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O presidente Sarney deseja, realmente, 
que a Constituinte defina, o quanto antes, o 
problema da duração do seu mandato. Ele 
apontou ontem ao líder do PMDB na Câma
ra, deputado Luiz Henrique, razões de Esta
do, internas e externas, para justificar seu 
pedido. As internas seriam o preocupante 
quadro sócio-econômico, e externas a rene
gociação da dívida com bancos internacio
nais. A noite, nota oficial do Planalto confir
mou o pedido. 

Já o presidente da Constituinte, Ulysses 
Guimarães, informou que o mandato de Sar
ney será definido na Comissão de Organiza
ção dos Poderes e Sistema de governo, que 
terá competência para decidir sobre todos 
os assuntos relacionados com o Poder Exe
cutivo. 

Ulysses Guimarães disse, no entanto, 
que desconhece a intenção do presidente 
Sarney de ter o seu mandato definido o mais 
rápido possível, para fortalecer a sua posi
ção na renegociação da dívida externa. "Eu 
conversei longamente hoje pelo telefone 
com o presidente Sarney, e ele não me disse 
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Sarney insiste: definam logo o mandato. 
Por razões "internas e externas", ele pediu ao líder do PMDB que a Constituinte resolva logo se deve ficar quatro, cinco ou seis anos. 

nada" — afirmou. Ulysses explicou, ainda, 
que a duração do mandato presidencial se
rá discutida, inicialmente, na subcomissão 
do Poder Executivo e depois na Comissão 
de Sistematização. "Caberá ao plenário a 
decisão final sobre o assunto, inclusive de
finir se o assunto será tratado no Capítulo 
das Disposições Transitórias" — salientou. 
Acrescentou, contudo, que, "no momento 
oportuno", serão feitas sondagens junto à 
bancada do PMDB para se conhecer a opi
nião dos peemedebistas sobre a duração do 
mandato do presidente Sarney. Ulysses ga
rantiu, porém, que não acertou nenhum es
quema com o presidente sobre o assunto. 

Franqueza 
Ao contrario ao presidente do PMDB, 

da Câmara e da Constituinte, que sequer 
falou em prazo, o líder Luiz Henrique — 
que ontem teve sua primeira conversa, fran
ca e reservada, com o presidente da Repú
bl ica — garan t iu ao p res iden te que o 
PMDB, ao contrário do que vem sendo noti
ciado, não assumiu posição radical para re-
duzir o seu mandato. Para o PMDB, segundo 

revelou o líder a deputados do seu círculo, 
qualquer proposta que pudesse implicar o 
mandato presidencial de menos de quatro 
anos seria considerada "até impatriótica". 

Luiz Henrique disse ao presidente que 
o partido não pretende promover a redução 
do seu mandato, ao defender a soberania da 
Constituinte, por intermédio dos chamados 
projetos de decisão. Esta proposição, se
gundo o líder, teria, exclusivamente, o obje-
tivo de garantir os trabalhos e as decisões 
da Constituinte. 

Após audiência de meia hora com o pre
sidente Sarney ontem, o líder do governo e 
da maioria, deputado Carlos SanfAnna, dis
se que não recebeu do chefe do governo 
qualquer orientação para obordar, no Con
gresso, a questão da duração do mandato 
presidencial. "Acho que ainda não é a hora 
certa para se falar sobre isso" — justificou. 

Algumas lideranças do PMDB no entan
to, procuraram discutir o assunto ontem, 
revelando as contradições vividas pelo par
tido. O senador Már ;o Covas, antes de em-
barcar para Brasília, defendeu como conso

lidação da democracia a eleição direta para 
presidente já em 1988. "Mas acho que a 
Constituição deveria fixar o futuro mandato 
em cinco anos" — frisou. Já o governador 
eleito da Bahia, Waldir Pires, mostrou-se, 
no Rio, contrário a qualquer campanha pe
las eleições diretas no momento, defenden
do inclusive um mandato de cinco anos para 
o presidente Sarney. "Um mandato de qua
tro anos é pouco produtivo para qualquer 
governo e o de seis anos é muito longo", 
assinalou. 

Favorável ao mandato de quatro anos o 
deputado Hélio Duque (PMDB-PR) disse 
que ao defender o período de seis anos para 
Sarney o PFL "está blefando", já que possui 
124 parlamentares dos 565 no Congresso, 
ficando o PMDB com 303. Embora ressaltas
se a minoria do PFL, Duque acabou reco
nhecendo que atualmente o PMDB "é uma 
arca de Noé sem Noé; tem todo tipo de 
bicho". 

Líder na Constituinte 
Durante o café da manhã no Palácio da 

Alvorada, o líder Luiz Henrique ouviu ain-

da do presidente a promessa de que ele irá 
conversar com o senador paulista Mário Co 
vas sobre sua candidatura a líder do PMDB 
na Constituinte, tendo em vista que Luiz 
Henrique, também candidato, prometeu re
nunciar ao cargo de líder na Câmara se for 
derrotado na disputa pela l ide rança na 
Constituinte. Depois desse primeiro encon 
tro mais demorado, Sarney pediu que o par 
l amen ta r catar inense procure conversar 
sempre com ele. "Precisamos conversar 
mais, você precisa aparecer mais" — quei-
xou-se o presidente. 

O líder do PMDB voltou ontem ao Con 
gresso convencido de que, de ora em diante, 
será o interlocutor do partido junto ao che 
fe do governo, mesmo sem reduzir ou atin
gir a missão de Carlos SanfAnna. Estima-se 
nos meios peemedebistas que após o café 
da manhã de ontem dificilmente o partido 
aceitaria alimentar qualquer medida legis
lativa para a realização da eleição presi
dencial em 1987 ou 1988. A sucessão de Sar
ney, salvo imprevistos, ficaria para 1989 ou 
1990 

Os líderes Luiz Henrique e Fernando Henrique, do PMDB, participaram ativamente dos conchavos no plenário, sob a direção de Ulysses Guimarães, que no final da tarde firmou acordo com os líderes dos partidos sobre o regimento e o funcionamento da Câmara 

OPMDB e o PFL lançaram mão de dife
rentes táticas para, enfim, entrar em 
entendimento e votar amanhã o substi

tutivo do relator Fernando Henrique Car
doso ao regimento interno da Constituinte. 
Ontem, depois de uma longa reunião com 
Ulysses Guimarães, os líderes Luiz Henri
que (PMDB) e José Lourenço (PFL) pare
ciam satisfeitos. Ambos comemoravam a tá-
tica empregada: o PMDB pediu muito e con
seguiu o razoável; o PFL fez muito barulho 
contra os projetos de decisão, denunciando 
que a intenção oculta era reduzir o mandato 
presidencial, mas sabia que o Planalto acal
maria o PMDB em relação a isso. 

Para fechar o acordo dos líderes, o dis
cutido parágrafo 7° do artigo 57 do regimen
to acabou sofrendo ontem uma última modi
ficação — e agora é uma mistura do início 
da emenda do deputado Maurílio Ferreira 
Lima (PMDB-PE) com o final da proposta de 
Fernando Henrique. A única novidade é a 
criação da figura dos "atos soberanos da 
Constituinte" — e o tal 7o parágrafo ficou 
com a seguinte redação: 

"O projeto de decisão destina-se a so-

brestar medidas que possam ameaçar os 
trabalhos e os atos soberanos da Assem
bleia, necessitando ter o apoiamento de um 
terço dos constituintes e será submetido a 
parecer prévio da Comissão de Sistematiza
ção, que o fará no prazo de cinco dias, ca
bendo ao plenário, em dois turnos de dis
cussão e votação, e por maioria absoluta, a 
decisão final, sendo arquivado, definitiva
mente, se receber parecer contrário". 

O novo texto do parágrafo foi antecipa
do ontem pelo líder do PMDB Luiz Henri
que, que explicou: com isso, a Constituinte 
apenas pode se defender, jamais tomar ini
ciativas. E citou como exemplo as medidas 
de emergência que, se forem decretadas, e 
a Consti tuinte entender serem elas uma 
ameaça à soberania de seus trabalhos, a 
própria Assembleia poderá sustá-las. 

O PFL pretendia evitar a redação que o 
relator dera ao 7o parágrafo do artigo 57 
que, segundo sua interpretação, abriria ca
minho para anular do texto constitucional 
os dispositivos que tratam do estado de 
emergência. E acha que conseguiu. Toda a 
reação do PFL contra o projeto de decisão 
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sai o acordo. 
tinha em mira, na verdade, impedir que as 
esquerdas eliminassem do texto da atual 
Carta as chamadas salvaguardas do Estado. 
Os demais temas polémicos foram supera
dos nas conversas ent re os l íderes do 
PMDB, PFL, PDT, PTB e PCB. O acordo, 
porém, não recebeu apoio das lideranças do 
PC do B e do PT. 

Tudo acertado 
Resolvido o ponto mais polémico do re

gimento, o líder do governo, deputado Car
los SanfAnna, assinalava ontem à noite que 

o acordo já está "praticamente selado". Em
bora reconheça que ainda faltam alguns 
ajustes finais, ele acredita que os 120 desta
ques solicitados possam ser reduzidos a 20, 
no máximo: "Muitos que foram apresenta
dos são apenas uma tomada de posição par
tidária, muito mais para constar dos anais 
da Constituinte que propriamente para al
terar substancialmente o regimento". 

Resolvida a questão dos destaques, San
fAnna prevê que a votação será mais facil
mente encaminhada. E acredita também 
que não haverá problema de quórum. O lí
der Luiz Henrique concorda — e espera 
para hoje uma "verdadeira festa cívica" 
com a aprovação do regimento: "Assim po
deremos iniciar rapidamente os trabalhos 
de elaboração da nova Constituição". 

Mesmo assim, o PDT, PT, PSB e PC do B 
duvidavam ontem da possibilidade de um 
acordo, reiterando sua posição em favor da 
soberania da Constituinte. Na opinião do 
líder do PTB, Gastone Righi, o regimento 
será aprovado hoje de qualquer forma — 
"ainda que cada constituinte tenha uma ob-
jeção a esse regimento". "É inacreditável o 

que vai acontecer", previu Righi. "Vamos 
acabar aprovando o regimento interno por 
pressão da opinião pública". 

Costura Final 
Ulysses Guimarães também estava sa

tisfeito ontem com o desfecho da questão 
Bem-humorado, mesmo depois de um dia 
bastante agitado, ele passou o final da tarde 
recebendo parlamentares em seu gabinete 
e acertando os detalhes finais do acordo 
para a votação de hoje. Quanto à duração do 
mandato presidencial, Ulysses acabou es
friando um pouco o debate: "O assunto será 
definido pelo plenário da Constituinte". 

No início da tarde, Ulysses abriu a pri 
meira sessão ordinária da Constituinte de
pois dos feriados do carnaval, anunciando a 
presença, na Casa, de 135 parlamentares 
Mas teve que suspendê-la, pois no plenário 
não havia mais de 50 constituintes. Meia 
hora depois, o quórum de 94 não havia sido 
alcançado, mas a sessão foi reaberta. O de
putado Aluízio Campos ^PMDB-PB) ocupou 
a tribuna para registrar que o ex-deputado 
Raymundo Ásfora "deixou voluntariamente 
a vida terrena". -

A Câmara dos Deputados terá 
assegurado o direito de se reunir to
das as segundas-feiras, a partir das 
14 horas e durante quatro horas, e 
extraordinariamente às sextas-fei-
ras à tarde (no caso de matéria de 
relevante interesse nacional), segun
do ficou decidido, ontem, em reu
nião dos líderes partidários na Câ
mara. 

Esse funcionamento, no entan
to, será um pouco limitado, uma vez 
que as comissões técnicas permanen
tes da Câmara não funcionarão, e 
as sessões serão divididas em peque
no; expediente (pinga-fogo), grande 
expediente (comunicações mais lom-
cas, de meia hora, dos deputados) e 
comunicação de lideranças (exclusi
va para manisfestação de posições 
dos líderes). 

No entender do líder do governo 
na Câmara, Carlos SanfAnna, es
sas sessões fora da Constituinte ser
virão para que os parlamentares le
vantem os problemas regionais neste 
foro, deixando para a Assembleia 
Nacional os problemas mas subs
tanciais, de ordem constitucional. O 
Senado também funcionará na se-
gunda-feira, e seu regimento poderá 
ser votado hoje. 

Pelo regimento interno perma
nente da Assembleia Nacional 
Constituinte, proposto pelo líder do 
PMDB no Senado, Fernando Henri-
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que Cardoso, a Constituinte se reuni
rá de terça a quinta-feira, das 14 às 
18 horas, e às sextas-feiras, das 9h30 
às 13h30, abrindo, na segunda e na 
sexta-feira, espaço para reuniões do 
Senado e da Câmara. 

Assim em mais uma demonstra
ção de sua habilidade política, o 
presidente da Câmara, do PMDB e 
da Constituinte, deputado Ulysses 
Guimarães, conseguiu acalmar os 
ânimos dos lideres do PFL, José 
Lourenço; do PDS, Amaral Neto; e 
do PTB, Gastone Righi; que preten
diam forçar o reinício das ativida-
des da Câmara ontem. Depois de 
convidá-los para uma reunião de li
deranças, no final da tarde, para 
examinar a questão, Ulysses conse
guiu convencê-los de que nunca de
fendeu a plena inatividade da Câ
mara e do Senado. Ele mostrou aos 
líderes que a Câmara poderia fun
cionar uma vez por semana, ordina
riamente, e, em outras vezes, extraor
dinariamente, em caso de necessi
dade. 

Além disso, e apesar das restri
ções do PT e de outros partidos ideo
lógicos, Ulysses e as lideranças dos 
maiores partidos conseguiram evi
tar a organização das comissões téc
nicos da Câmara e a eleição de seus 
presidentes e vice-presidente. Segun
do Ulysses, quando houver necessi-
dade de votar um projeto, a presi-

dência da Câmara poderá indicar 
relatores ad hoc, conforme prevê o 
regimento interno. 

Sem sessão 

Apesar do fim do "recesso de 
carnaval", e enquanto Ulysses reu
nia os líderes do PDS, PFL e PTB 
para tratar do funcionamento da 
Câmara, a Casa permaneceu sem 
funcionar, ontem. O serviço de ta
quigrafia esteve a postos, embora 
com ordens de nada registrar se al
guém, "sem autorização", tentasse 
abrir os trabalhos. Ninguém tentou. 
Nem mesmo o líder do PDS, Amaral 
Neto, que na sexta-feira fizera ques
tão de se inscrever para falar na 
sessão de ontem, forçando sua aber
tura. Amaral Neto aceitara o convi
te de Ulysses para discutir o assunto 
e acabou não comparecendo à ses
são. Mais tarde quando Ulysses 
abriu a sessão da Constituinte 
anunciando os entendimentos para 
compatibilizar o funcionamento do 
Congresso com a "atividade preemi
nente" da Constituinte, o deputado 
José Lourenço, líder do PFL, o 
aplaudiu. E Amaral Neto explicou: 
Ao contrário do que "alguns jornais 
deram a entender", não pretendera, 
ao se inscrever para falar na sessão 
de ontem, lançar nenhum desafio a 
Ulysses Guimarães. 

SENADO 
A primeira sessão: 

pura rotina. E um plano: 
funcionar pouco. 

Antes mesmo de a Constituinte 
ter aprovado seu regimento interno, 
definindo como será o funcionamen
to do Congresso, o Senado realizou, 
ontem, a primeira sessão ordinária 
da atual legislatura. A sessão foi 
praticamente dedicada à leitura de 
mensagens do Executivo, de ofícios 
da Câmara dos Deputados, à comu
nicação de mudanças no regimento 
interno da Casa e ao discurso de 
despedida do senador Marcelo Mi
randa, eleito governador de Mato 
Grosso do Sul. O senador Hugo Na
poleão, do PFL do Piauí, fez tam
bém seu discurso de estreia na Casa, 
citando editorial de O Estado de S. 
Paulo, contrário ao recesso branco 
do Congresso. 

A exemplo da Câmara, o Sena
do só deverá funcionar uma vez por 
semana — às segundas-feiras, das 
14 às 18 horas, em sessão ordinária, 
e, extraordinariamente, por solicita
ção de um terço dos senadores e pelo 
presidente. OS líderes partidários, 
reunidos ontem à noite no gabinete 
de Fernando Henrique Cardoso, de
cidiram alterar a proposta do presi
dente Humberto Lucena que, se apli
cada, permitiria sessões diárias em 
plenário, mas em horário não coin
cidente com as reuniões da Consti
tuinte. 

As novas normas deverão ser 

votadas hoje de manhã pelo plená
rio do Senado. 

Os líderes do PMDB, do PFL, do 
PDS, do PTB e do PDC resolveram, 
também, sustar a instalação das co
missões técnicas do Senado, até a 
promulgação da nova Constituição. • 
Só será instalada a Comissão de 
Fiscalização Financeira, "por força 
de dispositivo legal", segundo expli
caram os líderes. 

Os pareceres a projetos even
tualmente examinados serão profe
ridos oralmente, em plenário, por re
latores ad-hoc — indicados pelo pre
sidente. A posição dos líderes do Se
nado, contrariando posição de 
Humberto Lucena, atendeu às pon
derações de Ulysses Guimarães, que 
sempre se colocou contra o funciona
mento normal da Câmara e do Se
nado, simultaneamente com a As
sembleia Constituinte. 

Mensagens 
Entre as mensagens encaminha

das pelo presidente da República 
durante o recesso, várias continham 
indicações de embaixadores para 
novos postos e serão submetidas à 
Comissão de Relações Exteriores. 
Foram indicados o ministro de pri
meira classe, Rubens Barbosa, para 
exercer a função de embaixador-
chefe da delegação para o desarma-
mento e os direitos humanos, em Ge-

nebra; o ministro de segunda classe, 
Jayme Villa-Lobos, para embaixa
dor do Brasil na República do Ga
bão; Carlos Alberto Leite Barbosa, 
embaixador do Brasil na Itália, pa
ra, cumulativamente, exercer a fun
ção de embaixador junto à Repúbli
ca Popular da Albânia. 

Foram ainda designados os di
plomatas Luís Fernando do Couto 
Nazaré, para chefiar, cumulativa
mente com a embaixada de Moçam
bique, a embaixada no Reino do Le
soto; Oswaldo Biato, embaixador em 
Gana, para exercer também a em
baixada na Libéria; Aloysio Mares 
Dias Gomide, para ser embaixador 
no Haiti; José Guilherme Merquior 
para ser embaixador no México; Guy 
Mendes Pinheiro de Vasconcelos, 
atualmente embaixador em Guiné-
Bissau, para ser também embaixa
dor juanto à República da Guiné; 
Cláudio Garcia de Sousa, para em
baixador junto à Confederação Hel
vética; e Sérgio Ruanet, para ser em
baixador na Dinamarca. 

Foram também lidas, entre ou
tras, as mensagens presidenciais in
dicando Francisco de Assis Toledo 
para ministro do TFR, e o almiran-
te-de-esquadra Luís Leal para ser 
ministro do STM, na vaga aberta 
pela aposentadoria do almirante-
de-esquadra Júlio Bierrenbach. 
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