
/ ^amÊJLcntica quem 
' e contra prorrogar 

mandatos partidários 
BRASILIA (O GLOBO) - O 

presidente do PDS, senador Jo
sé Sarney, disse ontem que "os 
políticos da Oposição que são 
contrários ao projeto que de
lega poderes à convenção par
tidária nacional para fixar o 
mandato dos diretórios estão 
colaborando com a criação de 
um clima favorável ao adia. 
mento das eleições, com a con
seqüente prorrogação dos 
mandatos parlamentares. 

Sarney explicou que a indefi
nição sobre o tempo de duração 
dos atuais mandatos partidá
rios acabará fazendo com que 
os partidos cheguem á época 
das convenções para indicação 
de candidatos sem diretórios 
organizados. Caso isso venha a 
ocorrer, na sua opinião "será 
dado mais um argumento aos 
políticos que desejam prorro
gar seus próprios mandatos, 
mediante o adiamento das elei
ções." 

— Se os partidos não tiverem 
diretórios organizados não po
derão indicar candidatos. Isto, 
naturalmente, será usado pelos 
políticos que querem a prorro-

I gaçâo. Criado o impasse, dirão 
| que a solução é não realizar o 

pleito — afirmou Sarney. 
Sarney estranhou as acusa

ções de parlamentares dos par
tidos de Oposição à iniciativa, 
dizendo que fora firmado um 
acordo entre as direções parti
dárias para apoiar o projeto, 
que deverá ser apresentado no 
Senado. 
PROJETO 

Pelo esboço do projeto de lei 
que foi levado á apreciação do 
ministro-chefe do Gabinete Ci
vil, Leitão de Abreu, a conven
ção nac^nal determinará o 

prazo do mandato partidário, 
que não poderá exceder a três 
anos. Em caso de aprovação da 
proposta, que ainda não foi 
apresentada à Mesa do Senado, 
os atuais dirigentes teriam 
mais dois anos de mandato. 

Alegam os políticos que a 
realização de convenções este 
ano e no próximo — estas últi
mas para indicar os candidatos 
ao pleito de 1982 — implicaria 
enormes gastos para os cofres 
partidários. 

A atitude de alguns parla
mentares do PDS, que votaram 
contra a proposta de prorroga
ção dos mandatos partidários 
na Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara, também 
causou estranheza à direção do 
partido. 
PMDB NEGOCIA 

Aexecut ivanac iona ldo 
PMDB decidiu autorizar o pre
sidente do partido, Ulysses 
Guimarães, a negociar com o 
presidente do PDS, José Sar
ney; a elaboração de projeto fa
cultando aos partidos a prorro
gação dos mandatos dos diretó
rios. 

A proposta que será levada a 
Sarney, segundoinformouo 
líder na Câmara, Odacir Klein, 
é de que se aprove projeto "a-
tribuindo aos partidos compe
tência para decidir sobre a rea
lização das convenções, em ca
ráter permanente, e não ape
nas de forma transitória". 

Klein explicou que a decisão 
d a executiva partiu do reco
nhecimento da dificuldade que 
o partido teria em organizar as 
convenções municipais até o 
mêsdeoutubro, etambém do 
desejo de aperfeiçoara legisla-


