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BELÉM — MA filoslfia d© projeto 
dai reformas encaminhadas pelo go« 
yemo ao Congresso é intocável.. A 
Arena não aceitará qualquer emenda 
que venha a modificar a basg d-ssse 
projeto, que ê a democracia com sal
vaguardas. O partido aceitará apenas 
modlficaçõss que aperfeiçoem a pro
posta*, decl&rou ontem em Belém o 
senador José Sarney, na abertura do 
II Congresso Político da Arena do 
Para. 

Entre as modificações aeeita§s d= 
toa o senador a diminuição das reip 
trições eontiâai na emenda proposta 

. ptlo Executivo para a ostentação d@ 
sevos partidos políticos ° "Messe ©a>= 
s©9 admitimos um abrandamento da© 
©Miiências, a íim ãe qng seja possi-
fel © surgimento de mais partidos^ 
disse Sarney, embora ressaltando ses 
'tâefensor de um bipartidarismo basea
do no voto distrital. 6íO grande erre 
político da Revolução foi raã© ter ería= 
do o voto distrital no momento em que 
extinguiu os antigos, partidas poií° 
àos: manter o voto proporcional junto 
©om dois- partidos foi uma contradi
ção teórica aosoluta. Mas algum tíia 
voamos ter que corrigi-lo,0" 

Pessoalmente Sarney defende tam
bém .& instituição Imedi&ta de elei
ções dlretas para os governos dos 
Estados, *não porque as mdiretas se
jam incompatíveis com um regime de
mocrático, mas simplesmente porque, 
aura pais ainda subdesenvolvido, atra» 
wés deias na mai3r manipulação áo 
«p® for meio âe eleições dirot-as". 
Reconheceu, fco entanto, "os motivos 
qu® levaram tt presidente Oeisel a 
preocupar-se exclusivamente com a 
instauração do estado de direito no 
pais, deixando para uma segunda 
etapa o estabsleciment© «ie eleições 
gerais no país". 

Par& uma plateia composta qua
se que exclusivamente por msmebrosá 
<aa Arena, com um público reduzido, 
disse Sarney que © Brasil atravessa 

ama fase de transição, «saindo da le
galidade revolucionam par a entrar ua 
lega.itíade constitucional, isto é, a 
constitucíonalização $& Bevolução". 
Ressaltou que esta 6 a grande "ban
deira da Axena: "ô& atites não pu
demos empunhar esta bandeira da 
democracia era porque a conjuntura? 
nacional não permitia, N© entanto» 
agora, através do processo gradual e 
seguro eomanclado pelo presidente 
Geiseí, nâ@ corremos mais © risco d@ 
darmoa t.?^i ©assos © sgrmos obriga* 
cies a ?eeu&r quatro. Agora podemos 
realmente ebegaf a© ©itado de êi° 

UA democracia —= aereseentou o se
nador maranhense — continua a sef 
o melhor regime eoloead© â disposiçã® 
dos homens99,, mas não pode mais ser 
considerada, segundo conceitos ultra
passados: "A democracia liberal, por 
exemplo, era bem injusta porque sob 
ela os homens eram explorados em 
proveito do individualismo, do libera
lismo. Por isso foi necessário atíotar 
salvaguardas e a democracia liberal 
transformou-se em áemoeracia social 
© económica85. 

Nesse sentido, © projêt© da refor
ma do Governs e democrático, afir
mou Sarney: "A primeira coisa que 
ele visa é implantação do Estado de 
Direito, isto é, garante que vamos sair 
das medidas de exceção, que depen-
diam da vontade ae uma só pessoa, 
sem controle constitucional. Ao enca
minhar a emenda, o Presidente Geí» < 
sei abdicou de todas essas medida» 
de exceção, ingressando num período 
de absoluta constitucionalidade". 

Rebatendo as críticas feitas pelo 
MDBS disse Sarney que o Estado d© 
Sítio e o Estado de Emergência i0sã@ 
perfeitamente coerentes com um re= 
gime democrático". Assegurou que @ 
MDB "não quer voltar a democracias, 
mas utilizar as teses democratizantes 
apenas com intenções eleitoreiras". £ 
acrescentou °e 


