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Da Sucursal de Brasília 

O perfil das oito 
comissões consti
tucionais e da 
Comissão de Sis
tematização do 
Congresso consti
tuinte começava 
ontem a se tornar 
mais claro à me
dida que os parti
dos adiantavam as indicações de 
nomes para as vagas a que terão 
direito em cada delas, segundo o 
critério de representação proporcio
nal. 

Assim, na Comissão de Sistemati
zação, as esquerdas estarão repre
sentadas por Luis Inácio Lula da 
Silva (PT-SP) e Roberto Freire 
(PCB-PE). Os "progressistas" do 
PMDB terão nomes como Bernardo 
Cabral (AM), Nelson Jobim (RS), 
Fernando Henrique Cardoso e Mário 
Covas (SP). Os conservadores deve
rão ficar com Prisco Viana (PMDB 
BA), Carlos SanfAnna (PMDB-BA), 
Arnaldo Prieto (PFL-RS), Sandra 
Cavalcanti (PFL-RJ), Paulo Pimen
tel (PFL-PR) e Carlos Chiarelli 
(PFL-RS). O nome do senador Afon
so Arinos (PFL-RJ) consta da lista 
do partido para essa comissão. 

Na segunda comissão mais impor
tante, a de Ordem Económica, as 
esquerdas contam com Plínio de 
Arruda Sampaio (PT-SP) e Fernando 
Santana (PCB-BA). O PMDB se 
divide entre "progressistas", como 
Hélio Duque (PMDB-PR) e António 
Perosa (PMDB-SP), e conservadores 

como, Roberto Cardoso Alves 
(PMDB-SP), Rubem Figueiró 
(PMDB-MS) e Ronaldo César Coelho 
(PMDB-RJ). Estes terão ao seu lado 
Delfim Netto (PDS-SP), Roberto 
Campos (PDS-MT), Alysson Pauli
nelli (PFL-MG), Afif Domingos 
(PL-SP) e José Egreja (PTB-SP). 
Cardoso Alves, Paulinelli, Egreja e 
Figueiró receberam o apoio da UDR 
nas últimas eleições. Cardoso Alves 
disputa o cargo de relator dessa 
comissão com o senador Severo 
Gomes (PMDB-SP). 

Para a Comissão de Ordem Social, 
as esquerdas indicarão Luís Gushi-
ken (PT-SP) e Benedita da Silva 
(PT-RJ). Os "progressistas" do 
PMDB presentes deverão ser Do
mingos Leonelli (PMDB-BA), Eucli
des Scalco (PMDB-PR) e Abigail 
Feitosa (PMDB-BA). Até agora, a 
única indicação dos conservadores é 
a do senador Jarbas Passarinho 
(PDS-PA). 

Na Comissão de Sistema Tributário 
os conservadores terão o deputado 
Francisco Dornelles (PFL-RJ), ex-
ministro da Fazenda, como seu nome 
mais representativo. Do lado "pro
gressista" fica um outro antigo 
auxiliar de Tancredo, o deputado 
José Serra (PMDB-SP). Os dois são 
candidatos a relator dessa comissão. 
O outro "progressista" é o deputado 
Fernando Gasparian (PMDB-SP). O 
PFL indicará ainda o nome do 
deputado Tomás Nono (PFL-AL). O 
PDS e PT deverão ratificar, até 
amanhã, a indicação dos seus nomes 
para as comissões. 

PMDB terá reunião para discutir militares 
O líder do PMP3 na Câmara, Luiz 

Henrique (SC), 47, disse ontem que 
seu partido vai discutir o papel que a 
próxima Constituição vai destinar às 
Forças Armadas. Segundo Luiz Hen
rique, a liderança do PMDB vai 
convocar uma reunião da bancada 
com o objetivo de saber dos integran
tes do partido se as Forças Armadas 
devem continuar a exercer o papel de 
mantenedores da "ordem interna" ou 
se devem se limitar à defesa do país 
perante ameaças externas. Luiz Hen
rique ainda não definiu a data da 
reunião. 

Para o candidato do PMDB à Ia 

secretaria do Congresso constituinte, 
Marcelo ('ordeiro (BA), 40, é neces
sária uma reforma profunda não só 
em termos constitucionais, mas prin
cipalmente no conceito do que com
pete às Forças Armadas. "Precisa
mos alterar a formação teórica e 
doutrinária de nossa Força. Não pode 
associar-se à repressão interna, mas 
deverá ser mobilizada toda vez que 
houver uma intenção golpista. Inter
venção a desgasta e denigre", afirma 
Cordeiro. 

Outros partidos 
O líder do PDS, Amaral Netto 

(RJ), 66, diz que deve ser assegurada 
na próxima Constituição o mesmo 
papel que hoje é reservado às Forças 
Armadas. "Devem zelar pela sobe
rania externa e interna". 

Florestan Fernandes (SP), 66, vice-
-líder do PT, afirma que as Forças 
Armadas devem ter a incumbência 
de defender o país contra "ameaças 
externas concretas. O policiamento 
interno cabe à polícia civil". Segundo 
ele, é preciso que a Constituinte 
preocupe-se também com "a cres
cente militarização das polícias en
carregadas da segurança interna". 


