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i O lider do Governo, de-
i putado Carlos SanfAnna, 
I comunicou aos deputados 
! Israel Pinheiro Filho e 

Expedito Machado, on
tem à tarde, que já estão 

I sendo articuladas reu-
i niões das bancadas do 
i PMDB e do PFL na Cons-
I tituinte a fim de que se 
• pronunciem qual o tempo 
:] de duração que deve ter o 
I mandato do presidente, 
I José Sarney. 
1 

Esta foi a maneira en
contrada para atender ao 
desejo do Presidente da 
República, que considera 
indispensável uma mani
festação das forças políti
cas que o apoiam — e que 

i são majoritárias na Cons
tituinte — a respeito do 

j tempo de sua permanên
cia no poder a fim de que 

' tenha autoridade nas ne-
| gociações que o Governo 

mantém com os credores 
t da dívida externa. 

O deputado Israel Pi
nheiro Filho manifestou 
suas restrições à forma 
encontrada para satisfa
zer ao desejo do Presiden
te. "Muitos podem dizer 
agora que o mandato de
ve ser, por exemplo, de 
quatro anos e, mais tar
de, quando estiverem to
mando a decisão, no 
capítulo das Disposições 
Transitórias, aumenta
ram ou reduziram o pra
zo", pondera Israel Pi
nheiro Filho. 

O parlamentar mineiro 
acha que o presidente 
Sarney não devia insistir 
tanto na necessidade des
sa manifestação prema
tura das forças que sus
tentam o Governo. E ar
gumenta que, já tendo 
mandato de seis anos, ins
crito no texto constitucio
nal em vigor, Sarney de
veria esperar tranquilo 
pela decisão definitiva a 
ser adotada pela maioria 

dos constituintes quando 
estiverem redigindo o 
capítulo das Disposições 
Transitórias. 

Segundo Israel Pinhei
ro, o presidente Sarney 
voltou a insistir na neces
sidade dessa njanifesta-
ção dos partidos;que inte
gram a Aliança Demo
crática, a respeito da du
ração de seu mandato, na 
conversa que manteve, 
recentemente, com o go
vernador Newton Cardo
so, de Minas Gerais. 

Diante da estranheza 
de Israel Pinheiro, o de
putado Carlos SanfAnna 
disse que o Presidente 
considera indispensável 
essa manifestação para 
fortalecer a posição do 
Governo com os credores 
externos do Pais. E que 
não há outro meio melhor 
do que reunir as banca
das para que manifestem 
sua preferência — se por 
seis, cinco ou quatro 
anos. 

Senadores do PFL querem 6 anos 
O PFL tomou ontem, 

através de sua bancada 
no Senado, a iniciativa de 
definir o mandato do pre
sidente da República a 
fim de forçar uma posi
ção do PMDB. Os senado
res do PFL aprovaram a 
manutenção do mandato 
de todos os eleitos, o que 
significa a reafirmação 
dos seis anos para o presi
dente José Sarney. 

Articulada pelo líder do 
PFL no Senado, Carlos 
Chiarelli (RS), a decisão 
dos senadores foi uma 
resposta aos apelos do 
presidente da República 
para que haja um acordo 
político em torno do 
período de seu mandato, o 
que considera essencial 
nesta fase de delicadas 
negociações internacio
nais. 

O Govenio tem feito su
cessivos apelos para a de
finição do mandato do 
Presidente, mas até on
tem não havia conseguido 
nem uma resposta ex
pressiva. O PMDB, que 
detém a maioria absoluta 
da Constituinte, está divi
dido entre várias corren
tes, predominando os que 
defendem quatro e cinco 
anos. O próprio presiden
te do PMDB, deputado 
Ulysses Guimarães (SP), 
manifestou-se favorável 
a cinco anos. 

O senador Affonso Ca
margo (PR), 3" vice-
presidente do PMDB. 
apoiou a iniciativa do de
putado César Cais Neto 
(PDS-CE) para que a 
Constituinte defina, preli
minarmente, o regime de 
governo e, depois, o man
dato do presidente da Re
pública. Camargo, apon
tado como um dos princi
pais articuladores do 
Congresso, espera o re
sultado do plebiscito en
tre os eleitores do PMDB 
no Paraná, marcado para 
o dia 12 próximo, a fim de 
tomar sua posição em re
lação ao mandato. 

O lider Carlos Chiarelli, 
diante desse quadro, re
solveu provocar de sua 

bancada uma manifesta
ção de apoio ao período de 
seis anos. Com isso, mos
trou ao presidente da Re
pública que ele pode con
tar com o PFL. mas pre
cisa saber se tem o mes
mo apoio no PMDB. 

A nota oficial da banca
da do PFL, redigida pelos 
senadores Edison Lobão 
(MA) e Hugo Napoleão 
(PD. afirma que "o 
princípio da intangibili
dade dos mandatos não 
pode estar exposto a in
junções de natureza par
tidária. Ele é meio e fim. 
Meio para assegurar a 
durabilidade das institui
ções e fim para a busca 
dobem comum". 

Ulysses tem propostas 
Já está com o presiden

te da Assembleia Nacio
nal Constituinte, deputa
do Ulysses Guimarães, a 
proposta do senador Ruy 
Bacelar (PMDB-BA). 
que pretende a realização 
de eleições diretas para a 
Presidência da Repúbli
ca, 120 dias após a pro
mulgação da nova Consti
tuição. 

Ulysses recebeu no últi
mo sábado, das mãos do 
secretário-geral da Câ
mara, Paulo Affonso 
Martins, mais de 100 pro

postas ao texto da futura 
Constituição, entre elas a 
do senador peemedebis-
ta. e uma outra proposta 
idêntica, do deputado 
Adylson Mota (PDS-RS). 

As duas sugestões pode
rão ser remetidas por 
Ulysses Guimarães à Co
missão de Organização 
dos Poderes e Sistemas 
de Governo, no dia Ia de 
abril, quando serão insta
ladas as comissões da As
sembleia Nacional Cons
tituinte. 


