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Emenda Cordeiro 
náo divide PDS, 
garante Sarney 

O senador José Sarney afirmou ontem que a emenda 
do deputado Albérico Cordeiro (PDS-AL) , que amplia 
o prazo para a desin compatibilização de detentores de 
cargos executivos de três meses para um ano, não 
divide o partido governista. O presidente nacional do 
PDS acha que deve ser buscado o consenso dentro do 
partido para que se evite prejuízos na administração 
pública, com o afastamento dos governadores por um 
ano, mas considera também que devem ser ouvidos os 
pedidos dos políticos. 

Comentando as declarações de governadores nordes -
tinos, feitas durante a reunião da Sudene, no sentido de 
que a sublegenda deve ser evitada, José Sarney con
siderou "nada mais legítimo do que os governadores, 
que são políticos, se manifestem sobre a legislação 
eleitoral". Para ele esta opinião deve ser considerada 
um conjunto de outras sugestões que estão sendo feitas 
por todos os integrantes do partido à comissão que estu
da a reforma eleitoral. 

Dentro do PDS as opiniões favoráveis a manutenção 
da.sublegenda como ela existe atualmente, a sua am
pliação ou mesmo a sua eliminação se equivalem, as
segurou José Sarney. A decisão final do partido sobre o 
assunto surgirá como o trabalho da comissão de refor
ma eleitoral e deve representar a maioria das, opiniões, 
acrescentou. 

O senador José Sarney disse que o PDS só poderá 
apresentar seu projeto de alteração no sistema eleitoral 
depois de obter um consenso que inclua também os par
tidos de oposição. Ele acha preciso que a bancada cada 
vez esteja unida para que o governo tenha certeza de 
obter sua aprovação pelo Congresso Nacional. 

O voto distrital não está sendo abordado nas visitas 
que José Sarney tem feito aos estados para avaliar a or
ganização de seu partido. O tema é muito polémico e 
poderia desviar a atenção de assuntos mais importantes 
que devem ser debatidos no momento, disse. 

O presidente nacional do PDS confirmou ontem que 
será candidato à reeleição. "E evidente que o farei com o j 
apoio dos companheiros e especialmente do presidente 1 
Figueiredo, comentou. J 


