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Chegou a hora da redação 

} 

Na Constituinte, a sema
na será destinada à reda
ção final do futuro texto 
constitucional. Sob a presi
dência do deputado Ulys
ses Guimarães, a Comis
são de Redação tem reu
niões marcadas para ama
nhã e depois, guando serão 
discutidas as -57 sugestões 
encaminhadas pelo relator 
Bernardo Cabral. Na 
quinta-feira, abre-se um 
prazo de três dias para que 
os demais constituintes 
apresentem suas propos
tas. A Comissão encerra 
seus trabalhos no dia 19 e o 
projeto entra para votação 
definitiva em plenário no 
dia 22. 

O deputado Ulysses Gui
marães retornou ontem a 
Brasília preocupado com a 
polémica surgida em torno 
dos poderes da Comissão. 

O regimento interno é 
omisso em relação ao as
sunto, de modo que caberá 
a Ulysses decidir se o ór
gão tem ou não poderes pa
ra alterar o mérito do pro
jeto aprovado pelo plená
rio, tendo em vista que os 
re la tores de tec ta ram 
omissões graves no texto. 
Ulysses também definirá a 
forma como serão adota-
das as decisões no grupo. 
Se for pelo voto, os peque
nos partidos saem ganhan
do, já que o número de seus 
representantes na Comis
são é proporcionalmente 
superior ao das respecti
vas bancadas. 

Com a Constituinte aca
bando, o Senado inicia hoje 
uih período de esforço con
centrado para tentar redu
zir a longa lista de projetos 

à espera de votação. Se 
houver quorum, também 
deverá ser votada a indica
ção do vice-governador 
Joaquim Roriz para o Pa
lácio do Buriti. Ainda no 
Senado, a CPI da Corrup
ção reúne-se esta manhã 
para ouvir o ministro 
Maílson da Nóbrega sobre 
o reajuste das dívidas do 
Governo com as empreitei
ras. 

Na corrida pela sucessão 
do presidente Sarney, a se
mana marcará a largada 
do deputado Ulysses Gui
marães, que retornou on
tem de uma temporada em 
Porto Seguro (BA) dispos
to a recuperar o tempo per
dido com as intermináveis 
sessões da Constituinte. 
Hoje, à noite, ele reúne seu 
staff em um jantar na resi
dência oficial da Câmara. 


