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A comissão mista do Con
fesso destinada a apre

ciar a emenda do Governo 
|que convoca a Constituinte 
foi Instalada ontem, às 17h, 
com uma proclamação do 
p r e s i d e n t e , s e n a d o r 
Helvídlo Nunes (PDS-PI), 
destacando "o Ineditismo 
da convocação da Assem
bleia a t ravés de uma 
emenda constitucional". 

Composta de 11 senado
res, quatro das quais blônt-
cos — entre eles o próprio 
Helvidio Nunes — e de 11 
deputados, representando 
todos os partidos políticos, 
a comissão divldiu-se ainda 
em outras contradições, co
mo os que contestam o ato 
convocatório, os que que
rem a Constituinte separa
da do Congresso e os que 
concordam e os que discor
dam da Comissão Constitu
cional do Governo — a cha
mada pré-Constltuinte. 

PRE-CONSTTTUINTE 

A sessão começou com a 
, eleição do presidente e do 

vice-presldente (Oscar 
Dias Correira Filho, PFL-
MG) e a designação do re
lator, posto considerado 
mais Importante da comis
são (deputado Flávio Bier-
rembach), da linha de fren
te do grupo "progressista 
do PMDB-SP"), acertadas 
previamente num acordo 
das lideranças partidárias. 

No seu discurso de posse, 
o senador Helvidio Nunes 
lembrou que "pela primei
ra vez recorre-se ao meca
nismo da emenda, prevista 
na Carta Magna vigente, 
como instrumento defla
grador do processo de ela
boração de uma nova Cons
tituição". 

Aparentemente estimu
lado pelo seu companheiro 
de PDS, o deputado Siquei
ra Campos (GO), primeiro 
orador inscrito, pediu a re
vogação do Decreto 91.450, 

que criou a Comissão Pro
visória de Estudos Consti
tucionais; a transformação 
da comissão em núcleo de 
coordenação, para rece
ber, examinar e encami
nhar as sugestões que pos
sam submeter-íhe os diver
sos segmentos da socieda
de; e um plebiscito para sa
ber se o povo concorda ou 
não com a convocação da 
Constituinte. Siqueira foi 
contestado dentro de seu 
próprio partido, através de 
uma intervenção do sena
dor Aloysio Chaves (PDS-
PA), que considerou sua 
proposta "Impertinente". 

COMPOSIÇÃO 

A Comissão Mista da 
Constituinte é integrada de 
quatro senadores do PDS, 
três dos quais biônicos 
(Helvidio Nunes, Lenoir 
Vargas (SC) e Octávio Car
doso (RS); três do PFL, um 
biônico (Aderbal Jurema, 
PE), e quatro do PMDB. 

Dos 11 deputados cinco 
são do PMDB, sendo que 
três são da corrente "pro-
gressita" (Flávio Bierrem-
bach, João Gilberto (RS) e 
Luis Henrique (SC) e dois 
moderados (Milton Reis, 
MG; e João Agripino, PB); 
três do PDS, todos de ori
gem malufista (Siqueira 
Campos, GO; Bonifácio de 
Andrada, MG; e Gorgônio 
Neto, BA); dois do PFL e 
um do PDT. 
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Líderes defendem consulta 
«rtntAp ontm ac llrlpran As lideranças de todos os 

partidos na Câmara chega
ram a um entendimento 
para requerer ao presiden
te da Casa, Ulysses Guima
rães, a constituição de uma 
grande Comissão Constitu
cional encarregada de ou
vir todos os segmentos so
ciais da Nação, a fim de 
elaborar o esboço de um 
anteprojeto de Constitui
ção, a ser submetido à futu
ra Assembleia Nacional 
Constituinte. 

Ao alegar que essa Co
missão Constitucional re
presenta uma Iniciativa do 
Legislativo e, portanto, 
"mais representativa dos 
interesses da sociedade 
brasileira do que qualquer 
outra que venha a se for
mar", o deputado Alencar 
Furtado (PMDB-PR, um 
dos que articularam esse 
entendimento na á rea 
politica, negou que o objeti-
vo seja o de esvaziar a Ini
ciativa do Governo em 
compor uma Comissão 
Constitucional já entregue 
aos cuidados do professor 
Afonso Arinos de Mello 

Franco. 
De acordo com entendi-

I 
mentos entre as lideranças 
partidárias, a Comissão 
Constitucional do Congres
so terá 33 membros, sendo 
11 do PMDB, oito do PDS, 
cinco do PFL e uma para 
cada um dos nove outros i 

partidos — entre os quais d 
PTB, PDT e PT e os recenj 
temente credenciados, co
mo PC do B, PCB, PSB, PS, 
PDC, e PL. 

A preocupação dos artl-
culadores do entendimento 
foi de distribuir o número 
de membros na Comissão 
Constitucional do Congres
so de acordo com o peso es
pecifico de cada partido, 
apurado pela sua represen
tação no Congresso e o 
nível de organização politi
ca, segundo Alencar Furta
do. 

A comissão não será inte
grada, apenas, pelos 33 re
presentantes dos 12 parti
dos credenciados na Câma
ra. Quando de sua instala
ção, será elaborado um re
gimento Interno prevendo a 
Incorporação a seus qua
dros de representantes de 
forças sociais, como ABI, • 
OAB, Igreja, empregados e I _, ,„ J 


