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BRASÍLIA — Uma proposta de 
norma constitucional criando o 
"Conselho de Estado", formado pelos 
ex-Presidentes dos Poderes Executi
vo, Legislativo e Judiciário, foi apre
sentada pelo Deputado Jorge Arbage 
(PDS-PÁ), 2° Vice-Presidente da 
Constituinte. O Conselho seria ouvi
do, obrigatoriamenter pelo Presiden
te da República nas questões nacio
nais e o autorizaria a cassar 
mandatos eletivos e os direitos polí
ticos por dez anos de quem ameaçar 
a ordem, além de suspender as ses
sões da Câmara, Senado e Assem
bleias Legislativas. 

Em sua justificativa, o pedessista 
afirma que o Conselho "é fundamen
tal para a consolidação da abertura 
democrática e a sua instalação agora 
traria os mesmos benefícios quando 
de sua criação na época do Impé
rio". 

Os Deputados Ruy Bacelar 
(PMDB-BA) e Inocêncio Oliveira 
(PFL-PE), apresentaram propostas 
de normas constitucionais para defi
nir o mandato do Presidente da Re
pública. 

Estas são algumas das mais de 100 
propostas de normas constitucionais 

) que foram encaminhadas à Mesa da 
Assembleia Nacional Constituinte 
nos últimos três dias. Como os cons-

3 tituintes terão mais 27 dias para 
y apresentar sugestões, a Secretaria-
•- Geral pretende criar uma assessoria 
r para recolhe-las e encaminhá-las às 

subcomissões. 

Jorge Arbage defende a realização 
de um plebiscito para referendar a 
próxima Constituição, a ser realiza» 
do 60 dias após a sua promulgação', 
Se ela for aprovada, 60 dias depois 
do referendo popular seria realizada 
uma nova consulta à população para 
saber se ela aceita o regime parlar 
mentarista. 

O Deputado Nilson Gibson pede á 
reincorporação ao Estado de PerJ 
nambuco da Comarca do Rio São 
Francisco, que foi desmembrada enj 
1824. 

O Deputado Siqueira Campos! 
(PDC-GO) pede dedução do Imposto 
de Renda para quem adotar um meí 
nor carente, enquanto Davi Alves 
Souza (PDS-MA) quer garantir ao 
menor de até cinco anos um atendi1 

mento médico-hospitalar gratuito! 
Ele também defende o direito à edu: 
cação especial para todos os deficien» 
tes físicos e a denominação "Deputai 
do Municipal" para os Vereadores. • 

A Deputada Beth Aàze (PSB-AM) 
pede a estatização de todos os bancoá 
privados. Os seus proprietários sei 
riam indenizados durante 20 anos é 
os seus funcionários teriam direito a 
estabilidade no emprego. ; 

Outras proposições pedem a equi. 
paração dos vencimentos dos apoj 
sentados aos salários de quem esta 
na ativa, bem como o direito à apoi 
sentadoria de quem completar 61 
anos de idade, antes de completar 30 
anos de serviço. ! 


