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1.500 emendas para o segundo turno 
Da Sucursal de Brasília 

Até a tarde de ontem, último dia 
do prazo para apresentação dos 
pedidos de destaques das emendas 
ao projeto de Constituição, 1.635 
requerimentos tinham chegado ao 
plantão de Secretaria Geral do 
Congresso constituinte, que recebe
ria os pedidos até a meia-noite. 
Entre os destaques (que os autores 
desejam ver votadas isoladamente), 
uma novidade: foram colocadas 
várias emendas de correção de 
linguagem, que seriam enviadas 
diretamente à Comissão de Redação 
do texto final da Carta, sem votação 
no segundo turno. 

Segundo o secretário-geral da Ca
sa, Paulo Affonso Martins de Olivei
ra, cada um desses casos será 
examinado na hora da votação para 
decidir o procedimento a ser adota
do. A votação de uma emenda desse 
tipo, na prática, seria a antecipação 
de uma fase posterior do processo 
constitucional. 

Cerca de 75 pessoas estão em 
atividade na Secretaria Geral para 
receber, processar e coordenar os 
pedidos ae destaque. Segundo o 
supervisor Mozart Vianna de Paiva, 
o processo de classificação dos 
destaques por ordem numérica dos 

\ artigos e parágrafos a que se 
preferem começou na própria quin-

Sarney convoca reunião com Centrão 
Da Sucursal de Brasília 

Por determinação do presidente 
José Sarney, a asaessoria do Palácio 
do Planalto convocará 15 parlamen
tares do Centrão para uma reunião 
na próxima segunda-feira* Sarney 
pretende, com este encontro, reani-
mar o Centrão. O presidente vai 
solicitar o auxílio do grupo para as 
votações do segundo turno do Con
gresso constituinte. A reunião foi 
articulada numa conversa do presi
dente com um dos líderes do Cen
trão, o deputado Ricardo Fiúza 
(PFL-PE), na última quinta-feira. A 
convocação será feita neste fim-de-
semana. 

Ontem, Fiúza afirmou, pelo tele
fone, que o governo e o Centrão têm 

opiniões convergentes em relação 
aos artigos que devem ser suprimi
dos do texto da nova Constituição. O 
deputado pernambucano disse tam
bém que as pessoas que pensam que 
Centrão desapareceu estão engana
das: uSó pode ser imbecil o indiví
duo que imaginar uma coisa des
sas." 

Segundo Fiúza, o Centrão se dedi
cará à defesa dos interesses das 
"classes produtivas do país". O 
grupo também pretende auxiliar o 
Executivo a retirar do texto consti
tucional os artigos que, na sua 
opinião, tornam o Brasil "ingover
nável". Até a tarde de ontem, Fiúza 
não sabia o nome de todos os 
parlamentares que serão convidados 
para a reunião com Sarney. 

ta-feira, início do prazo de dois dias. 
Na segunda-feira, conforme expec
tativa de Paulo Affonso, a relação 
com todo o texto constitucional, 
emendas a cada dispositivo e os 
destaques apresentados deve estar 
sendb distribuída aos constituintes, 
para orientar o processo de votação. 

Na mesma segunda-feira, dia 25, 
deve ser votado o Projeto de Consti
tuição "B", que ê o texto aprovado 

em primeiro turno pelos constituin
tes, depois da revisão do relator 
Bernardo Cabral (PMDB-AM). O 
projeto será votado globalmente, de 
uma só vez, ressalvados os desta
ques e as emendas apresentados. Os 
destaques serão votados em ordem 
numérica dos dispositivos (artigos e 
parágrafos), com preferência inicial 
para as emendas supressivas de 
maior abrangência. 


