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DiARío DEBRASÍÎ  contestar o Governo da Revolução 
Em resposta a pronunciamento do 

Líder da Minoria Franco Montoro, no 
qual lançou, em plenário, a campanha d a 
Constituinte, o Senador José Sarnevr 
como Lider dá Maioria, afirmou, õniem 
que as Assembleias Constituintes só são 
convocadas quando se configura o caso a 
exigir para o Pais medidas revolúcioná-
prias, dai entender que a terse oposicio
nista contesta o Governo revolucionário. 

- O MDB não assume, com esta cam
panha, uma posição construtiva, pois dis
cuta a retorma negando-se a discutir a es
sência. Enquanto a ARENA se oferece 
para debater, sem imposições, umasaida 
para os diversos problemas nacionais, a 
Oposição, antes de discutir ideias, resolve 
se contrapor as formas, num ato de con

testação. 
Para José Sarne7, não procedem os 

exemplos dados por Montoro de que em 
outros Paises como a" TRãTiã, o Japãoi e 
a Alemanha, tiveram suas Constituintes, 
porquanto, segundo disse, ali a situação, 
decorrente de guerras, assim o exigiu, o 
mesmo acontecendo com Portugual e Es
panha, após seus longos anos de ditadu
ra". , . 

Não podemos admitir e esta imagem de 
pessimismo e de País derrotado que o 
MDB que impor ao Brasil. Nós, a da 
ARENA, não podemos admitir, nem 
como Partido e nem como povo brasilei
ro. E, justamente agora, quando se quer 
fortificar as instituições, o MDB diz que 
somos ilegitimos. Juraram a Constitui

ção, e agora pregam até a dissolução do 
Congresso, na defesa de sua tese de 
Constituinte, negando, desta forma, o po
der que lhe foi conferido pelo povo brasi
leiro. 

Depois de um aparte de Franco Mon
toro que afirmou ser ilegítima emenda 
numero 1 à constituição de 67, porquanto 
"foram os três Ministros militares que a 
assinaram, através daAto Institucional", 
José Sarney respondeu que a Oposição, 
não reconhecendo a legitimidade do 
atual Congresso, não fazia outra coisa se
não diminuir a Instituição. 

O Senador Daniel Krieger também in
terferiu, afirmando que o Congresso tem 
permanente poder Constituinte, elogian
do, inclusive, a maneira como se proces

sou a eforma constitucional de 1967, com 
"a Oposição tendo muitas de suas 
emendas aprovadas, numa atitude demo
crática, e com delegação do povobrasileirc 
ro". 

DEBATE 
. Voltando as criticas ao MDB, José Sar
ney disseque, apesar das ações da Oposi
ção, "o debate continua aberto, por parte 
da ARENA, sem imposições e sem pre-
condições. "Para o Vice-Lider situacio-
nista, as imposdições estão partindo da 
Oposição, quando seus representantes 
exigem, por exemplo, imediata anistia, 12 
berdade, ou ainda a dissolução do Con

gresso para a convocação da Constituin
te. 


