
( Sarney: prorrogação 
a inda7iaoí f fôP éfeWtffete 
BRASÍLIA — © presidente ôa 

Arena» senador José Sarney* afirmou 
; ontem, que o Governo ainda não ado-

toú uma posição definitiva sobre © 
adiamento das eleições municipais d@ 
1980, acrescentando que a decisão fi
nal sobre o assunto será adotada pelo 
presidente João Baptista de Figueire
do, "'somente depois de amplas con
sultas às bases da Arena"» 

Momentos antes, o general Figuei
redo recebeu do próprio Sarney os re-

, sultados preliminares de uma consul
ta efetuada pêlo partido âs suas ba-
ms, municipais, â qual revelou cerca 
de 70 por cento de opiniões favorá
veis à coincidência dos mandatos em 
1082. 

O senador José Sarney esclareceu 

) que a pesquisa ainda não foí concluí
da e a consulta por enquanto se es
tendeu & 80 por cento das bases par» 
tídárias, inclulndo-se aí às bancadas 
nos legislativos municipais,, os prefei-

i tos @ os representantes arenistai 
• nas assembleias legislativas @ nos di-

retortos municipais. O parlamentar 
não quis revelar os comentários do 
general Mgueired© sobre o resultado 
parcial da pesquisa, frisando que o 
trabalho prosseguirá waté tomarmos 
conhecimento, em sua totalidade, do 
que pensam sobre o assunto as bases 
do partido'9» 

Na sua reunia® d© dia 17, © Di-

letério Nacional do MDB que deverá 
ser convocado hoje pela Comissão 
Executiva, poderá fechar a questão I 
contra a anunciada iniciativa do go- f 
verno e da Arena, de prorrogar os j 
mandatos dos atuais prefeitos @ ve» ( 
readores. A informação foi prestada ; 
ontem à tarde pelo líder Freitas No- j 
bre, depois de sugestão nesse sentido I 
feita pelo deputado Osw&ldo Macedo j 
«MDB-PRh 

O presidente do Díre tório Regio
nal da Arena de São Paulo, Cláudio 
Lembo, chegou ontem a Brasília para I 
uma série de contatos com o senador [ 
José Sarney e com o deputado Pris- j 
co Viana para tratar de assuntos li- | 
gados às consultas sobre a prorroga- j 
ção dos mandatos de prefeitos @ ve- j 
readores. Ontem mesmo Lembo man
teve um encontro com os dois diri- | 
gentes arenistas, aos quais, segundo 
le informou, trouxe subsídios refor
çando a tese prorrogacionista. Lembo, 
pessoalmente, é contra a prorrogação, 
Isviém entende que a decisão cabe 
aos dirigentes partidários que já de
vem ter ouvido as lideranças regio
nais, ' 

A prorrogação, segundo Lembo, é 
apoiada até mesmo por prefeitos e 
vereadores do MDB. Estes, contudo, 
não se manifestam abertamente por
que a oposição é contrária à inicia
tiva» y] 


