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Sarney diz que o governo 
pôde desistir da reforma 

O governo poderá desistir de 
promover mudanças substanciais 
na legislação eleitoral, admitiu on
tem, publicamente o presidente do 
PDS, senador José Sarney, em vir
tude da escassa maioria parlamen
tar de seu partido na Câmara e no 
Senado. 

O presidente José Sarney in
dagado sobre as razões pelas quais 
o ministro da Justiça, Ibrahim 
Abi-Ackel, ainda não iniciará con
ta tos com as oposições em torno da 
matéria, preferiu responder ge
nericamente: 

« Nós cumprimos nossos 
prazos. Tínhamos até 15 de julho 
para oferecer oa resultados do 
trabalho da comissão da reforma e 
o prazo foi antecipado. Achamos 
que a matéria não pode ser mais 
protelada, mesmo que seja para a 
decisão de não haver modificação 
nenhuma» . Os jornalistas o in
terromperam, indagando; «Pode 
deixar de haver reformas? O 
dirigente máximo da agremiação 
situacionista confirmou: 

«Pode. Sempre expressei o 
ponto de vista de que nossa li
mitação numérica pode inviabilizar 
sua votação pelo Congresso» . 

Sarney excluiu a hipótese de o 
projeto de reforma eleitoral que o 

governo poderá enviar em. agosto j 
ao Congresso Nacional, acabe j 
aprovado por decurso de prazo. 
Sarney disse que o projeto é. 
« matéria que interessa ao mundo 
político, e certamente terá a par- ] 
ticipaçáo de todos» . ' 

A aprovação do projeto de 
reformas eleitorais através do \ 
decurso de prazo, segundo o 
presidente do PDS, significaria que '•? 
a matéria não despertou interesse, 
« o que não é o caso» .Ele disse 
ainda que « ouviu» que o projeto 
estará no Congresso em agosto, ; 
« de acordo com promessa da li- \ 
derança do partido no Senado às 
oposições» . 

Indagado de como o PDS 
pretende alcançar o consenso de 
sua bancada para aprovar o projeto 
de reformas eleitorais, ante a emer
gência de vários parlamentares que 
se colocam frontalmente contra 
pontos essenciais como a sublegen-
da, a vinculação de votos e a 
proibição de coligações, Sarney 
limitou-se a responder que «de 
acordo com o cronograma previsto 
pelo presidente da República a 
etapa de viabilização a nível do 
Congresso Nacional será coor- / 
denada pelos nossos líderes no | 
momento oportuno» . I 
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