
No 388 dia, a 
BRASÍLIA 

AGENCIA ESTADO 

' Por grande maioria de votos, até 
do grupo pró-soberania da bancada 
do PMDB, a Constituinte aprovou 
ontem o substitutivo do senador Fer
nando Henrique Cardoso ao projeto 
do seu regimento interno, que apro
veitará a redação oferecida pelo de
pu tado Maurílio Ferreira Lima 
(PMDB-PE) ao ponto mais contro
vertido: o parágrafo 7o do art. 57, que 
tenta garantir a independência dos 
constituintes. Houve muitos protes
tos do PDT, do PT, do PC do B e do 
PSB, com acusações de que o acordo 
feito pelos grandes partidos resulta
rá de "intromissão indébita do Palá
cio do Planalto". A sessão ia, porém, 
noite adentro, para a votação de vá
rias emendas e dispositivos destaca
dos do substitutivo. 

O substitutivo, sem prejuízo dos 
mais de 300 pedidos de destaques 
para deliberação em separado sobre 
alguns dos seus dispositivos, foi 
aprovado no final da tarde, em pou
cos segundos, por votação simbólica. 
Quem era a favor permaneceu como 
estava. 

•sXi A tranquilidade, porém, acabou 
no minuto seguinte, quando Ulysses 
Guimarães colocou em votação um 
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pedido das lideranças das maiores 
bancadas — resultante do acordo — 
para se dar preferência à decisão so
bre o parágrafo 7o do art. 57. Brandão 
Monteiro, líder do PDT, exigiu vota
ção nominal. Mas de nada adiantou: 
o pedido foi aprovado por 413 votos 
contra 52 e duas abstenções. O 
PMDB nõ se dividiu. Apenas seis 
peemedebistas votaram contra : 
Agassiz Almeida (PB), Célio de Cas
tro (MG), Haroldo Sabóia (MA), Raul 
Ferraz (BA), Uldurico Pinto (BA) e 
Vasco Alves (ES). Dois pedesslstas 
também votaram contra: Myriam 
Portella (PI) e Ubiratan Spinelli 
(MT). Em compensação, um pedetis-
ta votou "sim": César Maia (RJ). 

PROTESTOS 

Os protestos vieram a seguir. Ha
roldo Lima (PC do B-BA) chamou a 
atenção do plenário para o fato de os 
militares, com a ocupação das refina
rias, estarem "voltando à atividade 
pública", enquanto a Constituinte, 
"cedendo a interferências do Palácio 
do Planalto, abre mão de sua sobera
nia". "O PFL — completou, voltan-
do-se para Ulysses — assume a lide
rança do partido de V. Exa." A mes
ma acusação foi feita, a seguir, por 
Jamil Haddad (RJ), líder do PSB. 

Desafiados por José Genolno 

iprovaçao do regiment 
(PT-SP), os defensores do acordo 
também foram às tribunas. Maurílio 
Ferreira Lima contou que, depois de 
seu grupo ter acertado com Fernan
do Henrique Cardoso a redação do 
paragrafo 7o do art. 57 que constou 
do substitutivo, foi procurado pelo 
líder do governo, Carlos SantfAnna 

CONSTITUINTE 
(BA), que lhe transmitiu as preocu
pações do Palácio do Planalto em 
relação à "ambiguidade" do texto. 
Antes disso, como previra dificulda
des, já havia apresentado a sua 
emenda, modificando a redação, a 
fim de possibilitar "uma saída" para 
"desbloquear os trabalhos da Consti
tuinte". Aproveitou para refutar insi
nuações de que, em troca, recebera 
um canal de rádio em Pernambuco. 
"A concessão foi dada a meus adver
sários" — revelou. 

"Se isso não é intervenção do Po
der Executivo — bradou, a seguir, da 
tribuna, o deputado José Genoíno — 
então não sei mais o que seja inter
venção." Conclamou o grupo pró-
soberania do PMDB a colocar-se 
contra "o rolo compressor do 
acórdão". 

O líder do PFL, José Lourenço 
(BA), deu-lhe a resposta assinalando 
que "soberano é o povo e soberanos 
são todos aqueles que não têm a 
consciência alienada a ideologias es
trangeiras". Gastone Righi, líder do 
PTB, também condenou a "pequena 
minoria", que, para ele, pretendia 
"dar um golpe" por meio da Consti
tuinte. 

Brandão Monteiro voltou suas 
baterias principalmente contra o lí
der José Lourenço, a propósito de 
uma declaração deste, segundo a 
qual os Urutus (carros de combate do 
Exército) poderiam voltar às ruas. 
"Amanhã — disse — poderemos es
tar aqui discutindo alguma questão 
que outro poder considere inconve
niente. Então, poderiam colocar nas 
ruas os Urutus do deputado José 
Lourenço e nós, aqui, ficaríamos a 
colher o terço de assinaturas neces
sárias para sobrestar a medida." As
sinalou, a propósito, que a mesma 

redação da emenda Maurílio Ferrei
ra Lima constava do "preâmbulo" do 
substitutivo, o que para ele já evi
denciava a intenção das forças majo
ritárias. 

A defesa final da posição majori
tária foi feita pelo líder do PMDB, 
Luiz Henrique (SC), que refutou as 
críticas feitas ao seu partido e ao 
acordo. 

REDAÇÃO FINAL 

Pouco antes das 21 horas estava 
encerrada a votação da emenda 
Maurílio Ferreira Lima. Foi aprova
da por 394 votos contra 78 e 2 absten
ções. Com isso, o parágrafo 7o do art. 
57 ficou assim: "Os projetos de deci
são destinam-se a sobrestar medidas 
que possam ameaçar os trabalhos e 
as decisões soberanas da Assembleia 
Nacional Constituinte, necessitando 
ter o apoíamento de um terço dos 
constituintes e serão submetidos a 
parecer prévio da comissão de siste
matização, que o fará no prazo de 
cinco dias, cabendo ao plenário, em 
dois turnos de discussão e votação, e 
por maioria absoluta, a decisão final, 
sendo arquivado, definitivamente, se 
receber parecer contrário". 


