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Sarney responsabiliza as 
Brasília — O presidente do 

PDS, Senador José Sarney, dis
se ontem ao Vereador Ricardo 
Oberlander, do PMDB de Nite
rói, que a questão das eleições 
municipais coloca para os Par
tidos de oposição a seguinte 
alternativa: prorrogar os man
datos, adiando o pleito até 
1982; ou esperar que se crie 
uma situação que não nos dei
xará ao Governo outra alterna
tiva senão assistir à nomeação 
de interventores municipais pe
los Governadores. 

Posteriormente, em entrevis
ta, os Senadores josé Sarney e 
Jarbas Passarinho afirmavam a 
mesma coisa, sendo que o pri
meiro garantiu que a posição 
do PDS é pela coincidência de 
mandatos em 1982, com a pror
rogação dos mandatos dos 
atuais prefeitos e vereadores, 
enquanto o Sr Nelson Marche-
zan reafirmou a disposição de 
obstruir todas as tentativas 
oposicionistas de viabilizar o 
pleito municipal através de al
terações na legislação eleitoral. 

NÃO HÁ IMPASSE 

Èm seu gabinete, o Senador 
Jarbas Passarinho lembrava 
que a bancada do PDS no Se
nado, em reunião realizada na 
noite de terça-feira, decidira 
não aprovar qualquer mudança 
na lei que tenha por objetivo 
viabilizar a eleição municipal 
deste ano. 

— A decisão, agora, está com 
a Oposição, que terá de esco
lher entre prorrogar os manda
tos de prefeitos e vereadores ou 
assistir ã nomeação de prefei
tos, pelos Governadores em to
dos os Estados. 

O Sr Jarbas Passarinho fazia 
tal comentário ao relembrar o 
seu encontro com o Ministro da 
Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, 
quando foi comunicar a decisão 
da bancada do PDS no Senado. 
A mesma comunicação o Sr 
Jarbas Passarinho fez ao Sena
dor José Samey, presidente do 
PDS, que se solidarizou com a 
teridència de seus compa
nheiros. 

Justificando a impossibilida
de de realização da eleição mu
nicipal este ano, o líder da 
Maioria no Senado lembrou 
que o país sofre,os efeitos de
vastadores de uma inflação as
cendente, que alcançou o índi
ce de 87% nos últimos 12 meses, 
"desaconselhando os gastos 
eleitorais que seriam fatalmen
te exigidos". 
- — Sofreríamos pressões de 
mais de 3 mil prefeitos e milha-
.res de vereadores para fazer 
obTas que estimulariam a infla
ção — acrescentou. 

Acentuou que, nesse caso, o 
Governo estaria malbaratando 
cerca de metade dos recursos 
que serão arrecadados com o 
empréstimo compulsório recen
temente criado sobre lucros 
acima de Cr$ 4 milhões, pois 
não teria outra fonte de renda a 
que recorrer para realizar obras 
em todo o país. 

Classificou de "uma insensa
tez" a disposição já revelada 
por diversos políticos oposicio
nistas de votarem contra a pro
posta de emenda do Deputado 
Anísio de Souza (PDS-GO), que 
prorroga até 1982 os mandatos 
dos prefeitos e vereadores, ex
plicando: 

~V— Não interessa à maioria 
dos políticos a intervenção nas 
prefeituras. Não interessa à 
oposição, que tem 700 prefeitos 
e o controle de Câmaras Muni
cipais de importantes cidades 
do interior. 

O Sr Jarbas Passarinho sub
meteu ao exame do presidente 
do PDS, Sr José Sarney, pro
posta do Deputado Nilton Car
doso (PP-MG), que dispõe so
bre a eleição indireta dos prefei
tos através das Câmaras Muni
cipais. O presidente do PDS 
não quis comentar o mérito da 
proposta. 

Admitiu o líder do Governo 
no Senado que muitas lideran
ças não aceitam a proposta do 
Sr Nilton Cardoso porque "se
ria institucionalizar a bionici-
dade', observando que existem 
muitos municípios com uma 
Câmara Municipal de sete ve
readores, tomando-se essa elei
ção' indireta totalmente maiú-

O Senador José Sarney, de 
sua parte, disse que a resolução 
da bancada do PDS no Senado, 
em favor da prorrogação dos 
mandatos de prefeitos e verea
dores, vai pesar na decisão de 
seu Partido, no conjunto. 
Acrescentou que a maioria da 
bancada na Câmara já se pro
nunciou favoravelmente à pror
rogação. 

— Tendo em vista esses da
dos — disse — e mais, que dois 
Partidos, pelo menos, não terão 
condições de se habilitar para 
as eleições (PT e PTB), o me
lhor carninho estaria na prorro
gação. A nomeação de inter
ventores municipais seria pior 
para todos/ 

O presidente do PDS discor
da do Senador Tancredo Neves, 
afirmando que não se cria um 
impasse político só porque a 
Oposição quer a eleição, mas 
não pode viabilizá-la, do mes
mo modo que o Governo quer 
adiá-la, mas não pode sozinho 
garantir a aprovação do projeto 
Anísio de Souza. 

- *— Se existir impasse — disse 
o Sr José Sarney —, até janeiro 
dbpróximo ano os governado
res serão obrigados a nomear 
interventores para todos os mu
nicípios, desaparecendo sim
plesmente a figura do vereador 
e da Câmara Municipal. Acho -
que não interessa ao Governo e 
nem à Oposição que aconteça 
isto. 

O presidente do PDS disse 
que.as lideranças seráo obriga
das a consultas às bases parti
dárias sobre qual deve ser a 
posição do Partido. Advertiu 
que "o PDS será pela coinci
dência — ou a prorrogação — 
pois não podemos violentar a 
posição dos nossos compa
nheiros". 

O líder da Maioria na Càma-
I&, Deputado Nelson Marche-
zaíi, afirmou que a bancada do 
Seu Partido continua disposta a 
negar urgência para a aprecia-
Dãp de matéri» lepriíjfativ- o"P 

Çeriha por objetivi» a v^uui;»-
ção do pleito municipal deste 
ano, "a fim de que o problema 
possa ser melhor examinado 
pejo PDS". 
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