
Comissão para comunicação 
:: já tem 24 indicações 
4á estão definidos os nomes de 24 

dos" 63 integrantes da Comissão da 
Família, de Educação, Cultura, Es
porre, Comunicação, Ciência e Tecno
logia, uma das oito encarregadas de 
apresentar propostas para a nova 
Constituição que serão, posterior
mente, redigidos pela Comissão de 
Sistematização, ivesta comissão será 
debatida a questão dos meios de 
comunicação no país. As vagas 
foram distribuídas proporcionalmen
te à representação de cada partido no 
Congresso constituinte e, até agora, 
somente o PFL e o PTB já indicaram 
a totalidade dos seus representantes 

A presidência desta comissão de
verá ser Ocupada, segundo as negoci
ações em curso entre o PMDB e o 
PFL, por um pefelista, e o nome mais 
cotado é o do deputado José Jorge 
(PE). A indicação do relator poderá 
sei* feita pelo líder do PMDB na 
Constituinte, senador Mário Covas. O 
mais forte candidato é o senador 
Pompeu de Souza (DF), jornalista e 
ex-diretor da Associação Brasileira 
de-Imprensa. 

O PMDB, que terá trinta represen

tantes na comissão, só tem até agora 
cinco indicações definidas, além de 
Pompeu de Souza: os deputados José 
Carlos Martine/. (PR), Paulo Silva 
(PI), Cristina Tavares (PE), Aloísio 
Vasconcelos (MG) e Koyu lha (SP). 
Os deputados indicados pelo PFL 

— são: Angelo Magalhães (BA), Aroldo 
de Oliveira (RJ), Atila Lyn* (PI), 
Eunice Michiles (AM). Fausto Rocha 
(SP), Iberê Ferreira (RN), José 
Jorge (PE), José Moura (PE), José 
Queiroz (SE), Paulo Marques (PR), 
Pedro Canedo (GO) e António Ueno, 
além do senador Nivaldo Machado 
(PE), como suplente. 

O PDT até ontem só havia definido 
o nome do deputado Roberto D'Avila 
(RJ) para a comissão. Os outros dois 
a que o partido terá direito serão 
escolhidos na próxima semana Os 
representantes do PTB são: José 
Elias Moreira (MS), Roberto Augus
to Lopes (RJ) e Sólon Borges dos 
Reis (SP). O PDS, que indicará 
quatro representantes, até ontem só 
havia definido o nome do deputado 
Arnold Fioravanti (SP). 


