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Sarney explica por 
"escritora sugestão 
para sustar reforma 

Brasilia — O presidente nacional do PDS, Senador 
José Sarney, explicou ontem, em declarações por escrito, 
que a sugestão do Partido, para sustar o andamento de 
todas as propostas eleitorais, "é um convite a que todos 
se sentem à mesa das negociações e, com espírito público, 
ajudem o país a concluir o seu projeto político". 

A manifestação do PDS não faz referências à posição 
do Ministro da Justiça e do presidente da Comissão de 
Justiça da Câmara, Deputado Afrísio Vieira Lima (PDS-
BA) — que criticaram a proposta pedessista. O Sr José 
Sarney preferiu revidar referindo-se às reações dos líderes 
oposicionistas Marcos Freire e Odacir Klein à proposta 
de sustar o andamento de matérias eleitorais no Con
gresso. x w 

Nota 
A nota do presidente do PDS foi distribuída à impren

sa, na tarde de ontem, pelo secretário-geral do Partido, 
Deputado Prisco Viana (BA). Segundo um dirigente do 
PDS, não há por que manter a polêmica com o Ministro 
da Justiça: "O Ministro passa e o Partido fica." 

Para o Sr José Sarney "é inconcebível" a reação dos 
líderes do PMDB, Marcos Freire e Odacir Klein — "e dos 
que, mesmo não sendo da Oposição a esta se aliaram na 
crítica a simples sugestão do nosso Partido, para obter 
uma ampla negociação sobre a legislação eleitoral". 

— Em nenhum momento discutimos o mérito das 
proposições. Até mesmo porque foi o nosso Partido que 
propôs as modificações na Lei das Inelegibilidades e, 
quando consultado pelo Ministro da Justiça, sugeriu a 
inclusão no projeto do Governo de um item que consa
grasse o principio de que somente os condenados seriam 
inelegíveis e não, como é atualmente, os simplesmente 
denunciados — diz a nota. 

, E continua o presidente do PDS: 
— O que desejamos é uma negociação leal e não um 

jogo de simulações, fugindo a responsabilidade de assu
mir atitudes. O que sugerimos foi a prática de um ato de 
rotina nas relações Executivo-Legislativo, com a retirada 
e sustação de proposições, com vistas ao diálogo, o que já 
foi feito várias vezes. Isto faz parte do jogo democrático e 
o Partido não está impedido de, dentro de suas atribui
ções, opinar e sugerir sobre assuntos políticos. 

E concluiu: 
— O que nos é vedado, portanto, o PDS não pode é 

fazer o jogo da Oposição. O Partido fez uma sugestão para 
uma ação política legitima e, agora, aguarda o momento 
de discuti-la com o Governo. 

Oposição 
O líder do PMDB, Deputado Odacir Klein, reafirmou 

ontem que o seu Partido não pretende aceitar qualquer 
proposta envolvendo matéria eleitoral "apenas para aju
dar o PDS a encontrar fórmulas para salvar sua pele". 

Acrescentou o líder oposicionista que só poderiam ser 
discutidos" projetos com objetivos democratizantes e 
visando a fortalecer o pluripartidarismo. Ele acha que o 
momento de discutir o projeto das inelegibilidades é 
agora, com a sua tramitação ainda na Comissão de 
Justiça. * * 


