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Sarney afasta intenção 
de pr1)iüra#llfj%ses e 

desiste da prorrogação 
O presidente do PDS^senador 

José Sarney, afastou a possibt? 
lidade de procurar o presidente do 
PMDB, deputado Ulysses Gui
marães , para uma nova e mais ob -
jetiva conversa a respeito da 
prorrogação des mandatos dos 
dirigentes partidários, alegando 
que se trata de um problema do in
teresse de todos os partidos e não 
apenas da legenda oficial, devendo 
ser tratado a nível de lideranças de 
bancadas nas duas Casas do Con
gresso . 

Apesar dessa declaração do 
presidente do PDS, "lavando" as 
mãos em relação aos entendimen
tos em torno da prorrogação, ou 
ampliação de mandatos (por dois 
anos) , o secretário geral do par
tido, deputado Prisco Viana, 
depois de uma demorada conversa 
com Sarney, disse que os enten
dimentos terão que chegar a bom 
termo até a próxima semana para 
dar tempo à aprovação do projeto. 

O deputado Prisco Viana lem
brava, logo depois de ter conver
sado com Sarney, que a legislação 
confere ao PDS prazo até o dia 24 
•de abril para realizar todas as suas 
.convenções municipais, o que tor-
Jna urgente a necessidade de se con
cluir um entendimento a nível par
tidário , na próxima semana. 

Prisco já havia anunciado que o 
presidente do PDS, senador José 
Sarney, voltaria a procurar o 
presidente do PMDB para um 
segundo encontro em que exa
minaria mais objetivamente a fór
mula de prorrogação ou de am
pliação dos mandatos. Ontem, Sar
ney afastou essa hipótese, argu
mentando que o problema deve ser 
tratado entre as lideranças de ban
cadas no Congresso. 

Sarney fez questão de revelar 
que o presidente do PMDB, de
putado Ulysses Guimarães, lhe 
disse expressamente que, em prin
cipio, seu partido tem posição con
trária a qualquer tipo de prorro
gação de mandatos — sem excluir, 
naturalmente, os dos dirigentes 
partidários. 

O presidente do PDS tem 
posição conhecida a respeito do as
sunto, criticando a tutela que a 
legislação partidária exerce sobre 
os partidos no Brasil, descendo a 
minúcias em sua organização in
terna que deveriam ser objeto de 
livre decisão dos partidos — e não 
uma imposição da lei. 

Sarney acha que se devia 
aproveitar á oportunidade da 
tramitação de projeto de lei de 
autoria do deputado Nilson Gibson 
(PDS-PE) , dispondo sobre a 
prorrogação dos mandatos par
tidários , para inscrever uma emen
da tornando facultativa a cada 
partido a realização de eleições 
destinadas à renovação dos 
quadros de direção' dos partidos. 

ENTENDIMENTOS 
O secretário-geral do PDS, 

deputado Prisco Viana, acredita 
que o presidente de seu partido 
terá conversas concretas a respeito 
do assunto com os líderes das ban
cadas na Câmara e no Senado, 
deputado Nelson Marchezan e 
senador Aloisio Chaves, já na 
próxima semana, quando aqueles 
políticos estarão de volta a Bra
sília . 

De acordo com os prazos es
tabelecidos pela legislação, o PDS 
terá que realizar , todas as suas 
convenções municipais até o dia 24 
de abril, as regionais até o dia 25 de 
junho e a nacional até o dia 5 de 
agosto. De acordo com decisão 
tomada pelo Conselho Consultivo 
em reunião, em Brasília, no dia 29 
de janeiro, o partido considera 
aconselhável apenas a prorrogação 
dos mandatos dos dirigentes 
municipais em face do estafante 
esforço que exigiria a realização de 
convenções municipais em todo o 
país, mal saído de uma eleição 
geral. 

Os entendimentos com os par
tidos oposicionistas serão con
duzidos não mais a nível de di
reções partidárias, mas de lide
ranças, uma vez que o presidente 
do PDS já afastou a idéia de 
procurar os presidentes dos demais 
partidos para novas conversações. 


