
Ulysses promete debater tese 
O presidente Ulysses 

Guimarães assegurou on
tem ao deputado Maurílio 
Ferreira Lima (PMDB-
PE) que colocará em dis
cussão e votação na próxi
ma semana sua proposta 
de outorgar à mesa da 
Constituinte, ouvido o ple
nário, o poder de reformar 
por resolução qualquer ar
tigo da Constituição em vi
gor 

Maurílio entendia que 
seu projeto, por reafirmar 
e assegurar a soberania da 
Constituinte, resolvia uma 
questão preliminar a ser 
debatida antes mesmo da 
feitura do regimento inter
no. Ulysses aceitou a tese, 
mas ponderou que primei
ro era preciso votar o regi
mento provisório, normas 
mínimas para que a discus
são e votação de uma ques
tão política de tanta rele
vância não se fizesse em 
clima de tumulto. 

O deputado Maurílio Fer
reira Lima compreendeu a 
posição do presidente e ob
teve dele o compromisso de 
colocar sua proposição em 
pauta no intervalo entre a 
aprovação do regimento 
provisório e a discussão do 
regimento definiti vo. 

O deputado Maurilio Fer
reira Lima , mudou o ton 
ante a reação contrária do 
Palácio do Planalto e de se-
tores do Congresso, e dian
te do descontentamento ob
servado dentro das Forças 
Armadas com o seu projeto 
de resolução que pretende 
assegurar à Assembleia 
Nacional Constituinte o po
der de reformar o texto 
constitucional em vigor. 
"Não desejo acabar com a 
Constituição. Eles estão 
confundindo as coisas", 
disse ontem. 

O projeto do parlamentar 
pernambucano reedita. 

agora, o debate ocorrido to
das as vezes em que foi ela
borada uma nova Consti
tuição sobre a soberania da 
Constituinte uma corrente 
jurídica defende que a As
sembleia está acima de to
dos os poderes, com capa
cidade, até, para reformar 
o texto constitucional vi
gente. A outra, entende que 
a Constituinte é eleita ape
nas para elaborar uma no
va Constituição, sem po
der, portanto, para modifi
car a Carta em vigor. 

É assim que pensa, por 
exemplo, o líder do PTB, 
deputado Gastone Righi, 
que leva a discussão ao ab
surdo para defender o seu 
ponto de vista: "A sobera
nia da Constituinte não lhe 
dá o direito de determinar 
que daqui, para a frente, o 
brasileiro deve ser roxo e 
que todas as crianças de
vem nascer de pé preto". 


