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Comissão de 
economia não 
está definida 

O preenchimento dos cargos para a 
Comissão de Ordem Económica não 
parece estar constituindo matérias das 
mais fáceis, principalmente para o 
PMDB. Com menos dificuldades, os 
partidos menores, no entanto, já es
tavam ontem mesmo, com as listagens 
prontas, demonstrando maior coerên
cia em suas posições. . 

Enquanto .crescia a confirmação do 
nome de Albano Franco (PMDB - S E ) 
para presidente da Comissão de Or
dem Económica, setores do próprio 
PMDB tentavam esvaziar a indicação 
do senador Severo Gomes (PMDB-
S P) para o cargo de relator. 

Uma questão analisada por algumas 
das inúmeras pessoas que circularam 
ontem pelo Congresso Nacional foi a de 
atribuir à Comissão de Ordem Eco
nómica, uma conotação mais à direita 
ou, então. com diretrizes progressistas. 

Não foi por mero acaso que o nome 
do senador Virgilio Távora (PDS /CE) 
— relator da Comissão de Lei de Infor
mática — passou a figurar como su
plente na Comissão de Ordem Eco
nómica. Isso abre maior espaço para a 
indicação de Albano Franco pelo par
tido para a presidir a comissão. 

Ainda em caráter nada oficial, ad
mitia-se como certos o deputado Hélio 
Duque, para relator da subcomissão de 
princípios gerais, intervenção do es
tado, regime da propriedade do subsolo 
e da atividade económica, devido às 
suas posições coerentes com a linha do 
partido. Como também os relatores, 
Benedito Monteiro, deputado pelo es
tado do Pará para a subcomissão da 
política agrícola e fundiária e da Refor
ma Agrária, e do senador Dirceu Car
neiro para a subcomissão da questão 
urbana e transporte. 

O Partido dos Trabalhadores 
apresentou para a Comissão de Ordem 
Económica os constituintes Vladimir 
Palmeira—RJ e Irma Pazzoni—SP. O 
PDT. Luiz Salomão—RJ e Amaury 
Muller — RS. enquanto o PDS apontou 
alguns nomes conhecidos da economia 
monetarista de governos anteriores, 
como o senador Roberto Campos —MT. 
além de Delfim Netto— SP. Myriam 
Portella - P i e Virgilio Galassi -MG. 
Como suplentes. Virgilio Távora—CE. 
Darcy Pozza— RS. Francisco Dió
genes. ACe Ubiratan Spinelli—MT. 

Por sua vez. o PTB indicou José 
Egreja—SP como titular, e dois su
plentes: Jaime Paliarin e Joaquim 
Bevilacqua.eleitos por São Paulo. J 


