
Ulysses convocará 
sessão aos domingos 

á. Franca 
OliderdoPMDB 
na Câmara, Luiz 
Henrique (SC), 
anunciou ontem 
que a bancada do 
seu pa r t i do 
defende a data de 
sete de setembro, 
quando se co
memora a In
dependência do 
Brasil, para a 
promulgação da 
nova Consti
tuição. Ainda on
tem, o presidente 
da Assembleia 
Constituinte e do 
PMDB, depu
tado Ulysses 
Guimarães con- O líder Luiz Henrique 
vocou sessões es-
traordinárias para sábado e domingo a fim de 
agilizar as discussões sobre a proposta de Re
gimento Interno permitindo que a matéria seja 
votada no próximo dia 24. 

Segundo Luiz Henrique, o objetivo do PMDB 
é o de promulgar a Constituição no dia sete de 
setembro e este é um dos motivos que levou Ulys
ses Guimarães a convocar a Constituinte para 
reunir-se extraordinariamente no fim de semana. 
O líder antecipou também que os constituintes 
não deverão ter recesso em julho como é tradi
cional no Legislativo brasileiro para acelerar os 
trabalhos de elaboração da nova Carta, que, en
tão, seriam concluídos em seis meses. 

Regimento 
Ulysses Guimarães informou que, se preciso, 

as sessões de sábado e domingo serão realizadas 
pela manhã, à tarde e à noite, «porque é neces
sário vencer essa etapa, isto é; nós temos um ins
trumento de trabalho e esse instrumento se 
chama Regimento da Constituinte», explicou. Ele 
assinalou também que com regimento, «vamos 
instalar as oito ou nove comissões. Delas é que 
nascerá a futura Constituição». 

Já o deputado Luiz Henrique revelou que a 
tendência dentro do PMDB é a de que o Regimen
to Interno fixe o funcionamento de Câmara, 
Senado e Congresso Nacional somente em caráter 
extraordinário, durante os trabalhos da Cons
tituinte. Assim mesmo, o Legislativo somente 
seria convocado para o exame de matérias de 
emergência ou de alto interesse nacional. Quanto 
à questão do entulho autoritário, o líder observou 
que o assunto deverá ser precedido de um enten
dimento entre as lideranças. 


