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Sarney coordena ação 
ctóPDSem matérias de 
interesse do Governo 

BRASILIA (O GLOBO) - O 
presidente do PDS, senador Jo
sé Sarney, coordenará pessoal
mente a condução dós assuntos 
políticos de interesse do Gover
no que exijam uma definição 
do partido, dentro da nova 
orientação imprimida pelo pre
sidente Aureliano Chaves e pe
lo chefe do Gabinete Civil da 
Presidência da República, mi
nistro Leitão de Abreu. 

Na manhã de ontem, Sarney 
debateu com o líder do Gover
no na Câmara, Cantídio Sam
paio, a tramitação de projetos 
de lei e emendas constitucio
nais mais importantes, como a 
reforma da legislação eleitoral 
e o projeto que visa a sanear as 
dificuldades econômicas do sis
tema previdenciário brasilei
ro. 

À tarde, após a visita de Au
reliano Chaves ao Congresso, 
José Sarney conversou com o 
líder do Governo no Senado, Ni
lo Coelho, e com o relator da 
comissão mista que examina o 
projeto da Previdência Social. 
SUBLEGENDAS 

O deputado Carlos Alberto 
(PDS-RN) apresentou ontem 
duas emendas com o mesmo 
sentido ao projeto do Governo 
sobre sublegendas: numa, a 
sublegenda "poderá ser consti
tuída" (na outra, "ficará auto-
maticamente constituída") se 

for requerida por um senador e 
por um mínimo de deputados 
correspondente a dez por cento 
da representação federal do 
respectivo partido. Com essas 
emendas, passa a 16 o número 
de propostas que pretendem 
mudar o projeto de lei original 
do Governo. 

O prazo de recebimento de 
emendas termina amanhã e o 
relator na Comissão/Mista, de
putado Ricardo Fiúza, terá até 
o próximo dia 13 para apresen
tar o seu parecer. 

NOVA COMISSÃO 

— Foi instalada ontem co
missão mista destinada a apre
ciar quatro propostas de emen
da á Constituição que restabe
lecem as eleições diretas para 
prefuito e vice-prefeito das ca
pitais e de estâncias hidromi-
nerais. O deputado Josias Leite 
(PDS-PE) foi indicado para re
latar as propostas, de autoria 
dos deputados Hélio Garcia 
(PP-MG), Navarro Viera 
(PDS-MG) e Júnia Marise 
(PMDB-MG) e do senador 
Mauro Benevides (PMDB-
CE). 

A comissão mista terá prazo 
até o próximo dia 7 para rece
bimento de emendas às quatro 
propostas, devendo o relator 
apresentar o seu parecer no dia 
27. 


