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A interferência do Poder 
Executivo na Constituinte foi 
criticada severamente, ontem à 
tarde, por parlamentares do 
PDT, PT, PCB e PC do B. 
Eles condenaram sobretudo, a 
atuação do líder do governo na 
Câmara, deputado Carlos San
tana, durante a sessão de an
teontem, ao mesmo tempo em 
que reafirmaram a disposição de 
continuar a luta pela soberania 
da Constituinte. 

Para o vice-líder do PDT, 
Amaury Muller, o Excutivo 
está interferindo indevidamen
te, «até abusivamente», na 
Constituinte. Ele considerou 
•«"deplorável» o convite feito por 
Carlos S a n t a n a du ran t e a 
sessão de anteontem — incitan
do os senadores «que são 
amigos do presidente Sarney» a 
se retirar do plenário — e disse 
que o PDT «repudia qualquer 
t ipo de ingerência , prin
cipalmente do Executivo, na 
Constituinte». 

«Houve interferência aberta 
e direta do Executivo», denun
ciou, por sua vez, o deputado 
José Genoíno, vice-líder do PT, 
que também condenou a 
atuação de Carlos Santana e a 
visita feita aos constituintes 
pelo ministro da Justiça, Paulo 
Brossard, pouco antes de co-

e opõem a 
Executivo 

meçar a sessão de quarta-feira. 
José Genoino acha que essa 

interferência implica em que a 
questão da soberania da Cons
tituinte tem que ser reforçada, 
e afirmou que o PT mantém sua 
posição de apelar ao PMDB 
para que mantenha, na integra, 
o paragrafo sete do artigo 57, 
com a inclusão de a lguns 
destaques, para melhorá-lo. 

«A Comissão de Sistematiza
ção não pode retender arqui
var definitivamente projetos de 
decisão, porque eles tem que ser 
apreciados, em última instância, 
pelo plenário», frisou o lider do 
PC do B, Haroldo Lima, ao ex
plicar um dos destaques que o 
partido quer ver incluido no ar
tigo 57. 

Na opinião de Haroldo 
Lima, o governo tem se 
desgastado muito na cons
tituinte, «não só pelas posições 
que tem defendido, como tam
bém pela forma intervencionista 
com que vem agindo». O vice-
lider do PC do B entende que, 
nesse sen t ido , o fato mais 
«chocante» ocorreu na sessão de 
quar ta - fe i ra , «quando o 
executivo chegou a manifestar 
formalmente , a t r avés do 
deputado Carlos Santana, sua 
posição contrária à questão da 
soberania da Constituinte». 


