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Sarney: Voto proporcional 
incompatível com dualismo | 
**0 bipartidarismo não pod© 

funcionar com o voto proporcio
nal. Vamos ter que optar entre o 
bipartidarismo cora o voto distri
tal, ou, então^ a prevalecer o voto 
proporcional, teremos que admi
tir a existência de outros par~ 
tidos5'. 

A declaração é d^ Senador José 

tuações circunstanciais de acomo
dação dê tendências, mas, por ou
tro lado, impedem a consolidação 
dos partidos políticos. 

As sublegendas, no entendi
mento do Senador maranhense; 
estão desestimulando e segregan
do as lideranças mais válidas, pois 
elas são sempre colocadas em che
que por minorias predadoras sem 
nenhum compromisso com o des
tino partidário, acontecendo mes-
íno que, muitas vezes, elas são in
cursões do outro partido para des
truir a unidade da agremiação 
adversária, 

JUSTIÇA ELEITORAL 

O Senador José Sarney è de 
opinião, também, que não temos 
de caminhar no sentido formal. 
Assim, sugere o aparelhamento 
da Justiça Eleitoral para cumprir 
melhor sua missão, porque o pro
cessamento das eleições ainda 
deixa muito a desejar, por não te

rem os tribunais regionais eleito
rais recursos para cumprirem me
lhor suas tarefas, como o dese
jariam. 

Afirmou que o título de elei
tor deve e tem que ser moderni
zado, com a racionalização do 
processo de alistamento que deve 
ser, no seu entendimento, da ex
clusiva responsabilidade do Poder 
Público, mas que é feito ainda por 
conta dos. políticos, numa visão 
de que a qualidade do eleitor, o 
dever fundamental de votar é do 
interesse dos candidatos e não do 
País. 

JULGAMENTO 

Para o Senador José Sarney, o 
resultado das eleições municipais 
de novembro não deu somente 
uma vitória eleitoral para a Are
na. "Ela representou sobretudo 
uma tomada de posição, um jul
gamento do Governo» Ò povo 
compreendeu as dificuldades en
frentadas pelo Presidente Geisel 
e sentiu a necessidade de conee-
der-lhe essa vitória, pois ele pre
cisava dela para a tomada de de
cisões importantes, não somente 
no setor económico, mas também 
no setor político" — declarou. 

— O nosso modelo político, co
mo tudo dentro de uma socieda
de, não pode ser estático, e con
denado a girar em torno da inér

cia, disse o parlamentar, acres
centando: "E como um setor di
nâmico tende a sofrer mudanças, 
acredito não sejam elas uma ru-
tura, mas encaminhadas dentro 
do pensamento do Governo de 
palmilhar o terreno do desenvol
vimento político" „ 

Acredita o Senador José Sar- | 
ney que o resultado do pleito mu
nicipal de novembro, bem como a 
situação política atual, requer I 
profundas modificações, as quais, [ 
a seu ver, não podem ficar ao sa- J 
bor das paixões, nem das pres
sões. "A eleição assim, foi um pas
so no sentido do desenvolvimen- f 
to político, mas não uma condi
cionante de reformas que venham 
a ser necessárias". í: 

Essas reformas defendidas pe
lo parlamentar arenista, como a 
extinção do voto proporcional, se 
continuar a prevalecer o biparti- ; 
darismo e a extinção do instituto \ 
da sublegenda, devem, no seu en- • 
tendimento, ser acompanhadas i 
do reconhecimento das lutas do \ 
que está sendo feito atualmente. ' 
"É que o Brasil não será somente 
uma potência económica. Terá de j 
ser um País de instituições políti-

•MODIFICAÇÕES 


