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Sarney vai consultar 

Brasília — O presidente postas de emendas constitu
ída Arena, s^nifl^T -T n * *—cíomais, -a serem formaili-

íey (MA), anunciou on- zadas na próxima semana, 
térnTjne consultará as bases 
partidárias, citando especi
ficamente o Diretóráio Na
cional e ais bancadas na Ca
mará e no Senado, sobre o 
r é s t a b e l e c i m e n t o das 
eleições mas Capitais. Ele 
rétfoníhece quie há opiniões 
idÉvéirgentês no Partido mas 
espiem qiuie a decisão dia 
maioria seja acatada por 
todos. 

O Senador Lázaro Barbo
sa; (MDB-GO), que proporá 
a extinção dos municípios 
de interesse da Segurança 
Nacional e estancias hidno-
imineirais, manifestou ontem 
a convicção de que no en
contro dos presidentes da 
Arena e do MDB, Senador 
Satney e Deputado Ulisses 
Guimarães (SP), respecti
vamente, sseirá debatida a 
autonomia, das Capitais e 
de todos os municípios. 

SEM DEFINIÇÃO 

Na tarde de ontem, o Se
nador Biônico Gastão Mul-
ler (Arena-MT) procurou o 
presidente da Arena para 
lhe comunicar que na pró
xima segunda-feira come
çará a recolher assinaturas 
para a p r e s e n t aç ã o de 
entendia constitucional reti
rando das Assembleias Le
gislativas o direito de exa
minar os nomes dos prefei
tos indicados para as Capi
tais. Eles seriam nomeados 
como se fossem Secretários 
de Estado. Oomo o Senador 
Muller ainda não tinha a 
justificativa de sua emenda 
redigida o exame da pro
posta foi adiado pelo Sena
dor Sarney para segunda-
f eira próxima. 

Piara o presidente da Are
na, a posição do Partido a 
respeito terá de ser defini
da após urna ' 'consulta h& 
bases partidárias. No Sena
do, o líder da bancada, Sr 
Jiáirbas Passarinho já rece
beu o Senador Gastão Mul-
lár e defendeu, publicamen
te, a tese de quie os prefei
tos das Capitais têm de per
tencer ao mesmo Partido 
que o governador a fim de 
«yitax prejuízos administra-
l4yos. Na Gamara, o líder 
Nelson Marchezan já está 
ciente de que vários deputa-
d o s arenistas pretendem 
vetar a emenda do Senador 
]v|aiuro Benevides. 

T*EMPO DE TRABALHAR 

ÍPara o Senador José Sar
ney não há uma obrigatória 
vinculação entoe essas pro^ 

e a tese da prorrogação ou 
não dos mandatos dos atu
ais prefeitos, vice-prefeitos 
e vereadoras. .Este assunto, 
inclusive, não o preocupa 
no momento, frisando que 
há várãios outros, também 
de grande importância polí
tica, a serem definidos an
tes. 

Ele se recusou a comen
tar a frase do f u t u r o 
Governador do Maranhão, 
Sr João Castello, a favor da 
prorrogação dos mandatos 
sob o argumento de que es
tamos "ém tempo de traba
lhar, não em tempo de elei
ções". Limitou-se a di2er 
que é uma opinião a ser ou
vida, "como a dos outros 
companheiros"-

VICE-LIDER CONTRA 

Vice-líder do MDB, o 
Senador itamar F r a n c o 
(MG) disse ontem não com
preender por que a Oposi
ção ainda não tomou uma 
decisão quanto ao prazo a 
se restabelecido para elei
ções nas Capitais e muni
cípios de. .segurança nacio
nal i© estancias hidromine-
rais, caso sejam aprovadas 
as emendas dos Senadores 
Mauro Benevides e Lázaro 
Barbosa, O Senador é con
tra a prorrogação dos man
datos dos atuais prefeitos. 

Na bancada do MDB no 
Senado deve. prevalecer a 
tese de que, aprovadas as 
emendas Benevides e Láza
ro, sejam realizadas de 
•imediato eleições nas Capi
tais e nesses municípios, 
com os mandatos. durando 
até 1982 quando haverá 
eleições municipais. 

Para o Senador Lázaro 
Barbosa não há nenhuma 
dúvida de que o MDB não 
abrirá mão do restabele
cimento das eleições daretas 
em todos os níveis. E1 e 
acredita que o presidente 
da Oposição, Deputado Ulis
ses Guimarães, comunicará 
o fato à direção da Arena. 
Não acredita, porém, que 
haja possibilidade de o Par
tido colocar isso como uma 
questão básica para qual, 
quer entendimento politico^ 
com a Arena-

r 


