
Ulysses coordenará acordo sobre mandato 
BRASÍLIA — Coordenar 

no Congresso um entendi
mento político sobre a du
ração do mandato do Presi
dente Sarney. Essa é a 
tarefa assumida pelo Presi
dente da Constituinte, da 
Camará e do PMDB, Ulys
ses Guimarães, que preten
de ouvir o PFL, mas anun
cia, também, a intenção de 
consultar os demais parti
dos. 

Ulysses acha importante 
a definição imediata do pe
ríodo de mandato de Sar
ney, mas reconhece, contu

do, que qualquer acordo 
político firmado agora po
derá não prevalecer quan
do da votação do assunto. 

O Presidente da Consti
tuinte prevê que no prazo 
de dois meses vai ser possí
vel ter-se um quadro preci
so do que será a definição 
dos partidos sobre o man
dato do Presidente Sarney, 
quando o tema for tratado 
na subcomissão dos Pode
res de Estado, da Consti
tuinte. Segundo ele, a co
missão representa "uma 
miniatura" do plenário. 

uma vez que guarda a pro
porcionalidade das banca
das e, como regra geral, 
suas decisões deverão ser 
confirmadas. 

Ele pondera, entretanto, 
que tanto a duração do 
mandato do Presidente Sar
ney, quanto a definição por 
um sistema de Governo — 
parlamentarismo ou presi
dencialismo —- tornam difí
cil uma tomada de posição 
partidária. 

Ontem Ulysses voltou a 
falar na possibilidade de 
um mandato de cinco anos 

para o Presidente, "como 
referência que se ajusta à 
realidade brasileira", mas 
deixou claro que a defini
ção deve estar explicitada 
na parte da Constituinte re
lativa às disposições transi
tórias "para que não paire 
nenhuma dúvida". 

A proposta de cinco anos 
que vem sendo trabalhada 
pelo Presidente do PMDB e 
da Constituinte não agrada 
ao Líder do PFL na Cama
rá, José Lourenço. 

Lourenço afirmou que es

tá consultando companhei
ros do PFL sobre o desejo 
do Presidente em ver fixa
do logo o prazo de seu man
dato, mas adiantou que; to
das as i d e i a s seríão 
submetidas ao crivo dos^ór-
gãos de decisão do partido. 

O Presidente em exercí
cio do PFL, Maurício Cam
pos, disse que seu partido 
procurará o PMDB pára 
discutir o assunto assim 
que o partido da maioria 
indicar seu Líder na Cons
tituinte. ; 


