
», quer que o PDS elabore um novo projeto sobre as prerrogativas 

/ JoséSarney instala noje 
comissão dás prerroga Uvas 
O presidente do PDS, se

nador José Sarney, instala hoje 
a comissão especial do partido 
que irá estudar a elaboração de 
um projeto de .restituição das 
prerrogativas do Congresso 
Nacional. O deputado Homero 
Santos (PDS-MG), que será o 
presidente da comissão, infor
mou que vai requisitar, a título 
de subsídios para o trabalho do 
grupo, a emenda Marcílio, 
rejeitada ano passado, o re
latório do senador Aloísio 
Chaves (PDS-PA) que mo
dificou aquela emenda e outros 
documentos. 

Homero Santos disse já es
tar praticamente acertado que o 
relator da comissão, senador 
Luís Viana, deverá desenvolver 
seu trabalho em 30 dias, con
tados a partir da instalação. 
Pelos contatos que já manteve 
sobre o assunto, Homero San
tos acha que a comissão do 
PDS vai elaborar um projeto 
novo sobre prerrogativas do 
Congresso, a ser posteriormen
te submetido ao governo. 

SUGESTÕES 
\ As sugestões que o ex-
i presidente do Senado, Luís 

Viana, encaminhou ano pas
sado ao ex-presidente da Câ
mara, Flávio Marcílio, para 
serem incorporadas à emenda^ 
que acabou arquivada por falta 
de apoio do governo, também 
serão aproveitadas na nova \-
comissão do PDS. Viana e 
Marcílio, que ano passado* 
divergiram quanto à abrangên
cia das prerrogativas que deve-
ter o Poder Legislativo, agora 
fazem parte da comissão, ao 
lado de Célio Borja e D) alma 
Marinho, Nilo Coelho, Cantídio 
Sampaio, Natal Gale, Bonifácio 
de Andrada e Hugo Ramos. 

Segundo se comentava on
tem no Congresso, a comissão 
do PDS trabalhará a partir dos " 
limites já estabelecidos pelo 
governo para as prerrogativas 
do Congresso. Será mantida a 
violabilidade do mandato nos „ 
crimes contra a segurança 
nacional e preservado o dis
positivo que permite a apro
vação de projetos de interesse 
do governo por decurso de 
prazo, apenas modificado quan
to ao ritual de aprovação das." 
matérias. 


