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RIO DE JANEIRO, 29 DE MAIO DE 1979 

Sarney revela que Figueiredo 
já decidiu a prorrogação 

: A prorrogação dcs mandatos municipais é uma decisão pessoal do 
general Figueiredo, que considera inconveniente para o seu Gover
no & realização no final do próximo ano das eleições para prefeito*. 

j e vereadores/acreditando o presidente que os problemas econômicog 
pedem levar os eleitores a votar no MDB. 

A Informação foi â& presidente 
nacional da Arena senador José Sar» 
&eys durante uma longa conversa qm 
manteve mm o deputado Anísio d® 
Bom®,,, arenista d© Goiás. No encon
trai, Sarney rebelou ao deputado qnep 
rseentemenfce, 9 general pediu-lhe In
formações sobre a proposta de emen» 
da à Constituição que o segundo pre
tende apresentar, adiando as eleições 
municipais por dois anos. 

Segundo o senador Sarney, o ge
neral Figueiredo está interessado na 
emenda do deputado Anísio de Souza, 
aias acredita que ela deve ser forma
lizada n© momento oportuno para o 
Governo, Antes disso, o Governo iria 
resolver ©s problemas da anistia, da 
prorrogação dos mandatos partidá
rios e da reorganização dos Partidos. 
Por Isso, Sarney pediu; a Anísio de 
Souza que espere o sinal verde para 
apresentar a emenda. 

Até anteontem, o deputado já ti
sna o apoio de 143 colegas da Câ
mara para a apresentação de sua 
emenda, inclusive de emedebista co
mo o goiano Iturival Nascimento, cujo 
irmão é prefeito de Rio Verde. 

O apoio mínimo exigido para & 
formalização é de 140 deputados, Já, 
superado. No Senado, são necessárias 
23 assinaturas de apoio, sendo que © 
deputado já recolheu 16. 

H© entanto, deixou daro Anísio ÚB 
Souza que não tem pressa para o re
colhimento das assinaturas de sena
dores que faltam. Em primeiro lugar, 
porque o adiamento das eleições é de
sejado pelo general Figueiredo, mas 

/ 

para formalização ©m outra etapa po
lítica Em segundo lugar, porque„ an
tes de pedir a assinatura de um parla
mentar, prefere conversar longamen
te com ele sobre a conveniência do 
adiamento. 

Também, na eoaferêncía que tive
ram anteontem, o senador Sarney <3eu 
a entender a Anísio de Souza que a 
presença de outros partidos ê deseja
da pelo Governo, mas que ainda não 
há uma decisão no Palácio do Planal
to pelg» conveniência da extinção da 
Arena e do MDB. Ssgundo o presi. 
dente arenista, a extinção ainda está 
em avaliação. 

Ponc&rou o deputado Anísio de 
Souza ao presidente da Arena que a 
extinção dos Partido^ atuais, se deci
dida, deve ser precedida de exaustivos 
estudos sebre a direção que podem as
sumir os movimentos em torno da 
organização de outras associações par-
diárias. Com isso, haveria m&is certe
za sobre a quantidade e a qualidade 
que podem estar em cada novo Par
tido. 

Sugeriu ainda o deputado a© se
nador que a extinção da Arena e do 
MDB, se resolvida, não seja executa
da a curto prazo, disse que um pra-
bo maior <3aria m&is tempo aos polí
ticos de exanrnarem suficientemente 
as alternativas convenientes no novo 
quadro partidário. 

Em particular, destacou a situa
ção dos governadores que, tendo sob o 
seu comando os miadros estaduais, de-* 
vem avaliar suficientemente o novdf 
engajamento partidário. / 


