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CONSTITUINTE 

"Centrão" não consegue maioria 
no primeiro dia de votações 

AGENDA 

por Andrew Greenlees 
de Brasília 

A primeira votação no 
plenário da Assembleia 
Nacional Constituinte ter
minou ontem sem o núme
ro suficiente de votos para 
aprovar o "preâmbulo" da 
nova Carta. O "Centrão" -
grupo suprapartidário de 
tendência conservadora -
obteve o apoio de apenas 
248 dos 280 parlamentares 
necessários para aprovar 
sua proposta alternativa ao 
texto da Comissão de Siste
matização da Constituinte, 
que atingiu 227 votos, com 9 
abstenções. 

Segundo o regimento in
terno da Constituinte, 
quando uma emenda coleti-
va não consegue a maioria 
absoluta do plenário (280 
votos), deve ser convocada 
nova sessão, 24 horas de
pois da primeira votação, 
para repetir o processo. O 
presidente da Constituinte, 
deputado Ulysses Guima
rães, tomou essa medida. 

A votação de ontem es
barrou na tese da democra
cia direta. De um lado, a 
esquerda querendo incluí-
la no preâmbulo da nova 
Carta, paralelamente à de
mocracia representativa. 
De outro, o "Centrão", in
sistindo na inviabilidade da 
ideia. 

Confiantes na vitória de 
sua proposta, os dirigentes 
do "Centrão" recusaram 
uma oferta de acordo feita 
pela esquerda. Os senado
res Mário Covas e Fernan
do Henrique Cardoso, líde
res do PMDB, propuseram 
o apoio da esquerda a todo 
o texto do preâmbulo do 
"Centrão", em troca dos 
votos deste grupo á propos
ta do deputado José Guedes 
(PMDB-RO), que incluía 
participação popular dire
ta. 

As propostas em discussão 
O "Centrão" recusou ontem um acor

do com a esquerda porque acredita que 
hoje conseguirá reunir maioria sufi
ciente (280 votos) para aprovar sua pro
posta de texto para o Preâmbulo da no
va Carta. 

Eis a proposta da Comissão de Siste
matização: "Os representantes do povo 
brasileiro, reunidos, sob a proteção de 
Deus, em Assembleia Nacional Consti
tuinte, afirmam o seu propósito de 
construir uma grande nação baseada 
na liberdade, na fraternidade, na igual
dade, sem distinção de raça, cor, sexo, 
procedência, religião ou qualquer ou
tra, certos de que a grandeza da Pátria 
está na saúde e na felicidade do povo, 
na sua cultura, na observância dos di
reitos fundamentais da pessoa humana, 
na proteção especial à criança e ao ado
lescente, na equitativa distribuição dos 
bens materiais e culturais. Afirmam, 
também, que tais objetivos só podem 
ser alcançados com o modo democráti
co de convivência e de organização es
tatal, com repulsa a toda forma autori

tária de governo, mediante a participa
ção do povo no processo politico, econó
mico e social. 

A soberania reside no povo, que é a 
fonte de todo o poder; os poderes ine
rentes à soberania são exercidos por re
presentantes eleitos, ou diretamente 
pelo povo". 

Esta é a proposta do "Centrão": 
"Nós, representantes do povo brasilei
ro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir no País um 
novo Estado democrático, destinado a 
assegurar o exercício dos direitos so
ciais e individuais, a liberdade, a segu
rança, o bem-estar, o desenvolvimento, 
a igualdade e a justiça como valores su
premos de uma sociedade fraterna, plu
ralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social da Nação e comprome
tida com a solução pacífica de todas as 
controvérsias, tanto na ordem interna 
como na internacional, promulgamos, 
sob a proteção de Deus, esta Constitui
ção da República Federativa do Bra
sil". 

Rejeitada essa fórmula, 
os pemedebistas levanta
ram uma alternativa: 
apoiar o preâmbulo do 
"Centrão" desde que fosse 
garantida também a apro
vação mais adiante, já no 
título I, de um destaque do 
senador José Agripino 
(PFL-RN), estipulando o 
exercício direto do poder 
pelo povo "nos casos pre
vistos nesta Constituição". 
Os deputados Bonifácio An-
drada (PDS-MG) e Delfim 
Netto (PDS-SP), represen
tantes do "Centrão", tam
bém não aceitaram. 

"A democracia direta 
abre a possibilidade do ple
biscito ou do referendo a 
nível nacional e nós somos 
contra estes mecanismos 
por serem suscetíveis à in
fluência do poder econômi-, 
co", justificou Bonifácio de 
Andrada. "A democracia 
sempre se faz com repre
sentantes eleitos", acres
centou o deputado Roberto 
Jefferson (PTB-RJ). 

Na esquerda, a necessi

dade de incluir a participa
ção direta nesse trecho da 
Carta era vista como es
sencial para viabilizar, em 
outros capítulos, dispositi
vos como o mandado de in
junção, "habeas data", 
mandados de segurança 
coletivos, iniciativas popu
lares de lei, defensoria do 
povo, plebiscito e referen
do. 

Interrompidos os enten
dimentos, partiu-se para a 
votação. O resultado sur
preendeu o "Centrão", cu
jos dirigentes garantiam 
ter em plenário pelo menos 
275 membros (seriam ne
cessários 280 votos para 
aprovar a proposta do gru
po). Cerca de trinta votos 
v i ra ram-se contra o 
preâmbulo do "Centrão". 
Dirigentes do bloco parla
mentar, como os deputados 
Ricardo Fiúza (PFL-PE) e 
Luiz Eduardo Magalhães 
(PFL-BA), logo identifica
ram a mais provável causa 
das deserções: o grupo dos 
constituintes evangélicos. 

Isso porque o texto do 
"Centrão" fazia uma refe
rência à "proteção de 
Deus" ao trabalho constitu
cional apenas no final do 
preâmbulo, enquanto o pro-
jeto da Comissão de Siste
matização traz esse trecho 
logo no início, o que agra
dou aos evangélicos. "Va
mos olhar a planilha de vo
tação e verificar o que 
aconteceu", dizia o deputa
do Luiz Eduardo Maga
lhães. Já o líder do governo 
na Câmara e também diri
gente do "Centrão", depu
tado Carlos SanfAnna 
(PMDB-BA), assegurava 
que, para a votação de ho
je, o grupo terá mais repre
sentantes em Brasília. 

Ao deixar o plenário, o 
deputado Ulysses Guima
rães disse esperar que as 
assinaturas às emendas co-
letivas efetivamente se tra
duzam em votos, para evi
tar situações como a de on
tem. O projeto de preâmbu
lo do "Centrão" conseguiu 
286 assinaturas. 

Líderes acham acordo necessário 
Diante do resultado da 

primeira votação do plená
rio da Constituinte, os líde
res dos diversos grupos 
concluíram pelo que já ha
via sido previsto ao longo 
de todo o processo de elabo
ração da nova Carta: sem 
um amplo acordo não have
rá Constituição. E a reação 
imediata na busca do en
tendimento que viabilize 
uma votação eficiente re
sultou no seguinte diálogo 
mantido entre o líder do 
"Centrão", deputado Gui
lherme Afif Domingos e do 
"Centrinho", senador Fer
nando Henrique Cardoso, 
relatado pela Agência Glo
bo: 

Fernando Henrique — 
Afif, vamos ao gabinete do 
Ulysses, convoque mais al
guns líderes do 'Centrão' e 
vamos conversar. 

Afif — Precisamos con
versar e estabelecer acor
dos no sentido de reduzir
mos ao máximo o número 
dos destaques para fixar
mos naquelas matérias que 
serão, de fato, decididas 
apenas pelo voto. 

Fernando Henrique — 
Claro, pelo teste de hoje fi
cou claro que se não nos en
tendermos o processo não 
fluirá. E a opinião pública 
está voltada para a Consti
tuinte. Se não conseguir
mos sair do lugar a reper
cussão será muito negati
va. 

Afif — Defendo a nego
ciação em nome da agiliza-
ção do processo de votação. 
E chamo a atenção para 
um fato importante que tal
vez não esteja sendo moti
vo de preocupação e que 
pode atrapalhar todo o nos
so trabalho. Está claro que 
existe uma parcela grande 
de constituintes que deseja 

Ataque do líder do PFL 
"Os que nfio apoiam o go

verno, que tenham vergonha 
na cara e devolvam os cargos, 
de modo a poder fazer politica 
com dignidade. Esse negócio 
de querer mamar também é 
inadmissível." Essa receita foi 
dada na terça-feira pelo líder 
do PFL, deputado José Louren
ço, articulador do "Centrflo", 
que passou a cobrar dos inte
grantes dos partidos que 
apoiam o governo a manuten
ção de indicações para cargos 
quando eles riflo quiserem vo
tar com a orientaçSo que 
atende o Executivo. 

"Como é que o ministro do 
Planejamento pode dar or
dens a um subordinado do 
Banco Nacional de Desenvol
vimento Económico e Social 
(BNDES) se lâ está um indica
do do governador Moreira 
Franco ou do ex-governador 
Franco Montoro, que estilo 
contra o governo?" perguntou 
José Lourenço, advogando 
que o quadro de nomeações 
obedeça ao novo quadro de 
apoio ao governo, relatou a 
EBN. 

Embora nflo faça cobrança 
tflo veemente, o deputado Jo
sé Lins (PFL-CE) disse que nflo 
acha justo o governo faltar 
com apoio aos que lhe dflo 
sustentação, enquanto os ad

versários mantém cargos im
portantes na administração. 
Esse também é o pensamento 
do deputado Roberto Cardoso 
Alves, para quem "até Deus 
sá livra do inferno aqueles 
que seguem seus mandamen
tos". 

O deputado Roberto Cardo
so Alves (PMDB-SP) reconhe
ceu, ontem, que o maior ini
migo do mandato de cinco 
anos para o presidente José 
Sarney é o tempo, que, na sua 
opiniflo, também ameaça a 
Constituinte. Ele explicou que 
por isso está defendendo a in-
versflo da pauta, para definir 
logo esse assunto, certo de 
que na medida em que passar 
o tempo mais dificuldades te-
rflo de aprovar o mandato de 
cinco anos, porque as pres
sões e posições contrárias ou-
mentarflo. 

Roberto Cardoso Alves tam
bém acredita que poderá re
verter dentro do "Centrflo" as 
objeções feitas a uma inver-
sflo da pauta e assegurou que 
conseguirá 280 assinaturas 
para isso, no momento certo. 
Na sua opiniflo, ao contrário 
do que pensam os lideres do 
PTB, Gastone Righi e do PFL, 
José Lourenço, esse tema nflo 
é fator de divisflo dentro do 
"Centrflo". 

A estratégia 
para as diretas 

Com a presença de diri
gentes de entidades civis e 
parlamentares de quase to
dos os partidos, foi lançada 
ontem pela manhã, na Câ
mara dos Deputados, nova 
estratégia para viabilizar a 
realização de eleições para 
a Presidência da República 
ainda neste ano. Os debates 
foram dirigidos pelo presi
dente da Ordem dos Advo
gados do Brasil (OAB), 
Thomaz Bastos, que a par
tir de agora assume a "or
questração" da campanha 
com o nome de Comité Su
prapartidário Pró-Diretas. 

Na oportunidade, o sena
dor Afonso Camargo (PTB-
PR) apresentou um cartaz 
com os dizeres "4 de mar
ço, 4 da tarde. Dia do Bas
ta", pois nesse dia deve 
acontecer em todos os esta
dos a concretização popu
lar do movimento, através 
de comícios, atos públicos, 
paralisação do trabalho 
nas fábricas e comércio. 

retardar uma definição do 
texto. E nós não podemos 
fazer o jogo protelatório. 

Fernando Henrique — 
Este é, realmente, um pro
blema sério. 

N e s t e m o m e n t o 
aproximou-se o vice-lider 
do PMDB, deputado Antó
nio Britto, que brincou com 
Afif: 

GOVERNO 

— Parece que Deus casti
gou o "Centrão". 

Ao que Afif respondeu: — 
Não se trata disso. A sessão 
de hoje me deu a impressão 
de que estamos participan
do do "Rally" Paris-
Dakar. E que ainda esta
mos saindo de Paris. Va
mos ver as baixas ao final 
da disputa. 

Mudanças na comunicação 
O presidente José Sarney 

assinou ontem o decreto 
que cria a subchefia do Ga
binete Civil para Assuntos 
de Imprensa e Divulgação, 
responsável a partir de 
agora por toda a política de 
comunicação social do go
verno federal. O mesmo de
creto retira a EBN do Mi
nistério da Justiça, a Ra-
diobrás do Ministério das 
Comunicações e a Funteve 
do Ministério da Educação. 

Além do presidente da 
República, assinaram tam
bém o decreto os ministros 
Paulo Brossard, António 
Carlos Magalhães e Hugo 
Napoleão. Com a criação 
da subchefia do Gabinete 
Civil para Assuntos de Im
prensa e Divulgação, fo
ram extintas a Secretaria 
de Imprensa e Divulgação 
e a Secretaria Especial de 
Comunicação da Adminis
tração Federal. 

Subordinadas à subche
fia vão funcionar três se-

As alternativas para 
um possível impasse 
na decisão em plenário 

por Ana Cristina Magalhães 
de Brasília 

Foi adiada para hoje à 
tarde a decisão sobre o 
"Preâmbulo" da Constitui
ção. Na votação de ontem 
da Assembleia Nacional 
Constituinte, não houve o 
número de votos necessá
rios para a aprovação do 
"Preâmbulo" do texto. 

Sem a deliberação pela 
maioria absoluta dos cons
tituintes (280), o regimento 
interno determina um adia
mento de 24 horas para de
cisão final do plenário so
bre a matéria. Assim, hoje 
será novamente votada a 
emenda substitutiva do 
"Centrão", que altera o 
preâmbulo do projeto cons
titucional elaborado pela 
Comissão de Sistematiza
ção. 

Se na sessão de hoje a 
matéria não obtiver nova
mente 280 votos, passará a 
ser votado o texto do proje
to constitucional. Caso não 
seja atingido o quórum de 
maioria absoluta, a maté
ria será considerada rejei

tada sem prejuízo das 
emendas que tenham sido 
destacadas para o mesmo 
texto. 

Se as emendas também 
forem rejeitadas, ocorrerá 
o chamado "Buraco Ne
gro", quando, por falta de 
texto a ser votado, corre-se 
o risco de a matéria não ser 
incluída na Constituição. 

Nessa hipótese, o regi
mento interno impõe a sus
pensão da sessão por 48 ho
ras, devendo o relator 
apresentar um texto alter
nativo circunscrito à maté
ria existente. Além de Ber
nardo Cabral, a maioria 
absoluta dos constituintes 
pode, nas mesmas condi
ções do relator, apresentar 
outra proposta. 

A partir de hoje, a As
sembleia Nacional Consti
tuinte volta a se reunir dia
riamente de segunda a 
sexta-feira. As sessões de 
segunda-feira se iniciarão 
às 15 horas e as de sexta-
feira às 9 horas. De terça a 
quinta-feira, os trabalhos 
começarão às 14 horas. 

Nos corredores, uma 
disputa por assinaturas 

"Deputado. O senhor as
sina esse pedido de prefe
rência?" Essa é a frase 
mais ouvida nos corredo
res, salas, gabinetes e em 
todas as demais dependên
cias do edifício do Congres
so Nacional. São funcioná
rios dos gabinetes, assesso
res e muita gente de fora, 
contratada apenas para 
executar esse serviço de 
colher assinaturas para 
dar entrada aos pedidos de 
preferência das matérias 
que deverão ser votadas. 

Quando os auxiliares não 
conseguem o número ne
cessário, é preciso que o 
próprio interessado, o de
putado ou senador, faça a 
coleta, como o baiano Jor
ge Hage (PMDB) que de 
prancheta em punho abor
dava ontem as suas colegas 
Benedita da Silva e Irma 
Passoni (PT) solicitando a 
assinatura em dois pedidos 
de preferência. 

Hage (autor da proposta 
aprovada na Sistematiza
ção que dá ao presidente 
Sarney um mandato de 
quatro anos) explica que o 
tempo é pouco e que ele 
"precisa atacar no corre
dor". 

Outros vão aos gabine
tes, como o deputado 
Eduardo Bomfim (PC do 
B-AL) que de pasta na mão 
e todas as propostas do seu 
partido, atravessava o cor
redor que separa Câmara e 
Senado e ia em busca de as
sinaturas dos senadores 
constituintes. Aliviado, 
Bomfim dizia que já tinha 

as 187 assinaturas necessá
rias para garantir a priori
dade. 

Mas nem todos recebem 
essa pressão com tranquili
dade. O senador Jarbas 
Passarinho (PDS-PA) qua
se corre para se esconder 
de tantos pedidos de assi
natura. Propostas de todos 
os tipos, além de elogios e 
pedidos de emprego. 

Cansado, sem conseguir 
chegar ao seu gabinete, o 
senador Passarinho desa
bafava: "Não podemos 
nem conversar. Agora nin
guém consegue andar, fa
lar ou qualquer outra coisa, 
com esse povo correndo 
atrás". 

Mas são as pessoas con
tratadas apenas para cole-
tar assinaturas, as que 
mais insistem com os depu
tados. A figura de "coletor 
de assinaturas" embora 
não faça parte dos quadros 
de pessoal da Câmara ou 
dò Senado, tem um reco
nhecimento quase oficial. 
Existem algumas que tran
sitam livremente, são co
nhecidas e até pertencem 
ao corpo de funcionários, 
embora não exatamente 
para essa função. 

Nos momentos de "pi
que", quando centenas de 
assinaturas são necessá
rias, surge uma infinidade 
de pessoas, que sem qual
quer vinculo funcional, 
muitas vezes sem conhecer 
ainda bem os parlamenta
res, passam a pedir: "Assi
ne aqui essa proposta". 

(EBN) 

Uma jornada com poucos 
convidados nas galerias 

Plenário cheio e galerias 
quase vazias fizeram con
traste na sessão de ontem, 
que marcou o inicio da vo
tação do projeto de Consti
tuição, e que assinalou a 
presença de 484 do total de 
559 constituintes. 

A falta de um público 
maior pode ser explicada 
pela ausência de qualquer 
mobilização para a sessão 
de ontem e pela falta de um 
interesse especial pela vo-
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tacão do preâmbulo. Mas 
pesaram, também, as limi
tações ao acesso às gale
rias impostas pela mesa da 
Constituinte. Agora, cada 
pessoa só entra com a apre
sentação de convite im
presso assinado por um di
rigente da mesa e com dia 
especificado, e cada consti
tuinte só pode distribuir um 
convite por dia, relatou a 
EBN. 

Collor vai tentar atrair 
Cardoso para 4 anos 

cretarias — Imprensa, Di
vulgação e Planejamento e 
Pesquisa — e uma Direto-
ria de Projetos. A reformu
lação no setor de Divulga
ção aprovada pelo presi
dente Sarney cria ainda um 
Conselho Consultivo de Co
municação Social, relatou 
a Agência Globo. 

O conselho será presidido 
pelo ministro-chefe da Ca
sa Civil, terá como secretá
rio executivo o diretor de 
Projetos e será integrado 
ainda pelos secretários de 
Imprensa, Divulgação e 
Planejamento e Pesquisa, 
além dos presidentes da 
EBN, Radiobrás e Funte
ve. 

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Ronaldo Costa Couto, 
admitiu ontem que Getulio 
Bittencourt, que respondia 
pela Secretaria Especial 
da Administração Federal, 
será aabsorvido na nova 
estrutura de divulgação do 
governo federal. 

por Guilherme Barros 
do Rio 

O governador de Alagoas 
e já declarado candidato a 
candidato pelo PMDB à su
cessão presidencial, Fer
nando Collor de Mello, se
guiu ontem, no Rio, sua 
campanha em favor da 
realização de eleições nes
te ano, reunindo-se com 
empresários na Associação 
Comercial do Rio de Janei
ro. 

Um dia após ter assumi
do, na Federação das In
dústrias do Estado de São 
Paulo (FIESP), condição 
de candidato a candidato à 
sucessão-do presidente Jo
sé Sarney, Collor de Mello 
repetiu seu discurso de ata
ques maciços ao governo 
federal. 

Collor de Mello pretende 
prosseguir hoje sua "cru
zada", às 10 horas, em Re
cife, onde estará com o ex-
arcebispo dom Hélder Câ
mara, e, ao meio-dia, com 
o governador pernambuca
no, Miguel Arraes. A noite, 
viaja para Belo Horizonte 
para participar da reunião 
dos governadores do 
PMDB, na sexta-feira, con
vocada pelo governador 
Newton Cardoso. 

No encontro de Belo Ho
rizonte, Collor de Mello 
pretende atrair seus cole

gas do PMDB para a abre
viação do mandato do pre
sidente José Sarney. "Ten
tarei convencer o Newton a 
aderir aos quatro anos", 
disse o governador alagoa
no, ao ser perguntado pelos 
jornalistas se Newton Car
doso, o maior defensor da 
manutenção do mandato de 
Sarney até 1989, poderia 
influenciá-lo a mudar de 
posição. 

Collor de Mello carrega
va consigo um pequeno li
vro intitulado "Cartilha da 
moralização", onde relata 
sua epopeia em Alagoas 
contra os desmandos admi
nistrativos que lá encon
trou. 

PLENÁRIO 
Inflexível no cumprimen

to do regimento, o presi
dente da Constituinte, 
Ulysses Guimarães, não te
ve muito trabalho para pre
sidir a primeira sessão de 
votação da Assembleia 
Constituinte. Praticamente 
vazias, as galerias não se 
manifestaram em nenhum 
momento. Os constituintes 
também não tumultuaram 
a sessão e as poucas vezes 
em que o presidente teve de 
fazer valer sua autoridade 
tiveram por objetivo impe
dir os parlamentares de ul
trapassar o tempo em seus 
pronunciamentos. 


