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Sargey: saudação ao retorno dos debates 
Foi José Sarney quem ocupou 

a tribuna do Senado, na sessão de 
ontem, para responder ao dis
curso do gaúcho Paulo Brossard e 

Wilson Gonçalves presidiu a sessão por 
todo o tempo e teve que se impor por diversas 
vezes para manter a ordem nos apartes e nos 
aparteantes. Durante o discurso de Leite 
Chaves vários senadores desejavam ainda 
oferecer o seu pensamento, mas o tempo já se 
esgotara de muito e o presidente sugeriu que 
se inscrevessem regularmente para abordarem 
o assunto. 

Petrônio Portella, que não discursou 
propriamente, mas prestou esclarecimentos à 
Casa sobre as prisões no Rio Grande do Sul, 
também foi aparteado por muitos. 

E José Sarney, numa oratória vibrante, 
foi o mais aparteado de todos- Sarney ocupou 
a Tribuna para responder ao discurso do dia 
anterior de Paulo Brossard e falou em nome da 
maioria e do Governo. Respondeu ainda a 
Leite Chaves que minutos antes discursara. 

Sarney: em primeiro lugar "saudemos 
a volta do debate parlamentar, saudemos a 
presença do Congresso brasileiro no centro da 
discussão dos problemas nacionais; saudemos 
o Congresso brasileiro como fórum de debates 
dos grandes problemas deste país". 

E Sarney disse que se alguém quiser 
perguntar os caminhos que estão sendo 
percorridos pela distensão, "um deles, o 
maior, talvez, que pudéssemos seguir nestes 
dias, seria o da grandeza com que o Congresso 
hoje se apresenta em face da Nação, porque 
sem Congresso não há democracia; e se nós 
estamos vivendo num Congresso livre, 
saudemos também, através dele, a democracia 
no Brasil". 

Sarney lembrou que houve no Senado, 
nos últimos dias, com o renascimento do 
debate parlamentar, uma volta gloriosa aos 
dias dos discursos," daquele parlamento 
brilhante com que "muitos de nós tivemos 
oportunidade de conviver, do parlamento 
romântico, em que as palavras, em que a 
erudição, em que o jogo das citações eram 
tudo e a realidade, os fatos sociais e 
económicos eram tidos assim como um 
subproduto não muito digno dos frades 
maiores, para citar o senador Eurico Rezende, 
do debate parlamentar". 

Sarney se fixou numa resenha dos 
últimos acontecimentos no plenário do Senado 
e disse que "os homens eminentes da 
Oposição, com grande brilho, desfilaram pela 
Tribuna desta Casa, todos esses dias. 
Esqueceram-se dos temas de campanha; 
esqueceram-se dos problemas das suas regiões 
e dedicaram-se essencialmente e ex
clusivamente para fazer uma radiografia do 
Brasil, que na realidade foge à própria 
realidade nacional". 

— O senador Marcos Freire — con
tinuou o- senador maranhense — abriu o 
debate e nos pintou um clima duma tal 
falência institucional, duma tal insegurança 
individual, que dava a cada um de nós a 
impressão de que, ao sair daqui, estivéssemos 
cercados de um regime policial e brutal. 
Seguindo a mesma linha, Paulo Brossard, com 
o brilhantismo que todos o reconhecemos ,̂ aqui 
também teve oportunidade de pintar um 
painel extremamente pessimista sobre as 
instituições, sobre a constitucionalidade, 

não Petrônio Portella, como foi 
anunciado na quarta-feira. O 
discurso - vibrante - manteve o 
clima dos debates anteriores e 
chegando mesmo a dizer "temos leis, más não 
temos lei". Já o senador Leite Chaves também 
contestou a legislação ordinária e disse: "Que 
não somente temos lei, não temos leis". 

Sarney não se impressionou com a 
pouca presença dos senadores no plenário e 
discursou firme, refutando as afirmações 
anteriores de Lei Chaves que "também hoje 
concluindo este painel terrível do país teve 
oportunidade de dizer que no setor económico 
nós estamos numa vergonhosa situação de 
endividamento internacional e que no setor 
nacional nós temos uma obra de esbanjamento 
total que é a transamazônica, uma obra sem 
dúvida, da maior grandeza para este país. 
Criticou-se obra de envergadura como a ponte 
Rio-Niterói, que representa o amadurecimento 
técnico de um país". 

— Como se isto não bastasse, • o 
presidente do MDB, dá uma entrevista e diz 
que precisamos modificar a Constituição de 
ponta a por\ta. Também hoje ouvimos aqui a 
necessidade de termos uma nova Constituição. 
Já o senador Marcos Freire pedia-nos que 
decretássemos imediatamente a anistia. E já o 
senador Brossard dizia que a segurança é filha 
da lei, a quebra da legalidade, a mãe da in
segurança. Este painel que se traçou para o 
país do Brasil eu pergunto não ao Senado, mas 
ao povo brasileiro, é verdadeiro? 

O próprio Sarney, respondeu com 
veemência: 

— Não. Ninguém fará injustiça de dizer 
que ele é verdadeiro. Nós não vivemos no 
estado pleno de direito. Nós não vivemos em " 
um clima de violência institucional. Muitas 
vezes, temos boas leis mas elas não acabam 
com as maiores violências e, muitas vezes, não 
temos boas leis mas, também não temos 
violência. Pois bem! Hoje há uma aspiração 
nacional pela liberdade e pela democracia. E 
nós não podemos dar o direito aos homens do 
MDB de dizer que eles trabalham mais por 
.esta normalidade do que todos nós, o 
Presidente da República, porque ele tem os 
encargos de pegar as águas revoltas, e ainda, 
muitas delas são revoltas, e ordená-las para o 
processo de reconstrução nacional. 

Sarney deixou o improviso e passou a 
Jer o seu discurso e, com a mesma ênfase, 
disse que em 1964 a Revolução tinha o ob-
jetivo de conjurar uma situação de fato: a 
desordem social e económica, a desintegração 
das Forças Armadas que se vinha 
manifestando através dos • princípios 
hierárquicos e a corrupção administrativa. 

— As circunstâncias constituíam o seu 
material de aglutinação e de ação. Ela não 
tinha uma formulação de como criar um 
sistema capaz de evitar a existência dos males 
que atingiam a sociedade brasileira e 
ameaçavam despedaçá-la. Os objetivos de 
modernização, de racionalização da ad
ministração pública, um projeto económico ou 
um projeto, nada disso existia. As aspirações 
do país represadas e contidas em busca de 
uma sociedade aberta não estavam claras. Oâ 
próprios chefes, militares vitoriosos não 
tinham a noção de que a Nação estava 
preparada, não somente para um movimento 

saúda o retorno do Congresso 

como centro de discussão dos 

problemas nacionais. 
militar, mas para uma verdadeira revolução. 
Essa falha era também de todos nós políticos 
que os acompanhavam e nenhum de nós tinha 
qualquer previsão quanto aos caminhos do 
futuro ou objetivos pragmáticos de como 
construir o futuro. 

Sarney revelou ser didático, sob este 
aspecto, analisar o Ato Institucional n°. 1, què 
"nos dá a exata noção do difuso ideário inicial 
dos episódios de março de 64 e seus objetivos. 
Revelou ser a filosofia a de reconstruir, sem 
inovações, sendo a aspiração a Constituição de 
46, que se julgava estar deturpada em seus 
fundamentos pelo exercício deforme dos 
institutos constitucionais. "Também o AI-1 
limitava o seu tempo para não radicalizar o 
processo. A análise que se faz é que a 
Revolução era uma Revolução profilática". 

Lourival Baptista elogiou a nova sis
temática do Banco do Brasil, dizendo de suas 
mudanças importantes com o objetivo de 
ampliar substancialmente a concessão de 
créditos às atividades económicas do Norte e 
Nordeste, a fim de reduzir gradualmente o 
desnível entre estas regiões e o resto do país. 

Os senadores gaúchos reverenciaram 
ontem a memória do ex-senador Armando 
Câmara. Paulo Brossard, Daniel Krieger e 
Lenoir Vargas — este de Santa Catarina — 
foram unânimes em destacar suas qualidades 
no desempenho da atividade particular e do 
magistério, como professor de Direito no Rio 
Grande do Sul e como diretor do Jornal O Dia. 
Brossard: "Foi uma das personalidades mais 
fascinantes que conheci... deixou assinalada a 
sua passagem". Daniel Krieger: "Com ele 
travei lutas memoráveis e estou certo de que o 
povo gaúcho jamais haveria de esquecê-lo". 
Lenoir Vargas: "Um homem excepcional, 
conceituado em todo o país". O Senado 
aprovou voto de pesar pelo seu falecimento. 

Nelson Carneiro, num breve discurso, 
anunciou o abandono em que se encontra o 
litoral do Rio de Janeiro, dizendo que a 
situação do turismo no Estado, citou como 
exemplo Cabo Frio — onde investimentos 
inteligentes poderiam proporcionar rendas 
fantásticas ao município e ao Estado, continua 
uma jóia não polida, em detrimento dos in
teresses locais, fluminenses e brasileiros, 
ainda que por seus encantos próprios, leve de 
vencida as mais famosas praias; inclusive as 
do sul da França. 

Criticou o saneamento irrisório, água 
doce praticamente inésiste, rede de. esgotos 
também, assistência social deficiente — conta 
somente com dois médicos para uma 
população de 60 mil almas — e "aparelhagem 
policial, preventiva e repressiva, chega a ser 
ridícula". 

— Advertimos os mal informados que 
não acreditem na iníqua, inconsciente e 
demagógica propaganda enfocando a região \ 
dos lagos, porque ela está despreparada, infra-
estruturalmente para suportar o surto em
piricamente conduzido de novas construções 
(hotéis, motéis, residências, loteamentos etc.) ; 
estimulado e autorizado pela administração 
pública, e o afluxo populacional despertado 
pela propaganda dolosa. 


