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Reforma na Constituição^ 
este ano? Sarney. 
não há tempo. 

0 presidente da Câmara, depu
tado Nelson Marchezan, acredita 
que o Congresso tem condições de 
promover as reformas constitucio
nais que o governo e o PDS julgarem 
necessárias ainda este ano, apesar 
da campanha eleitoral. Mas na opi
nião do presidente do PDS, senador 
José Sarney (foto), "não há tempo 
para a votação de reforma da Cons
tituição este ano, a não ser por ini
ciativa do Poder Executivo, que as
sim lhe conferiria prioridade na tra
mitação". Ao mesmo tempo, o pró
prio Sarney anunciava: na próxima 
semana vai-se reunir uma comissão 
do PDS incumbida de elaborar a 
emenda constitucional restaurando 
as prerrogativas do Congresso. 

"Se houver empenho do Poder 
Executivo, nós podemos aprovar tu
do o que o governo quiser", assegura 
Marchezan, discordando "daqueles 
que consideram difícil realizar em 
1982 as modificações constitucio
nais". Segundo ele, "basta que a 
bancada do PDS seja mobilizada 
pelos líderes e com o auxílio direto 
do Executivo. 0 governo e a bancada 
têm instrumentos para aprovar 
qualquer matéria; é só fechar a 
questão". > 

Já Sarney não tem tanta certeza 
assim: "Não há condições de votar 
quaisquer reformas constitucionais 
por iniciativa do Congresso. Há cer
ca de 50 propostas de emenda espe
rando leitura. E não acho que o 
Executivo vá tratar desse assunto a 
nível de decidir enviar proposta ao 
Congresso". 

Ele lembrou que, há dois anos, 
quando a oposição levantou o deba
te em torno da convocação de uma 
Assembleia Constituinte, "eu disse 
que ela não era necessária. O Co 

gresso tem poderes para tanto. Cons 
tituinte somente é necessária quan
do há ruptura e as instituições têm 
que ser reconstruídas, e não é o caso 
do Brasil, onde vivemos sob o estado 
de direito. Pode-se questionar se ele é 
melhor ou pior, mas temos um arca
bouço vigente. A não ser que se ne
gue o arcabouço jurídico vigente, 
como fez o deputado Ulysses Guima
rães". De qualquer forma, acentuou 
Sarney, a preocupação primordial 
do PDS agora é "com uma data: 15 
dírjuovembro, dia das eleições". 
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