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Os líderes de todos os partidos requereram ontem ao 1-
presidente da Câmara, Urysses Guimarães, que vai , ' 
deferir favoravelmente, a criação de comissão interpar-
tidária, destinada a promover encontros em todo o País, ,^>» /vKC 8o 
com os mais diversos segmentos da^sociedade, visando f\> noi 
recolher subsídios para a Assembleia Nacional Cons- 4\r Pasta v>-< 
tituinte. A iniciativa foi do deputado Alencar Furtado. i-"^ 096/ ^ ^ 

A criação desse órgão integrado de representantes de 
todas as bancadas teve a concordância do presidente 
José Sarney, recentemente, por iniciativa do líder gover-
nista Pimenta da Veiga. A proposta dos deputados, de 
promover o debate nacional da Assembleia Constituinte, 
fará concorrência e poderá esvaziar a comissão da Cons
tituinte, há dias indicada pelo presidente da República, • 
que terá a Presidência do ex-senador Afonso: Arinos, >_ 
segundo comentários de líderes partidários. *, 

A comissão da Câmara da Constituinte tem a seguin- "* ' 
te composição: do PMDB — Alencar Furtado, Freitas 
Nobre (sem partido), Maurilio Ferreira Lima, Airton 
Soares, Roberto Cardoso Alves, Francisco Pinto, Wal-
ber Guimarães, Miguel Arraes, Agenor Maria, João 
Hermann, Manoel Costa Júnior e Israel Dias Novais; do 
PDS — Gióia Júnior, Hugo Mardini, Otávio Cesário, 
Ricardo Fiúza, Jorge Arbage, Gerardo Renault, Edison 
Lobão e Leorne Belém; do PFL — Emílio Haddad, 
Joacil Pereira, Celso Barros. José Moura e Ricardo 
Ribeiro; do PDT — Elquisson Soares e Léo de Almeida 
Neves; do PTB - Gastone Righi; do PT - José Ge-
noíno;e,pelogrupoPCB,PCdoB.PSB,PL,PDCePS 
os deputados S ebastião Nery e Haroldo Lima. 

Delegados 
O relator da comissão mista que examina a emenda 

convocando a Constituinte, deputado Flávio Bierren
bach (PMDB/SP), afirmou ontem que a eleição de 
delegados constituintes, através dos partidos políticos é 
uma fórmula razoável para conciliar os interesses dos 

ue defendem a importância de vinculação partidária 
os candidatos, e os que não desejam uma Constituinte 

exclusivamente congressual. 
Segundo Bierrenbach, cada partido poderia ter a sua 

lista de delegados. Esses participariam apenas da 
elaboração da Constituição. 

Na próxima terça-.feira, Bierrenbach apresentará a 
comissão mista uma redução de sua proposta inicial de 
revogação ou alteração de dispositivos constitucionais 
para a realização de uma Constituinte livre. O relator 
pretendia abordar 17 artigos da Constituição, mas esse 
número foi considerado excessivo pela comissão. 
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