
Volta a possibilidade de 
acordo sobre regimento 

BRASÍLIA 
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O Centrâo e os partidos de es
querda voltaram a negociar ontem a 
aprovação do regimento Interno, que 
poderá ser .votado hoje pelo voto 
simbólico dos lideres. Os prazos para 
apresentação de emendas, contudo, 
só começariam a contar a partir do 
dia 3 de janeiro. "Nunca acreditei 
tanto no acordo como agora", afir
mou o presidente da Constituinte, 
Ulysses Guimarães, que marcou uma 
reunião da Assembléia para as 14h30 
de hoje, e uma outra, com todos os 
líderes, para as 11 horas. "Acho que 
podemos fechar tudo neste encon
tro", previu. 

A decisão de reiniciar as negocia
ções partiu dos próprios lideres, que 
abandonaram o plenário no início da 
tarde e foram até o gabinete de Ulys
ses' Guimarães. Depois de longa con
versa, os integrantes do Centrão saí
ram confiantes no entendimento. 
"Você quer o meu palpite? — pergun
tou o líder do PTB, Gastone Righi, 
ao líder do PMDB na Constituinte, 
senador Mário Covas — Vai dar tudo 
certo." Covas também confia no_ 
acordo e considerou "muitoimpor^ 
tante" os avanços alcançados na reu
nião de ontem. 

PROPOSTAS 
Além da preferência automática 

para pedidos de destaque com mais 
de 280 assinaturas, já aprovada pelo 
plenário, os líderes vão discutir hoje 
as seguintes propostas: cada partido 
com mais de 15 integrantes terá di
reito a apresentar 12 pedidos de des
taque; os partidos com menos de 15 
constituintes terão, em rodízio, um 
total de 12 pedidos de destaque; to
dos os partidos terão, ainda, uma 
preferência de emenda para modifi
car capítulos do projeto de Consti
tuição. O Centrão só não cedeu num 
ponto defendido pelos partidos de 
esquerda, que essas preferências se
jam automáticas, não necessitando 
ser votadas pelo plenário. Automáti
cas, só com 280 assinaturas.' 

"Agora a situação se inverteu — 
disse o líder do PFL, José Lourenço 
— e quem não quer mais votar é a 
esquerda." É que o Centrão conse
guiu aprovar preferência automática 
para destaques çom 280 assinaturas, 
d que foi criticado pelas esquerdas, 
que queriam que tudo fosse votado. 

ÒVpT^clpãíríídéresi do Centrão 
não acreditam, porém, que a exigên
cia da votação possa impedir que o 

Sobral está decepcionado 
O jurista Sobral Pinto disse on

tem que "não é possível que a Consti
tuinte não tenha nem o regimento 
interno passados dez meses de traba
lho". Isso porque, segundo o advoga
do, "aconteceram loucuras dentro da 
Comissão de Sistematização, que de
cepcionou toda a Nação". 

Para o deputado paulista Gui
lherme Afíf Domingos, do PL, "esse 
retardamento pode levar a um vácuo 
institucional". O que aconteceu on
tem segundo Afif foi que os deputa
dos se deixaram envolver por "picui
nhas" de alguns grupos minoritários. 
Mas para ele há esperança; "Amanhã 
(hoje) converso com o dr. Ulysses pa
ra buscarmos um acordo das lideran
ças e assim começarmos o ano com 
emendas prontas para serem vota
das. Faremos as lideranças acorda
rem os pontos centrais do regimento 
interno, e assim evitaremos votação 
picada. Em uma hora de trabalho 
liquidamos tudo em janeiro, e no pri
meiro, dia de trabalho em janeiro de 
88 já começa a correr prazo". 

O presidente da União Democrá
tica Ruralista (UDR), Ronaldo Caia
do, disse que agora decretaram ver
dadeiro "recesso branco no Congres
so". O que levou os constituintes a 
não votar o regimento interno ontem 
foi, para Caiado, "uma incógnita", 
mesmo assim, "é preciso dar voto de 
confiança aos 294 deputados que 
souberam a importância dos traba
lhos no contexto nacional quando 
uma micromlnoria ditava regras nó 
Congresso". O Centrão constituiu, 
segundo ele, "uma luz no fim do tú
nel, um clarão no abismo. Agora não 

aceitarão mais"a posição do polltbu-
ro de Mário Covas, Fernando Henri
que, José Richa e companhia". 

"Entramos num período de se 
protelar as coisas" — disse, irritado, 
o presidente da Bolsa de Valores de 
São Paulo, Eduardo da Rocha Aze
vedo. "A minha impressão depois de 
conversa com muitos constituintes é 
a de que estão empurrando as elei
ções para 89, querem ganhar tempo. 
Acho que nem vamos ter plenário, 
assim eles dizem que não vai dar 
tempo para as eleições em 88, que 
têm que ser gerais no meu entender". 
E prosseguiu: 

"Só o Lula e o Brizola é que se 
lançaram candidatos assumidos. O 
pessoal mais conservador não tem 
candidatos próprios. Com essa falta 
de reação da sociedade a uma série 
de agressões e de pacotes fiscais, ela 
está represada, olha que vai acabar 
numa convulsão social no Brasil". 

Eduardo da Rocha Azevedo e 
Ronaldo Caiado participaram ontem 
de mais uma reunião do MDU-
Movlmento Democrático Urbano, 
entidade que congrega empresários 
paulistas que não querem favores de 
nenhum tipo do governo. Agenda-
ram inaugurações no Rio, Ribeirão 
Preto, Araçatuba, Londrina, Marin
gá e Porto Alegre. . 

O jurista Ives Gandra Martins 
disse que o ano de 87 passou e os 
constituintes tiveram uma lição: de 
como não fazer uma Constituição. 
"O substitutivo Bernardo Cabral 
tem que Ir para seu destino: o lixo" — 
concluiu. 

Centrão espera manter 
coesão até no recesso 

BRASILIA 
AGENCIA ESTADO 

"A votação das questões temáti
cas na Constituinte vai unir e fortale
cer ainda mais o Centrão, em torno 
de idéias e objetivos defendidos pela 
maioria do povo brasileiro", afirmou 
ontem o deputado Roberto Cardoso 
Alves (PMDB-SP), frisando que o 
grupo se manterá mobilizado até no 
recesso de fim de ano, sem que para 
isso seja necessária uma estratégia 
especial, porque seus membros estão 
conscientes de sua responsabilidade 
como maioria na Constituinte. 

O deputado paulista observou 
não haver interesses pessoais no 
Centrão, mas aglutinação natural 
por causa da similitude de idéias na 
defesa da livre iniciativa e das liber
dades democráticas. Na sua opinião, 
a tentativa da esquerda de caracteri
zar o grupo como direitista e conser
vador não é novidade, mas não pre
judica a imagem do Centrão, nem 
intimida seus integrantes. Quanto ao 
chamado Centrinho, o deputado 
paulista o definiu como um "Centrão 
oportunista". 

Para o deputado José Lima 
(PFL-CE), encarregado da elabora
ção do texto final das emendas de 
mérito a ser apresentadas pelo Cen
trão, a mobilização dos integrantes 
do grupo será permanente, bem co
mo o diálogo da liderença, mesmo 
por telefone, para o acompanhamen
to dâ política nacional. 

O líder do PDS, deputado Ama
ral Neto (RJ), considera que o Cen
trão já comprovou sua condição de 
maioria e a identidade de propósito 
de seus integrantes, salvo nas ques
tões do sistema de governo e manda
to presidencial, que ficam ao arbítrio 
de cada parlamentar: Amaral Neto 
acredita que a elaboração da Consti
tuição seguirá ritmo normal, e que a 
esquerda é quem deseja o impasse, 
tentando impor exigências desca
bidas. 

Roberto Jeferson (PTD-RJ) fri
sou que o Centrão não está dificul
tando os trabalhos da Constituinte, 
mas não aceita as imposições da mi
noria, "que não representa a socieda
de brasileira". 

acordo seja fechado hoje de manhã. 
"Eles não vão querer ficar com a res-i 
ponsabilídade de paralisar a Consti-; 
tuinte, o que eles atribuíram ao Cen>| 
trão até agora", disse Gastone Righii' 

Outra proposta, que já tem,o 
consenso dos líderes, é a que estabe
lece que cada constituinte poderá 
apresentar cinco pedidos de emen
das individuais e oito pedidos de des
taques. Os prazos começarão a con
tar somente a partir de 3 de janeiro, 
em razão do recesso parlamentar que 
começa sexta-feira. Se o acordo for 
fechado na reunião matutina, o regi
mento interno deverá ser votado, por 
acordo de liderança — sem necessi
dade da presença da maioria de 280 
assinaturas — na sessão convocada 
para as 14h30. 

Até o início da tarde de ontem, o 
presidente da Constituinte, Ulysses 
Guimarães, pretendia marcar uma 
reunião do Congresso, para encerrar 
os trabalhos legislativos deste ano 
com o plenário funcionando. Diante 
da perspectiva, de acordo, ele convo
cou uma reunião da Constituinte, 
que deverá,votarão regimento inter
no. "As coisas voltaram ao leito na
tural. Eu sempre acreditei nesse 
acordo", disse. 

Falta quorum 
para destaques 

BRASILIA 
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Como previsto desde quinta-fei
ra, não houve quorum, ontem à tar
de, para que a Constituinte pudesse 
votar os cinco últimos pedidos de 
destaque (quatro do PT e um do 
PDT) e a redação final do projeto de 
regimento interno da Mesa da As
sembléia, feito de acordo com enten
dimentos com o Centrão. Uma nova 
sessão, para a qual também não de- : 

verá haver quorum, foi convocada ; 

para hoje à tarde. „ ! 
A falta de quorum faz parte da 

manobra pela quaí o Centrão preten^ 
de deixar para.janeiro a finalização 
da votação do projeto do novo regi
mento interno, de modo a ter tempo 
para elaborar as emendas substituta 
vas ao projeto de Constituição votar 
do pela Comissão de Sistematização^ 
e recolher as 280 assinaturas neces1 

sárias. 1 
Na tarde de ontem encontravam"-

se "na casa", ou seja, inscritos nas 
várias entradas do amplo prédio dó 
Congresso Nacional (em seus gabine1 

tes, nos corredores, nos plenários da 
Câmara e do Senado, nas comissões 
técnicas ou em reuniões) 262 consti
tuintes, 18 a menos que o mínimo 
necessário para que se processasse 
até mesmo uma votação simbólica 
de lideranças. 

A longa sessão (das 14h30 às 
17h45) serviu apenas para que depu
tados e senadores fizessem comuni
cações pessoais ou de lideranças. 

Centrinho chega 

a 120 integrantes 
BRASÍLIA 
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O Grupo de Entendimento ou 
Centrinho, a nova corrente modera
da da Constituinte, de conotação 
mais de centro-esquerda, já reúne 
120 Integrantes de vários partidos. A 
afirmação foi feita ontem pelo coor-
denador-geral do grupo, senador Nel
son Carneiro, e por um dos secretá
rios, Ronaldo César Coelho, ambos 
do PMDB do Rio de Janeiro. 

O senador Nelson Carneiro infor
mou ainda que os vários grupos já 
criados estão estudando o substuti-
vo Cabral, para apresentar sugestões 
no Início de janeiro, quando serão 
reabertos os trabalhos da Consti
tuinte. Além dele, parlamentares co
mo Alceni Guerra (PFL/PR), Saulo 
Queiroz (PPL/MS) e Ronaldo César 
Coelho (PMDB/RJ) também são diri
gentes do Centrinho. Um dos inte
grantes, o deputado Jaime Santana 
(PFL/MA), disse ontem estar con
fiante num amplo entendimento, in
cluindo o Centrão e as esquerdas, na 
busca do equilíbrio na elaboração da 
futura Constituição. 


