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substitutivo às refar 

BRASÍLIA — A Arena poderá patrocinar a 
apresentação de um substitutivo ao projeto de 
Reformas Políticas, com objetivo de tornar mais 
claros os dispositivos das salvaguardas e aper
feiçoar es que dizem respeito à criação de n«vos 
partidos políticos, segundo admitiu ontem o se
nador ^oséSarney^cArena-MAJs relator da ma
téria naTCOmlisSo* Mista do Congresso. Lego 
após uma reunião com o presidente da Comis
são, deputado Laerte Vieira (MDB-SC), Sarney 
disse que já tem sugestões de arenistas para 
esse substitutivo e lamentou que «o MDB não 
tenha adiantado até agora sua posição diante 
do- projeto em exame no ..Congresso". 

O relator da& reformas «litioou a-posição do 
MDB de negociar, em troca do apoio a*y pro
jeto do Governo, a aceitação de teses como anis-
tia, constituinte e eleições diretas„ «o MDB 
não disse até agora os pontos do projeto que 
desejaria mudar ou aqueles com os quais está 
de acordo", disse Samey, «e insiste em teses po
liticas sobre as quais eu não estou autorizado a 
negociar, pois, como relator, tenho que me ater 
à mataria que estudamos na bomissão". 

Em som conversa com Laerte vieira, o rela
tor reafirmou a disposição do Governo de alte
rar o projeto originai o q^aJ é considerado 
aberto ao debate com a oposição, o senador te
ria explicado que o próprio Governo já concor
dou que a matéria comporta vários aperfeiçoa
mentos, principalmente em relação aos dispo
sitivos das salvaguardas constitucionais, cuja 
redação não é eonsidesrada a ideal nos meios 
parlamentares. Samey teria oíicializado . ainda 
ao representante emedebista a intenção da di-
reção da Arena de apresentar, em comum açor» 
do com a oposição, um substitutivo a proposta 
original do Governo, 

.^T.<jÈei>0is-.da reunião,» Samey revelou «twe lha 
coiiiípete agora levar â cúpula"'arenista as pro=>, 
postas políticas que Hie foram apresentadas pe
lo deputado Laerte Vieira, às quais, no seu en
tender, não são obfeto das reformas. Ele disse 
que conversar até cem © presidente Geisel a 
respeito do assunto, no encontro que terá a a 
próxima terça-feira, e depois voltará a falar 
com o representante oposicionista. 


