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BRASÍLIA — Os senadores 

eleitos em 1982, cujos manda
tos terminam em 1990, devem 
ser incumbidos de examinar a 
legislação elaborada pelo Exe
cutivo durante os trabalhos da 
Assembleia Nacional Consti
tuinte. A ideia é do Deputado 
João Agripino (PMDB-PB), 
constituinte de 1946 e membro 
da Comissão Mista que exami
na a convocação da Assem
bleia. Agripino a levará ao Re
lator da Comissão, Deputado 
Flávio Bierrenbach (PMDB-
SP). Pela proposta, os 22 Sena
dores não seriam constituintes 
e nem poderiam legislar. 

O PDT encaminhou ontem ao 
Presidente do Senado, José 
Fragelli (PMDB-MT), recurso 
contra a decisão da Comissão 
Mista de não receber, por estar 
fora do prazo, a subemenda do 
partido propondo eleição direta 
para a Presidência da Repúbli
ca em 1986., 

Por meio do Deputado Nilton 
Alves (RS), o PDT pede a Fra
gelli a apreciação da Comissão 
de Constituição e Justiça, argu

mentando que a Comissão Mis
ta acolheu emendas dos Depu
tados Jorge Uequed (PMDB-
RS), Nelson Marchezan (PDS-
RS) e Domingos Leonelli 
(PMDB-DA) também fora do 
prazo. 

O Presidente da Comissão 
Provisória de Estudos Consti
tucionais, Afonso Arinos, e a 
historiadora Maria Victoria 
Benevides participarão, na 
terça-feira, do primeiro debate 
a se realizar na Comissão Mis
ta. Duas vezes por semana, até 
o dia 26, a Comissão se reunirá 
para discurtir, com um jurista 
e um representante da socieda-
de , a spec to s ju r íd i cô -
constitucionais e participação 
popular na Constituinte. 

A Comissão Constitucional 
nomeada pelo Presidente José 
Sarney é considerada desne
cessária pelo Governador do 
Paraná, José Richa, que voltou 
a defender, em São Paulo, a te
se da participação de um deba
te sobre a Constituinte, promo
vido pelo instituto de Engenha-, 
ria - -, / 


