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A Comissão de Sistemati
zação, nas duas horas fi
nais de sua sess-ao de on
tem, decidiu manter o Con
selho da República e o Con
selho de Defesa Nacional, 
previstos no projeto de 
Constituição. Embora hou
vesse um acordo de lide
ranças determinando a ex
tinção do Conselho de Defe
sa Nacional e transferindo 
para o Conselho da Repú
blica uma de suas atribui
ções — a de opinar sobre a 
decretação de estado de de
fesa, do estado de sítio e da 
Intervenção federal — os 
constituintes foram su-
preendidos pela retirada 
da emenda do senador Nel
son Carneiro (PMDB-RJ) 
com essa proposta. No final 
da sess-ao, com os dois tex
tos mantidos, houve uma 
seqüência de protestos con
tra o descumprlmento de 
acordos. 

O deputado Egídio Fer
reira Lima (PMDB-PE), 
foi o autor da única emenda 
relativa ao Conselho da Re
pública discutida e votada 
pela comissão. Ele preten
dia alterar nome, as atri

buições e a constituição do 
Conselho, tornando mem
bros os ex-presidentes da 
República e retirando a 
participação de seis cida
dãos, entre outras modifi
cações. Foi bombardeado 
no plenário pelo protesto de 
inúmeros constituintes, 
que acabaram rejeitando a 
proposta por 82 votos con
tra 10, além de uma 
abstenção. 

Logo em seguida passa
ram a ser discutidas emen
das dos deputados José Ge-
noíno (PT/SP) e Egídio 
Ferreira Lima, propondo a 
exclusão do texto constitu
cional do Conselho de Defe
sa Nacional. Genoíno argu
mentou que tal proposta "é 
fundamental para a convi
vência pacífica entre os po-
deres militar e civil". 
Egídio o apoiou, mas o se
nador Virgílio Távora 
(PDS/CE) e o deputado 
Otomar Pinto (PTB/RR) 
falaram contra a emenda. 
Arelatoria também. Resul
tado: por 42 votos contra 13, 
além de uma abstenção, foi 
mantido o texto. 

Pode até mudar o Gabinete 
O Conselho da República 

será o õrgâo superior de 
consulta do presidente da 
República. Dele participa
rão, além do presidente, os 
presidentes da Câmara e 
do Senado, o primeiro mi
nistro, os lideres da maio
ria e da minoria nas duas 
Casas e o ministro da Justi
ça, além de seis cidadãos 
brasileiros . Entre as 
atribuições desse Conselho 
estarão as de opinar sobre: 
a dissolução da Câmara 
dos Deputados; nomeação 
e demissão do primeiro-
ministro e dos ministros; 
realização de referendo; In

tervenção federal nos esta
dos; e assuntos diversos de 
natureza política. 

Já o Conselho de Defesa 
Nacional — ao qual o presi
dente da República deverá 
recorrer para decidir sobre 
assuntos relacionados com 
a soberania nacional e a de
fesa do estado democráti
co, será Integrado pelo pró
prio presidente da Repúbli
ca, pelos presidentes da 
Câmara e do Senado, pelo 
primeiro-ministro, pelo mi
nistro da Justiça, pelos mi
nistros militares, das Rela
ções Exteriores e Planeja
mento. 

Presidente terá mandato de 5 anos 
Mas decisão nao alcança Sarney, que precisará esperar mais um mês 
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O Presidente da Repúbli
ca, no sistema parlamenta
rista, terá um mandato de 
cinco anos e desde sua pos
se está Impedido de se fi
liar ou vincular a partido 
político. Sua eleição será 
feita em dois turnos, 90 dias 
antes do término do man
dato em curso. Se nenhum 
dos candidatos alcançar 
maioria absoluta dos votos 
em primeiro escrutínio, o 
segundo também se realiza 
pela forma direta e secre
ta. Se houver vacância do 
cargo, outra eleição será 
feita em 45 dias e o eleito 
Inicia um novo mandato. 
Estas foram as alterações 
que a Comissão de Siste
matização aprovou ontem 
ao substitutivo do relator 
Bernardo Cabral, estabele
cendo, do artigo 87 ao 90, 
Instrumentos â prática do 
parlamentarismo. O man
dato do presidente Sarney, 
porém, só será votado no fi
nal de novembro, pois cons
ta das disposições transitó
rias. 

Só o senador Nelson Car
neiro (PMDB-RJ) conse
guiu modificar os artigos 
87, 89 e 90, com uma emen
da ampla destacada em 
partes, relativas a cada 
dispositivo do substitutivo. 
Por 86 votos contra três e 
três abstenções, ele substi
tuiu o artigo 87 e seus pará
grafos, eliminando a elei
ção indireta para Presiden
te, pelo Congresso Nacio
nal, que estava prevista ao 
segundo escrutínio, caso 
nenhum candidato alcan
çasse maioria absoluta dos 
votos no primeiro turno. Fi
cou também antecipada a 
data da eleição, de 45 para 
90 dias antes do término do 
mandato presidencial. 

A eliminação do Colégio 
Eleitoral, que pelo substi
tutivo escolheria o Presi-
der/t.: em segundo turno, foi 

Gerson Peres 

saudada pelo deputado 
Gerson Peres (PDS-PA). 
Ele defendeu a emenda de 
Carneiro, declarando a ten
dência parlamentarista de 
toda a bancada do PDS. 
"Com esta substituição", 
disse, "ganhamos a possi
bilidade de elegermos o 
presidente em um único 
turno". O relator Bernardo 
Cabral deu seu voto favorá
vel, afirmando que a pro
posta do senador "não só 
corrige como melhora o 
substitutivo". Dirigindo-se 
aos constituintes, acres
centou: "Nâo é possível que 
a Comissão de Sistematiza
ção nâo a acolha". 

A emenda de Nelson Car
neiro que conseguiu alterar 
os ânimos dos membros da 
Sistematização foi a que re
duziu o mandato do Presi
dente da República para 
cinco anos, vedada a reelei
ção. Após os deputados Ar
tur da Távola (PMDB-RJ) 
e José Genoino (PT-SP) te
rem Ido á tribuna para de* 
fender e falar contra a pro^ 
posta, respectivamente, tet 
ve Inicio um festival de 
questões de ordem tentan
do inverter a pauta de pre; 
ferênclas e votar em pri : ' 
melro lugar as propostas 

de mandato presidencial de 
quatro anos. O deputado 
Aluislo Campos (PMDB 
PB), que presidia a reu
nião, depois de 40 minutos 
de discussão resolveu pas
sar a presidência ao sena
dor Afonso Arinos (PFL-
RJ), que optou por votar a 
emenda que já estava sen
do apreciada. O mandato 
de cinco anos foi aprovado 
por 63 votos contra 29 e 
uma abstenção. A tese de 
quatro anos ficou prejudi
cada. 

Artur da Távola, ao de
fender os cinco anos, dei
xou claro á Sistematização 
que nâo se tratava de fixar 
mandato para o presidente 
Sarney. Já o deputado Ge
noino argumentou que com 
esta aprovação a Consti
tuinte "está dando, indire
tamente, um voto pelos cin
co anos de Sarney". Ele 
ressaltou que embora do 
ponto de vista regimental 
este raciocínio nâo tenha 
embasamento, "politica
mente tem". 

É do senador Carlos 
Chlarelll ( P F L / R S ) a 
emenda que veda ao Presi
dente da República, desde 
sua posse, filiação ou vln-
culaçâo a partido político, 
ainda que honorífica. A Sis
tematização aprovou sua 
proposta por 67 votos con
tra 14 e seis abstenções, in
cluindo assim mais um pa
rágrafo ao artigo 88. 

O senador Nelson Carnei
ro voltou a colaborar na al
teração do substitutivo 
com emenda que substituiu 
o artigo 90, sobre a vacân
cia do cargo presidencial. 
O novo titular da Preside: í-
cia, eleito 45 dias após de
clarada a vacância, inicia
rá novo mandato, e nâo só 
complementará o prazo 
deixado pelo ex-presidente, 
como estabelecia o substi
tutivo. 


