
Constituintes querem emendar 
Brasília — A Constituinte decide hoje se 

tem poderes para modificar a atual Consti
tuição antes de elaborar a próxima. Projeto 
de resolução do deputado Maurílio Ferreira 
Lima (PMDB-PE), que permite à Mesa da 
Constituinte, depois de ouvir o plenário, 
baixar resolução alterando total ou parcial
mente qualquer artigo da Constituição, foi 
entregue ao deputado Ulysses Guimarães, 
que não colocou em votação, alegando que o 
regimento provisório ainda não havia sido 
aprovado. 

No Palácio do Planalto, a proposta de 
Maurílio Ferreira Lima foi considerada "ab
solutamente ilegal". O presidente Sarney e 
seus assessores não estão levando a sério a 
iniciativa e acham que ela expressa o mesmo 
sentimento que levou a bancada do PMDB a 
defender a tese da Constituinte exclusiva. O 
entendimento do Planalto é de que os atuais 
parlamentares têm poder para emendar a 
atual Constituição, mas na condição de 
deputados e senadores, ou seja, como mem
bros do Congresso Nacional. Nesse caso, as 
emendas necessitam dos votos de dois terços 
dos congressistas. 

Soberania 
A questão da fixação dos poderes da 

Constituinte dominou a sessão de ontem, 
convocada para discutir as normas provisó
rias de funcionamento da assembleia. Os 
representantes do PT, do PCB, do PC do B e 
alguns do PMDB querem decidir imediata

mente que o mandato de Sarney será defini
do pela Constituinte, assim como mudar 
outros pontos da atual Constituição, garan
tindo, segundo eles, a soberania da assem
bleia. 

Na sessão de ontem, durante três horas, 
mais de J> parlamentares discursaram sobre 
o assunto. O líder do PDT, Brandão Montei
ro (RJ), apoiou a proposta de Maurílio 
Ferreira Lima, como "forma de firmar que a 
Constituinte é absolutamente soberana". O 
deputado Haroldo Lima (BA), líder do PC 
do B, foi mais longe: pediu de imediato a 
retirada de pelo menos nove itens da atual 
Constituição, entre eles o instituto do decre-
to-lei, o mandato de seis anos do presidente 
da República, as medidas de emergência e o 
decurso de prazo. 

O líder do PCB, Roberto Freire (PE), 
pediu a afirmação, da "bloco democrático 
para garantir ã soberania da Constituinte". 
Porem o discurso mais^cóntundente — e 
owidc-cóm mais atenção pelo plenário—foi 
o do líder do PT, Luís Iaário Lula da Silva, 
que lembrou quê a soberania da Constituinte 
"está diretamente ligada i possibilidade de 
plenário decidir todas as questões". • 

O deputado Ulysses Guimarães compro^ 
meteu-se a submeter hoje à apreciação dò 
plenário a proposta de Maurílio Ferrejjã, 
Lima, logo após a aprovação do regimento 
provisório da Constituinte, que vai vigorar 
até que o regimento definitivo esteja pronto. 


