
Sarney não 
das eleições no Congresso 

O presidente do PDS, senador 
José Sarney, se recusou ontem a 
fazer prognósticos sobre a disp ^ n 
pela presidência da Câmara, embora 
tenha defendido a manutenção do 
critério pluripartidário na direção 
das Casas legislativas, enquanto o 
2.° vice-presidente do Senado, 
Dinarte Mariz (Arena-RN)# asse
gurava que o posto está ganho para 
o candidato não-oficial, Djalma 
Marinho, porque «esta é uma ten
dência da Casa que só tende a ceres -
cer todo o tempo». 

Por sua vez, o líder do governo, 
deputado Nelson Marchezan, vem 
desenvolvendo contatos entre seus 
liderados para aparar arestas, seja 
decorrentes de eventuais desenten
dimentos com ele, seja por descon
tentamentos com o tratamento dis
pensado aos parlamentares pelo 
poder Executivo. Ontem, ele foi ad
vertido por vários de seus vice-
líderes para o risco de não obter 
quorum na reunião da bancada, con
vocada para o dia 2 de dezembro, 
para escolha dos candidatos do par
tido á presidência, primeira vice-
presidência, l . a e 3.a secretarias das 
Casas. Isto porque muitos depu
tados pretendem deixar Brasília 
domingo, logo após a convenção do 
PDS, seja para voltar a seus Es
tados, seja para viagens ao exterior. 

A falta de apoio da maioria da ban
cada estimularia a disputa por todos 
os postos no plenário, seguindo o 
exemplo de Djalma Marinho. 

CONSTITUIÇÃO 

2 6 NOV 1980 
A designação de uma comissão 

de juristas e políticos, destginada a 
oferecer subsídios para elaboração de 
ampla reforma da Constituição, será 
a primeira tarefa do PDS, logo após 
sua constituição definitiva, anunciou 
ontem o presidente do partido, 
senador José Sarney. Ele se recusou, 
porém, a declinar os nomes das 
personalidades que comporão os ór
gãos, alegando que a escolha depen
derá de consultas a seus correli
gionários. 

«Achamos que o pais necessita 
de uma reforma ampla da Consti
tuição que venha adequá-la á nova 
realidade brasileira decorrente da 
revogação do AI-5, da amostra da 
reforma partidária e do projeto de 
abertura. Nós devemos nomear 
comissão logo que o partido se cons -
ítitua definitivamente para elabo
ração de estudos que sirvam de sub
sídios à mudança da carta Magna. 
Será tarefa que irá coroar o processo 
de abertura», disse Sarney. 


