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PMDB quer maioria simples -

iía votado doprinftíroiumiâ^ 
Da Sucursal de Brasília 

O presidente da 
C â m a r a e do 
PMDB, deputado 
Ulysses Guima
rães, 68, revelou 
ontem que o seu 
partido vai apre
sentar emenda ao 
projeto do governo 
de convocação da 
Constituinte para 
que as decisões da 
Assembleia sejam 

tomadas por maioria simples de 
votos (qualquer quórum) no primeiro 
turno, e maioria absoluta (metade 
mais um) no segundo turno. Para 
Ulysses, a votação por maioria abso
luta nos dois turnos — como foi 
proposto pelo projeto governamental 
— poderia dificultar os trabalhos da 
Constituinte, tornando-a alvo de ma
nobras obstrucionistas. 

O deputado, no entanto, ponderou: 
"Qualquer que seja a disposição a ser 
estabelecida para o encaminhamento 
das atívidades constituintes, a As
sembleia será soberana após sua 
instalação para determinar seu pró

prio regime de funcionamento e 
quórum de deliberação". 

Comissão legisladora 
Ulysses revelou também que o 

PMDB examina uma segunda emen
da à proposta do governo no sentido 
de ser formada uma comissão legis
ladora que responderia pela elabora
ção, discussão e votação de leis 
ordinárias no período de funciona
mento da Assembleia Constituin-
te.Essa comissão seria formada por 
um número reduzido de parlamenta
res e, segundo as palavras de Ulys
ses, "evitaria que o presidente Sar-
ney se visse obrigado a legislar por 
decreto-lei no período de funciona
mento da Constituinte". 

Isso porque o projeto do governo de 
convocação da Assembleia prevê que í 
os deputados e senadores eleitos em • 
1986 sejam investidos de poderes 
constituintes. Os trabalhos legislati
vos ordinários seriam, então, reali
zados em período diferente dos traba
lhos constituintes. 

Para Ulysses, essa medida simpli
ficaria a atividade parlamentar, dis
pensando o funcionamento, no perío
do, das sessões da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. 
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