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posição sobre a emenda {> 
O presidente nacional da Arena, senador 

José Sarney, negou ontem que tenha re
cebido, do deputado Geraldo Guedes 
(Arena—PE), um documento em que 18 
arenistas solicitam um reexame da posição 
do partido contra a emenda do senador 
Mauro Benevides (MDB —CE), que res
tabelece eleições diretas para as Prefeituras 
das capitais-

O dirigente arenista afastou a possi
bilidade do partido reformular sua posição 
fixada pela Comissão Executiva Nacional, 
alegando que ela é fruto de consultas às 
suas bases, acrescentando que não acredita 
que venha a ocorrer rebeldia por parte dos 
arenistas favoráveis à iniciativa do senador 
emedebista-

Depois de confirmar que conversou com 
o deputado Geraldo Guedes, mas que não 
recebeu qualquer documento, disse que "a 
bancada está perfeitamente entrosada e a 
nossa meta de democracia interna do par
tido aceita o posicionamento pessoal de al
guns companheiros. Mas uma vez decidida 
a questão, como o foi, não teremos nenhuma 
possibilidade de quebra da unidade do par
tido". 

O lider do governo na Câmara, Nelson 
Marchezan, confirmou ontem sua dispo
sição de conversar com os deputados fa
voráveis à aprovação da emenda Mauro 
Benevides, e até de reunir a bancada para 
discutir a matéria, e esclarecer que a re
comendação da Comissão Executiva da 
Arena para a matéria ser rejeitada não sig
nifica uma posição contrária às eleições 

diretas para as Prefeituras das capitais. 
A exemplo do presidente da Arena, 

senador José Sarney, Nelson Marchezan 
disse que não recebeu nenhum documento 
assinado por deputados arenistas solicitan
do um reexame da emenda do MDB. 

— A recomendação da Comissão 
Executiva para a rejeição da emenda ocorre 
em função da inoportunidade. Vejam que o 
MDB tem o pluripartidarismo no seu 
programa, mas tem até documento interno 
contra a criação de novos partidos políticos, 
disse Marchezan. 

Quanto à possibilidade da Arena fechar 
questão contra a emenda que restabelece a 
autonomia politica das capitais, Marchezan 
insistiu em afirmar que prefere discutir com 
os deputados. "Vou fazer gestões no sentido 
de deixar claro que a grande maioria do par
tido é favorável as eleições diretas, mas que 
no momento a matéria e inoportuna". 

O deputado Wilson Braga (Arena—PB), 
um dos signatários do documento que pede 
a revisão do posicionamento da Arena sobre 
a emenda Mauro Benevides, disse ontem 
que ao assinar o documento não estava se 
filiando a um grupo de dissidentes ou rebel
des, "como estão dizendo por ai". 

— O documento é apenas um apelo para 
a Arena reunir as suas bancadas no Senado 
e na Câmara e discutir um provável ree
xame de sua posição contra o restabele
cimento de eleições diretas para as Pre
feituras das capitais, — explicou o depu*-
tado — não se trata, portanto, de bloco dis
sidente ou de rebeldes. J 


