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Bárney alerta a oposição que o projeto de reformas não representa o fim da Revolução 

Sarneyacusaoposição 
•drnão contribuir 

O relator do projeto de reformas cons
titucionais do Governo, senador José Sar-
ney, acusou ontem o MDB de não ter con
tribuído até agora com o aperfeiçoamento 
da matéria e de estar lutando, «não pela im
plantação do estado de direito democrático, 
mas por modificações na estrutura do 
poder». Advertiu que no projeto não existe 
um artigo revogando a Revolução, obser
vando que o realismo politico o leva a uma 
análise de que «o projeto é uma etapa da 
Revolução e não o seu fim». 

Segundo o senador, o MDB está tentando 
repetir o exemplo de 68, «quando foram 
defendidas as mesmas teses de cansaço das 
estruturas revolucionárias, da abertura a 
toda prova e da culpabilidade dos militares 
por defeitos do regime, o que acabou por 
levar à edição do AI-5 ao invés da abertura 
democrática». 

José Sarney lamentou que desde o mo
mento da apresentação das emendas ao 
projeto não recolheu o desejo de partici
pação do MDB, no sentido decolaborar com 
o aperfeiçoamento da matéria. Pelo con
trário, «a posição do MDB foi de reafir
mação de princípios mais voltados para in
teresses eleitorais que pelos nacionais, queé 
a institucionalização definitiva da de
mocracia» . 

— No meu ponto de vista — acrescentou o 
senador —, o caminho para a normalização 
democrática seria grandemente facilitado 
se o MDB se dispusesse a nos ajudar, uma 
vez queo processo gradual e seguro somente 
pode avançar em ritmo acelerado desde que 
tenha o consenso nacional a lhe oferecer os 
representantes de todos os segmentos 
sociais, no CongressoNacional. 

Ressaltou ainda que ao recusar-se a 
melhorar o texto das reformas, o MDB 
aceitou a tese de que o gradualismo deve ser 
abandonado e passou a lutar por modifi
cações ou derrocada das estruturas revo
lucionárias do poder. Essa análise da 
oposição, segundo disse, não tem razão de 
ser e está fora da realidade politica, porque 
seria a liquidação do regime. 

RECUSA 
«Dentro desse aspecto», afirmou o se

nador, «a nossa função foi extremamente 
limitada em face da recusa do MDB de 
melhorar o projeto, tornando seus itens 
mais explícitos. Lembrando da quantidade 
de emendas apresentadas pela oposição, por 
intermédio do deputado Ulysses Guima
rães, José Sarney ressalvou que de todas 
elas somente duas emendas são pertinentes 
ao proj eto de reformas constitucionais ». 

Indagado sobre a maneira da oposição 
colaborar com o aperfeiçoamento do pro
jeto, citou como exemplo as medidas de 

emergência, com fixação do seu prazo de 
duração, bem como a redução do prazo de 
vigência do estado de emergência, as duas 
modificações que está estudando. As duas 
emendas aproveitáveis, ao seu ver, são a do 
deputado António Mariz, da Arena da 
Paraíba, diminuindo as exigências para a 
criação de novos partidos políticos e a do 
deputado Dias Menezes (MDB-SP), re
lativa ao artigo 184. 

Esse comportamento do MDB, segundo 
o relator do projeto de reformas, é decep
cionante , porque tendo a oposição pregado o 
fim da exceção durante toda a sua existên
cia , Governo e Arena esperavam que duran
te a tramitação da matéria constitucional 
que substitui o AI-5 pelas medidas de emer
gência, estado de emergência e o estado de 
sitio, esperavam a colaboração dos eme-
debistas para o aperfeiçoamento do projeto. 

— Se o MDB tivesse colocado seus pontos 
de vista, nós o teríamos levado a consi
deração do presidente da República — 
aduziu o senador, negando-se porém, a 
garantir a possibilidade de ainda haver tem
po para negociações entre oposição e Gover
no. 

PORTELLA 
Antes da audiência c<Sm o presidente, o 

senador Petrônio Portella teve uma longa 
conversa, no Congresso, com o relator do 
projeto de reformas do Governo, senador 
José Sarney, durante a qual recebeu dele um 
esboço definitivo da matéria, com todas as 
opções. Os senadores não quiseram, porém, 
adiantar à imprensa quais são essas opções. 

O relator justificou que como o assunto é 
de natureza política, a palavra final sobre 
possíveis modificações na matéria tem que 
ser do presidente da República. 

Juntamente com o esboço de seu subs
titutivo às reformas constitucionais do 
Governo, o senador José Sarney apresentou 
ao presidente do Senado, para que ele sub
metesse à apreciação do presidente Geisel, o 
resultado de uma pesquisa feita dentro do 
Congresso sobre a matéria, bem como o 
posicionamento do MDB. 

MACIEL 
O presidente da Câmara dos Deputados, 

Marco Maciel, disse ontem que não acredita 
que a manifestação dos sindicatos no sen
tido de pressionar os parlamentares a votar 
contra o projeto de reformas politicas do 
Governo, expresse verdadeiramente o pen
samento dos trabalhadores brasileiros. 

Segundo mostrou o governador eleito de 
Pernambuco, «o povo está consciente que a 
estratégia adotada é a mais correta, já que 
através de passos concretos o Governo vai / 
levar a Nação à prática da democracia}! 
desejadaportodoopais». ) 


