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0 • Em almoço no Palácio das Águas Claras, ofe-[ recido pelo governador José Aparecido aos artls-
1 tas que conceberam Brasilia — Oscar Niemeyer, 
• Lúcio Costa e Burle Marx — com a presença do 1 presidente José Sarney, alguns convivas davam 
"como assegurada a restauração do mandato de 
> cinco anos e a sobrevivência do regime preslden-
*cial, alterando-se, assim, decisão adotada pela 
- maioria da Comissão de Slstematização em fa
vor dos quatro anos e do sistema parlamentaris

t a . 
; O secretário-geral do PMDB, deputado Milton 
Reis, anunciava, na presença de um grupo de. 

[ jornalistas e do mlnistro-chefe do Gabinete Civil, 
> Ronaldo Costa Couto, que J ã existem mais de 300 
^dos 559 constituintes dispostos a garantir a res
tauração do regime presidencialista e do manda
do de cinco anos também para o atual Presidente 
["da República. Discreto, Costa Couto apenas ar-
i gumentou que se torna difícil concluir tarefa tão : complexa como a elaboração de uma nova Carta 
Constitucional e, ao mesmo tempo, realizar uma 

leieição presidencial. 
K', Presidencialistas e parlamentaristas revelam 
"versões conflitantes. O senador Edison Lobão, do 
DPFL do Maranhão e, portanto, alguém da Intimi
dade do Palácio, garante que sua emenda resta
belecendo o mandato de cinco anos para Sarney 
• jâ conta com mais de 240 assinaturas com todas 
', ás condições de receber o apoio de mais de 300 
constituintes. "Teremos a volta do presidencia

lismo e do mandato de cinco anos", dizia Lobão, 
confiante. 

O deputado Israel Pinheiro transmitia otimis
mo com a proposta parlamentarista, garantindo 
que ela Já conta com 296 assinaturas. Ambos ri
ram quando um Jornalista aventou a possibilida
de de que as duas propostas que sugerem formas 
de governo antagônicas tragam algumas das 
mesmas assinaturas. Israel acredita que as divi
sões Internas entre os parlamentaristas será su
perada para que a Constituinte aprove a nova 
forma de governo para o Brasil. 

A Impressão geral entre os políticos, em 
Brasilia, é de que se fortaleceu a idéia de manter 
o sistema presidencialista. A formação do 
Centrâo fortaleceu as chances do presidencialis
mo e do mandato de cinco anos para o atual Pre
sidente. "O Sarney só precisa trabalhar bem", 
advertia um dos seus amigos de trinta anos na 
política do Maranhão, o senador Alexandre Cos
ta. 

Os porta-vozes do presidente José Sarney en
cheram as paginas dos Jornais com garantias 
plenas de que o Chefe do Governo não mais pre
tende se envolver em qualquer decisão da Cons
tituinte, principalmente o problema do mandato. 
Sarney estaria disposto a cumprir qualquer deci
são a ser adotada pela maioria dos constituintes, 
em plenário. Ninguém se acha disposto a acredi
tar nessa versão oficial. 
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