
Sarrrey considera uma nova 
etapa no projeto político 

GOVERNADOR VALADARES (O 
GLOBO) — O presidente do PDS, senador 
José Sarney, afirmou ontem que a decla
ração do presidente Figueiredo nesta ci
dade, sobre a reforma da Constituição, 
"significa o desdobramento de seu proje
to politico, que deve ser coroado com uma 
reforma constitucional, que adapte o tex
to atual è realidade politica do País". 

— A Constituição atual, com a série de 
emendas que tem recebido, de certo modo 
perdeu a unidade que deveria ter. Eu 
acho que a declaração do presidente Fi
gueiredo foi justamente neste sentido: 
que seu projeto politico será cercado por 
uma ampla reforma constitucional — dis
se Sarney. 

O presidente nacional do PDS não soube 
informar como será feita a reforma cons
titucional, mas descartou a ideia da con
vocação de uma Assembleia Nacional 
Constituinte. 

— A Constituinte é uma tese absoluta
mente ultrapassada. Nós só temos Consti
tuinte quando existe um caos institucio
nal, o que não é o problema brasileiro. Es
tamos vivendo com o funcionamento das 
instituições, normalmente, e o que temos 

que fazer é utilizar os próprios mecanis
mos da Constituição para reformá-la — 
argumentou. 

Ele acrescentou que, com a atual exi
gência do quorum de dois terços para 
emendas, a reforma da Constituição terá, 
"evidentemente, que vir por consenso". 

— Ela será feita dessa maneira. Eu 
acho isso muito bom porque a Constitui
ção deve representar não a visão atual e 
momentânea da realidade politica, mas 
deve aspirar ser um texto mais definitivo. 
Por isso, o quorum de dois terços assegu
ra que essa reforma será feita no interes
se do país e dentro de um consenso. 

Sarney afirmou ainda que o PDS, "do 
ponto de vista político, sustentou o pro
grama do presidente Figueiredo, assegu
rando todas as medidas que levaram o 
país a viver a festa democrática das elei
ções diretas". 

Garantiu ainda que "as eleições deste 
ano vão consolidar o PDS como um gran
de partido nacional". Sarney previu que 
seu partido vai eleger 16 governadores, 
mas não quis citar os Estados em que o 
PDS será vitorioso e nem os que já consi
dera perdidos para a Oposição. 


