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Sarney defende inicio 
hnecfíãto dos estudos 
pelo atual Congresso "O PDS já tem uma posi
ção política sobre a questão 
da reforma constitucional. 
Entende que o Congresso 
tem poderes constituintes 
para fazer uma ampla re
forma da Carta, sem a con
vocação de uma Constituin
te", disse ontem o presiden
te do PDS, senador José 
Sarney, depois de comentar 
a proposta do professor 
Afonso Arinos de Melo 
Franco. 

Enquanto o jurista propõe 
que o atual Congresso dê po
deres constituintes ao próxi
mo para que proceda â re
forma da Constituição, pre
servando o mandato do pre
sidente da República e man
tendo a estrutura do poder, 
o PDS, segundo explicou 
Sarney à Agência Globo, 
acha que o atual Congresso 
já dispõe desses poderes, e 
deverá, imediatamente, 
após a reabertura dos tra
balhos legislativos, iniciar 
estudos nesse sentido. 

Disse o presidente do PDS 
que na próxima reunião da 
Executiva (que somente de
verá ocorrer na primeira 
semana de março) o partido 
constituirá a sua comissão 
para elaboração do ante-
projeto de reforma constitu
cional. 

Sarney diverge de Arinos 
ao defender a reforma por 
meio de ato adicional—"um a 
ampla emenda que será 
aprovada pelo atual Con
gresso" — e não através de 
Constituinte, mas acha bas
tante provável que o PDS 
convide o ex-ministro para 
participar do grupo, uma 
vez que "qualquer comissão 
se sentiria honrada de tê-lo 
como membro". 

Segundo o dirigente do 
PDS, a ideia do partido em 
promover a reforma consti
tucional com o atual Con
gresso não é casuística. 
"Nosso objetivo é o mais de
mocrático possível, assegu
rou. Entendemos que o 
atual texto constitucional 
necessita imediatamente 
ser adequado à nova reali
dade política que vivemos. 
Nosso objetivo é o de buscar 
o consenso do País, pois en
tendemos que a estabilida
de de uma Constituição é 
tanto maior quanto mais ela 
represente a média das as 
pirações nacionais." 
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Tancredo nega 
representação 

O presidente do PP, senador | 
Tancredo Neves, disse ontem ' 
que, apesar dos poderes resi- '-
duais, o atual Congresso não 
tem representatividade para 
tornar-se um poder constituin
te. "Não há dúvida de que pre
cisamos com urgência de uma 
Constituinte, mas o problema ' 
da sua convocação é que é de- ' 
licado, porque o atual Con
gresso se desgastou excessiva
mente e não tem representati
vidade", afirmou à Agência 
Globo. 

Tancredo acredita que a so
lução mais politica é atribuir 
ao futuro Congresso, eleito em 
1982, poderes constituintes. O 
senador revelou que não vê 
nenhum problema com a per
manência do presidente João 
Figueiredo na Presidência da 
República depois da convoca
ção de uma Assembleia Nacio
nal Constituinte, em 1982. O 
presidente do PP observou que 
o presidente da Repúblico está • 
cada ver mais isolado por con- : 

sequência das suas iniciativas \ 
no sentido das aberturas de- ; 
mocráticas, que, segundo ele, I 
"estão congeladas". ') 
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