
Centrão quer 
decidir mesmo 
na quinta-feira 
Se depender das lideran

ças do Centrâo, a duração 
do mandato do presidente 
José Sarney será definida 
mesmo na quinta feira, pe
la manhfl. "Viemos todos 
preparados para resolver a 
questflo ainda esta sema
na", afirmou o deputado 
José Lins (PFL-CE). Mas 
ao enumerar os pontos po
lémicos existentes nos cin
co capítulos ainda penden
tes do titulo da Ordem So
cial, o líder do PMDB, se
nador Mârlo Covas, garan
tiu que, antes do dia 1" de 
Junho, nflo há nenhuma hi
pótese de que seja Iniciada 
a votação do Titulo IX, das 
Disposições Transitórias. 

Com a falta de quorum 
registrada ontem — apenas 
273 parlamentares estive
ram em plenário — e o con-
seqOente atraso nas vota
ções da Ordem Social, as 
chances de que o Item man
dato seja Incluído na pauta 
nos próximos dias ficaram 
ainda menores. O secretá
rio geral da Mesa da Cons
tituinte, Paulo Afonso, In
formou que a matéria só te
rá condições de ser liquida
da na quinta-feira, como 
anunciou o pres iden te 
Ulysscs Gulmarfles, se 
prosperarem os acordos 
para fusões de emendas re
lativas aos capítulos res
tantes da Ordem Social. 

O líder Mário Covas pre
vê problemas para a vota
ção principalmente dos 
capítulos que Incluem os di
reitos dos índios e política 
de Comunicação . " O s 
capítulos da Ciência e Tec
nologia. Família, Idoso e 
Melo Ambiente s3o tran
quilos. Mas na parte da Co
municação vai ter briga. 
Vai ser multo difícil chegar 
ao plenário um acordo lim
pinho sobre o assunto". 

Ele lembrou que "nâo 
havia nada mais redondo" 
do que o acerto feito em 
torno dos capítulos que tra
taram da Saúde, Segurida
de Social e Educação, e en-

tretando, estas matérias 
tomaram toda a semana 
passada. Para que o man
dato do presidente José 
Sarney possa ser Incluído 
na pauta Já na próxima 
quinta-feira, os constituin
tes terão de fazer um esfor
ço concentrado para agili
zar a votação, em apenas 
dois dias, dos cinco capítu
los restantes da Ordem Sd-
clal — capitulo VI) Ciência 
e Tecnologia; VII) Comuni
cações, VIII)Melo Ambien
te. IX) Família, Menor e 
IdosoeX) Índio 

— Deus queira que possa
mos concluir esta semana o 
Título da Ordem Social. J á 
nflo votamos nada hoje, 
pois quando se decidiu aca
bar com as votações aos sá
bados e domingos, acabou-
se automaticamente com 
as votações das sextas c se
gundas — disse Covas. 

En t re os " l íderes do 
Centrflo que defendem a 
definição Já na quinta-feira 
de manhã do mandato do 
presidente Sarney. o que 
parece mais preocupado é 
o deputado Inocêncio de 
OLIvelra (PFL-PE). "Nin
guém aguenta mais esta in
definição e o Pais está pa
gando um preço alto por es
ta demora, com a dificulda
de principalmente de fe
chamento do acordo para 
renegociação da dívida ex
terna. O presidente Sarney 
também está na expectati
va, aguardando somente 
esta definição para Ir a 
ONU, onde discutirá os pro
blemas da América Lati
na", revela o deputado. A 
viagem está prevista para 
o dia 6 de Junho. 

Já o senador Álvaro Pa
checo (PFL-PI) considera 
que a votação acontecerá 
mesmo na quinta-feira, em 
um çllma de tranquilidade, 
sem obstruções. "Está todo 
mundo Interessado em li
quidar logo este assunto. 
Ninguém está pensando em 
dificultar a votação", ob
servou. 


