
Sarney diz que PDS 
peeGFã reforma ampla 

Brasília — O presidente do PDS, Senador José Sarney, &) 
prometeu que o grupo de trabalho a ser constituído pela«££ 
convenção nacional do Partido para estudar uma reformai^ 
constitucional. Vai propor uma alteração ampla devendo ~Jr 
implicar a apresentação de sugestões de mudança do pri-k** 
melro ao último capítulo da atual Constituição. 

O Sr José Sarney disse que não existe nenhuma posição O 
preconcebida em relação ao regime político que deve vigo- Q 
rar no país, se a favor do presidencialismo ou do parlamen
tarismo. Lembrou, a propósito, que não se chegou a cogitar » 
em seu Partido de uma definição a respeito da forma d e ^ 
representação do regime. 
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O presidente do PDS disse que a comissão terá a mais * 
ampla liberdade no trabalho de coleta de subsídios e de 
elaboração de um anteprojeto de reforma constitucional, 
que representaria a primeira contribuição do PDS para a 
alteração constitucional. 

— O problema da forma de representação política, isto é, 
o exame sobre qual a melhor forma, não chegou a entrar em 
nossas cogitações, ainda, que qualquer companheiro tenha a 
liberdade de suscitar este, como qualquer outro problema, 
perante a comissão — disse. 

O Senador José Sarney acha que todas as sugestões 
terão que se ajustar ao programa partidário, que será 
aprovado pela convenção nacional a instalar-se no próximo 
sábado. Acentuou a importância dessa convenção para a 
formalização legal do Partido Oovernlsta e como uma 
contribuição concreta para evolução do quadro político 
nacional 

— Ê importante para a abertura política que o PDS, um 
Partido de expressão, esteja funcionando regularmente. 
Queremos dar o bom exemplo, apressando o processo de 
organização definitiva do nosso Partido—disse o presiden
te do PDS, reafirmando que a direção nacional espera 
entregar à Justiça Eleitoral os documentos constitutivos da 
agremiação ainda nos primeiros dias de dezembro. 

Lembrou o Senador José Sarney que, pela primeira vez 
no Brasil, um Presidente da República participará de um 
ato formal para a organização de Partido Político, "o que 
mostra o interesse do Presidente Figueiredo na democrati
zação do país". 

O presidente do PDS negou categoricamente "que o . 
Governo e o PDS estejam cogitando de unia reforma casuís
tica na legislação eleitoral, destinada a beneficiar o Partido j 
do Governo. I 


