
cia de Sarney 
para presidência 
está complicada 

O presidente Figueiredo já tomou a decisão 
política de fazer o senador José Sarney (Are
na—MA) o presidente nacional da Arena, em 
substituição ao deputado Francelino Pereira que 
terá de renunciar o cargo até o dia 14 de março, 
para assumir o Governo de Minas Gerais. Resta 
agora, segundo informou um dirigente do par
tido, vencer os obstáculos da legislação. O assun
to ficará decidido na próxima semana, porque 
Francelino Pereira renunciará bem antes do 
previsto. Pela Lei Orgânica dos Partidos, segun
do o entendimento geral, somente os membros do 
Diretório Nacional podem ocupar os cargos na 
Comissão Executiva, o que dificulta a ascensão 
do senador José Sarney, que renunciou ao Di
retório por não concordar com a inclusão nele do 
seu maior adversário político, o falecido senador 
Vitorino Freire. 

Em face dessa situação a Arena está exa
minando, sob a coordenação do senador Petronio 
Portella, a fórmula que permita a ascensão an
tecipada do senador José Sarney à direção do 
partido do Governo. 

Outra corrente arenista, à qual se filia 
o senador Petronio Portella, acha que, não 
tratando expressamente do assunto, a lei par
tidária não impede o acesso imediato do senador 
maranhense. Bastaria uma reunião do Diretório 
para elegê-lo e não uma convenção extraordinária 
da Arena para levá-lo primeiro ao Diretório e, 
depois, pelo voto deste órgão, à presidência da 
Arena. 

Há outro caminho, embora muito moroso, 
para que o senador maranhense seja presidente 
da Arena: com a renúncia do deputado Fran
celino Pereira, o senador Jarbas Passarinho, 
como Io vice-presidente, assume automatica
mente o cargo e convoca dentro de 30 dias, uma 
reunião do Diretório Nacional para que este con
voque uma convenção nacional extraordinária. 
Esta convenção, então, elegeria Sarney membro 
do Diretório Nacional e este órgão o elegeria 
presidente da Arena. 

Nessa condição, haveria ainda um outro 
problema. É que o senador seria eleito para um 
mandato tampão de cinco meses, o tempo de 
presidência que resta a Francelino. 
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