
Brito é contra 
^funcionamento 
,:do Congresso 

O deputado António Brito decla
rou ontem, em nome da liderança do 
PMDB, que quem defende o funcio-

« namento normal da Câmara e do Se-
- nado está querendo dar um golpe na 
" .Constituinte. Na sua opinião, se hou-
-i-ver o funcionamento simultâneo e re

gular da Câmara, do Senado e da 
-r Constituinte, não haverá uma nova 

Constituição, mas uma simples re-
9 *íorma da Carta de 67. 

Ao ser informado da posição da 
«iliderança do PMDB, o lider do PFL, 
s uíosé Lourenço, não se pertubou: "O 
i iiivro que o Brito leu eu também já li. 
i E este aqui, 'O Assalto ao Parlamen-
-i.-to', de Jan Kozak. Há no livro, sobre 

a crise na Checoslováquia, um capí
tulo muito oportuno sobre como con
ciliar a pressão das cúpulas com as 

s pressões das bases, para a ação revo-
s hicionária do Parlamento". O livro 

está sobre a mesa de Lourenço, com 
vários trechos assinalados. 

a » Segundo Brito, o PMDB ainda 
PC está disposto ao entendimento com o 
-»-PFL, mas sem abrir mão de pontos 
g essenciais: participação popular na 
^Constituinte, com aceitação de pro

postas subscritas por 30 mil eleito-
ares; prioridade para os trabalhos da 
a* Constituinte, com o funcionamento 
seda Câmara e do Senado somente pa

ra apreciação de matérias relevan
tes; soberania da Constituinte, com 
adoção de medidas para proteger e 
garantir suas decisões; quorum de 
maioria simples nas comissões e sub
comissões; e definição no regimento 
interno do processo de plebiscito so-

c^bre o projeto de Constituição. José 
9rLourenço admite o entendimento, 
./>mas com ressalvas: "Se houver in-
j^transigência, vamos para o confron
t o no plenário voto a voto. Até que 
./.não seria ruim". 
^'.. Segundo Brito, está difícil co-
0jnhecer a posição do PPL, pois o líder 
lf José Lourenço muda de opinião a 
«cada dia que passa. E exemplificou: 
4 José Lourenço, que agora não aceita 

F" a participação popular na elabora
ção da nova Carta, é autor de emen-

r-da reduzindo de 30 mil para cinco mil 
o número de assinantes de cada pro
posta. E insistiu em que é necessário 

i definir no regimento interno medi
das que garantam os trabalhos e as 
decisões da Constituinte, para evi
tar, por hipótese, que uma eventual 
decretação de medidas de emergên-

K èia em Brasília impeça o funciona-
mento normal das atividades consti
tuintes. 

Quanto ao funcionamento da 
Câmara e do Senado, Brito lembrou 
que há brechas no substitutivo Fer
nando Henrique Cardoso que permi
tem a realização de sessões das duas 
Casas não coincidentes com os tra-

^balhos da Constituinte, às segundas 
. ê sextas-feiras à tarde, ou todos os 

dias à noite, se houver necessidade. 
José Lourenço, por seu lado, esclare-

p peu que não está defendendo a reali-
zação de sessões diárias da Câmara e 
do Senado, mas não concorda com a 
ideia de deixar o Legislativo inativo. 
Os constituintes estão sendo convo
cados para nova votação, dia 9. 


