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Miro Teixeira quer 
Constituinte com 

'. SALVADOR XQ, GLOBO) -
O secretário-geral do PP, de
putado Miro Teixeira, defen-

: deu ontem a transformação do 
Congresso eleito em 1982 numa 
Assembléia Constituinte sob a 
presidência do general João Fi
gueiredo e com prazo para ela-

-borar uma nova Carta. . -
— Durante esse prazo — ex

plicou —, o Executivo poderia 
legislar -for decreto-lei. Pronta 
a nôvj^^stituição, a Consti

tuinte ">»A- transformaria em " 
i" Congresso com poderes de re- -

visar até os .decretos-leis e de 
convocar eleições diretas para 

. a Presidência da República. 
..-. Alertou Miro ,Teixeira que; 

"falar hoje de Constituinte sem 
Figueiredo é irreal, porque ne-

1 nhuma força oposicionista con
taria com o apoio de segmentos 
expressivos das Forças Arma
das para depor,o presidente. E 
não se faz,Um golpe de estado 
.sem forças e sem apoio das ar
mas. Sobretudo seria uma con
tradição pregar-se a legalidade 
e querer estabelecer uma nova 
ordem com um golpe de Esta
do". 
GRANDE PASSO ' 

Segundo o deputado, esse se
rá realmente o grande passo 
para a democratização do 
País. ; » 

—O Pais ainda não vive uma 
democracia. Para ser uma de- ^ 
mocracia precisa em primeiro * 
lugar estabelecer a viabilidade 

•da alternância no poder e sabe-' 
mos que não há chances de as 
Oposições chegarem ao poder. *! 
Por isso,.defendemos eleições . 

• -diretas;,-.não,'.queremos' ca-
suismos e queremos uma Cons-' 

í tituinte. ... • . v •. j 
,-.-• Miro Teixeira'comentou ã ; 

. deçlaração-do presidente 'Fi-' 
t gueiredo de.que ."no. Brasil se ' 

em 82 
pratica muito pouco a demo-
cracia": 

— O presidente deveria, com. 
os poderes que tem e como de
tentor da maioria no Congres
so, encaminhar ao Legislativo 
uma emenda constitucional, 
restabelecendo as eleições di-' 
retas para a Presidência. As- • 
sim praticaríamos mais a de
mocracia. • • "•> 
DJALMA MARINHO 

Segundo Miro, "desde que as 
Oposições compareçam 'maci. 
çamente,' o deputado Djalma. 
Marinho vencerá as eleições 
para a presidência da Cámará, 
com 40 a 50 votos dé diferen
ça". Apesar.de a votação estar, 

• marcada para a sexta-feira an-
• rterior do Carnaval, ele acredi-

. ta que o comparecimento das 
i Oposições será total. Para tan

to, revelou, os partidos de opo-, 
siçâo organizaram um comitê 
que já reservou e marcou pas
sagens aéreas'para todos'os 
seus deputados. 
- A eleição de Djalma'Mari
nho, no seu entendimento, se 
reveste da maior importância, 

„ por vários aspectos: 
' Em primeiro lugar,' quebra 
'um elo no mecanismo de poder. 
O Djalma Marinho jamais será' 
,um presidente submisso ao Po-' 
.der Executivo e com ele pode-, 

.Cremos ter a.segurança de que o 
v Governo perderá o curinga do 

decurso de prazo. Depois, é 
. mais uma prova que damos ao 

presidente da República de que 
realmente queremos exercitar 
aV democracia.; O deputado-
acredita que tanto o Planalto 
como as Forças Armadas "ab
sorverão serenamente" uma'' 
vitória'de Djalma-Marinho, 
'"sobretudo porque ele é um no-

.- mem do Governo, edo PDS e 
acredita no projeto do Governo •. 

' Figueiredo".^ '" - • J ! 
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