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O presidente do Senado, José 
Sarney (PMDB-AP), voltou 
ontem a defender a aprovação 
da reforma política, para rever 
uma legislação "muito atrasa
da, que remonta ao século 19". 
Sarney disse que a demora nas 
mudanças causou um "pande-
mônio" na área política. 

Sarney criticou o atual siste
ma para eleger vereadores e de
putados, via voto proporcio
nal. A regra permite eleger po
líticos sem representatividade, 
graças um candidato "puxador 
de votos" na legenda. "Todos 
nós estamos habituados com 
essa coisa, que é um monstro. 
O voto proporcional uninomi
nal só existe no Brasil." 

Para o senador, essa regra 
faz com que o Brasil "esteja 
neste pandemônio da área polí
tica, sem jamais encontrar uma 
estrutura política que dê respal
do ao País". "Somos um País 
moderno na economia, na vi
são do fato social, mas sobre o 
ponto de vista da legislação po
lítica, a visão é muito atrasada 
e remonta ao século 19." 

Um dos exemplos mais vee
mentes da falta de representati
vidade decorrente do voto pro
porcional ocorreu na eleição 
de 2002. O candidato Enéas 
Carneiro se tornou o deputado 
mais votados da história do 
País, com 1.573.112 votos e 
com isso assegurou a seu parti
do, o Prona, outras cinco vagas 
na Câmara, beneficiando no
mes praticamente desconheci
dos dos eleitores, que obtive
ram uma votação paia. 

Uma das dificuldades apon
tadas pelo presidente do Sena
do no encaminhamento da re
forma política é acomodar as 
novas normas ao interesse dos 
parlamentares, sobretudo dos 
deputados, "Eles têm a ideia 
de que a reforma política vai, 
de certo modo, desmontar o 
seu esquema", alegou Sarney, 
voltando a defender a adoção 
do voto distrital misto no País. 
É assim chamado o sistema no 
qual o eleitor escolhe represen
tantes de atuação circunscrita 
ao seu distrito eleitoral. 

VOTO DISTRITAL 
Segundo os seus defensores, o 
voto distrital aproxima os elei
tos da sociedade, além de tor
nar os partidos mais homogé
neos, porque evita que os can
didatos da mesma sigla se di
gladiem numa região eleitoral. 

O projeto que está na Comis
são de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara prevê algo di
ferente - as listas pré-ordena-
das, escolhidas pelos parados, 
sem restrição de distritos. 

De acordo com o relator da 
reforma, deputado Rubens Ot-
toni (PT-GO), esse é um dos 
pontos polémicos da proposta, 
junto com o financiamento pú
blico de campanha e o fim das 
coligações proporcionais. 

Ottoni lembrou que os pon
tos em debate são infraconstitu-
ciònais, estão fora da Constitui
ção, como forma de tentar faci
litar a aprovação da matéria. 

'Segundo Ottoni, qualquer 
alteração no mandato do pre
sidente da República, item 
que consta na Constituição,, 
só seria possível diante de um 
grande acordo político no 
País, que até agora hão teria 
dado sinal de vida.» 
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