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o parecer na segunda 
.p senador José Sarney-(Axena-

MA) revelou que encaminhará seu pa
recer sobre as emendas ao projeto de 
reformas políticas do governo segun-
da-feira pela manhã, à comissão mis
ta do Congresso que estuda a maté
ria. Aparentando otimismo. o relator 
das reformas disse estar consciente de 
que "apesar de todas as dificuldades, 
conseguimos melhorar o projeto, com 
valiosas contribuições do Congresso 
Nacional". 

O senador confirmou que estará 
segunda-feira com o presidente da Re
pública para lhe apresentar seu pa
recer sobre as reformas. Sarney disse 
haver trabalho em sua elaboração, du
rante toda à tarde de ontem e garan
tiu que "os dispositivos mais discuti
dos no Congresso, aqueles que sofre
ram maiores críticas" terão sua reda-
ção originai alterada. Mas reafirmou 
que todas as emendas que não se re
feriam, especialmente, aos temas abor
dados no projeto do governo foram re
jeitadas. 

No relatório que o senador José 
Sarney levará ao presidente da Repú
blica, o artigo 155 do projeto original 
será alterado, de forma a estabelecer 
em 60 dias o prazo máximo de vigên
cia se medidas de emergência, decre
tadas pelo presidente da República, 
em casos de risco à segurança nacio
nal, de amplitude reduzida. Também 
poderá ser modificado o artigo 152, 
que altera os requisitos de criação dos 
novos partidos, pela aceitação de emen
da do deputado António Mariz 
(Arena-PB), que assegura os manda
tos dos parlamentares eleitos por um 
partido político recém-criado, que não 
venha a obter a representação míni
ma exigida para seu funcionamento. 
No projeto original, esses indivíduos 
perderiam automaticamente o man
dato. 

Na realidade, segundo membros da 
cúpula arenista, o relatório do sena-
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dor José Sarney será submetido quase 
formalmente ao presidente da Repú
blica, que Já conversou sobre as alte
rações com o senador Petrônio Por-
tella. coordenador das reformas, na 
audiência de 4a.-feira. Nesse encontro, 
o pres:'dente do Senado expôs ao gene
ral Ernesto Geisel as principais obser
vações de arenistas sobre o projeto em 
tramitação no Congresso, acertando 
como alterá-lo. 

Ainda na quarta-feira à noite, Pe
trônio colocou o senador José Sarney 
a par de seus entendimentos com o 
presidente da República e conversou 
também com o líder da Arena no Se
nador, Eurico Rezende, para convo
car para a próxima semana, os repre
sentantes do partido. Ainda que a re
presentação arenista na comissão mis
ta some apenas 14 membros, a pre
sença deles em Brasília é indispensá
vel, pcis deverão assinar o parecer do 
senador José Sarney às reformas, a 
fim de que as modificações introduzi
das pelo relator possam ser votadas em 
plenário. 


