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Comissão mista tem 
maioria conservadora 

A comissão mista que 
apreciara a proposta de 
emenda constitucional que 
o Governo enviou ao Con
gresso convocando a As
sembleia Nacional Consti
tuinte será composta, em 
sua maioria, por parlamen
tares de tendência conser
vadora. Apenas uma redu
zida parcela dos seus 22 in
tegrantes representa as 
forças progressistas abri
gadas no Parlamento. A 
composição da comissão, 
que terá até o dia 6 de se
tembro para apresentar o 
seu parecer, foi anunciada 
ontem pelo presidente do 
Senado, José Fragelli, após 
a leitura da mensagem pre
sidencial que encaminha a 
proposta de convocação da 
Constituinte em sessão que 
começou com cerca de 70 
parlamentares e terminou 
com apenas 30. 

Representando o PMDB 
n a c o m i s s ã o m i s t a 
encontram-se os deputados 
progressistas João Gilber
to (RS), Luiz Henrique 
(SC) e Flávio Bierrembach 
(SP), que será o relator, e 
os conservadores Milton 
Reis (MG) e João Agrlplno 
(PB). Os senadores peeme-
debistas estarão represen
tados na comissão pelos 
progressistas José Ignáclo 
Ferreira (ES) e Alcides 
Saldanha (RS), pelo sena
dor de centro-esquerda Hé
lio Gueiros (PA) e pelo con

servador Alfredo Campos 
(MG). 

Os senadores do PDS 
Aloyslo Chaves (PA) , 
Helvidlo Nunes (PI), Le-
noir Vargas (SC) e Octávio 
Cardoso (RS) e os deputa
dos do mesmo partido Si
queira Campos (GO), Boni
fácio de Andrada (MG) e 
Gorgônio Neto (BA) são de 
tendência conservadora. 
Da mesma forma, os inte
grantes da comissão que 
pertencem ao Partido da 
Frente Liberal, são conser
vadores: senadores Carlos 
Chlarelli (RS), Aderbal Ju
rema (PE) e Nivaldo Ma
chado (PE) e deputados Is
rael Pinheiro Filho (MG) e 
Oscar Corrêa Júnior (MG). 
O único representante dos 
pequenos partidos, deputa-
d o N a d y r R o s s e t t l 
(PDT/RS), é de tendência 
progressista. 

Por ocasião da sessão de 
leitura da mensagem presi

dencial, oito deputados e 
vice-lideres de todos os 
partidos fizeram breves 
pronunciamentos sobre a 
proposta da Constituinte. 
De uma forma ou de outra, 
todos posiclonaram-se fa
voravelmente à convoca
ção da Constituinte, embo
ra divergissem em deta
lhes. Falando pela lideran
ça do PDT, por exemplo, o 
deputado Sérgio Lomba 
(RJ) não perdeu a oportu
nidade para frisar que a 
Constituinte não era o prin
cipal compromisso da 
Aliança Democrática, mas 
sim a convocação imediata 
das eleições presidenciais. 

O deputado João Gilberto 
(PMDB/RS), que fará par
te da comissão mista, aler
tou para a necessidade de 
se encontrar um ponto de 
mediação entre a vontade 
das forças politicas e os an
seios da vanguarda organi
zada da sociedade civil, sob 
pena de se "criar um fosso 
imenso que prejudique a le
gitimidade e representati
vidade da Constituinte''. 

O deputado José Ge-
noino, vice-lider do Partido 
dos Trabalhadores, defen
deu a necessidade urgente 
de alterações no regimento 
interno do Congresso de 
maneira a permitir que to
dos os pequenos partidos 
que têm representação no 7 
Congresso participem das / 
reuniões da comissão. y 
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