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Quando começarem as 
votações de plenário, na 
Constituinte uma confor
tável maioria será exerci
da pelos 292 parlamentares 
das regiões Nordeste, Nor
te e Centro-Oeste, unidos 
no propósito de retirar par
te ponderável dos recursos 
hoje aplicados no Sul e no 
Sudeste e desviá-los para 
suas regiões. 

Dentro do governo, a for
ça contrária é exercida pe
lo ministro da Fazenda, 
Luiz Carlos Bresser Perei
ra, que defende a redução 
das transferências de re
cursos previstas no projeto 
Cabral. 

A consolidação da maio
ria foi selada ontem no res
taurante da Câmara dos 
Deputados, em encontro de 
seis governadores e quase 
duzentos parlamentares 
das três regiões. Na verda
de, essa maioria já estava 
praticamente consolidada 
há um mês, quando os 45 
parlamentares dos estados 
do Centro-Oeste aderiram 
à causa nordestina em tro
ca da garantia de aprova
ção da destinação de 1% do 
Imposto de Renda e do IPI 
a i n v e s t i m e n t o s no 
Centro-Oeste. Na última 
versão do projeto de Cons
tituição, o Nordeste já con
quistara 1% e o Norte tam
bém. 

Entre as questões capa

zes de mudar a face do 
Pais, como sistema de go
verno, duração do mandato 
presidencial, Forças Ar
madas e reforma agrária, 
a questão regional na parti
lha das receitas federais foi 
até agora a única a produ
zir um grupo hegemónico 
unido por propostas co
muns, j 

Os 292 constituintes das 
três regiões representam t 
40% da população brasilei
ra, mas em razão do siste- . 
ma vigente de proporciona- \ 
lidade têm bem mais do ; 
que os 50% — 280 votos — j 
necessários para aprovar o 

Sue quer que seja na Cons-
tuinte. Eles se uniram em 

torno de propostas que be
neficiam Igualmente a to- < 
dos os estados dessas re-; 
giões, em prejuízo dos'' 
estados mais desenvolvi
dos; 

As emendas que articula
ram em conjunto ampliam " 
muito mais as conquistas 
já consagradas no projeto 
de Constituição. O projeto, 
pelos cálculos do deputado 
Benito Gama (PFL-BA), 
praticamente dobra as re
ceitas do Nordeste. 

No encontro com os go
vernadores, o deputado Jo
sé Luiz Maia (PDS-PI) re- * 
velou uma frase que ouviu v 
sexta-feira do presidente 3 
José Sarney em apoio à -
causa regional: "Não são' 
292 votos, mas 293 com oi 
meu voto". 

(V«r pagino 6) J 


