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JORNAL DE BRASÍLIA P O L Í T I C A 

Sarney mostra a Laerte 
parecer sobre emendas 

O relator do projeto de reformas 
políticas do Governo, senador José 
Sarney {Arena-MA), comunicou, 
ontem, ao deputado Laerte Vieira 
{MDB-SQ, presidente da Comissão 
Mista que examina a matéria, o an
damento de seu trabalho de ela
boração do parecer às 31 emendas 
oferecidas pelo MDB à proposta 
original do Governo. Este foi o 
primeiro encontro do relator das re
formas com representantes da 
oposição para discutir a apreciação 
das reformas. 
Desde que recebera da Mesa do 

Senaào as emendas apresentadas ao 
projeto de reformas políticas, o sena
dor José Sarney não foi visto no 
Congresso Nacional. Durante toda a 
semana, segundo se informou, ele 
estudou as emendas e a legislação 
anexa d matéria e manteve encontros 
com o general Golbery do Couto e 
Silva e com assessores jurídicos do 
Palácio do Planalto para definir as 
alterações que poderão ser aceitas ao 
projeto original. 

^ Ainda que nenhuma informação 
y transpirasse sobre a reunião, era 

interesse do deputado Laerte Vieira 
{MDB-SC) definir com o relator o 
calendário de a apreciação do projeto 
na Comissão Mista marcando a data 
para o exame do parecer do senador 
maranhense. Sarney, contudo, mante-
ve o mesmo procedimento dos dias 
anteriores e se negou a atender à 
imprensa, viajando ao final da tarde 
ao Rio de Janeiro. 

Somente após uma comunicação 
formal do senador Sarney sobre as 
emendas que o Governo estará dis
posto a aceitar, da sua proposição, o 

t partido oposicionista deverá definir 
\ seu comportamento na votação da 
i matéria. Ainda que estejam previs

tos debates sobre o assunto na 
reunião da bancada emedebista da 
Câmara marcada para quinta-feira 

\ próxima, as reformas serão discutidas 
oficialmente pelo partido numa 
reunião conjunta de seus senadores e 
deputados, em data a ser fixada. 

DECISÃO 
A bancada do MDB na Câmara 

decidirá na próxima quinta-feira se a 
votação da proposta de emenda 
constitucional, que restabelece as 
eleições diretas a governador e a sena
dor será ou não questão fechada do 
partido. 

Segundo se revelou, ontem, em 
Brasília, a proposta de emenda 
constitucional do senador Franco 
Montoro {MDBSP) tramitará antes 
mesmo do projeto de reformas polí
ticas do Governo, conforme pretende 
a bancada emedebista no Senado. 
Embora apenas na próxima semana 
as lideranças do MDB no Congresso 
pretendam oficializar seu pedido junto 
à Presidência do Senado, o senador 
Petrônio Portella jà teria assegurado 
ao representante paulista que sua 
proposta irá à votação em plenário 
antes de primeiro de setembro, em da
ta anterior às reformas. 


