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C O R R E I O B R A Z I L I E N S E Brasília, quinta feira, 27 de novembro <ív ijmo 5 

Alfredo Campos contra 
a emenda de Ulysses 

O deputado Ulysses Gui
marães , presidente do 
PMDB, faz nova e desespe
rada tentiva de adiar as 
eleições das Mesas da Câ
mara e do Senado, previs
tas, respectivamente, para 
os dias 1" e 2 de fevereiro, a 
fim de dar tempo para que 
a futura Constituinte apro
ve sua emenda constitucio
nal que lhe asseguraria a 
presidência daquele cole-
giado e a vice-presidência 
da República, numa reu
nião às 17h ontem, com os 
senadores peemedebistas. 

O líder da bancada do 
PMDB, Alfredo Campos, 
que convocou a reunião, 
disse que a totalidade dos 
seus colegas — incluindo 
ele próprio — mantém posi
ção radicalmente contrária 
à proposta de Ulysses. "O 
Senado deve eleger sua Me

sa Diretora no dia 1° de fe
vereiro, impreterivelmen
te", disse Campos, sem dar 
maior importância ao fato 
de a Mesa da Câmara ter 
aprovado projeto de resolu
ção anteontem adiando a 
eleição da Mesa daquela 
Casa do dia 2 para o dia 26 
de fevereiro. 

Alfredo Campos foi cha
mado por Ulysses para um 
jantar à noite de anteontem 
na residência oficial do 
presidente da Câmara dos 
Deputados, no Lago. mas 
não mudou a sua posição 
contrária à proposta do 
político paulista, entenden
do que as duas Casas do 
Congresso devem funcio
nar normalmente em horá
rios diferentes da Consti
tuinte. 

Acho a emenda de 
Ulysses infeliz e a totalida

de do Senado tem a mesma 
opinião. Aqui essa emenda 
não arranja nem um terço 
de assinaturas dos senado
res para que possa ser for
malmente apresentada 
disse o líder da Bancada do 
PMDB no Senado. 

Apesar disso, Alfredo 
Campos admite a possibili
dade de que a reunião da 
bancada, com Ulysses, fa
voreça o encontro de uma 
fórmula consesual. Até 
agora, não conhece nenhu
ma fórmula que agrade a 
Ulysses e aos senadores, 
estando estes dispostos a 
defender o funcionamento 
normal daquela Casa. en
quanto a Assembleia Cons
tituinte estiver funcionan
do. 

— Se a Câmara tem pro
blemas, o Senado não tem 

disse Alfredo Campeai, 
Enquanto a Constituinttfes-' 
tiver funcionando, os senar' 
dores lá estarão. Quando 
houver necessidade, reuni», 
remos o Senado, de dia OJJ 
de noite, para elaborar a le
gislação ordinária. ' ; 

Alfredo Campos acha, 
que não eixste a menor pos-, 
sibilidade de adiamento'd£ 
eleição da Mesa do Senado,;' 
marcada para o dia 1" dé 
fevereiro, as l()h, de acordo 
com o regimento interno • 
daquela ('asa. Quanto a 
emenda de Nelson Carnei-, 
ro, declarando o presidente, 
da Cons t i t u in t e v i ie r 
presidente da República, 
Campos disse: 

— Não li a emenda e nern, 
ouvi meus colegas. Más,' 
creio que chega da cá1 

suímos... 

Senadores rejeitam a Grande Comissão 
O Presidente do PMDB 

Ulysses Guimarães sofreu 
ontem nova derrota na sua 
pretensão de criar uma 
Grande Comissão para 
exercer as funções legisla
tivas do Senado e da Câma
ra durante o funcionamen
to da Assembleia Consti
tuinte. 

Além da recusa em assi
nar a emenda constitucio
nal criando a Grande Co
missão, os senadores deci
diram aprovar projeto de 
resolução estabelecendo o 
funcionamento do Senado 
durante a Constituinte: só 

haverá sessão quando a 
maioria decidir. 

RESOLUÇÃO 

Essa é a terceira respos
ta dos senadores às mano
bras de Ulysses para impe
dir ,o funcionamento inde
pendente do Senado e da 
Câmara durante a Consti
tuinte. A outra foi a propos
ta de adiar para fins de fe
vereiro as eleições dos pre
sidentes do Senado e da Câ
mara, o que lhe daria tem
po para aprovar, como pri
meiro ato da Constituinte, 

a Grande Comissão. Os se
nadores decidiram que ele
gerão seu Presidente em 1" 
de fevereiro. 

De acordo com o projeto 
de resolução, que será 
apresentado hoje, todas as 
sessões do Senado terão ca-
ráter extraordinário. A Or
dem do Dia será elaborada 
a juízo do presidente ou por 
solicitação da maioria ou 
de lideres que a represen
tem. A alteração da pauta 
terá de ser aprovada pela 
maioria simples. 

As comissões permanen
tes somente se reunirão pa

ra apreciar matérias objje-
to da Ordem do Dia. fíâo 
serão criadas comissões 
especiais internas. Ficará 
estabelecido que, ao térmi
no dessa legislatura, serão 
arquivados os projetos de 
lei do Senado em primeiro 
turno, os julgados inconsti
tucionais ou injurídicos pe
la Comissão de Justiça, os 
projetos de resoluções, -as 
indicações, os requeriméti' 
tos e os projetos de lei da 
Câmara em curso no Sena
do' há mais de dois anos e 
que não tenham sido in
cluídos em Ordem do Dià. ' 


