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Sarney e Marchezan acertam reuniões com os lideres e presidentes da Câmara e Senado, a partir do dia 8 

PDS busca integração 
com ações do Executivo 

O presidente nacional do PDS, 
senador José Sarney, visitou, às 15 
horas de ontem, o deputado Nelson 
Marchezan, no gabinete da lide
rança, para lhe comunicar que, a 
partir do dia 8 de março, o coman
do do partido promovera reuniões 
com os lideres e presidentes da 
Câmara e do Senado para uma 
avaliação conjunta da situação 
politico-legislativa. 

Ao mesmo tempo, com a ajuda 
do presidente do P D S , o líder do 
partido na Câmara anunciou que 

O vai promover encontros siste-
máticvos de deputados governistas 
com ministros de Estado, co
meçando, às 8 horas da manhã de 
segunda-feira, com o ministro Ex
traordinário para Assuntos Fun
diários, general Danilo Venturini. 
A idéia, segundo explicou Mar
chezan, é entrosar os deputados 
com os problemas do pais, segundo 
a ótica do governo. 

Terça-feira à noite haverá um 
encontro de deputados do PDS , in
clusive vice-Uderes, com os minis
tros do Planejamento e da Fazen
da, Delfim Netto e Ernane Gal-
vêas . para um debate mais profun
do dos problemas econômico-finan-
ceiros do pais e, em particular, 
sobre as implicações da maxides-
valorizacáo. 

Marchesan recusou-se a revelar 
o local do encontro, limitando-se a 
informar que "será na casa de um 
amigo". Disse que vai levar vice-
lideres, que estarão incumbidos de 
defender a política econômica do 

governo , mas t ambém levará 
deputados que não têm posições, 
mas que se interessam pelos 
problemas da área. 

O líder do PDS disse que está 
em estreito entendimento com a 
direção nacional do partido para 
promover esse entrosamento entre 
os parlamentares pedessistas e os 
diferentes setores da máquina 
governamental, recolhendo infor
mações e análises que capacitem 
sua bancada a compreender todo o 
complexo universo de problemas 
com que o governo se defronta. 

O líder do PDS afirmou que 
pretende transformar a Câmara 
dos Deputados — plenário e co
missões técnicas — em verdadeiro 
fórum de debates dos problemas 
nacionais, argumentando que esta 
é uma função primordial dos 
parlamentares modernos, onde a 
visão política sobrepuja, mais e 
mais ,a visão puramente legislativa 
dessas casas. 

O líder da maioria disse que está 
atento às mudanças que se veri
ficaram no pais, com a revogação 
dos atos institucionais e a abertura 
política, pretendendo manter um 
relacionamento sistemático com a 
bancada do PDS, de forma a in
tegrá-la ao governo e este ao par
tido. 

Marchezan promete consultar a 
bancada sistematicamente, afir
mando que, até à instalação do 
Congresso, é o líder do presidente 
da República, passando a ser, a 
partir dai, o líder da bancada, com 

a qual promete se entrosar pro
gressivamente. Ele quer reunir a 
bancada de tempos em tempos 
para ouvi-la sobre diferentes 
problemas nacionais. 

O presidente do PDS, senador 
José Ssrney.de sua parte, preten
de estabelecer um roteiro de 
reuniões sistemáticas, em seu 
gabinete, com a presença dos 
presidentes e lideres nas duas 
Casas do Congresso, para perió
dicas avaliações do quadro politico-
legislativo e tomada de posiçõeâ 

A primeira reunião dessa na
tureza realiza-se no próximo dia 8 
de março em seu gabinete. Para ela 
já estão convidados os presidentes 
Nilo Coelho (Senado) e Flávio 
Marcüio (Câmara) , bem como os 
lideres Nelson Marchezan e Aloisio 
C haves. 

O senador José Sarney reuniu 
se, a portas fechadas, em seu 
gabinete, ontem, das 16 às 17 30 
horas, com o sendor Nilo Coelho, 
presidente do Senado, fazendo am
bos uma avaliação do compor
tamento do partido quando da 
reabertura do Congresso. 

O líder do PDS no Senado, 
Aloysio Chaves, garantiu ontem 
que a sua bancada dará "todo o 
apoio e respaldo político" ao 
presidente Figueiredo, responden
do devidamente todos os ataques 
que forem feitos ao governo. Mas 
ressalvou que, para que haja uma 
defesa eficaz, o partido terá que 
receber do Executivo todos os sub-

isidios necessários. 


