
O MANDATO 
Maciel quer os seis anos. E por acordo. 

O presidente José Sarney mani-
festou-se ontem contra o "projeto 
de decisão" que o secretário-geral 
do PFL, Saulo Queiroz, pretende 
apresentar para definir o mandato 
presidencial em seis anos. O proje
to de decisão teria base no parágra
fo 7o do artigo 57 do regimento in
terno da Constituinte. Segundo o 
porta-voz do Palácio do Planalto, 
António Frota Neto, que transmitiu 
o protesto do presidente, "Sarney é 
contra qualquer projeto de decisão 
porque entende que esse mecanis
mo cria um poder paralelo". 

O porta-voz disse ainda que o 
presidente pretendia esclarecer 
que não teve conhecimento anteci
pado da decisão do deputado de 
apresentar o "projeto de decisão", 
negando com isso que Sarney tenha 

transmitido a Saulo Queiroz, na se
mana passada, que a definição da 
duração do seu mandato daria 
maior estabilidade ao País em um 
momento em que estão sendo man
tidos entendimentos com os credo
res externos. De acordo com Frota 
Neto, Sarney foi bastante claro: 
"Não concorda com a criação de po
deres paralelos no País, o que vale 
dizer, tanto para os poderes Execu
tivo e Judiciário, como para o Le
gislativo". 

Esse ponto de vista, prosseguiu 
o porta-voz palaciano, decorre da 
necessidade "de construir a transi
ção democrática dentro do Estado 
de Direito". Para o presidente da 
República, fora desse prisma "o 
que existe é o caos". 

Mesmo discordando do "projeto 

de decisão" de Saulo Queiroz, o mi-
nistro-chefe do Gabinete Civil, Mar
co Maciel, acha possível um enten
dimento na Aliança Democrática 
para definir em seis anos o manda
to do presidente Sarney antes que o 
assunto conste da pauta da Consti
tuinte. Em hipótese alguma, enten
de o ministro, o regime da Assem
bleia deve permitir que se trate da 
duração do mandato — o que acon
teceria caso fosse aprovado o "pro
jeto de decisão" do secretário-geral 
do PFL. Maciel qualificou a atitude 
do deputado como "estritamente 
pessoal" que não tem nada a ver 
com a sua convicção pessoal, segun
do a qual Sarney deve ter resguar
dado o "direito adquirido" de seis 
anos de governo e, nas disposições 
transitórias da nova Carta, estabe
lecer um período de cinco anos pa-

ra o novo presidente da República, 
sem direito à reeleição. 

Após conversar com o ministro 
Maciel, ontem, o líder do PMDB, de
putado Luiz Henrique (SC), decla
rou que o governo não tem urgência 
para a questão do prazo do manda
to. "Mais importante que isso é o 
exame da crise social, da questão 
da dívida externa, do combate à in
flação", salientou. 

Ao contrário de alguns líderes 
e dirigentes do PMDB, o líder cata
rinense não insistiu na tese do 
mandato de quatro anos para Sar
ney, acrescentando que o assunto 
será examinado no momento opor
tuno, pela Comissão de Sistemati
zação, pois está incluído no capítu
lo das Disposições Gerais da nova 
Carta. 
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