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Novo papel t, 
5 

para senador f 
r 

eleito em 82 í 
Os senadores eleitos emf" 

1982, cujos mandatos ter
minam em 1990, devem ser 
incumbidos de examinar a 
legislação elaborada pelo 
Poder Executivo, durante 
os trabalhos da Assembleia 
Nacional Constituinte. Es
ta ideia é do deputado Jo-ao 
Agripino ( P M D B / P B ) , 
constituinte de 1946 e mem
bro da comissão mista que 
examina a convocação da 
Assembleia, e deverá ser 
por ele levada ao relator da 
matéria, deputado Flávio 
Bierrenbach (PMDB/SP). 

Pela proposta de Agripi
no, os vinte e dois senado
res não seriam constituin
tes e nem poderiam legis
lar, mas teriam a atribui
ção de votar as leis de ini
ciativa do Executivo, en
quanto os demais senado
res e os deputados estives
sem trabalhando na elabo
ração da nova Constitui
ção. 

João Agripino é contrário 
à proposta de um ano de de
sincompatibilização para 
os ocupantes de cargos do 
Executivo que pretendam 
concorrer à Constituinte. 
Na opinião do deputado, 
com a saída dos políticos, 
os cargos serão ocupados 
por tecnocratas, e estes, 
depois de um ano, "nunca 
mais sairão". 

Lyra contra a 

emenda de 
Manoel Costa 

O ministro da Justiça, 
Fernando Lyra, classificou 
de "casuísmo" a emenda 
do deputado Manoel Costa 
(PMDB-MG) ao projeto de 
convocação da Constituin
te, aumentando de cinco 
para 12 meses o prazo para 
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desincompatibilização de 
ministros, governadores, 
secretários e dirigentes de 
estatais, que são candida
tos a uma vaga na Consti
tuinte. A emenda do depu
tado vem recebendo mui
tas adesões no Congresso e 
pode ser aprovada. 

Com a emenda Manoel 
Costa, o presidente Sarney 
não precisaria antecipar 
para dezembro a reforma 
ministerial, como preten
de, segundo alguns asses
sores. Pela Constituição, os 
ministros que desejarem se 
candidatar a uma vaga na 
Constituinte terão que se 
desincompatibilizar em ju
nho do próximo ano, mas 
com a emenda teriam que 
deixar os cargos em 15 de 
novembro deste ano. 

Célio Borja 
fala sobre 

Constituinte 
O assessor especial da 

Presidência da República, 
Célio Borja, faz amanhã 
em Joinville, Santa Catari
na, uma palestra para os 
empresá r ios locais na 
Associaç-ao Comercial e 
Industrial, sobre o tema "O 
Papel do Empresário na 
Constituinte". O encontro 
será no auditório do Banco 
do Brasil, às 17h. 

Antes da palestra, Célio 
Borja vai visitar o comple
xo industrial da Fundição 
Tupy. No sábado, o asses
sor da Presidência estará 
em Blumenau para um en-i 
contro com a Associação] 
Comercial e Industrial. 


