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Sarney vê chegada a hora 
de acabar com a exceção 

O senador José Saoiey decla
rou que o T W Já está enTcondi-
coes de prescindir das leis de ex
ceção, como os a tos institucionais, 
que têm cunho nitidamente tran
sitório. Sugere o vice-líder do go
verno no Senado, a votação de um 
ato adicional à Constituição de 
1967, referendando a Emenda 
Constitucional n.° 1, com as mo
dificações g atualizações neeessá» 
rias 

O parlamentar maranhense 
disse que um "grande país como 
o Brasil deve ter um pacto Cons
titucional básico que represente o 
compromisso de' toda a nação com 
projeto político. Para Sarney, a 
Constituição, só a Constituição 
atualizada e escoimando os atos 
de exceções, poderá o país atingir 
tal estágio. 

Salientou que, no momento, 
"estamos saindo de um processo 
revolucionário que sempre teve 
uma sobrecarga de abalos institu* 
cionais". Manifestou-se contra a 

tituinte, dizendo que "o Congres
so tem poderes constituintes, per
manentemente. A convocação de 
uma Constituinte significaria o 
conhecimento da existência de 
uma rutura total das institui
ções, o que não é o caso". 

Explicou Sarney que estamos 
na fase de aperfeiçoamento das 
leis, de fazer funcionar os meca
nismos de controle dos poderes e 
de criar instituições políticas for
tes, capazes de viabilizar o pro
cesso democrático, sem os erros 
do passado". 

Apontou o senador arenísta 
dois fatores de pressão social: a 
ineonformação de todos com o 
desnivelamento entre o desenvol
vimento econômico-social e o de
senvolvimento político e a neces
sidade imediata do País de cons
truir um projeto político coerente 
com suas aspirações democráti
cas e à altura de suas responsabi
lidades mundiais no Ocidente. 

O vice-líder do governo fez a 
segujpte sugestão para a incorpo

ração de mecanismos legais de de
fesa da sociedade: 

"A votação de um ato adicio
nal, à Constituição de 1967, refe
rendando a Emenda n.° 1, com as 
modificações necessárias, escoi-
mando-a dos cacoetes que a mar
cam de ressentimentos contra o 
Congresso e as instituições, corri-
gindo-a e adaptando-a aos inte
resses atuais da nação, criando o 
definindo o Estado' de Emergên
cia, dotando o governo de pode
res necessários para enfrentar a 
violência policial, que é a maior 
inimiga da democracia". 

Sarney demonstrou-se con
victo de que durante a votação 
das reformas seriam examinadas 
todas as emendas à Constituição, 
da la. a 7a. Finalizou dizendo 
que este ano a Nação enfrentará o 
desafio das eleições e das refor
mas, classificando a fase como 
um período de transição que co
locará à prova 'nossa capacidade 
de aceitar a política como arte do 


