulantes.
A CDL quer o aumento
da taxa de cobrança do
alvará para estes vendedores que seguidamente vem
de fora para vender seus
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produtos na cidade ou interior do município.
Para o secretário do
desenvolvimento Econômico, Vitor Prévide, esse
aumento é necessário e
defendido por ele também
desde o tempo em que foi
presidente da CDL de Descanso, por entender que o
empresário contribui com
o município e aqueles que
vem de fora promovem
uma concorrência desleal.
O prefeito Hélio Daltoé
deﬁniu com a equipe de
governo um aumento de 4
vezes mais o valor atual

cobrado. “Isso vai diferenciar quem está estabelecido em nosso município de
quem vem de outros lugares a ﬁm de promover vendas de seus produtos que
perfeitamente podem ser
encontrados aqui no nosso comércio local”, argumentou o prefeito.
Ele também comentou
que a prefeitura tem em
seu quadro de funcionários, um ﬁscal de tributos
que constantemente está
realizando seu trabalho de
ﬁscalização, ﬁnalizou.

Campanha de Recolha de materiais
recicláveis será em dezembro
Descanso
secretaria da agricultura e Epagri, com parcerias das secretarias
municipais de Transportes e Saúde preparam a
Campanha de Recolha de
Materiais Recicláveis. A
coleta destes materiais
será realizada nos dias 10 a
13 de dezembro em todo o
interior e cidade de Descanso.
De acordo com o secretário da agricultura, Juliano Kasper, o objetivo é dar
o destino correto a estes
materiais, preocupandose com o meio ambiente. E
le explica que cerca de
20 pessoas ligadas a administração e Epagri estarão
envolvidas nesta coleta. O
secretário lembra que é
importante a participação
da população nesta cam-
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panha, já que o que for
arrecadado será doado
para o Hospital da Fundação Médica. Os materiais
deverão ser ensacados e
deixados a Beira das estradas, onde os caminhões da
prefeitura estarão realizando a coleta.

O administrador da instituição, Nestor Barozzi,
informou que os recursos
da última campanha que
somou cerca de R$
1.500,00, proporcionaram a colocação de portas
de saídas emergenciais
conforme exigência dos
bombeiros.

O que vai ser recolhido:
Embalagens plásticas, lonas velhas, sacarias de adubo, embalagens de refrigerantes,
potes, latas, sacolas, papel e papelão.
O que não vai ser recolhido:
Lâmpadas, vidros, materiais eletrônicos e
pilhas, que deverão ser entregues devidamente embalados e identiﬁcados na Garagem de
Máquinas da prefeitura municipal. Embalagens de agrotóxicos deverão ser entregues obrigatoriamente no local onde foram adquiridos.

