
Samey admite que não 
há consenso na reforma 

BRASÍLIA *- "A reforma da le- ^A 
gislação etettoral será para adequá-la à 
disputa direta dos governos estaduais e ^1 r 

«os tempos do aòertwra", disse ontem <>#••'" 
presidente do PDSÂ senador José Sor- ^" 
ney, esclarecendo que em torno de tal 
matéria "não há nenhuma divergência. «|tf 
Trata-se de trabalho a ser feito por ^ 
todos os partidos?'. I 

Ele admitiu, porém, que a vincula
ção de votos, a extensão da sublegenda 
às eleições de senador e de governador 
e a proibição de coalizões partidárias 
"são assuntos bastante controvertidos. 
Sempre disse, alias, que qualquer refor-
ma mais profunda, extrapolando a com
patibilização da let ao processo de abèr-^ 
Ima* somente seria possível, através de 
ampla negociação. E essa negociação 
teria de começar dentro do próprio par-
tido". 

Confirmando a existência de rea-
ções pedessistas, o deputado Lúcio Cw-
ne, do Paraná, insistiu ontem em que 
"sublegendas, vinculação de votos e ou
tras inovações ao mesmo tipo não con*-
ditem com o momento de abertura po-
lítica que a naçáo está experimentando. 
A regta deve ser igual» para todos. Só 
assim veremos restabelecidos a credi
bilidade e o definitivo encontro da von
tade popular com seus mandatários. 
Eleições, sim, mas sem casuísmo que 
nos envergonheni." O dirigente máxi
mo do PDS recebeu ontem visita de cor* 
dialidade do líder do PP, deputado Tha-
les Ramalho, avidamente registrada por 
cínegrajistas, fotógrafos e repórteres di
ante da falta de movimentação políti
ca no Congresso. Sob provocação de um 
repórter de TV, o parlamentar mara
nhense, pela primeira vez, comentou as 
críticas feitas à correção gramatical do 
relatório da comissão do PDS sobre a 
reforma eleitoral: 

"Como- disse Thales Ramalho, 
quando se começa, em assunto de tal 
importância, fazer a mineração de 
gramática, é porque as coisas não es
tão sendo levadas no nível em que 
deveriam ser levadas". 

Samey confirmou que o profeta 
de reforma eleitoral do Governo che
gará mesmo em agosto ao Congres
so "Este é um compromisso assumi
do por nossas lideranças parlamenta
res. Os prazos serão mantidos/* 

Quando lhe indagaram se a re
forma seria limitada em face da P9r 
ifuena irúaioria parlamentar de seu 
partido, esclareceu: 

"A posição do PDS nunca foi no 
êentido de jwo-lojf a uma reforma 
ambiciosa. O que queríamos e quere
mos ê adaptar o caótico texto da le
gislação a eleição direta para gover
nador. 

"Uma reforma tem de ocorrer — 
disse. Não podemos fazer a eleição de 
Í982 com a legislação atuál que pre
vê a disputa índlreta. O PDS já pres
tou grande serviço do pais, ao criar a 
comissão da reforma, porque assim 
desesttmuiou tentativas pforrògacio-
nistas e suscitou o debate sobre a ma
téria. O que se deve ter presente é 
a consolidação do projeto da abertu
ra e o que mais a consolida, no mo
mento, é a eleição direta de 1982' 
Para isso, faremos a reforma e em 
torno disso não hd nenhuma diver
gência. 


