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_ reforma constitucional 
Júlio Fernandes "O presidente João -Figueiredo vai coroar o pro

cesso de abertura política com uma refroma cons-
ítitucional que enfrentará todas as perplexidades 
>' atuais, como eleição direta de presidente, redução do 
\ mandato presidencial, eleição dos prefeitos de 
municípios da capital, reforma do sistema eleitoral e 
da legislação sindical e dando amparo aos pequenos 
partidos". A informação foi dada, ontem pela 

» manhã, pelo presidente do PDS , senador José Sar
ney. 

* O dirigente partidário continua a partilhar da 
opinião de que essa reforma só poderá efetivar-se 

1 através do consenso, após a rejeição da emenda 
, Dante Oliveira (PMDB-MS), que restaura eleições 
' diretas para presidente da República. 
\ "Qualquer reforma constitucional somente 

poderá ser feita com o apoio da oposição", lembra-
ele. 

\ S arney acha que "a reforma constitucional terá 
i de viabilizar-se através do entendimento e da ne

gociação. Devemos buscar, a nível dè todos os par
tidos, uma faixa de coesão social, a fim de ajudar o 
país a vencer as dificuldades do momento. Os po
líticos não podem ficar alheios a crise que estamos 
vivendo". 

O presidente do PDS reconhece que, antes da 
votação da emenda Dante Oliveira, "não haverá 
clima para qualquer tentativa de negociação, porque 
a oposição não abandona a tese das diretas. Vamos 
esperar que passe a fase emocional para que 
cheguemos à rase racional". 

"Não tenho conhecimento de que isto haja sido 
decidido". Esta foi a resposta do senador José S àr-
ney, quando os repórteres lhe perguntaram se o 
governo enviará, ao Congresso, na próxima sexta-
feira, proposta de emenda constitucional, reduzindo 
o mandato do futuro presidente da República e con
vocando eleições diretas em 1988. 

Por sua vez, Marchezan esclareceu que a emenda 
governamental terá preferência sobre todas as que 
tratam do assunto e, portanto, será votada antes. 
Por isso, segundo ele, deve ser uma emenda ne
gociada, resultado de entendimento mais amplo. O 
deputado defende o entendimento antes de se travar 
uma batalha, na qual as leis do vencedor passam a 
ser as do vencido", e adiantou: s 

— Se o governo derrotar a emenda Danta de 
Oliveira, não vai fazer: qualquer concessão depois. 
S e passar a emenda não há razão para o governo 
propor coisa alguma". Por isso, acredito que a ne
gociação deve ser estabelecida antes, englobando 
não só eleições diretas, como algumas outras me
didas que ampliem a reforma da constituição", ar
gumentou. 


