
Acordcniao 
exclui veto, 
diz Sarney 
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Na cúpula da Arena, infor-, 
malmente, dava-se como certa, 
ontem p veto do presidente da 
República ao artigo lâ da refor
ma, que determinava a total ex
tinção das sujblegendas. O líder 
na Câmara, deputado Nelson 
Marchezan: apresentou um 
pretexto simples: "O veto é 
prerrogativa constitucional do 
presidente, náo é afronta,^des
consideração ou deselegância 
para com b Congresso, Poli
ticamente, é que não pode con
vir". 

Embora sem arriscar palpite, 
o presidente da Arena, senador 
José Sarney também justificou 
o veto, "por forca constitu
cional". Jâ o deputado Divaldo 
Suruagy (Arená-AL) , que se 
encontrava no gabinete da 
presidência da Arena, disse que 
"se houver sensibilidade, é hora 
do governo absorver a decisão 
soberana do Congresso". 

O senador Sarney e o depu
tado Marchezan esclareceram 
ainda que o acordo firmado en
tre as lideranças arenistas e sua 
bancada dissidente, permitindo 
que a sublegenda fosse votada 
em separado, não teve qualquer 
envolvimento do presidente 
Figueiredo ou compromisso de 
não usar o seu poder de veto. 

O senador lembrou que, 

?uando o deputado Magalhães 
into, dissidente arenista, 

procurou o ministro da Justiça 
para ter o compromisso de náo 
haver veto, Petrônio Portella 
respondeu aue náo poderia em
penhar a palavra do presidente, 
porque seria intromissão no seu , 
direito constitucional de vetar. 

"O acOrdo foi feito dentro do 
Congresso, foi cumprido in
tegralmente e , recebemos 
manifestações as mais efusivas 
dos dissidentes — justificou 
Nelson Marchezan. Logo, não 
hã nenhum compromisso n c 
direito do presidente da Re
pública vetar ou deixar de vetar, 
pois náo negociamos nada que 
envolvesse suas prerrogativas." 

O líder governista revelou 
que "há gente no governo in
teressado no veto" e esclareceu 
que a parte do projeto de refor
ma partidária que náo for ve
tada entrará imediamente em 
vigor. 
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