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Da Sucursal de Brasília 
e dos enviados especiais 

Press ionado 
dentro e fora de 
seu partido, o de
putado Maurílio 
Ferreira Lima 
(PMDB-PE), 4Ò, 
recuou ontem e 
disse que poderá 
retirar sua pro
posta que define o 
Congresso constituinte soberano até 
para mudar a Constituição em vigor. 
Ele afirmou que na próxima semana 
a cúpula do PMDB deverá apresen
tar uma proposta "de consenso" a 
respeito da soberania do Congresso 
constituinte. 

Depois de "uma longa conversa", 
na noite anterior, com o secretário-
geral do PMDB, senador Affonso 
Camargo (PR), o deputado disse que 
sua {«"oposta visava apenas marcar 
"simbolicamente" a soberania da 
Constituinte. "Não tenho nenhuma 
veleidade de mudar a Constituição 
agora. O que proponho é simplesmen
te um ato simbólico, como a coroação 
da rainha da Inglaterra", disse o 
deputado. 

Com Samey 
Ontem, depois de saber das reações 

negativas do Palácio do Planalto à 
sua proposta, Maurílio Lima tentou 
marcar uma audiência com o presi
dente José Samey, afirmando não 
querer "afetar a estabilidade do 
Palácio do Planalto". Ele admitiu 
que as {H^ssões contrárias à sua 
proposta são fcnles —"está todo o 
mundo conversando sobre isso"—, 
disse que irá exf^car sua posição ao 
presidente e que está dispcKsto a 

Poucos parlamentares estiveram ontem no plenário da Câmara dos Deputados 

apoiar qualquer outra proposta al
ternativa do partido. 

A proposta do deputado foi apre
sentada na última quarta-feira, na 
forma de imia questão de ordem 
preliminar e de um projeto de 
resolução ao Congresso constituinte. 
Pelo projeto, a Mesa do Congresso 
constituinte poderia mudar qualquer 
artigo da atual Constituição, atrav^ 
de voto secreto e por maioria absolu
ta. 

Na mesma sessão, na quarta-feira, 
o PT e o PDT fizeram proposições 
parecidas, porém mais radicais. 
Propuseram, por exemplo, que o 
governo Samey fosse considerado 
"provisório" até a promulgação da' 
nova Constituição. 

Ontem, o deputado afirmou que a 
proposta que a cúpula do PMDB 
pretende apresentar deverá repre
sentar "o consenso" da bancada. 
Admitiu, entretanto, que dificilmente 
o consenso alcançará o PT e o PDT. 
Assim mesmo disse que "se a 
proposta não conseguir atender ao 
PT e ao PDT, eu compreenderei. 
Eles são partidos que precisam 
marcar posições políticas". 

Polêmica 
A proposta do deputado provocou 

um debate que dominou toda a sessão 
da última quarta-feira e continuou 
tendo repercussões até ontem. De
fenderam a tese pró-soberania a 
esquerda do PMDB, o PT, PDT, PCB 

Para Maciel, nova Carta 
deve ser único objetivo 
Perguntado se, na sua opinião, o 

Congresso constituinte tem poderes 
para alterar a Constituição em vigor, 
o ministro-chefe do Gabinete Civil, 
Marco Maciel, respondeu apenas que 
"a Constituinte tem por objetivo 
fazer uma nova Carta". 

Para o ministro, o Congresso cons
tituinte "deve funcionar cMn normas 
estabelecidas" e a Câmara e o 
Senado devem continuar em ativida
de. "O Congresso Nacional não deve 
hibernar nesse período, mas apenas 
reduzir seu tempo de ação", disse 
Maciel. 

O ministro acha, também, que as 
sessões do Congresso constituinte, 
apenas, não esgotarão as necessida
des de debates entre os políticos de 
todo o país. 

e PC do B. Foram contrários, os 
moderados do PMDB, o PFL, PTB, 
PDS e PL. Ontem, o senador Mário 
Covas (PMDB-SP) também foi con
tra a insistência na tese pró-sobera
nia, nos termos em que vem sendo 
encaminhada. Na sua opinião, a 
questão, ao invés de ser abafada pela 
direção do partido, deveria ser resol
vida pela maioria, em plenário. 

Embora evite falar do assunto, o 
ministro da Justiça, Paulo Brossard, 
62, é contrário à ampliação dos 
poderes do Congresso constituinte de 
forma a torná-lo soberano diante da 
atual Constituição e suas emendas. 
Para ele, a lei foi feita para a 
convocação da Constituinte e deve 
ser cumprida. \ 
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