
'Progressistas' i 
BRASÍLIA — O grupo "progressis

ta" da Constituinte, que tem defendi
do em plenário a soberania da As
sembleia para mudar a atual 
Constituição, enfrenta sua primeira 
divisão. Enquanto o autor da propos
ta, Maurílio Ferreira Lima (PMDB-
PE), acena com a possibilidade de 
negociação do projeto e o Deputado 
António Brito oferece propostas con
cretas para isso, outros integrantes 
do grupo — que inclui o PT e o PC 
do B — afirmam não abrir mão da 
modificação de mais de uma dezena 
de artigos da atual Carta. 

— Se o Governo tivesse juízo, pre
sidiria a uma ampla negociação so
bre isso — afirmou o Egídio Ferreira 
Lima (PMDB-PE), acreditando que 
há clima para uma composição. 

— Não vejo como negociar, pois 

vididos: alguns 
não existe meia soberania. A Consti
tuinte é soberana ou não. Vamos ga
nhar ou perder em plenário — rea
giu Cristina Tavares (PMDB-PE). 

O Deputado António Brito levará a 
outros integrantes do grupo sua pro
posta de que, suprimidos do texto 
constitucional as medidas de emer
gência e o decreto-lei, as demais 
questões ficassem para a nova Carta. 
Afirmou, contudo, que não -existe na
da concreto além da disposição de 
negociar, considerando que os cons
tituintes não poderiam "fazer duas 
Constituições, uma agora, modifican
do a atual, e uma depois". Maurílio, 
a caminho de uma audiência com o 
Presidente Sarney, confirmou a dis
posição para um entendimento em 
torno de sua proposta. 

ceitam negociar/ 
Já o Líder do PC do B, Harolcfc .̂., 

Lima, acha que a briga será em pie»•>? 
nário. Ainda que, por hipótese, Mau-.••-,, 
rílio retire sua proposta, ele coij—' 
tinuará lutando pela aprovação do& z 
projetos que apresentará amanhai.' 
propondo a modificação do decreto-, 
lei e das emergências — e suprimiu» „' 
do o mandato de seis anos para o.', 
Presidente Sarney. Pelo projeto, o,-
mandato ficaria em suspenso até de- •, 
cisão ,da Constituinte. 

— E muito cedo para se falar em •, 
mudança de tática — disse o Plínio -
de Arruda Sampaio <PT-SP), inftnv, 
mando que o PT, que já propôs dez. -
resoluções constitucionais, insistirá 
por sua aprovação em plenário. &,* 
partido quer o fira do decreto-lei, das-. 
medidas de emergência e da Lei de..-
Segurança Nacional. 


