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Sarnev: Congr ex 
TRIBUNA DA IMPRENSA/3 

eieicâo direta em 8 2 
BRASÍLIA — O senador José Sarnev, ex-presidente da Arena • 

um dos articuladores do novo partido governista, anunciou ontem 
que o Planalto só definirá em março sua estratégia quanto à chama
da emenda Edson Lobão, que restabelece o pleito direto para a esco
lha dos governadores. Mas admitiu que já se formou um consenso no 
Congresso Nacional, totalmente favorável às eleições- diretas em 1982. 

O senador José Sarney admi
tiu que já existe consenso tam
bém entre os parlamentares go-
vernistas para incluir o restabele
cimento das eleições diretas nc 
programa do PD, explicando que 
"todas essas questões serão resol
vidas democraticamente pela co
missão encarregada da prepara
ção desses documentos. 

"Como um partido basicamen
te democrático acrescentou Sar
ney, terá de deiender também a 
democracia-sovial". 

Explicou ainda o senador go
vernista que o programa do Par
tido Democrático será "enxuto, 
sem muitos detalhes, o que cabe
rá ao plano de ação partidária es
pecificar". Segundo Sarney, o pro
grama do novo partido se limita
rá aos aspectos doutrinários, dei
xando as questões práticas para 
os planos de ação interna da agre
miação. 

Sarney assegurou, ainda, que 
até março o governo fixará sua 
posição diante do problema cria
do "eia apresentação e aprovação 
da proposta de Emenda Constitu-
r"~-\ do deputado Edson Lobão, 
restabelecendo eleições diretas 
para governar. Ele não quis expli
car se o projeto será arquivado, 
nem prever se a bancada governis
ta terá condições paia rejeitar a 
iniciativa, que foi aprovada pela 
unanimidade da Comissão Mista 
do Congresso, onde a maioria era 

L arernsta. 

Admitiu apenas que "é preciso 

Sarney: É preciso ir com calma 

ir com calma, porque o restabele 
cimento das eleições diretas depen 
dera de oportunidade", acrescen
tando que "o Partido Democráti
co seguirá a orientação do gover
no". Indagado se existe clima no 
Congresso para rejeitar a proposi
ção, Sarney observou que "o Con 
gresso quer o restabelecimento 
das eleições de 82, não importan
do muito em que época isso será 
formalizado". Negou, porém, ter 
conhecimento de qualquer inten 
ção do governo ora convocar uma 
Assembleia Nacional Constituinte 
durante o governo Figueiredo. 


