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Esquerda ocupa frente 
da fila dos destaques 

Exatamente 27 horas an
tes da abertura do prazo 
para o recebimento de pe
didos de destaque ao preje-
to de Constituição aprova
do pela Comissão de Slste-
matizaçâo, começou a ser 
formada fila no corredor 
das Comissões da Câmara. 
As 6h de ontem chegou ao 
local um funcionário do ga
binete do deputado Edmll-
son Valentlm (PC do B-
RJ), para marcar lugar. 
No final da tarde, um qua
dro na parede do corredor 
já registrava a presença de 
funcionários de pelo menos 
12 deputados — a maioria 
da esquerda. 

Toda essa pressa è expli
cada pelo fato de terem 
orioridade no plenário da 
Constituinte os destaques 
que primeiro forem aore-
sentados. Assim, se houver 
dois ou mais destaques 
idênticos ou semelhantes, 
primeiro será apreciado o 
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Funcionários tiveram que passar noite na fila 
que tiver sido apresentado 
antes, prejudicando os de
mais. Na fila, porém, ne
nhum dos funcionários sou
be dizer quantos destaques 
seus respectivos constituin
tes pretendiam apresentar. 
"Cheguei aqui às 13h, por
que estamos fazendo um 
sistema de revezamento", 
disse Maria Célia Oliveira, 
do gabinete do senador Má

rio Maia (PDT-AC), no 
início da noite. "Só saí para 
ir ao banheiro uma vez. 
Não comi nem bebi nada", 
contou. Para a liderança do 
PT marcava lugar na fila o 
funcionário Walter José, 
que até o filho pequeno ti
nha nos braços. "Só estou 
esoerando ser rendido para 
ir embora. Não vou passar 
a noite aqui", disse. 

Segundo Regina Beatriz 
Mariz, funcionária da se
cretaria geral da Mesa da 
Constituinte que irá coor
denar o recebimento dos 
destaques, apenas será 
aberto o prazo para aore-
sentaçào de destaques refe- • 
rentes ao preâmbulo e aos 
títulos um e dois do substi
tutivo. 

Poderão ser destacados, 
segundo Regina Beatriz, os 
textos do projeto aprovado, 
do substitutivo um, do 
substitutivo dois e de emen
das apresentadas nas di
versas fases da Constituin
te. Hoje às 9h, quando for 
aberto o prazo para o rece
bimento — que se encerra 
às 17h de sábado — estarão 
trabalhando oito equipes de 
funcionários. "Valerá a or
dem da fila", avisou Regi
na Beatriz. Portanto, quem 
quiser ser atendido primei
ro, terá que oassar a noite ' 
no local. 


