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PDS abre hoje discussão sobre mandato 
Passarinho defende seis anos para Sarney, mas enfrenta uma forte oposição 

Passarinho, Afonso Camargo, José Richa, Álvaro Dias e Marcelo Cordeiro — a questão ao mandato do Presidente agita 

Não é a hora, diz Richa 

O senador José Richa >. 
(PMDB-PR) disse' 
ontem que o presi

dente José Sarney, ao pe
dir aos partidos de sus
tentação do Governo um 
acordo político em tornol 
de seu mandato, estál 
atropelando a questão cfoi 
mandato presidencial, | 
cuja discussão, segundo; 
ele, é inoportuna, até por- j 
que influencia os traba-l 
lhos da Assembleia Na-\ 
cional Constituinte. 

José Richa, um nomei 
sempre lembrado comol 
candidato potencial à\ 
Presidência da Repúbll-l 
ca, disse não entender 
porque "o Presidente es-\ 
tá querendo atropelar es-j 
sa questão", contestando* 
que a negociação da dívi-> 
da externa dependa dei 
uma definição do tempoi 
de governo do presidente-
Sarney, mesmo porque, 
observou, "o relaciona
mento internacional se 
faz entre países, e não en- j 
tre pessoas". > 

O senador Aftonso Ca
margo, 3" vice-presidente 
nacional do PMDB, vai 

I procurar o deputado 
Ulysses Guimarães, logo, 

i depois da aprovação do 
j Regimento Interno da 
Constituinte, possivel-

\ mente ainda hoje, para 
j sugerir que ele convoque 
1 a bancada de 305 consti
tuintes do partido para 
decidir a respeito da du
ração do mandato de Sar
ney, atendendo assim, a 
desejo do Presidente ma
nifestado ao líder Luís 
Henrique, no café da ma
nhã de anteontem, ir 

O senador paranaense 
acha que esta não seria a 
melhor oportunidade pa
ra que o presidente Sar^ 
ney pedisse ao PMDB 
uma definição sobre a du-
Iração de sua permanên
cia no poder, uma vez que 
entrou água no Plano 
Cruzado, o País atraves
sa uma das piores crises 
cambiais de sua história e 
não se acha em posição 
favorável para renego
ciar sua dívida externa 
com os credores estran
geiros. 

O ex-minístro dos 
Transportes acredita que 

lo PMDB terá de atender 
ao apelo do presidente da 
República, reuníndo-se 
para manifestar sua posi
ção. Pessoalmente, o se
nador Aftonso Camargo é 
(favorável a um mandato 
de quatro anos, lembran
do o compromisso que 
Tancredo Neves assumiu 
com o povo durante os 
comícios da campanha 
pelas diretas. 

Aftonso propõe que o 
Presidente escolhido em 
1988 tenha mandato de 
seis anos para que seu su
cessor seja eleito junto 
com o Congresso, em 
1994. A seu lado, o presi
dente do PMDB da Bahia, 
Genebaldo Correia, afir
mava que também deten
de o mandato de Quatro 
anos para Sarney. Gene
baldo concordava com 
Camargo em outro ponto: 
esta não é a melhor opor
tunidade para Sarney co
locar a questão da dura
ção de seu mandato. 

Cordeiro quer recompor Aliança 
"Somente com a recom

posição da Aliança Demo
crática, o Pais terá condi
ções de atravessar a pre
sente crise, que é essencial
mente política — antes de 
ser económica e social. E a 
recomposição da Aliança é 
missão a ser conduzida 
pessoalmente pelo Presi
dente da República". A 
avaliação é do deputado 
Marcelo Cordeiro (BA), 
candidato do PMDB à Ia 

Secretaria da Assembleia 
Nacional Constituinte. 

Cordeiro vê na fragmen
tação da base parlamentar 
do Governo "uma porta 
aberta para a desestabili
zação do processo demo
crático". E adverte: "Ou a 
Aliança se recompõe ou te
remos enormes dificulda
des para realizar o projeto 
democrático que se busca 
com a Constituinte". Ele 
considera uma "aventura" 
a tentativa de articulação 
de uma base parlamentar à 
revelia dos comandos par
tidários, algo como "o par
tido do Sarney". A recom
posição da Aliança, para 
ele, começa com a reforma 
do ministério e passa pela 
fixação do mandato do Pre
sidente, "que pode ser 
mantido em seis anos". 

QUÍMICA 

—Houve uma mudança 
na química da Aliança, de
terminada, entre outras 
coisas, pelo avanço do pro
cesso politico e pelo resul
tado eleitoral — acha Cor
deiro. 

Segundo ele. o Governo 
moldou a atual administra
ção com base em uma cor
relação de forças políticas, 
alterada profundamente 
pelas eleições de novembro 
passado. "Hoje. as forças 
políticas que emergiram 
nas urnas não se sentem re
presentadas no aparelho 
administrativo do Gover
no. A reforma ministerial 
faria esse ajuste e afasta
ria o fantasma das descon
fianças recíprocas", diz ele. 

Cordeiro discorda dos 
que vêem a Aliança como 
um capítulo encerrado no 
quadro político brasileiro. 
"O entendimento político 
não tem prazo para se rea
lizar; é uma preocupação 
permanente". 

— As divergências de na
tureza ideológica que even
tualmente aflorem na 
Constituinte não podem e 
não devem liquidar o pacto 
político que resultou na 
derrubada da ditadura — 
acha ele. 

A questão da duração do 
mandato, para Cordeiro, 
não poderá ser resolvida 
sem a premissa da recom
posição da Aliança. E acha 
que, após isso, não haveria 
maiores dificuldades em 
até mesmo se preservar os 
seis anos previstos na atual 
Constituição. 

— O compromisso, ao 
tempo de Tancredo Neves, 
era efetivamente de quatro 
anos, com base na tradição 
do regime republicano bra

sileiro. Nada impede, po
rém, que essa tradição seja 
rompida, em nome do inte
resse público. 

Segundo ele, neste mo
mento, o interesse maior 
do País é a estabilidade 
política — "para a elabora
ção de uma Constituição 
moderna e progressista, a 
reconstrução do quadro 
económico e o fortaleci
mento da autoridade do 
Presidente, sem a qual não 
negociaremos em bases 
dignas a nossa dívida ex
terna". A definição do 
mandato do presidente se
ria um passo importante 
nesse sentido. 

Cordeiro vê o PFL "re
ceoso" de ser devorado pe
lo PMDB, restringindo o 
diálogo a questões de or
dem fisiológica. "Essa é 
uma concepção primata do 
processo político, que com
promete os objetivos da 
transição e as lideranças 
políticas", adverte. 

Com relação à controvér
sia em torno dos limites de 
soberania da Constituinte, 
Cordeiro acha que não pode 
haver qualquer tipo de in
gerência no processo de 
elaboração da futura Car
ta. 

— A soberania da Consti
tuinte, nessa missão, não 
pode ter limites. E todos os 
mecanismos de constrangi
mento — de ordem consti
tucional ou da legislação 
ordinária — devem ser var
ridos. Um exemplo: as me
didas de emergência. 

O debate efetivo sobre o 
mandato do presidente Jo
sé Sarney deverá começar 
hoje pelo PDS, que reúne, 
de manhã, sua. executiva 
com as bancadas da Câma
ra e do Senado. O presiden
te do partido, senador Jar-
bas Passarinho (PA), é de
fensor do mandato de seis 
anos. 

O posicionamento do 
PDS em relação ao Gover
no será examinado na reu
nião de hoje. Há uma gran
de preocupação de vários 
parlamentares em evitar 
que o partido fique a rebo
que do PMDB ou do PFL, 
além de ser oposição ao Go
verno Sarney. 

DIFICULDADES 

A questão do mandato do 
presidente Sarney está pro
vocando atritos entre os pe-
dessistas, reduzidos hoje a 
cinco senadores e 32 depu
tados. A primeira tentativa 
nesse sentido foi no ante-
projeto de Regimento da 
Constituinte, elaborado pe
lo deputado Konder Reis 
(SC), p r e s e r v a n d o os 
atuais mandatos. Foi der
rotada nas bancadas. 

As recentes declarações 
do presidente do PDS, se
nador Passarinho, conside
rando a redução "um golpe 
branco" agitaram as ban

cadas. Além de considerar 
o mandato um direito ad
quirido, de acordo com a 
Constituição, Passarinho 
tem frisado que para o PDS 
será melhor que este Go
verno demore o mais 
possível. Daria tempo para 
que o partido se recuperas
se, o que seria possível 
diante das falhas do Gover
no. 

O seu posicionamento, no 
entanto, é contestado por 
vários deputados e senado
res do PDS, que conside
ram inconveniente o parti
do discutir essa questão de 
imediato. O PDS, dizem, é ' 
oposição e tem de comba
ter o Governo, especial
mente o ministério, atin
gindo o presidente Sarney 
indiretamente. 

Os líderes do PDS preten
diam, também, questionar 
o movimento do deputado 
Bonifácio de Andrada 
(MG) em favor da sobera
nia absoluta da Constituin
te e às críticas surgidas na 
imprensa por grande parte 
da bancada haver se retira
do do plenário quando o 
líder do PFL, deputado Jo
sé Lourenço (BA), reco
mendou que seus comanda
dos o fizessem. Os líderes 
não estão satisfeitos com os 
que ficaram e menos ainda 
com as críticas. 

Dias já articula apoio 
O senador Álvaro Dias. 

governador eleito do Para
ná, sugeriu ontem ao depu
tado Ulysses Guimarães, 
presidente do PMDB e da 
Constituinte, que promova 
a convocação de uma reu
nião de todos os novos go
vernadores do PMDB, a 
ser realizada em Brasília, 
após o dia 15, com o objeti-
vo de fortalecer politica
mente o presidente José 
Sarney. Ulysses conside
rou, informou Dias, a indi
cação como "muito boa" e 
prometeu, inclusive, "arti
cular a ideia". O líder do 
PMDB na Câmara, deputa
do Luiz Henrique, também 
se posicionou a favor da ini
ciativa, não poupando elo
gios à sugestão. 

O futuro governador pa
ranaense alegou que é fun
damental uma manif sta-
ção integral de apoio às 
medidas adotadas quanto à 
questão da dívida externa 

brasileira. "Qualquer en
fraquecimento político do 
presidente Sarney, nestes 
próximos 90 dias. seria al
tamente prejudicial para o 
encaminhamento desta 
questão diante dos bancos 
credores", advertiu Dias. 
Frisou que o ato do Gover
no Federal "é soberano e 
por isso tem que ter o apio 
de toda a sociedade, princi
palmente da classe políti
ca". O senador não poupou 
elogios ao presidente José 
Sarney, "que enfrentou a 
questão com objetividade e 
senso patriótico", salientou 
Álvaro Dias. 

Durante o encontro com 
o deputado Ulysses Guima
rães, o senador Álvaro 
Dias comunicou, informal
mente, o seu afastamento 
do Senado em virtude de 
sua posse à frente do gover
no do Estado Paraná, dia 
15, e o convidou para a sole
nidade. 


