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Sàfoey defende a posição de Flávio Marcilio 
BRASÍLIA — o presidente flo 

PDS, senador José S&rney» condeno» 
ontem a possibilidade de reeleição dos 
membro das mesas diretoras das ca
sas legislativas, a© mesmo tempo em, 
que reclamava a necessidade de "en
contrar, n@ tocante a© decurso de 
prazo, uma fórmula pela qual o Con
gresso firme sua posição, em retar
dar as políticas reclamadas pela rea
lidade nacional,, aã© podemos, di 
qualquer hipótese, admitir a parali
sação d© Congresso". 

O dirigente do partido oficial elo
giava & Emenda Flávio Mâreíli© que 
restaura as prerrogativas do Legisla
tivo. • afirmando "tratar-se de pre
ocupação salutar, de vez que nâ© se 
defende a volta-do status pessoal do 
parlamentar p gim ús, instituição que 
paira acima 'de pessoas e do tempo. 
Não é proposta partidária; é da ins
tituição, de todos os partidos que a in
tegram". 

Para Sárney, 88a posição do depu
tado Flávio Marcili© é legítima, pote 
se iaclui nas atribuições de seu pos« 

to lutar por assegura? prerrogativas 
ao Congresso Nacional, prerrogativa^ 
que decorrem da soberania do man» 
dato". Ele salientou, porém que "ma
téria cie tamanha amplitude não po
de obter consenso em todos os seus 
ângulos. Pôr exemplo, acho que não 
podemo® revogar o princípio que proí-
fee a reeleição dos membros direto« 

,ras do Legislativo, como já ocorre si© 
Judiciário e Executivo. No tocante a© 
decurso de pra^o. 

""Prosseguiu © senador mâranhecu 
se; dizendor "Temos de encontrar 
fórmula pela qual •© Congresso fir
me sua, posição- @ também evite que 
projetos d© lei,° de interesse imediato 
dai própria nação, fique sujeitos a re
tardamento nosim Temos de conci
liar as duas coisas. Talvez uma boa 
fórmula seja procurar evitar o im° 
passe legislativo. Não queremos qu© 
o Congreiso seja fato de crise. Por 
outro, lado, ele nã© pode ser compeli
do a votar matérias em pra&© muito 
pequeno. É preciso -dilatar prazos & 
limitar o número de sessões em que 
a matéria deverá perdurar na.pauta." 
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