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O presidente da Arena, senador José 
Sarney Já iniciou, através de seus líderes na 
Câmara e Senado, sondagem junto às ban- j 
cadas de seu partido sobre a reforma par- ] 
tidária, trabalho que, como disse, será i 
demorado. Ele reafirmou que "jamais se \ 
pode construir a hipótese de que a refor- I 
mulação partidária virá enfraquecer ou 
diminuir o contingente de forcas políticas 
que constituem a Arena, integradas no ! 
governo". ; 

O dirigente partidário falou aos jornalis- [ 
tas depois de se avistar com o deputado ; 
Djalma Marinho (Arena-RN) , da comissão ! 
de constituição e justiça, a quem conclamou 
a prosseguir em seu trabalho de refor
mulação da Lei Orgânica dos Partidos. 

"Mantivemos reunião com os líderes 
Jarbas Passarinho e Nelson Marcheza*n — 
disse — ficando acertado que eles irão t 

Eromover não apenas consultas, como iam-
ém o debate para aferir as ideias básicas 

dos nossos parlamentares sobre o enca- l 
minhamento da reformulação partidária. A j 
presidência do partido, por outro lado, fará ( 
as mesmas consultas a dirigentes regionais, 
governadores, deputados estaduais e ve
readores. Eles serão descentralizados a 
nível estadual e então poderemos, numa 
segunda etapa, iniciar o trabalho já efetivo ; 
de formulação legal". * 

Como lhe indagassem quanto ao prazo 
para tais consultas, Sarney explicou: "um ', 
trabalho dessa natureza não pode ter prazo 1 
porque não se pode saber a que nível serão 
aprofundadas as discussões, como serão j 
colocadas as ideias das diversas correntes ! 

partidárias. 
Interrogado sobre se essa demora prés- , 

supunha a prorrogação dos mandatos dos 
prefeitos e vereadores, limitou -se a dizer: "o 
assunto está em fase conclusiva, devendo 
ser colocado no contexto de outras reformas 
que estão sendo estudadas". 

Ele reiterou ainda que "qualquer que 
seja o resultado da orientação a ser seguida, 
há um pensamento geral predominante que 
balizara toda a nossa açao: jamais pode- > 

' remos prescindir das estruturas partidárias 
já existentes nem da sua maioria parlamen
tar, que são precisamente os instrumentos 
que asseguram ao governo o seu respaldo no 
terreno administrativo e politico." 


