
Sanf Anna, com Samey: nem uma vírgula 

MANDATO 
Pedido de Sarney: definam logo a questão. 

O presidente José Sarney quer 
uma definição da Assembleia Nacio
nal Constituinte quanto à duração de 
seu mandato, antes da próxima via
gem que fará ao Exterior, prevista pa
ra fins de maio. O deputado federal 
Maurílio Ferreira Lima (PMDB-PE) 
— discordando frontalmente do mi
nistro Marco Maciel, que defende e dá 
como certo e legal o mandato de seis 
anos para o presidente José Samey — 
ressaltou ontem, no Recife, ser juridi
camente viável a redução do mandato 
presidencial pela Assembleia Nacional 
Constituinte. 

"Politicamente esteja é um assun
to definido pelo próprio Tancredo Ne
ves, que assumiu o compromisso irre
movível de que o governo de transição 
seria de quatro anos", afirmou Maurí
lio, frisando que o momento oportuno 
para a fixação do tempo de duração 
do mandato de Sarney será na redação 
das "disposições transitórias" da 
Constituição. Este capítulo, o último a 
ser elaborado pelos constituintes, pro
vavelmente no final do ano, permite 
alterações no texto constitucional vi
gente. 

A solicitação do presidente Sar

ney, de fixação do período de duração 
de seu mandato pela Constituinte, foi 
feita anteontem à noite, no Palácio da 
Alvorada, ao receber o líder do PFL, 
José Lourenço; seu secretário-geral, 
Saulo Queiroz; e o deputado Jaime 
Santana (MA). A atitude foi interpre
tada como uma tentativa de Samey de 
arrebatar de seus inimigos (principal
mente os que se julgam presidendá-
veis) a bandeira das eleições diretas 
para a Presirfênda da República. Além 
disso, Samey estaria rechaçando a crí
tica que lhe fazer até mesmo os polí
ticos que lhe são muito chegados, de 

que o governo está caminhando a re
boque dos acontecimentos, em vez de 
comandá-los. 

Saulo Queiroz, diante da dedsão 
de Sarney de colocar em discussão seu 
mandato, deddiu-se por um contra-
golpe ante o PMDB. Se o projeto do 
regimento interno da Constituinte for 
aprovado, segundo o parecer do rela
tor Fernando Henrique Cardoso, no 
dia seguinte ele começará a recolher 
assinaturas para um projeto de dedsão 
fixando em sds anos o mandato do 
presidente José Samey. 


