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O presidente do PMDB, deputado Ulysses Gui-uS 
marães, terá de usar, na próxima semana toda a sua e x - ^ . 
periência para descartar duas propostas que considera 
inoportunas para a definição partidária sobre a duração 
do mandato presidencial: o plebiscito entre os filiados e 
a convenção nacional do partido. . C-.i 

^O A proposta de plebiscito feita pelo ministro Dante de 
Oliveira ganhou força com a realização da consulta no 
Paraná e a intenção de fazê-la em outros Estados. Já os £~ 
defensores da convenção nacional, como o senador José JET. Í 
Fogaça, crêem que o receio de plebiscitos generalizados * 
em todo o pais viabilize a sua aprovação pela direção -~-
nacional. ~ i 

Fogaça, que é o relator da subcomissão da Cons
tituinte que tratará do mandato presidencial, identifica ÇJJ 
duas posições no PMDB quanto ao momento ade- ^£j > 
quado para o partido se definir sobre a questão, avarias j > ' 
posições sobre a duração do mandato do presidente trt 
Sarney, com vinculações ou não ao regime de governo. - ^ 

Os políticos identificados com o chamado «grupo r r 
soberania», que atuou bastante logo no início da Cons-
tituinte, preferem que o partido só se defina sobre o 
mandato de Sarney no segundo semestre. De uma 
maneira geral, porém, a disposição no PMDB é de 
atender o desejo de Sarney, definindo o quanto antes 
uma posição partidária sobre o mandato. 

Para Fogaça, que é autor da proposta de convocação 
da convenção, ela deverá ser aprovada pela Executiva, 
obtendo o apoio dos que defendem o plebiscito, e mesmo 
de alguns dirigentes que preferem não realizar uma con
sulta às bases. E que os plebiscitos estaduais podem ser 
feitos por iniciativas dos diretórios regionais, Atro
pelando a própria direção nacional. Mas não parece ser 
esta a disposição de vários integrantes da Executiva, 
como o deputado Euclides Scalco, com excelentes 
relações tanto com Ulysses quanto com o líder Mário 
Covas, que prevê a discussão exclusiva dos problemas 
económicos na reunião. Assim, seria mais uma vez 
adiando o exame da duração do mandato presidencial 
pela direção do PMDB. 

Outro integrante da Executiva, deputado Walmor 
de Lucca acredita que se colocada em votação a propos
ta de Fogaça pode ser aprovada: «A realização de 
prebiscito tira totalmente o processo do controle da 
direção partidária. A convenção, não. Daí ser mais 
viável. O deputado Ulysses Guimarães, contudo, não é 
simpático a nenhuma das duas e, se depender dele, a 
Executiva sequer examinara o assunto». 

Prazo não permite plebiscito 
Os prazos estabelecidos pela Constituinte não per

mitem a realização de plebiscitos nas executivas mu
nicipais e estaduais do PMDB para se saber qual a 
posição do partido em relação ao mandato do presidente. 
José Sarney. A afirmação é do vice-líder do PMDB, 
deputado Ubiratan de Aguiar (CE), que acredita na 
existência de um consenso em relação ao mandato de 
cinco anos. 

O vice-líder não descarta a hipótese de os diretórios 
enviarem à Constituinte propostas sobre o tema. Para 
ele isto simplificaria o processo de consulta, "já que 
para a realização de um plebiscito são necessários 
preparativos que atropelariam o calendário". Estas ' 
propostas, explicou, seriam avaliadas por uma comis
são que remeteria o resultado à Executiva Nacional do 
PMDB. 

Ubiratan de Aguiar salientou que a discussão sobre o 
mandato do presidente Sarney está diretamente ligada 
ao sistema de governo que será adotado após a redação 
da nova Constituição. Este é mais um motivo apontado 
por ele para comprovar a "inviabilidade destes plebis
citos". 

Esclareceu que caso seja estabelecido o regime 
parlamentarista certamente o mandato do presidente 
Sarney não será de seis anos. Explica que com a mu
dança de regime poderão ser convocadas as eleições 
diretas, pelo fato de o presidente Sarney ter sido eleito 
pelo regime presidencialista. 

Caso seja mantido o regime atual, Ubiratan de 
Aguiar também afirma que a tendência é pelo mandato 
de cinco anos. Neste tipo de sistema de governo, ex
plica, é fundamental a coincidência das datas das 
eleições do Executivo com a Legislativo. "Não há como 
um presidente se sustentar com um Congresso que 
tenha sido eleito antes ou depois de sua campanha", ex
plica o deputado, que acredito ser esse um grande fator k 
de desestabilidade de qualquer governo. ^f 
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