
/ Sarney: Lei para 
partidos muda 

CD 
CD 

CN/ 
CM 

BRASÍLIA — Os disposi
tivos contidos no Projeto de 

o p Reformas políticas que esta
belecem requisitos para a 
criação de novos partidos 
políticos e que dispõem so
bre o prazo de vigência do 
Estado de Sítio, do Estado 
e das medidas de Emergên
cia poderão ser alterados 
pelo Governo, segundo reve
lou ontem o senador José 
Sarney (Arena-MA), relator 
da matéria na Comissão 
Mista do Congresso. 

Sarney conversou ontem 
durante meia hora com o se
nador Pctrônio Portella so
bre as Reformas, classifi
cando o encontro de "roti
na". Ele disse que está em 
contato com o senador Paulo 
Brossard, líder do MDB no 
Senado, para negociar a 
aprovação do projeto e 
anunciou que apenas na pró
xima semana deverá se reu
nir com o Presidente Gei-
sel e seus assessores polí
ticos para discutir o seu pa
recer, "porque só então te
remos as coisas mais defi
nidas". 

Segundo o relator das Re
formas, "os requisitos para 
criação de novos partidos 
políticos é um dos pontos 
que levaria a consideração do 
meu partido por ser um pro
blema de natureza política 
de grande relevância". En
tende o senador que "o nú
mero de partidos é o menos 
Importante. Ocorre que, se o 
Governo mantiver nas Re
formas o sistema de voto 
proporcional, sabendo que 
ele contribui para o plurlpar-
tidarismo, é necessário fa
cilitar a criação de novas 
agremiações". Para Sarney, 
se interessasse ao Governo 
a manutenção do bipartida
rismo, ele teria implantado 
o voto distrital. Como as 
Reformas mantêm o vote* 
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porporcional, argumenta o 
senador, "temos que avaliar 
se os requisitos fixados no 
projeto são impeditivos ao 
objetivo do Governo ou con
tribuem para a abertura de 
novos partidos, conforme se 
deseja". 

O relator das Reformas 
revelou que a cúpula da 
Arena está estudando as 
medidas de emergência pre
vistas no projeto, havendo 
recebido sugestões para que 
sejam delimitados prazos 
para sua vigência. "É mais 
um assunto a ser considera
do no parecer, que vai se res
tringir à análise das pm»n-
das apresentadas sem in
cluir na matéria dispositi
vos que versem sobre outros 
assuntos", explicou. 

Ao comentar as salvncnmr-
das. observou o senador ma
ranhense que "poderá ser 
examinada a conveniência 
de redução do orazo de vi
gência, do Estado de Sítio e 
do Estado de Emergência", 
conforme sugerem emendas 
do senador Accioly Filho e 
de outros emedebistas. 


