
., 'ACM combate 
eutoria com f *-> 
nova Carta 

Salvador — O ministro das 
Comunicações, Antônio Carlos , 
Magalhães, previu ontem, em 
Salvador, que a euforia de al
guns poucos constituintes de 
1988 com a nova Constituição do 
País será passageira, "porque 
os problemas embutidos na no
va Carta Magna são graves". 
Mesmo ressaltando à necessi
dade de acatar e cumprir a 
Constituição, „ ..Antônio Carlos 
considerou-a "imperfeita". 

— Houve algumas falhas na 
Constituição, inclusive com a 
modificação do texto na teâa-^^ 
ção final. De qualquer sorte. * ç ; 
nós não devemos questioná-la. Çç* 
Porém, estamos vendo a impra- Ç i 
ticabilidade do tabelarnento dos 
juros,bancários,em 12 por cen
to; vendo que não hâ condição _ 
de entrar em vigor, pelo menos ^ ) 
nos próximos cinçoi:meses,.-a,í( ._:•.. 
licença:mãterhidade, aguar- C 3 
dando a lei ordinária e comple- .. 
mentar. E com isso, entre leis ^ ^ 
ordinárias e complementares, • 
temos mais de trezentas. En
quanto isso não for firmado, os 
dispositivos a que se referem , 
não têm validade — explicou o 
ministro. 

Para Antônio Carlos, o que 
não se pode fazer é enganar o , 
povo, dizendo-lhe que a Consti* 
tutção vai melhorar sua vida ^^j 
em alguma coisa. .s 

— Se a Constituição é indis
pensável, porque é a lei maior, 
ela não vai resolver e nem cum
prir o que nela está escrito, por 
exemplo, sobre o salário míni
mo, a educação/a saúde, e o la
zer — afirmou o ministro. 

LU 

r 

PTR inaugura. 

injúrição na 

lei eleitoral 

o 
LÜ 

o: 
s 

i O Partido Trabalhista Reno-
| vador de São Paulo impetrou 
i ontem. Junto ao Tribunal Supe-. 
\ rior Eleitoral, em Brasilia, o 
\. primeiro mandado de injunção 
v — nova figura Jurídica criada 

pela Constituição recém-
; promulgada — na justiça eleito-
f ral do País. O mandado é para 
\ obrigar o Tribunal Regional 
1 Eleitoral de Sâò Paulo a deter-
3 minar, de acordo com as novas 
£ leis constitucionais, o número 
f de cadeiras da Câmara Munici-
\ paldácidade. 
1 • Segundo o presidente do PTR. 
í Marcílio Duarte Lima, desde o 
í primeiro dia após a promulga-, 
j çâo o partido vem solicitando ao 
t TRE que estabeleça, como pre-
i vê a nova Carta, o número de 

cadeiras para os vereadores, 
mas até agora não houve qual-, 
quer iniciativa por parte do Tri-. 

; punal. O partido resolveu então 
entrar com o mandado de injun
ção. que é um instrumento se
melhante ao mandado de segu
rança e que obriga aos órgãos 

\ ou instituições encarregadas de 
definirem normas complemeh-j 
tares às novas leis. fazerem-no 
o mais rápido possí vel. *' r* 

No caso específico de que tra
ta o mandado, a definiç-ao dó 
TRE em São Paulo tratará de 
estabelecer que o número de ca
deiras na Câmara Municipal 
passe das atuais 33. exatamente 
como estava previsto pela Cons
tituição anterior para os mu
nicípios com 5 milhões de habi-> 
tantes. para 55, que de acordo 
com a nova Carta é o número 
máximo de vereadores, en
quanto o mínimo é de 42.0 novo 
número baixará o coeficiente 
eleitoral de São Paulo (verea
dor por número de habitantes) 
de 130 mil para 80 mil. destaca o 
presidente do PTR, que espera 

\ para os próximos dias um pro-
( nunciamento do TSE sobre a 
', questão.,' . ' 
} Para as eleições do dia 15 de 
j . novembro próximo,.ó PTR está 
i coligado com os tucanos, o 
jj PSDB, apoiando as candidatu-
[•ras do deputado José Serra pa-
i ra prefeito e de mais 178 verea

dores. 
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