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Por considerar que a pre

ferência do presidente Sar
ney pelo presidencialismo 
inviabilizou um consenso 
em torno da emenda defen
dida pela unanimidade dos 
adeptos do parlamentaris
mo, o relator da Constituin
te, Bernardo Cabral, resol
veu manter o texto original 
de seu substitutivo sobre o 
sistema de governo. 

O substitutivo prevê a 
implantação do parlamen
tarismo de Imediato, logo 
após a promulgação da no
va Carta e assegura man
dato de seis anos para o 
presidente Sarney. A 
emenda de consenso dos 

\ parlamentaristas previa a 
/ implantação gradual do no-1 
' vo sistema e dava cinco 

i®SCoristituinte optar pelo parlamentarismo, ele adere á ideia 

mantémlpáãariféfiíarismo 
anos de mandato para Sar
ney. 

A tarde de ontem foi dos 
parlamentaristas na Cons
tituinte. Eles lotaram o ga
binete da presidência da 
Câmara para levar ao pre
sidente do Constituinte, de
putado Ulysses Guima
rães, "a síntese do que pen
sam os parlamentaristas", 
como frisou o senador José 
Richa (PMDB-PR), o pri
meiro a falar pelo grupo. O 
senador Afonso Arinos 
(PFL-RJ). ao entregar ofi
cialmente o documento, 
festejou antecipadamente 
a vitória do regime de gabi
nete e negou qualquer posi
ção hostil do grupo ao pre
sidente José Sarney. 

O documento preparado 
pelo grupo saiu de uma 

mistura das emendas do 
deputado Egídio Ferreira 
Lima (PMDB-PE) e dos se
nadores Afonso Arinos, 
Carlos Chiarem (líder do 
P F L ) , José Fogaça 
(PMDB-RS) e Nelson Car
neiro (PMDB-RJ). Não 
houve consenso, no entan
to, na parte relativa às dis
posições transitórias, ou 
seja, no prazo e na forma 
da mudança de um sistema 
para o outro. Embora o tex
to inclua um prazo de um 
lano de transição, os parla
mentaristas optaram por 
remeter ao relator Bernar
do Cabral uma decisão so
bre o assunto, assim como 
.sobre o mandato do presi-
jdente Sarney. 
j 0 presidente da Comissão 
de Sistematização, senador 

^Afonso Arinos, disse que os 
parlamentaristas, unidos, 
interpretavam parte consi
derável do sentimento elei
toral e da história do Bra
sil. 

Dirigindo-se a Ulysses 
Guimarães, que sempre se 
declarou presidencialista, 
Arinos afirmou que "V. 
Exa. compreenderá nossa 
vitória e se rejubilará tal
vez com o sentimento de es
perança que se apoderará 
do País". 

O presidente da Consti
tuinte elogiou a contribui
ção como "da maior valia" 
e voltou a manifestar sua 
disposição em abrir mão de 
sua postura no caso de a 
Constituinte optar pela mu
dança. 
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