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Parecer de 
10 SEI 

'residente da 

vai a Geisel 
O Presidente da Republica co

nhecerá amanhã, oficialmente, o 
parecer do senador José Sarney 
(Arena-MA) ao projeto de reformas 
políticas que será apreciado terça-
feira na Comissão Mista do Congres
so. A matéria entra em plenário na 
próxima semana em ainda que não 
tenha sido debatida intensamente, 
sua discussão e votação serão acom
panhadas pelos trabalhadores e 
líderes sindicais que pretendem obter 
dos parlamentares a aprovação de 
emendas de seu interesse. 

As alterações apresentadas ao 

§rojeto original pelo senador José 
arney já são do conhecimento do 

presidente Geisel, que as discutiu e 
decidiu semana passada com o 
presidente do Senado. Petrônio Por-
tella, depois de coordenar os contatos 
políticos que levaram a elaboração do 
texto inicial, não deixou sua função de 
supervisor da matéria, negociando 
junto ao Planalto as alterações 
pretendidas pelo relator. 

Ainda que os emedebistas 
ameacem não participar da discussão 
e votação das reformas, alegando in
transigência do Governo em aceitar 
suas teses politicas sugeridas como 
emendas ao projeto original,_ os re
presentantes arenistas ja estão con
vocados para a reunião da comissão 
mista: os deputados Célio Borja e 
Luís Brás, por exemplo, retornam 
hoje da Alemanha Ocidental para o 
compromisso. A convocação se des
tina, sobretudo, á obtenção de 
quorum para votar a emenda cons
titucional no" plenário, a partir do dia 
1'8, e também o número indispensável 
de parlamentares que assinarão o 
parecer do senador José Sarney. 

Como as reformas serão alteradas 
em seis itens pelo relator, essas 

modificações só passam a existir com 
a assinatura de 120 deputados e 22 
senadores apostas ao parecer de 
José Sarney. Por se tratar de emen
da constitucional, a proposta que o 
senadores apostas ao parecer de 
só terá validade em plenário se subs
crita e apoiada por um terço dos 
representantes das duas casas. 

SINDICALISMO 
A discussão das reformas na 

comissão mista deverá ser acom
panhada pelos líderes sindicalistas 
que pretendem interceder junto a 
deputados e senadores visando à 
aprovação de emendas que eles con
sideram de seu interesse. Incenti
vados por representantes oposicionis
tas, os líderes trabalhistas começam a 
chegar hoje a Brasília, provenientes 
de todo o país. 

Para o relator das reformas, se
nador José Sarney, "não foi apresen
tada ao projeto de reformas nenhuma 
emenda especificamente de interesse 
dos trabalhadores". 

"Se alguém disse aos trabalha
dores que foram apresentadas emen
das às reformas no interesse daquela 
classe, está enganado", disse Sarney, 
observando que todas as sugestões do 
MDB relativas a aposentadoria aos 30 
anos de serviço, greves e outros as
suntos trabalhistas foram apresen
tadas em bloco em meio a outras 
matérias como anistia, constituinte, 
eleições diretas, que não figuravam no 
projeto, o relator explicou que só 
poderia aceitar uma modificação cons
titucional de interesse dos traba
lhadores se aceitasse também as 
outras propostas contidas no mesmo 
bloco de proposições oposicionistas, o-
que inviabilizou qualquer tentativa 
nesse sentido. 

Relator quer 
manter linha 
da Revolução 
O senador José Sarney (Arena- \ 

MA) informou ontem, que vinculou ( 
seu parecer sobre o projeto de refor-M 
mas políticas do Governo « à linha de j 
compromisso da Revolução com o 4 
restabelecimento da ordem demo
crática e com seu projeto politico de j 
abertura lenta e gradual» . O relator ! 
do projeto já terminou o parecer onde \ 
colocou pelo menos seis alterações 
substanciais e faz uma introdução de \ 
30 páginas. Não quis divulga4o, j 
porém, por uma questão de delicadeza \ 
ao presidente Geisel, já que somente ' 
amanhã, em audiência especial, mos
trará seu trabalho ao Chefe da Nação. 

Na introdução ao seu parecer, o 
senador José Sarney afirma que o 
mais importante do projeto é o reen
contro da Revolução, desde que foi 
feita, com os seus compromissos 
democráticos. Segundo o relator, foi 
feito um exame completo das sal
vaguardas propostas pelo projeto do 
Governo, comparando-as com as exis
tentes nos diversos países do mundo. 
Ressalta também o alinhamento das 
reformas com o direito constitucional 
moderno. 

As salvaguardas propostas pelo 
Governo Geisel, segundo o senador 
José Sarney, se encontram na linha * 
das constituições modernas de diver
sos governos democráticos, oferecen
do condições de defesa em face da 
violência do mundo contemporâneo. 
« As reformas eliminam o arbítrio e 
oferecem meios de controle para 
momentos de crise» , disse o senador 
Sarney. 

Ainda em sua introdução, o relator 
do projeto explica que nada impede 
que o regime democrático seja forte, 
desde que tenha mecanismos cons
titucionais que evitem o arbítrio. 
« Tem de ser forte para não ser um 
regime de força. Forte, mas não um 
regime de força» , explicou o senador . 
arenista. 

O parecer do relator faz distinção 
ainda entre a ordem constitucional e a 
ordem politica, explicando que a úl
tima depende de inúmeros outros 
fatores e de uma longa caminhada no 
terreno do aperfeiçoamento das ins-
tituições. «Tarefa que só pode ser 
feita com o decurso de tempo e com 
amor e liberdade» , concluiu. 


