
8tâmara pouco 
trabalha, 

diz Fragelli 
"A Câmara não se reúne, não 

debate nem vota. Então, quem 
emperra o Legislativo?" — in
dagou ontem o presidente do Se
nado, José Fragelli, ao comen
tar as propostas de deputados 
visando a extinção do Senado na 
Constituinte, sob o argumento 
de que a Casa não tem funções 
maiores do que favorecer os in
teresses de Executivo. Ele acha 
também que o assunto não é no
vo, sempre surge durante uma 
Constituinte, para esconder ob-
jetivos pouco nobres. 

Segundo Fragelli, a extinção 
do Senado tem sido defendida 
sobretudo pelos deputados dos 
grandes estados, porque teriam 
uma maneira cómoda e eficien
te de fazer predominar seus in
teresses sobre os dos estados 
menores. Se isso acontecesse, 
estaria quebrada a unidade fe
derativa, preservada pelo Sena
do, onde todos os estados têm 
um mesmo número de repre
sentantes: três. 

Porém, com o sentido de re
bater a posição dos deputados, o 
presidente Fragelli pediu on
tem a sua assessoria que faça 
um balanço sobre o número de 
matérias votadas ao ano passa
do na Câmara e no Senado "Ve
rão — estimou — que os senado
res produzem, trabalham pelo 
menos dez vezes mais. Não há 
termos de comparação entre as 
duas Casas com relação ao tra
balho legislativo". 

A Câmara Jamais deu núme
ro e vai piorar no futuro. Os últi
mos decretos votados em con
junto com o Senado têm dois 
anos e só obteve quorum em 
função de tratar de salários pa
ra os trabalhadores — prosse
guiu Fragelli, assinalando que 
no Senado a presidência ainda 
tem meios de acionar as banca
das e exaurir a pauta, ao con
trário da Câmara. 

Entretanto, fez questão de 
ressalvar que não dirigia uma 
critica ao presidente da Câma
ra, deputado Ulysses Guima
rães, apenas registrava que 
ninguém consegue quorum 
quando se trata de sensibilizar 
deputados. Por essa razão, 
acha que no mesmo grau de ar
gumentação que tentam extin
guir o Senado poderiam defen
der o fim da Câmara. 

Aliás, Fragelli vai mais lon
ge, prevendo que se estabelece
rem o sistema unicameral "não 
teremos mais democracia no 
Brasil. Haverá uma ditadura do 
Executivo, porque mais de 95 
por cento dos decretos-lei serão 
aprovados por decurso de pra
zo. A Câmara jamais dará nú
mero para votá-los". 


