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~ A semana que v 

Constituinte: 
na próxima 

semana 
começam 
.,.. os 
debates. 

« 
v 
li' \ 
v 
t: 

marcara uma nova ar
rancada rumo à As
semble ia N a c i o n a l 
Constituinte. Já na se-
gunda-feira será divul
gada a lista dos 50 in
tegrantes da comissão 
de estudos constitu 
cionais, encarregada 
de alimentar o debate 
dos temas polémicos e 
de preparar o esboço 
de uma nova Consti 
tuição. Na terça-feira a 
comissão será instala
da sob a presidência 
do jurista Afonso Ari-
nos, e no mesmo dia a 
comissão mista do 
Congresso que exami
na a p r o p o s t a de 
emenda constitucional 
do governo convocan
do a Constituinte terá 
uma reun ião , para 
aprovar o roteiro de 

trabalho e a relação de nomes da comissão 
constitucional. 

Ontem, último dia de prazo para a apresen
tação de subemendas à proposta do Executivo 
11 propostas de mudanças no texto original 
haviam sido recebidas pela comissão mista 
Más o relator da comissão, deputado Flávio 
Bierrenbach (foto) do PMDB, avisou que a co-
missão não se inibirá diante de qualquer ideia 
sobre a iniciativa, ainda que não tenha sido 
fo malizada em subemenda. O parlamentar pre 
tende examinar todas as propostas, desde que 
sejam submetidas à comissão no decorrer dos 
trabalhos, até a apresentação de seu parecer. 

Caso Bierrenbach se decida pela apresen 
tacão de um substitutivo à proposta do governo, 
algumas sugestões poderão ser aproveitadas 

Entre as principais propostas formalizadas 
subemenda há duas permitindo cândida 
avulsas à Assembleia Constituinte. Uma 
do deputado Manoel Costa (PMDB-MG) 

j§ que São Paulo poderá enviar mais 20 
: ntantes à Constituinte; a outra, do depu

tado Floriceno Paixão (PDT-RS) faculta às asso
ciações civis e sindicais, ou coligações dessas, 
registrar candidato à Constituinte. Ambas têm o 
apoio do relator Flávio Bierrenbach. 

O senador Itamar Franco (PMDB-MG) pro
põe a eleição, junto com a Constituinte, de um 
yice-presidente, pela via direta, em 15 de janeiro 
de 1986. Em caso de morte do presidente da 
República, assumiria o vice e depois de 30 dias 
seriam realizadas eleições pára escolha do novo 
vice. 
j «-O deputado Leur Lomanto (PDS-BA) pro
põe a realização, no dia da eleição dos consti 
tilintes, de consulta popular para saber se o 
povo- quer a manutenção do presidencialismo 
ou o regime parlamentarista. Já o deputado 
Marcelo Linhares (PDS-CE) quer ampliar essa 
consulta, para saber da população qual deve ser 
4 duração do mandato presidencial. 
• « J á o deputado Nelson Marchezan (PDS-RS) 

quer antecipar a convocação da Constituinte 
para 1° de junho de 86, apenas com a função de 
preparar a nova carta. 
i Até ontem à tarde, o PDT ainda tentava 
conseguir as assinaturas necessárias para pro
por subemenda marcando eleições diretas para 
presidente já em 1986. Mais de dez deputados 
d» PMDB haviam assinado a subemenda, mas 

is retiraram o apoio. E assessores do PDT 
tiam, por volta de 15h, que dificilmente 
guiriam o número necessário. O líder do 
., Pimenta da Veiga, revelou no entanto 

estar preocupado, pois um dos deputados do 
Seu partido, Cássio Gonçalves, garantiu-lhe não 
ter assinado a lista do PDT, enquanto outro — 
que também constava da lista do líder pedetista 
Natfcr Rossetti —, Nelson Wedekin, está licen 
ciado há dois meses e não poderia ter assinado. 


