
Sarney diz que parlamentares 
vão elaborar a Constituição 

com paz e estabilidade política 
Brasília — Q JPresidente José 

Sarney afirmou ontem, no pro
grama semanal "Conversa ao Pé 
do Rádio", que os parlamentares 
vão elaborar a nova Constitui
ção "numa situação de paz, esta
bilidade política, económica e 
social, com um Governo consti
tuído e plenamente aceito". O 
Presidente voltará a falar sobre 
Constituinte hoje, às 20h30m, 
num pronunciamento de 12 mi
nutos em cadeia nacional de rá
dio e televisão. 

A importância e a soberania 
da Constituinte, o momento po
lítico e a consolidação da demo
cracia são os principais tópicos 
do pronunciamento de hoje, que 
será gravado pela manhã, no Pa
lácio do Planalto. 

— Devo confessar que, como 
Presidente, estou orgulhoso de 
haver convocado a Assembleia 
Nacional Constituinte. A Consti
tuinte será um instrumento pa
ra estabelecer uma lei maior, 
que tenha um sentido de perma
nência e seja capaz de garantir o 
futuro do Brasil— disse o Presi
dente no programa. 

O momento político, segundo 
o Presidente, está adequado pa

ra a nova Constituição: "O Bra
sil está pronto, pacificado, orga-
n i z a d o p a r a t e r u m a 
constituição moderna, justa e 
democrática. Vamos confiar na 
responsabilidade, no saber e no 
espirito público dos Constituin
tes, porque a Constituição de 
1987 também iniciará um novo 
período de intenso desenvolvi
mento, paz e tranquilidade". 

A convocação da Constituinte, 
disse o Presidente, foi precedida 
de um longo trabalho político 
para restaurar as liberdades de
mocráticas, de organização par
tidária e convocação de eleições 
diretas em todos os níveis. 

— Foram suspensas as inter
venções e reconhecidas as cen
trais sindicais. Restaurou-se no 
País um clima de convivência, 
de liberdade de diálogo, que ago
ra se reflete nesta cena extraor
dinária que é vermos sentados à 
mesa, discutindo seus proble
mas com independência e alti
vez, operários e empresários. 
Ninguém foi perseguido, preso, 
processado, demitido ou sofreu 
qualquer tipo de cerceamento 
por ser contra ou a favor do Go
verno — afirmou. 


