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BRASÍLIA — C-mo presidente do 

FOS- o senador Jcsé Sarnfty. vai co
ordenar os enfcmd mentos em torno da 
devolução dks prerro&atifttas do Con
gresso, segundo observou o secretário-
geral do partido, deputado Prisco Via
na- ao comentar a notícia de que o 
presidente da Câmara, deputado Nel
son Marches n. na última reunião da 
Executiva Nacional da agremiação* 
procurou esclarecer o assunto, inda
gando qual o canal politico que o go
verno vai utilizar para resolver a ques
tão. 

prisco.Viana disse que n&o existo 
nenhum prob.erna em tomo do assun
to, lembrando q e a própria Executiva 
Nacional do FOS decidiu criar uma 
comissão de II parlamentares par» 
tratar do assunto. E'e explicou a Sn-
tenfterljncla do minstro da Justiça. 
Ijbrahim "• AM-AçSçel. nos: entendimento* 
desenvolvidos <sám as oposições sobre 
mcd-;ÍJcaçõ:s no listaiuta dos lastra»* 

f ;eiros. acentuando que a matéria ©s* 
rapola o âmbito partidário, sendo do 

interesse de todos, © qua será fofsa&l- '( 
satío awavé® de m&ssBggim £8«tó^- : 

ciai &a Co»gs«is®. • 
Na reaMiad?. a® ijwe se faf®rme$ , 

após a x®uaiio de ^isarta-felr» ú® 
Executiva Nacional, coswocatía pelo "> 
ipróprio jy&l«Aefegl para «̂ Off ®® par" • / 
tido © resultedo oe @©jjg <ã&fêãsÊfeia<3iara 1 
tos eôm m oposições go&r® a M dus . " 
{Estrangeiras, a deeisSa $& ®rlm? ®m& ' : 
comissão para tratar úw, $s*3sim$$$m@ ;; 

chegou © ^uipreânàer © ^ropd® 3MRÍS« 
tro da Justiça. q<ae nã© «iípiara por •, 
ela. 

Por outro tad& s*© comentar noti
cia sobre moôifícaçôes &£'Colégio Slei-
toral destinado & ete^r o prdx:isio pre
sidente da s^pifeUca, e f&@ serfe aítC" 
rado pa^a spgmiSJs1 a «peitei da fide
lidade pâstidária» «Se, m©$® a @@ract& 
a eleição tí© «MJ/Sete Ç3ffcíeíf • GFftíee© 
Viana garanti qpe & caaí&lfe MI© W 
objet© de estuado dá ®®mlm§® d@ -̂S2S ,' 
que egtá jxreperaeéd a atgáfcfr$a«> t^fc©* '̂ 
ral» Á . 


