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guardas sao inegociáveis 
BRASÍLIA — O senador fFcné finrnfx 

(Arena-MAj, relator do Projeto de Reformas 
Institucionais nu Comissão Mista do Con 
gresso, afirmou ontem que o governo "não 
abre mão dos instrumentos IQ defesa do Es 
tado contidos nas medidas de emergência 
Estado de Emergência e Estado de Sítio. Mas 
poderá admitir Emendas que venham alterai 
esse& dii.po._ítj.i&.. de.;dt que •. e encontre 
uma fórmula melho, pa;.a as salvaguardas" 

Segundo Sarncy. -é muito difícil se pre
ver a ..j8ite;'âo : emendas ao Projeio do 
Governo no que d 2 re.peito a an;stia já 
oue o ajunto nJo e,tá afeio a matéria, mas 
S€ t--a-:a de Icgislae .0 c d nária, que d.co.re 
do texto constitucional" Ao comentar a 
Etosnaa ao senador :•-.'- >:n Ca neiro <M30B-
BJ). que será apr-entr-U cem vista- a tor 
nar com~T"r-r.3':, i ~~rn~v,~ v.** f^ C m p r e ^ >Ta-
cioi-al a ,1-crfitr.c"ri dr» an'-tia. o e-nador 
ipaa:an.hen-<> oír-e-vou QUB "esta é utnâ 
Emenda an'fn-ma qu.e fo-e a 0 Proleto do 

governo e por isso deverá ser examinada Iso
ladamente pelo Congresso". 

O senaoor José tíarney enfatizou, "isâo 
vejo como inserir no Projeto decretação de 
anistia a todos os presos e criminosos polí
ticos, pois isto seria objeto de um Decreto e 
não disposição Constitucional'1 Acrescen
tou que, no que diz respeito as salvaguar
das, "vamos estudar as a.leia õe.. ,5ut- fo
rem sugeridas ao Projeto e poderemos acei
tar as que, aperfeiçoando a defesa do Es-
lado, não venham extinguir os instrumen
tos de manutenção da ord -m e do regime. 

O relator do Pro eto eícgiou a disposi
ção do MDB em apresentar alerações á 
mensagem do Governo: "Acho salutar essa 
posição, porque ela demonstra sentido, de 
colaboração e, certamente, facilitará sua 
tramitação no Congresso". Mas ressalvou 
que espera da oposição sugestões construti
vas que mantenham a estrutura original do 
Projeto. 


