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Começa a tramitação 
Fragelli marcou a leitura da mensagem 
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Pasra 08/85 
001/1985 

O presidente do Senado, 
José Fragelli, chegou on
tem de viagem de trabalho 
aos Estados Unidos e sua 
primeira decisão, como di
rigente do Congresso, foi a 
de fixar para o próximo dia 
7, às 19 horas, o inicio de 
tramitação — com a leitura 
em plenário — proposta de 
emenda do Executivo que 
convoca a Assembleia Na
cional Constituinte. 

Hoje Senado e Câmara 
. reiniciam seus trabalhos 
com ordens do dia já fixa
das, após um mês de reces
so. Os dirigentes e as lide
ranças de ambas as casas 
do Congresso acreditam 
que os plenários estarão es
vaziados, já os parlamen
tares, em face da proximi
dade do fim de semana, só 
retornarão a Brasília na 
próxima segunda-feira. 
A COMISSÃO 

O processo de tramitação 
da emenda constitucional é 
o seguinte: junto com a lei
tura da mensagem que pro
põe a emenda, o presidente 
do Senado (que também 
preside as sessões conjun
tas do Congresso) designa 
a comissão mista de 11 se
nadores e 11 deputados, 
que se reúne dentro de 48 
lioras para a eleição do pre
sidente, do vice-presldente 
e do relator. 

Seguem-se oito dias para 
a apresentação de sube
mendas, lnlclando-se então 
o prazo de 30 dias para a 
apresentação e votação, 

'Vela comissão mista, do pa
recer do relator. 

" " Na comissão mista, os 
pequenos partidos nãotêm 
'direito a representação. 
Pelo critério regimental da 
proporcionalidade, será in

tegrada por 5 deputados e 4 
senadores do PMDB; por 3 
deputados e 4 senadores do 

' PDS; por dois deputados e 3 
senadores do PFL; e por 
Vm deputado do PDT. 

, j A s lideranças ainda não 
'se fixaram nos nomes que 
representarão as diversas 
bancadas partidárias na 
comissão mista. Quanto à 
sua direção, tudo indica 

•que a presidência do órgão 
caberá ao PDS, já que o 
PMDB, como ocorre habi
tualmente, não abre mão 
das funções de relator. 
EXPECTATIVAS 

O deputado Pimenta da 
eiga, líder do PMDB, con-
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mmmim •HiHMHiiipviiwwipiii n 

tinua achando que, neste 
segundo semestre, o Con
gresso terá reduzida atua-
ção legislativa, seja porque 
os grandes temas serão 
transferidos para a Consti
tuinte, seja porque as elei
ções municipais de 15 de 
novembro vindouro com
prometerão, em Brasília, o 
"quorum" necessário para 
as votações. Os parlamen
tares, a seu ver, estarão 
nos seus estados, partici
pando das disputas que se 
travam para as prefeituras 
das capitais, municípios 
novos, estâncias hidromi-
nerais e antigas áreas de 
segurança nacional. 

O líder oposicionista. 
Prisco Viana, pensa de mo
do diametralmente oposto. 
Acha que nestes próximos 
quatro meses da sessão le
gislativa o Congresso vai 
ser palco de amplas discus
sões sobre a Emenda José 
Sarney e a nova Lei dos 
Partidos Políticos. Por ou
tro lado, acredita que as 
eleições municipais de 15 
de novembro vão afastar 
de Brasília apenas os par
lamentares dlretamteHte in
teressados nos resultados 
dos pleitos, abarcando par
cela reduzida de deputados 
e senadores. 

—Em relação à Consti
tuinte — adiantou Prisco 
Viana —, p PDS vai aderir 
à comissão Interpartidárla 
sugerida pelo deputado 
A l e n c a r F u r t a d o 
(PMDBPR). Nesse senti
do, já assinamos o requeri
mento a ser formalizado 
nestes próximos dias. 

E observou: 
—Os p a r l a m e n t a r e s , 

realmente, não podem fi
car apartados dos debates 
pr.e-Constituinte. Precisa
mos ter participação atlva 
nessa fase das sugestões e 
discussões. Por Isso, apoia
mos a proposta de Alencar/* 
Fu Furtado. 

í 
) 

1 

O 
o 
< 
O 
O 
r-t-

O 
t—'• 

Q) 

"O 
Q) 

Q) 

O 

\—»• 

Q) 

•O 


