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revê reforma constitucional 
O presidente do PDS, senador 

José Sarney, revelou ontem que 
existe um consenso dentro do 
Governo e de seu partido a respeito 
da absoluta necessidade de alterar -
se o texto constitucional em vigor, 
no futuro Congresso, através de 
entendimentos com as demais 
correntes politicas, em torno de um 
modelo de proposta. Sarney re
cusou-se a aceitar a tese de que o 
restabelecimento do quórum de 
dois terços seja uma dificuldade in
transponível à realização dessa 
reforma constitucional, consi
derada necessária até mesmo em 
seu partido. 

Pelo contrário, o presidente do 
PDS acredita que, paradoxalmen
te, o que é aparentemente mais 
difícil — ou seja, o quorum de dois 
terços, ao invés do de maioria ab
soluta — deverá funcionar como 
um estimulante para que as di
ferentes correntes políticas che
guem a um entendimento em torno 
de um figurino de reforma cons
titucional. "O que é preciso ficar 
claro é que existe um consenso de 
que a reforma constitucional é 
necessária e o quórum de dois 
terços náo vai ser um obstáculo in
transponível". 

Sarney acredita que todas as 
correntes politicas estarão em
penhadas, de boa vontade ;em ob
ter um consenso em tomo de um 
modelo de reforma constitucional, 
mesmo porque nenhuma delas terá 
os dois terços necessários para 
aprovar a alteração que desejarem. 

— Agora, não vai mais existir 
nenhuma força-com aquela faci
lidade de aprovar reforma cons
titucional com maioria absoluta, o 
que levava nossos adversários a 
nos acusar de impor reformas 
casuísticas. Quem quiser alterar o 
texto constitucional terá que en
trar em negociação — disse o 
senador José Sarney. 

Um jornalista objetou que 
havia setores dentro do Governo, 
resistindo a essa reforma cons
titucional. 

— Há consenso dentro do par
tido e o Governo faz parte do par
tido. 

— Nem sempre — retrucou um 
repórter. 

— Posso afirmar que o Governo 
e o partido acham necessária a 
reforma constitucional, no momen
to oportuno. 

Sarney deixou claro que esse 
momento oportuno surgirá na 

•fí 

futura legislatura, quando a Câ
mara e o Senado serão renovados 
(a primeira inteiramente, o segun
do por um terço dos seus mem
bros) . Lembrou que durante o 
reinado da Carta de 1946 havia o 
quórum de dois terços e este nunca 
chegou a ser um obstáculo ao en
tendimento entre as _ diferentes 
correntes politicas que tinham as
sento no Congresso. 

— Pelo contrário, como nin
guém alcançará aquele quórum, es
sa dificuldade será um estímulo ao 
entendimento, — disse. 

Dentro do PDS. há expecta
tivas distintas em relação à refor
ma constitucional — há os que 
acham que haverá oportunidade de 
negociá-la no futuro Congresso, 
como quer Sarney, e há os que en
xergam no restabelecimento do 
quórum de dois terços, pelo qual 
tanto lutou o Palácio do Planalto, 
uma forma de manter o arcabouço 
constitucional que aí está, sem 
qualquer alteração. 

O senador Murilo Badaró, por 
exemplo, acredita que será mais 
difícil encontrar consenso no Con- j 
gresso, entre as diversas correntes t 
políticas, agora que foi restaurado j 
o quórum de dois terços. j 
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O presidente do PDS declarou f 
que o manifesto ontem lançado 1 
pelo ex-Presidente Jânio Quadros, < 
protestando contra a vinculação 1 
total de votos e prevendo uma I 
nova Revolução no Brasil, "é mais * 
um episódio da sucessão paulista, t 
que será respondido -a nível es- í 
tadual, na ótica da politica paulis- • 
ta'.' ' 

Como os jornalistas insistissem , 
em que um ex-presidente da Re
pública merecia comentário mais 
amplo do presidente do PDS, Sar
ney respondeu apenas-, s 

— Minha declaração é esta. } 

PIGUEIREBO j 

José Sarney negou que as vi- í 
sitas que o Presidente João Bap- i 
t istã Figueiredo realizará a i 
diversos Estados representem seu, 
engajamento na campanha 
eleitoral. Admitiu, todavia, que a 
presença do chefe do Governo em ) 
diversos Estados para se dirigir 
aos seus correligionários ajudará 
naturalmente o seu partido, o PDS, ^; 
"que é o esteio político do projeto 
de abertura do Presidente da 
República". 
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