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acha substitutivo às prerrogativas um 
BRASÍLIA (O 
GLOBO) — O 
presidente do 
PDS, senador 
José Sarney, 
disse ontem 
que o substitu
tivo a ser apre-
s e n t a d o à 
emenda das 
prerrogativas 
pelo relator 
Aloísio Chaves JoUSomav 

poderá ainda ser modificado, "mas, se 
for aprovado da forma como foi publica
do pelo GLOBO significará um grande 
avanço para o Legislativo". 

Sarney admitiu que as prerrogativas a 
serem devolvidas agora, com a aprova
ção da emenda em tramitação, não satis
farão totalmente as aspirações dos políti
cos, mas observa que "o assunto nSo se 
esgota aí". 

Segundo o presidente do PDS, a quês-
tio deverá ser retomada na ampla refor
ma constitucional que será promovida 
pelo Congresso, até 1982, quando novas 
providências serio tomadas no sentido 
de restabelecer as prerrogativas do Le
gislativo. 

Ele acredita na possibilidade de um 
acordo entre o PDS e as oposições com 
vistas á deliberaçSo sobre a matéria, 
"desde que o assunto nfio seja tratado de 
forma irracional, com radicalismos, pois 
política é a arte do possível". 

PASSARINHO 

Ao contrário do senador José Sarney, o 
lider do Governo no Senado, Jarbas Pas
sarinho, manifestou ceticismo com rela
ção a um acordo entre a maioria e a mi
noria com vistas a aprovação do substi

tutivo do senador Aloísio Chaves sobre as 
prerrogativas parlamentares. 

— Não jogo multo nessa hipótese de 
um acordo interpartldário para aprova
ção da matéria. Nós contamos apenas 
com o apoio do PDS. Esperamos que as 
bancadas, na época da votação, estejam 
devidamente informadas e aprovem a 
proposta, mesmo porque, estabelecida 
essa consciência, essa unidade partidá
ria, Isso poderá dissuadir as oposições de 
uma ação radicallzante. 

Segundo Passarinho, o substitutivo de 
Aloísio Chaves devolve, em grande par
te, as prerrogativas do Legislativo. Ele 
destacou, entre os direitos devolvidos, o 
de requerer informações ao Executivo 
sobre matérias em tramitação no Con
gresso ou sobre aquelas sob a fiscaliza
ção das duas Casas. 

— Este é um ponto muito importante 
— concluiu — e bastante benéfico para 
aqueles que não querem, no desempenho 
de um cargo público, ser corrompidos. O 
pedido de informação do Legislativo ao 
Executivo resguarda, de uma forma 
muito eficaz, os homens públicos. Fun
ciona como respaldo. 

MARCHEZAN 

O lider do PDS na Câmara, Nelson 
Marchezan, disse que o substitutivo de 
Aloísio Chaves traz alguns avanços signi
ficativos, com relação ao atual texto 
constitucional, mas fica a meio caminho 
entre a Constituição e a emenda 
Marcílio. 

Marchezan admitiu que ainda serão 
desenvolvidas gestões no sentido de mu
dar pequenos itens do substitutivo. As ne
gociações envolverão contatos dentro do 
PDS e também com representantes de 
todos os partidos da Oposição. 
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