
Menevides relata o 
projeto do Centrão 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

A Mesa da Constituinte publicou 
i ontem o texto do projeto de resolu-
,ção, apresentado pelo Centrão, que 
I altera o regimento interno da Assem
bléia, com a exclusão de sete das 315 
assinaturas do documento, cinco a 
pedido dos signatários e duas de su-

| plentes que foram substituídas pelos 
respectivos titulares. O senador 
Mauro Benevides (PMDB/CEj foi de
signado relator da matéria e deve dar 
parecer à Mesa ainda hoje. 

Na terça ou quarta-feira, o plená
rio da Constituinte vai começar a 
discutir o parecer de Mauro Benevi
des e a receber emendas ao seu texto. 
Segundo um dos coordenadores do 
Centrão, deputado D aso Coimbra 
(PDS/RJ), os 312 constituintes que 
assinaram projeto de resolução vão 
lutar para que ele seja aprovado na 
forma apresentada. Ele negou que o 
grupo esteja negociando com o presi
dente da Constituinte, Ulysses Gui
marães, uma formula que permita 
emendas e destaques apenas a arti
gos, parágrafos, incisos e letras do 
substitutivo da Comissão de fíiste-
matizaçao. 

"Nós podemos até abrir mão de 
apresentar emendas a títulos. Os ca
pítulos, porém, nós não deixaremos 
de alterar", afirmou Daso Coimbra. 
Ele informou ainda que o grupo con
tinuará de plantão até a vot- ?áo do 
projeto no plenário. "Vamos ;.• >s rcu 

nir todas as noitts, inclusive no fim 
de semana, para garantir uma trami
tação rãplda da matéria". 

SELcÇAO DE TEMAS 
Enquanto a Mesa da Constituin- j 

te adota as providencias para a tta- j 
mitaçãe, em regime de urgência, do j 
projeto de resolução, os medr-rados j 
já começaram a examinar os capítu- j 
los que devrm receber cmer.'.!;>.s do | 
grupo. Os temas berão selecionados j 
por oito com;í:;;ües a serem designa- | 
das hoje p^ío Centrão. j 

Ou'ro 3\'icr do grupo, deputado 
Ricardo ^iu^a (PFL/PE) informou 
ontem qnr em princípio, o Centrão 
não c;;»í< í.ehado a nenhuma nr-t:o-
ciação cr*]/ o deputado ülyr.r.cs Gui
marães, \li'sde que a vontade da 
m-íori;-.. f- "wssa nas assinaturas 
que ..-',;•.'i.̂ p. O projeto de resolução, 
"não r..>ji desrespeitada". 

O 'b ,'jutaüo Roberto Cardoso Al
ves :^,.:.;^B.'GP). primeiro signatário 
do pr.ijjto, explicou que, "por en-
i.\v- ".to, não estamos negociando na-
(•» ;. .-n escalamos ninguém para is-
o " . O deputado Daso Coimbra aíir-
r.. i que o multipresidente Ulysses 
fVi:"iar:;ês está Tazendo um "conhe-
r.y.o jogo político: Ele diz aos jorna-
(ii'';s que está negociando e espera 
que, também através da imprensa, 
aceitemos negociar. A encenação é 
perfeita e competente, mas não pas
sa disto. Não negociamos nada até 
a;;ora", garantiu. 


