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Centrão entregará 
propostas quarta 
Este final de semana es

ta sendo muito mais difícil, 
em termos de trabalho, pa
ra os coordenadores do 
CentrSo, que qualquer ou
tro sábado ou domingo vivi
do pelo grupo em quase 
dois meses de existência, 
Reunidos no apartamento 
do deputado Ricardo Fiúza 
(PFL/PE), os também pc-
feltstas José Lins (CE), 
EraldoTinoco (BA), e Wal-
deck Ornellas (BA) estão 
desde ontem traçando um 
quadro comparativo entre 
o s u b s t i t u t i v o , q u e 
apresentar-ao ao projetn de 
Constituição, e o texto, ela
borado pela Comissão de 
Sistematização. Além dis
to, se empenham em com
patibilizar as cerca de 100 
emendas de parlamentares 
centristas que chegaram 
até eles nos últimos dias e 
fazem uma revisão geral 
de suas propostas. 

Este trabalho tem um ob-
Jetlvo prático, que é forne
cer todas as Informações 
possíveis aos centristas pa
ra que, no embate político 
em plenário, estejam pre
parados para a votação, O 
deputado José Lins espera 
que até amanhã a coorde
nação do Centrflo esteja 
com este material pronto 
para ser distribuído aos 
constituintes. Juntamente 
com outro quadro compa
rativo, feito pelo Grupo dos 
32 sobre as proposições dos 
dois grupos. 

Este último fim de sema

na antes do encerramento 
do prazo de apresentação 
de emendas, quarta-foira, 
fez com que os coordenado
res do Centrao Intensificas
sem seu trabalho, princi
palmente para compatibili
zar o grande número de 
proposições encaminhadas 
por vários constituintes. 
Segundo José Lins, tem 
chegado propostas até pelo 
correio e por telefone, além 
das que foram entregues 
durante a semana poios 
parlamentares que vieram 
a Brasília para votaç-ao do 
Regimento Interno da As
sembleia. 

José Lins não sabe pre
ver quando o grupo terá 
condições de entregar à Se
cretaria Geral da Mesa da 
Constituinte as emendas 
coletivas, mas acha que de
ve se valer do prazo máxi
mo que vai até quarta-
felra, pois a colcta das 280 
assinaturas para' garantir 
preferência das proposi
ções na hora da votação 
continua. Ele lembra que 
amanhã começa o trabalho 
"mais politico" em torno 
do encaminhamento dás 
propostas, e, embora acre
dite na busca do consenso, 
acha que a melhor solução 
virá mesmo através do vo
to. "Eu acredito que nosso 
projeto vai agradar mui
to", acrescenta o deputado, 
"pois é o que apresenta 
uma tónica mais com
patível com as necessida
des da sociedade". 

Plantão vale 
duas emendas 
Ontem terceiro dia de 

entrega de emendas ao 
projeto de Constituição, 
dez funcionários da Câ
mara dos Deputados es
tiveram de plantão es
perando por elas. No 
fim do dia, somente 
duas emendas dó sena
dor João Castelo ha
viam sido entregues, 
Com estas duas, chega a 
476 o número de emen
das Já apresentada. O 
número é considerado 
muito baixo pela Secre
taria, que espera rece
ber 2.500 emendes até o 
final do prazo, no «Ha 13. 

Até o momento nenhu
ma emenda eoletiva — 
como as que o Cerarão 
prepara — foi entregue 
Os diversos grupos ain
da estão negociando 
suas emendas. Os parti
dos cie esquerda nào 
querem desperdiçar as 
poucas emendas a Que 
têm Preito £ devem ali
nhar emendas comuns, 
ficando somente algu
mas consideradas indis
pensáveis por cada par
tido, para sereni apre
sentadas separadamen-

• té, Ó Centfãò ainda téti-
ta negociar alguns itens 
de suas eméádas aos l i 
títulos do projeto de 
constituição, •'.;'• 


