
Centro e direita não 
querem a soberania 

A tese da soberania abso
luta da Constituinte, reivin
dicada pelos xiitas, pode 
ser aprovada e decidida 
amanhã na votação do Re
gimento Interno, que in
clui, entre as proposições, o 
projeto de decisão, permi
tindo a mudança da Consti
tuição atual por maioria 
absoluta de votos. 

Esse dispositivo facilitou 
o acordo para que os xiitas 
do PMDB votassem contra 
a convocação do ministro 
da Fazenda, Dilson Funa-
ro. Os xiitas do Grupo Pró-
Soberania não consegui
ram, porém, evitar o con
trole do projeto de decisão 
pela Comissão de Sistema
tização. 

As informações reserva
das são de que o primeiro 
projeto de decisão da As
sembleia será a revogação 
das medidas de emergên
cia e do estado de sítio, con
siderados restritivos ao 
funcionamento da Consti
tuinte. 

SURPRESA 

Os líderes do PFL. sena
dor Carlos Chiarelli (RS) e 
deputado José Lourenço 
(BA) foram surpreendidos 
com a criação do projeto de 
decisão, não incluído no 
substitutivo que lhes foi en
tregue na noite de sexta-
feira como o projeto "qua
se definitivo". Ambos são 
contrários a essa proposta, 
considerada muito perigo
sa. 

Chiarelli e Lourenço de
cidiram criar uma comis
são especial para analisar 
o Regimento, presidida pe
lo senador Marcondes Ga
delha (PB). "Vamos meter 
a lupa nisso" — observou 
Lourenço. Esse cuidado, 
porém não foi o suficiente 
para acalmar a irritação 
de grande parte da banca
da do PFL com a proposta, 
julgada como extrema
mente favorável ao PMDB. 
Há Inclusive, quem defen
da a retirada da bancada 
do plenário. 

Outro ponto que o PFL 
deseja colocar em debate é 
a manutenção do plnga-
fogo (discursos rápidos de 
cinco minutos). O lider 
Chiarelli observou que nos 
últimos quatro dias ne
nhum discurso do pinga-
fogo tratou de temas cons
titucionais. A maioria dos 
pronunciamentos foi sobre 
a crise económica. 

Vários deputados do PFL 
estão também pressionan
do a suas lideranças para 
que seja revista as atribui
ções da Comissão de Siste
matização, que, na prática, 
substituiria a Grande Co
missão defendida pelo Pre
sidente do PMDB, deputa
do Ulvsses Guimarães 
(SP). As outras comissões 
se transformariam, pelo 
Regimento, em meras as
sessorias. 

GeiNTROLE 

O § 7. do artigo 58, tem a 
seguinte redação: 

"Os projetos de decisões 
destinam-se a regular a 
matéria de relevância para 
a Assembleia Nacional 
Constituinte, necessitando 
ter o apoiamento de 1/3 dos 
Constituintes e serão sub
metidas a parecer prévio 
da Comissão de Sistemati
zação 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, de
finitivamente, se receber 
parecer contrário". 

f Esse projeto de decisão 
permitirá, na prática, a re
vogação de qualquer dispo
sitivo constitucional, desde 
que considerada "matéria 
de relevância" para a 
Constituinte/Os xiitas es
tão convencidos de que ga
nharam a questão porque 
foi aceito o princípio da so
berania absoluta, mas os 
moderados do PMDB — os 

•diretamente vinculados ao 
Governo — acham que ven
ceram. 

O encaminhamento a ple
nário dependerá da Comis
são de Sistematização, on
de o PMDB equilibrará as 
duas correntes — xiitas e 
moderados — mas espera 
que representantes de ou
tros Partidos — PFL, PDS, 
PL, PDC, PTB — evitem 

' qualquer emenda Inconve
niente. Os moderados do 
PMDB e esses parlamenta
res dos outros Partidos se
riam ampla maioria na Co
missão de Sistematização. 


