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PDS quer definição logo do mandato 
Projeto já conta com o apoio de parlamentares do PMDB e do PFL 

O regime de governo e o 
mandato do presidente Jo
sé Sarney terão de estar de
finidos até o próximo dia 15 
de maio, de acordo com 
projeto de resolução do de
putado César Cais Neto 
(PDS-CE), que será apre
sentado na próxima terça-
feira. O projeto tem o apoio 
de vários parlamentares do 
PMDB, PFL e PDS. 

O senador Affonso Ca
margo (PMDB-PR), um 
dos que o apoiam, acha que 
o tempo de duração do 
mandato dependerá muito 
da opinião pública e que 
seu partido está dividido 
entre os que desejam qua
tro anos e os que defendem 
a redução para cinco anos. 
Como está na Constituição, 
seis anos, parece-lhe muito 
difícil. 

SONDAGENS 

O debate sobre o manda
to do presidente Sarney ga
nhou intensidade com as in
formações de que o presi
dente do PMDB, deputado 
Ulysses Guimarães (SP), 
começou a fazer as primei
ras sondagens a respeito 
entre seus correligionários. 
A cúpula do PMDB está 
convencida de que essa 
questão aflorará, natural
mente, na primeira reu
nião partidária. 

Apesar de na executiva 
do PMDB haver uma maio
ria substancial em torno do 
parlamentarismo — 1 a 3 — 
não existe, no partido, um 
cálculo que se possa consi
derar realista. Muita gente 
se define como parlamen
tarista, favorável em tese, 
mas acha que é perigoso 
mudar o regime em época 
de crise como a atual. 0 
próprio senador Camargo, 
um dos principais defenso
res do regime de gabinete, 
considera difícil sua apro
vação pela Constituinte. 

No PMDB há duas cor
rentes principais em torno 
do mandato: a de quatro e a 
de cinco anos. A primeira 
acredita na pressão da opi
nião pública, ainda sensibi
lizada pela campanha das 
"diretas, j á " e alarmada 
com o resultado da política 
económica. Camargo, con
siderado pelo ex-presidente 
Tancredo Neves como um 
dos melhores articuladores 
políticos do País, entende 
que até o fim do mês terá 
de haver uma definição. 
Além da exigência popular, 
lembra que até o presiden
te José Sarney fez um pedi
do neste sentido. 

A terceira corrente é de 
que os governadores exer
cerão influência para que o 
mandato fique de qualquer 
forma em seis anos, o que 
facilitará suas ambições 
individuais. Para estes, os 
governadores serão o po
der real, fazendo pressão 
sobre o poder formal, a 
Constituinte. O contra-
argumento, usado ontem 
em reunião de parlamenta
res do PMDB, é de que 
também eles terão de se 
submeter à opinião da 
maioria. 

PFL E RESOLUÇÃO 
A maior surpresa de Cé

sar Cais Neto foi com a re
percussão no PFL. Parla
mentares amigos do presi
dente Sarney observaram-
Ihe que a definição é neces
sária e que o partido come
ça a se dividir entre os que 
desejam quatro anos e os 
outros uns cinco, outros, 
seis anos. Alguns deles 
observaram-lhe, inclusive, 
que Sarney apresentou, 
quando senador, projeto 
instituindo o sistema distri
tal, uma característica do 
parlamentarismo. 

A proposta de Cais, com 
sua justificativa é a sequin-
te: 

"Art. Io A Assembleia 
Nacional Constituinte defi
nirá, preliminarmente, o 
sistema de governo a ser 
instalado no Brasil e a du
ração do mandato do atual 
presidente da República 

§ 1° — Caberá à Mesa Di-
retora definir os prazos 
máximos de tramitação da 
matéria para viabilizar a 
presente resolução até o 
dia 15 de maio de 1987. 

"O projeto de Constitui
ção deverá trazer um esbo
ço do sistema de governo a 
ser implantado no País e a 
duração do mandato do 
atual presidente da Repú
blica. Isto implicará em de
finições profundas, parti
cularmente no âmbito dos 
Poderes Executivo e Legis
lativo. 

E mister que essas deli
mitações devam passar pe
la necessária discussão e 
amadurecimento, no de
correr do processo de ela
boração do projeto da 
Constituição. A definição 
preliminar do sistema de 
governo e da duração do 
mandato do atual presiden
te da República será resul
tado de uma decisão da As
sembleia Nacional Consti
tuinte e não somente de al
gumas comissões constitu
cionais". 

Ulysses faz consultas 
O presidente do PMDB 

confirmou a parlamenta
res de sua amizade que o 
presidente José Sarney es
tá propenso a ficar somen
te cinco anos no Governo e 
quer uma definição imedia
ta do Congresso a respeito. 
Ulysses deu a impressão 
aos parlamentares de que 
está de acordo com essa 
pretensão do presidente Jo
sé Sarney, com quem con
versou nas últimas horas. 
A reação, porém, não está 
sendo a que esperava, pois 
muitos companheiros do 
PMDB querem a redução 
para quatro anos. 

PARLAMENTARISMO 

A ação de Ulysses Gui
marães para definir o man
dato, intensificada ontem, 
apressará a definição par
tidária sobre o regime de 
governo. Há duas hipóteses 
predominantes no PMDB: 

1) a adoção imediata do 
sistema parlamentarista, o 
que levaria o partido a ocu
par efetivamente o Gover
no, como maioria absoluta 
no Congresso. Isto. porém, 
representaria o fim da 
Aliança Democrática, que 
o presidente José Sarney e 
o deputado Ulysses Guima
rães — considerado im
batível para ser o primeiro-
ministro — querem preser
var. 

2) manutenção do siste
ma presidencialista, com 
Sarney por cinco anos e 
eleição indireta de um vice-
presidente da República, 
que seria o próprio Ulys
ses. Para alguns políticos 
do PMDB esta ideia tem 
dois inconvenientes: a elei
ção indireta de um vice-
presidente. quando já foi 
aprovada emenda para di

retas em relação ao presi
dente e ao vice; e o fato de 
que. com cinco anos de 
mandato os atuais gover
nadores, muitos dos quais 
têm pretensões de chegar à 
Presidência, seriam preju
dicados. 

O deputado Ulysses Gui
marães, anunciou, ontem, 
que já começou a recolher 
opiniões de governadores e 
parlamentares a respeito 
da duração do mandato do 
atual Presidente da Repú
blica, atendendo ao apelo 
de Sarney para que as for
ças políticas que o apoiam 
façam uma manifestação a 
respeito, com a maior ur
gência possível. 

Pessoalmente. Ulysses 
admite que o mandato do 
presidente Sarney fique em 
c inco a n o s . c o m o o 
CORREIO BRAZILIENSE 
já adiantou em sua edição 
de ontem. Nas últimas ho
ras, o presidente do PMDB 
ouviu os governadores Wal-
dir Pires, da Bahia, Pedro 
Simon, do Rio Grande do 
Sul, e Álvaro Dias. do Pa
raná. 

CONSULTA EM MASSA 

Ulysses espera consultar 
todo o universo do partido 
na próxima semana, apro
veitando a convocação em 
massa da bancada consti
tuinte, composta de 305 de
putados e senadores que se 
reunirá na próxima quarta-
feira para escolha do líder 
na Constituinte entre o de
putado Luiz Henrique e o 
senador Mário Covas. 

O presidente do PMDB 
começou a constultar os no
vos governadores pelo tele
fone a respeito do proble
ma da duração do mandato 
de Sarney. 

Líder levanta números 

I n 

O líder do Governo na Câ
mara. Carlos SanfAnna, 
disse ontem estar conven
cido de que o "grande gru
po moderado" do PMDB 
apoia um mandato de seis 
anos para o presidente José 
Sarney. SanfAnna acha ce
do ainda para quantificar 
os integrantes deste grupo 
— que, segundo ele, "é ca
lado por estilo" —. mas es
tá iniciando conversas indi
viduais com constituintes 
do PMDB, na busca de um 
pacto político para definir o 
mandato do Presidente. 

— Quero ter condições 
de poder chegar para o pre
sidente Sarney e dizer 
quantos deputados apoiam 
esta ou aquela posição — 
afirmou SanfAnna —. 
acrescentado não ter re
cebido ainda delegação ex
pressa do Presidente para 
isto, mas que inclui o traba
lho entre suas funcções de 
líder. 

Apesar de achar que os 
moderados apoiarão um 
mandato de seis anos — 

que defende para que ocor
ram eleições gerais em 
1990. "estabelecendo um 
grande marco entre a tran
sição e a plenitude demo
crática" —. o líder do Go
verno prevê que "será um 
pacto difícil". 

GOLPE 
O deputado José Louren

ço, líder do PFL na Câma
ra, disse ontem após au
diência com o presidente 
José Sarney. que a atuação 
das tropas do Exército nas 
refinarias de petróleo e da 
Marinha nos portos mostra 
que é necessário a Consti
tuinte preservar o papel 
das Forças Armadas. 

Disse que o presidente 
Sarney está atuando sere
namente nesses episódios, 
mas age "com determina
ção", acrescentando que 
não haverá desordem com 
ele na Presidência. Disse 
ainda que não existe perigo 
de retrocesso nem tentati
va de golpe, porque não es
tá havendo desestabiliza-í 
ção nas Forças Armadas. 

Ulysses, em fase de con>utterS, confirma que Sarnev aceita redigir sen mandato n?r^ ^•*, 
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Menos de 
seis anos 
"é golpe" 
"Falar em menos de seis 

anos de mandato para o 
presidente Sarney é golpe 
", disse o deputado Roberto 
Cardoso Alves (PMDB-
SP), ao afirmar que o po
der constituinte pode ter 
força para desconstituir o 
direito adquirido mas não 
pode desconstituir o poder 
constituído que o constituiu 
Lembrou que a Constitui
ção em vigor dá ao presi
dente Sarney um mandato 
de seis anos, assim como 
eestabelece também os 
mandatos dos constituin
tes, dos governadores, pre
feitos e vereadores "por
que, então, se pensar em 
modificar somente o man
dato do presidente da Re
pública?", questionou. 

Também o secretário-
geral do PMDB, deputado 
Milton Reis (MG), defende 
que o mandato do presiden
te deve ser de seis anos. 
Lembrou que o presidente 
Sarney está cumprindo o 
programa do seu partido. 
"Então, por que se pensar 
em reduzir o mandato pre
sidencial?" Observou que 
defende um mandato de 
cinco anos para os outros 
presidentes da República 
mas para o presidente Sar
ney deve ser o que está na 
Constituição — seis anos. 

Cardoso Alves 

Baeta defende 

quatro anos 

sem reeleição 
Sâo Paulo — O presiden

te do Conselho Federal da 
OAB, Hermann Baeta, de
fendeu um mandato de 
quatro anos para José Sar
ney e do futuro presidente 
da República e se manifes
tou contra a reeleição do 
chefe da nação. Disse ele 
que quatro anos é um prazo 
razoável para que o cida
dão eleito realize satisfato
riamente seu trabalho sem 
sofrer a exaustão do cargo. 
Se sua gestão não for satis
fatória o povo terá ainda 
oportunidade de. em perío
do mais breve, eleger seu 
sucessor. 

Disse ele que a experiên
cia costitucional brasileira 
foi em torno de mandatos 
de 4 a 5 anos e, posterior
mente, no regime militar, 
de seis anos, e a experiên
cia revelou que quatro anos 
é o prazo ideal. Salientou, 
ainda, que é contra a ree
leição pelo fato de que o 
Presidente da República 
poderia transigir de diver
sas formas, visando divi
dendos políticos para re
condução ao cargo. 

Hermann Baeta criticou 
o fato de na feitura do Regi
mento Interno da Assem
bleia Nacional Constituinte 
tanto tempo tenha sido gas
to com a discussão sobre a 
soberania dessa assem
bleia. Afirmou que a sobe
rania tem de ser absoluta e 
que o simples fato de se 
querer graduá-la leva à \ 
conclusão de não ser ela so- I 
berana. 1 
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