
Comissão mista já sabe com 
quem debaterá ''Cgnilituioté 

BRASÍLIA — O parecer do 
relator da Comissão Mista que 
examina a Emenda de convo
cação da Constituinte, Deputa
do Flávio Bie r renbach 
(PMDB-SP), deverá ser discu
tido e votado nos dias 1? e 3 de 
outubro, conforme ficou defini
do ontem pela Comissão. Os 
trabalhos do órgão, cujo térmi
no estava previsto para o pró
ximo dia 6, foram prorrogados 
por mais 30 dias. 

Ontem, a Comissão tomou 
conhecimento dos 16 nomes de 
juristas e representantes da so
ciedade civil que com ela deba
terão, através de painéis, as
pectos jurídico-constitucionais 
e participação popular na 
Constituinte. A relação dos no
mes, elaborada por Bierren

bach por delegação da Comis
são, sofreu contestação dos De
putados João Gilberto (PMDB-
RS) e Luiz Henrique (PMDB-
SC) por ter incluído um repre
sentante da CUT, e não tam
bém um integrante da Conclat. 

Os uristas indicados pelo re
lator foram Afonso Arinos, 
Presidente da Comissão Provi
sória de Estudos Constitucio
n a i s , Pau lo B r o s s a r d , 
Consultor-Geral da República, 
Raymundo Faoro, Dalmo Dal-
lari, Fábio Konder Comparato, 
Nelson Saldanha, Gofredo da 
Silva Teles e Geraldo Ataliba. 

Hermann Baeta, da OAB, D. 
Luciano Mendes de Almeida, 
da CNBB, Mino Carta, jornalis
ta, Carlos Eduardo Moreira 
Ferreira, da Fiesp, Jair Me-

neghelli, da CUT, Flávio Ran
gel, teatrólogo, Maria Victória 
Benevides, historiadora, e o ex-
Deputado José Bonifácio, cons
tituinte de 1946, foram os repre
sentantes da sociedade civil 
propostos por Bierrenbach 

Outra contestação à relação 
partiu do Deputado João Agri-
piiso (PMDB-PB), também 
constituinte de 46, que disse 
não compreender o critério pa
ra á indicação de José Bonifá
cio. Na opinião de Agripino, o 
constituinte de 1946 Prado 
Kelly deveria ter sido o escolhi-
do. 

Bierrenbach explicou que o 
nome de Bonifácio havia sido 
proposto em reunião anterior 
pelo Deputado Siqueira Cam
pos (PDS-GO). 

Forma escolhida desagrada D. Aloísio 
BRASÍLIA - O Arcebispo de 

Fortaleza, Dom Aloísio Lors-
cheider, classificou ontem de 
elitista a forma como está sen
do conduzida a questão da As
sembleia Nacional Constituin
te. 

-• O Congresso acabará legis
lando em causa própria e os 
currais eleitorais continuarão 
funcionando para eleger os 
constituintes — disse. 

Dom Aloísio observou que a 
Igreja defende a representação 
de todos os movimentos popu
lares na Constituinte, que deve
ria ter um poder apenas tempo
ral, sem qualquer interferên
cia do Congresso. 

— Mas é claro que isso não 
entra na cabeça de um jurista, 
que vai dizer que é um sonho — 
afirmou. 

Depois de ressaltar que aiii-

Comissão Arinos vai se reunir 
BRASÍLIA — A primeira 

reunião plenária da Comissão 
Provisória para Estudos Cons
titucionais será realizada no 
próximo dia 3, no Ministério da 
Justiça, a portas fechadas, se
gundo informou ontem o Minis
tro da Justiça, Fernando Lyra. 
O Ministro acertou com o Pre
sidente da Comissão, jurista 
Afonso Arinos, que a reunião —• 
que examinará o regimento in

terno da Comissão — será feita 
no mesmo dia da instalação, 
aproveitando a presença dos 50 
membros da Comissão em 
Brasília na terça-feira. Afonso 
Arinos chegará à cidade sába
do para discutir com o Ministro 
o funcionamento da Comissão. 

O Ministro informou que os 
integrantes do Conselho Políti
co do Governo discutiram em 
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Si'. 

da se vive "numa ditadura de 
currais eleitorais", Dom 
Aloísio acrescentou que a for
mação da Comissão Pré-
Constituinte e a eleição de 
constituintes com poderes tam
bém de congressistas repre
sentam "uma forma elitista 
que está dentro da nossa histó
ria, onde a oligarquia sempre 
quer impor seus pontos de vis-
ta". 

sua reunião de ontem as diver
sas submendas apresentadas à 
emenda convocatória da As
sembleia Nacional Constituin
te, chegando à conclusão de 
que ela deve ser aprovada 
"com a forma mais simples 
possível". Segundo o Ministro, 
a posição do Governo é deixar 
a cargo da própria assembleia 
a solução das questões relati
vas a seu trabalho. 
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