
I Sarney anuncia ampla rma 
BRASÍLIA (O GLOBO) — O 

futuro presidente do PDS, sena
dor José Sarney, disse ontem 
que o projeto político do Governo 
inclui uma ampla reforma cons
titucional que terá seu coroa
mento com o restabelecimento 
das eleições diretas para gover
nadores. 

Ele não sabe, no entanto, se o presiden
te Figueiredo, na mensagem que enca
minhará ao Congresso no dia 1." de mar
ço, fixará a época em que remeterá o 
projeto de reforma ao Legislativo. 

Sarney não quis adiantar os pontos que 
serão objeto dessa reforma constitucio
nal, mas assegurou que "todos os dispo
sitivos referentes ao período de exceção 
deverão ser eliminados da Constituição, 
de modo a adequar a Carta ao novo perío
do político que vivemos". 

Segundo Sarney, as etapas não podem 
ser atropeladas, sob pena de prejuízo pa
ra o projeto político que vem sendo de
senvolvido "com firmeza e resultados re
conhecidos pela Nação inteira". 

— A tarefa agora — disse — se concen
trará na consolidação dos partidos e na 
instalação do pluripartidarismo, sem 
que, de forma alguma, isso implique pre
juízo para as etapas futuras. 

REGULAMENTAÇÃO 

Sobre a regulamentação da lei dos par
tidos, disse Sarney: 

•— Estaremos preparados para cum
prir as exigências da lei. Esperamos, 
dentro dos prazos mínimos exigidos, es
tar com nosso partido organizado. E pos
sivelmente na segunda quinzena de mar
ço já estaremos com o pedido de registro 
provisório do PDS no TSE. 

Na opinião de José Sarney, no que toca 
à organização partidária, não existirá 
nenhum impedimento para que o PDS es
teja em condições para disputar as elei
ções municipais". 

Sobre a decisão a ser tomada em torno 
da emenda Lobão, que restabelece as 
eleições diretas para governadores de 
Estado, disse o futuro presidente do PDS 
que, "evidentemente, a opinião da ban
cada, a opinião do próprio partido, terá 
um peso muito importante; mas esse é 
um assunto que diz respeito ao projeto da 
abertura politica do presidente Figueire
do, e a decisão caberá ao Governo". 
ATO PUBLICO 

Na próxima segunda-feira, o senador 
José Sarney participará de ato público 
em São Paulo, a convite das lideranças 
políticas do Estado. Na ocasião, devem' 
aderir ao PDS cerca de 500 prefeitos pau
listas e centenas de líderes da região. Na 
quarta-feira, Sarney participará da reu
nião da Comissão Nacional provisória do 
PDS, que designará as comissões régio-, 
nais do partido. 
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