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RiO BE JANEIRO, 24 DE MARÇO DE 5931 

ordem de Figueiredo 
e ne as opôs iç * e * 

BRASÍLIA — O presidente do PDS, senador José Sarney, disse 
ontem, após a i?un°ão do Conselho de Desenvolvimento Poítico, que 
recebeu do Presidente João Figueiredo a recomendação para que to
dos es assuntos políticos sejam atrasados dentro do partido governis
ta, citando especificamente as discussões em torno da alteração da. 
Legislação dos Estrangeires, que ele acha tem que ser negociada com 
os demais partidos a nível do PDS. 

Durante a reunião do Conselho 
de Desenvolvimento Politico, o se
nador José Sarney relatou ao presi
dente da República o resultado de 
ÍWOÍ visitas aos dirctórios estaduais 
do PDS e manifestou a opinião da 
que o parado governista se manierh 
majoritário no Congresso, após as 
eleições'«te 1982 "O partido está or
ganizado no Brasil inteiro e poi ia* 
so se manterá majoritário", disse f» 
senador maranhense, acrescentando 
que o registro do PDS no Tribunai 
?' ' ~u>r Fl-fi'f>ra] é uma prova con
creta de adesão ao pròjeto politico 
ui> pí^.ci i i* iri^ueiredo "Nós res-
po';dpmos ao .? pelo do presidente 
com fatos concretos e, por isso. de-

• veremos continuar sendo a sustenta
ção Governamental no Congresso" «— 
afirmou. 

Na reunião do conselho de lí
deres do Governo no Senado e na 
Câmara, Nilo Coelho e Cantídio Sam
paio fizeram um relato sobre as 
perspectivas dos. trabalhos parlamen
tares ' do ano, enquanto o senador 
jQsé^ Sárnçy apresentou um relato-
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comissão especial encarregada de 
estudar o tema e propor sugestõe*, 
após entendimentos com os demais 
partidos. Com relação à nova Lei doa 
Estrangeiros, o ministro destacou o 
fato de que o assunto não é de in
teresse partidário e sim geral. Poi 
isso acredita que as soluções serão 
compativeis para resolver o proble
ma. Pessoalmente ele não avalia ai 
negociações com otimismo ou pes
simismo, ''pois isso não tem a vet 
com as situações de fato". 

A primeira reunião do Conselho 
«e Desenvolvimento Politico demo
rou cerca de uma nora e, por sei 
um órgão de assessoramento infor
mai, não tem data para o próximo 
encontro Aos jornalistas o rainistr.i 
Abi-Ackel elogiou o trabalho de or* 
ganização do PDS efetuado pelo se
nador José Sarney e observou qus 
algumas Interpretações sobre um. 

• evsntuai desprestigio do partido "são 
maliciosas e inverídicas, mas às vè*z 
zes contundentes, e precisam ser des-,, 
mentidas". No momento oportuno de 

,£*r conduzida uma estratégia em fã-
-^' i -v,r, vn Rstatuto dos Estrangei-
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