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Figuei 
apresse 

pede a Senador que 
a volta da democracia 

Brasília — Depois de reunir-se por 
quase uma hora com o General Figuei
redo, o relator do projeto de emenda 
constitucional do Governo, Senador Jos^ 
Samejf (Arena-MA), disse ontem que são 

°T5asIIveis de alterações o artigo do pro
jeto original que trata da criação de no
vos Partidos e o das medidas de emer
gência, que poderia receber nova reda-
ção. 

Contou que o General recomendou-
Ihe fazer "o máximo possível para que se 
alcance o objetivo, que é o estado de di
reito, e se imprima uma marcha mais 
acelerada para melhorar o processo po
litico e democrático". 

Com Geisel 

Na próxima semana, o relator sub
meterá ao Presidente da República seu 
substitutivo, "que dá condições para 
aceitarmos uma colaboração maior da 
Oposição". Ele lembrou, no entanto, que 
"a maioria das sub-emendas apresen
tadas pela Oposição visam mais às elei-. 
ções de 15 de novembro do que à melho
ria do projeto". 

Repetiu que não poderão ser aceitas 
emendas que alterem a filosofia do pro
jeto ou desarmem as salvaguardas. A Co
missão Mista do Congresso votará o pro
jeto no próximo dia 12, para que a ma
téria se encaminhe ao plenário. 

Ao sair do gabinete do candidato à 
Presidência, o Senador Sarney infíor-
mou ter feito uma exposição sobre o an
damento do projeto, o conteúdo detalha
do de todas as emendas e como o Con
gresso está acompanhando a matéria) re
latando seus contatos com parlamenta
res da Arena e do MDB, a respeito do as
sunto. "O General acha que o projeto é 
o mais Importante que hoje tramita no 
Congresso e está preocupado em que, no 
mais breve tempo, sejam implantado o 
estado de direito no país, o que é tam
bém ura compromisso da Revolução". 

r 

— Para o General Figueiredo, esse 
é o primeiro passo para a melhoria do 
processo democrático e a implantação de 
instituições definitivas — disse o Sr Jo
sé Sarney. "Para ele, a emenda é o ins
trumento constitucional colocado à sua 
disposição para complementar o proje
to de desenvolvimento político. O Gene
ral afirmou que outras medidas serão to
madas no. correr de seu Governo, para 
dar prosseguimento ao processo de aber
tura política, da melhor maneira possí
vel e com o menor risco". 

Emendas 

As emendas apresentadas pelo MDB, 
segundo o relator, "ficaram limitadas à 
reafirmação de princípios destinados às 
eleições de 15 de novembro. Mesmo as
sim, a Arena continua à disposição do 
MDB para receber emendas que5 possa 
melhorar o projeto do Governo". Todas 
as sub-emendas apresentadas estão em 
fase de estudo, sob os aspectos regimen
tal e político. O próprio Senador Sarney 
está elaborando um substitutivo que in
corpore certas emendas, mudando alguns 
dispositivos sobre a criação de novos Par
tidos, e alterando a redação das medi
das de emergência. 

A palavra final quanto às alterações 
propostas, no entanto, será dada pelo 
Presidente da República, autor do pro
jeto. O Sr Sarney disse que ainda está 
em fase de coleta de opiniões e, por is
so, reuniu-se ontem com o General Fi
gueiredo. Ele espera que na Comissão 
Mista, no próximo dia 12, possa se che
gar a um consenso. Antes disso, subme
terá o assunto ao Presidente Geisel. Afir
mou que não será abandonado o objeti
vo de "implantar o estado de direito, 
com instituições democráticas fortes e 
definitivas, com instrumentos de defesa 
imprescindíveis, no mundo atual". 


