garante que o PDS
aprova adiamento de pleito
m e prorrogação ^ç mandatos
o

Brasília -^ õ presidente do PDS, Senador
José Sarney, garantiu ontem que o seu Partido
assumia posição ostensivamente favorável à
aprovação da proposta de emenda constitucional
que suprime o pleito municipal deste ano e disse
aue espera uma atitude não passional da parte da
oposição, em face "da importância da matéria
para a evolução do processo de abertura democrática".
Ao mesmo tempo, o líder do Governo na
Câmara dos Deputados, Sr Nelson Marchegan,
acha que todos os deputaos do PDS votarão em
favor da aprovação úk emenda Anísio de Souza,
se a bancada, que se deverá reunir na segunda
quinzena deste mês, optar pela prorrogação de
mandatos, conforme dispõe a proposição do
Deputado goiano.

a comissão nacional provisória
de seu Partido já se manifestou,
oficialmente, em favor da prorrogação de mandatos, quando
reconheceu que não existem
condições para a realização do
pleito municipal deste ano.
— Se, por um desastre, não
votássemos a Emenda Anísio
de Souza, a alternativa escolhida seria muito pior, pois todos
marcharíamos para a nomeação de interventores nas Prefeituras municipais — disse.
Reiterou seu argumento de
que a realização de eleições municipais este ano é indispensável para a boa evolução do processo de abertura democrática,
"uma vez que estamos em meio
à reorganização de Partidos políticos e não há meio de se operar um regime democrático sem
Partidos políticos".

Em seguida, ao confirmar a
sua creaça de que o PDS votará
maciçamente
em favor da
E^"vída Anísio de Souza, o Senaaor José Sarney disse esperar ca parte da Oposição "um
tratamento não passional da
matéria", apelando para que o
bom senso das lideranças oposicionistas acabe predominando sobre os apelos aos radicalismos que de lá têm surgido, levando a maioria a apoiar a
aprovação da proposta de
emenda constitucional da prorrogação de mandatos dos prefeitos e vereadores.
O Deputado Nelson Marchezan, por sua vez, confirmou que
pretende convocar a bancada
do PDS para uma reunião na
segunda quinzena do mês em
curso, quando promoverá uma
votação secreta especificamente sobre a emenda prorrogaclonista, esperando que a maioria
se incline a seu favor.

