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Marchezan e Passarinho, estiveram ontemn* 

Senador comenta 
0 8 MAI 1979 

pesquisa sobre 

a coincidência 
%4 O senador José Sarney fez uma 
gp amostragem ao presidente João 

Baptista de Figueiredo, ontem, 
indicando que 70 por cento das 
bases arenistas são favoráveis à 
coincidência de mandatos em 
1982. O presidente nacional da 
Arena disse que a pesquisa que o 

f|f par t ido vem promovendo em 
todos os níveis, já atingiu a 80por 

_ cento, e, apesar de dar uma visão 
£>* do que o partido pensa sobre o 

cancelamento das eleições mu
nicipais, prosseguirá até que toda 
a totalidade das bases seja ouvida 
é tenha o direito de se pronunciar. 

— A pesquisa não está total- í 
mente concluída. Dei ao presiden- / 
te uma noção da amostragem que < 
já foi feita, em que 70 por cento ou / 
mais de nossos companheiros são 
favoráveis à coincidência dos 
mandatosem 1982. 
*\ O senador José Sarney disse í 
que o presidente João Baptista de \ 
Figueiredo ouviu apenas a sua ex
posição, não fazendo qualquer 
comentário sobre os resultados da ; 
pesquisa que, ele próprio, insinuou 
que deveria ser feita, antes que o 
poder executivo assumisse uma 
posição a respeito dos projetos 
importantes do seu governo, como 
a anistia e, principalmente a \ 
coincidência de mandatos. (

; 

O presidente do diretório re- ' 
gional da Arena de São Paulo, 
Glaudio Lembo, esteve reunido j 
ontem à tarde, com o presidente ) 
nacional do partido do governo, j 
senador José Sarney, e lhe en
tregou uma cópia de um estudo ; 
sobre partidos políticos da Fran- \ 
ça, República Federal da Ale- \ 
manha e Brasil, preparado pela 
assessor ia jur ídica da Arena 
paulista, com o objetivo de con
tribuir para o atual debate sobre 
a criação de novos partidos no 
país. 

O dirigente da Arena paulista 
levou também ao conhecimento do 
senador José Sarney o resultado 
final da pesquisa feita junto à 
bancada governista na Assem
bleia Legislativa estadual sobre o 
adiamento das eleições de 1980 e 
das próximas convenções par
tidárias. De acordo com Cláudio > 
Lembo, o levantamento mostrou , 
que, dos 26 deputados estaduais 
da Arena de São Paulo, 16 de
sejam a prorrogação dos man
datos dos prefeitos e vereadores 
até 1982, quando haveria então a 
coincidência das eleições a nível 
municipal, estadual e nacional. 

Apenas 8 deputados são con
trários à prorrogação dos man
datos municipais, e dois depu
tados não responderam à pesquisa 
porque es tavam ausentes da 
capi ta l pau l i s ta . Quanto ao 
adiamento das convenções par
tidárias, 20 deputados são fa
voráveis e apenas quatro se opõem , 
à medida. 


