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Assinaturas mostram que o Centro 
Democrático não é maioria no PMDB 
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BRASILIA - A lis
ta do requerimento 
do "Centrão" serviu 
para atestar que o 
"Centro Democráti
co" é minoria no 
PMDB. Proporcional
mente, o maior parti
do foi o de menor re
presentação, com 102 
deputados e 13 sena
dores, contra uma 
bancada de 305 parla
mentares. O PFL, o 
PDS e o PTB foram 
os mais representati
vos. No caso do PFL, 
104 deputados e nove 
senadores assinaram. 

O PDS, teoricamente de oposição, 
entrou com 25 deputados e dois sena
dores, e o PTB com quase toda a sua 
bancada: 16 entre os 18. No Senado, o 
'Centrão" obteve a menor adesão 
em todos os partidos: dos 72 senado
res, apenas 25 assinaram. Da lista 
considerada para esta avaliação 
constam nomes que foram posterior
mente retirados, como os dos Sena
dores Gérson Camata (PMDB-ES) e 
Mendes Canale (PMDB-MS). 

Teletoto de Sérgio Marquei 

Delfim (à esquerda) e Expedito confraternizam 

Numa primeira análise, fica claro 
que o Presidente Sarney tem pouca 
relação com o apoio ao movimento 
do "Centrão" para mudar o Regi
mento da Constituinte. Assinaram a 
lista inimigos do Presidente, como o 
Senador João Castelo (PDS-MA); en
tre os pefelistas, estão todos os depu
tados ligados aos Senadores Marco 
Maciel e Jorge Bornhausen, que 
também assinaram a lista dos que 
querem eleição em 88; entre os pe-

dessistas, estão opositores, como Del
fim Neto (PDS-SP). 

Ideologicamente, a lista é contradi
tória. Há assinaturas de represen
tantes do PDT e de deputados como 
Eduardo Moreira (PMDB-SC), que 
disse ontem à tarde que votara sob a 
orientação do Movimento da Unida
de Progressista. Estão lá também Vi-
ce-Líderes do PMDB, como Henrique 
Eduardo Alves e Ubiratan Aguiar, 
alinhados com a direção do partido. 

A maior representação, em todos 
os partidos, é a do Nordeste. O "Cen
tro Democrático" do PMDB confir
mou, pelo menos, sua força em Mi
nas Gerais, Paraná e Pará, onde 
conseguiu maioria nas bancadas es
taduais do partido. Os Estados mais 
bem representados foram Roraima e 
Acre: todos assinaram. 

O de menor representação é o Rio 
Grande do Sul: 12 em 31 deputados e 
nenhum senador, quase como a Ba
hia, que teve 17 assinaturas entre os 
39 constituintes do Estado. Nos de
mais Estados, quase sempre os que 
assinaram ultrapassaram a metade 
das representações. 


