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Samey negocia 
lemos partidos 
com a oposição 
O encontro do senador José Sarney com 

o deputado Ulysses Guimarães não envol
verá qualquer compromisso de natureza 
político-institucional, mas abrirá «uma 
picada para as futuras negociações entre a 
Arena e o MDB» . Assim foi definido ontem 
o encontro entre os presidentes dos dois 
partidos por um importante líder arenista. 

O ternário do encontro — a elaboração 
de uma nova Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos, a necessidade de reestudo da 
Legislação Eleitoral e os problemas finan
ceiros dos dois partidos — foi proposto pelo 
próprio senador Sarney, que tomou a 
iniciativa da conversa. Mas o presidente da S 
Arena investe no futuro, quando serão 5> 
necessárias importantes negociações para ° 
contornar os impasses inevitáveis que virão -
com o desenvolvimento da nova realidade 
política nacional. 

Dentro de alguns meses o Governo 
proporá uma série de alterações consti
tucionais, visando o aperfeiçoamento ins
titucional, além de uma anistia parcial. O 
MDB, possui posições definidas em relação 
aos temas, que não correspondem às inten
ções governamentais. Serão necessárias as 
negociações, e nisso está investindo o 
governo, através do senador Sarney, com o 
encontro marcado para hoje. 

O senador José Sarney quer tomar a 
iniciativa do processo político, ocupando os 
espaços para dar tempo ao general Fi
gueiredo de elaborar e viabilizar várias 
proposições no sentido do aperfeiçoamento 
das instituições políticas nacionais, segun
do se informou ontem. E já tomou algumas 
medidas concretas neste sentido. 

Duas comissões já estão articuladas 
dentro da Arena, para estudar, por exem
plo, a reformulação da Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos e a Legislação Eleitoral. 
Estas comissões ficarão sob a liderança de 
dois importantes membros do partido, res
pectivamente, os deputados Djalma 
Marinho e Célio Borja. O presidente da 
Arena quer partir de algo novo, e para isso 
abandonou todas as proposições existentes 
a malmente em tramitação no Congresso 
Nacional, pois isso facilitaria as compo
sições internas dentro das agremiações. 
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