
Funcionamento do Congresso pode gerar nova crise 
BRASÍLIA — O funcionamento da 

Camará e do Senado poderá trans-
formar-se no próximo motivo de con
fronto entre o PMDB e PFL na As
sembleia Nacional Constituinte. O 
Presidente do PMDB, Ulysses Gima-
rães, quer que as duas Casas do Con
gresso entrem em recesso branco, 
mas o PFL, por inspiração do Presi
dente Samey, insiste em que os tra
balhos sejam normais. 

No domingo, dia da instalação so
lene do Congresso, o Líder do PMDB 
na Câmara, Luiz Henrique, disse que 
sua bancada tem posição firmada 
para que o Congresso só se reúna 
extraodinariamente e que a bancada 
no Senado fecha com essa posição. 

Ulysses também reafirmou que a 
bancada do Senado, em reunião na 
semana passada, se pronunciou pe
lo recesso branco. 

— O PMDB está unido interna
mente em torno desta questão, e por 
isso não abrirá mão, indo ao plená
rio, se necessário — afirmou Luiz 
Henrique. 

O Líder do PFL, José Lourenço, 
tem outra avaliação, pois também 
está disposto a recorrer ao plená
rio para conseguir o funcionamento 
pleno das duas Casas. Lourenço pre
fere esperar por dissidentes no 
PMDB. Entre os poucos Senadores 
presentes em Brasília ontem, pelo 
menos um já firmou sua posição 

contrária à da cúpula do PMDB: Fá
bio Lucena, que prometeu votar com 
o PFL nessa questão. 

O propósito do PFL é reduzir a im
portância dos debates da Constituin
te, transferindo para as sessões ma
tutinas da Câmara e do Senado os 
pronunciamentos dos Parlamenta
res. A Assembleia se limitaria ao 
trabalho de comissões e às grandes 
sessões de votação. A supremacia 
da Constituinte sobre o Congresso, 
posição oposta, é defendida com 
grande ênfase por Ulysses Guima
rães há um ano, o qug poderá resul
tar em mais uma intensa luta políti-
ca na votação do Regimento 
Interno. 


