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Deputado quer 
o impeachment 
do Presidente 

O deputado Adroaldo Streck 
(PDT-RS), encaminhou ontem ao 
presidente da Câmara e da Cons
tituinte, Ulysses Guimarães, 
pedido de enquadramento do 
presidente José Sarney por crimes 
de responsabilidade, que "levaram 
o País a uma perigosissima si* 
tuaçâo de instabilidade social, que 
precisa ser contida enquanto res
tam meios pacíficos capazes de 
contorná-la". O parlamentar 
gaúcho disse que "espera que o 
presente de Natal para o povo 
brasileiro seja o impeachment do 
Presidente da República". 

Segundo Streck, o pedido de 
impeachment do presidente Sar
ney se deve ao estado de pré-
falência em que o País se encontra 
— "chegamos a uma encruzilhada 
trágica que ameaça decompor as 
instituições". No documento en
caminhado a Ulysses Guimarães o 
parlamentar pede a punição do 
Presidente pelos crimes de respon
sabilidade, de acordo com a Lei n° 
1.079, de 10 de abril de 1950, e art. 
82 da Constituição em vigor. 

Entre outras justificativas para 
a denúncia, Adroaldo Streck afir
ma que o achatamento dos ganhos 
da classe assalariada destruiu as 
últimas esperanças de uma re
tomada de desenvolvimento, resul
tado da "desastrada e criminosa 
administração do governo Sar
ney". 

Raphael 
Ainda sobre as denúncias, 

Streck afirmou que recentemente o 
ex-ministro Raphael de Almeida 
Magalhães dissera que pelo menos 
dois assessores diretos do presidente 
Sarney — Saulo Ramos e Jorge 
Murad — são "homens clandes
tinos, secretos, que operam dentro 
da alma do poder e com os quais os 
setores privados cooporativistas se 
entendem". Esta denúncia não 
pode cair no vazio, "para não en
grossar o já extenso rol de impu-
nidades da Presidência da Re
pública", frisou Adroaldo Streck. 

"Precisamos, portanto, de uma 
ação honesta, rápida e determi
nada", afirmou Streck. Este 
trabalho, no seu entendimento, 
deve ser verificado profundamente, 
para que se faça uma avaliação da 
administração do presidente Sar
ney — antes mesmo da promul
gação da nova Constituição —, que 
com esta denúncia "passa a ser réu 
perante a Nação", até prova em 
contrário. 

"Mas que País é este, senhor 
Presidente? Por acaso vivemos 
numa republiqueta malcheirosa, 
sem comando, constituída de 
homens ociosos, frouxos, sem 
nenhuma gota de orgulhos pá
trio?", questionou o parlamentar 
gaúcho. Ele acrescentou que se o 
Presidente chegou à condição de 
chefe do Governo via Congresso 
Nacional, portanto será também 
por decisão deste Poder que dei
xará a Presidência da República, 
"se julgado incompetente para o 
exercício da suprema magistratura 
do País". 
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