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Porém^ontem, na reunião da Executiva do partido, não houve 
Quarta-feira, 13-5-87 — O ESTADO DE S. PÁÒiKS 

que o PMDB o deixou só 
aprovação formal para se discutir a duração de seu mandatojia^onvencâo de iunh^ 

Í<:»0 presidente José Sarney queixou-se 
cjntem ao prefeito de Recife., Jarbas Vascon
celos, ao recebê-lo em audiência no Palácio 
dbjP.íanalto, de ter que enfrentar a crise 
absolutamente sozinho, tendo pela frente 
i)®V,PMDB dividido e incapacitado de con-
òçnírar esforços nas questões emergenciais 
ááç p País precisa resolver. Segundo o pre- l 
feiioi a observação de Sarney serviu para ; 
ilustrar uma situação que, a seu ver, é real: ! 
ÜJiarjim fosso muito grande entre o governo j 
éjOjEMDB, que não está sendo superado por jr 
puW«,ciência das duas partes". Porém, pelo \ 
njmçs em um aspecto, a divisão do PMDB \. 
esí&sendo benéfica ao presidente. Ontem, a i 
Comissão Executiva Nacional do partido — f 
que marcou uma convenção extraordinária 
Cara os próximos dias 13 e 14 de junho — \ 
pão conseguiu aprovar formalmente a dis- ; 
cussão sobre a duração do mandato presi- • 
dencial na reunião do mês que vem. 

Jarbas Vasconcelos, que pediu a Sarney ) 
"um crédito suplementar para a Prefeitura-
de Recife no valor de Cz$ 1 bilhão, disse ter 
ouvido do presidente do PMDB, Ulysses 
Guimarães, ontem de manhã — ele entregou 
ao deputado um documento do governador , 
de Pernambuco, Miguel Arraes, sobre a si- ' 
tuação dos municípios do Estado — justa-/ 
Ciente o contrário da queixa do presidente:! 
o partido majoritário estava disposto a aju-f 
dar Sarney a enfrentar todas as dificulda-' 
des. O prefeito afirmou também que, diante1 

fio agravamento da crise, esperava encon-
rar Sarney mais tenso. "Mas até que ele 

estava razoavelmente bem", comentou. 
i; Convenção 
''f"-A definição do PMDB sobre o sistema 

'̂governo a ser adotado no País — parla- ; 
«'ntarismo, presidencialismo ou presiden-

éí&ftsmo misto — deverá ser conhecida na 
coiívenção nacional extraordinária do par-
fcKÍÒ? marcada para os dias 13 e 14 de junho, 
^decisão foi adotada, ontem, por unanimi
dade, pela Executiva Nacional. 
í Por sugestão do deputado Milton Reis 
íMfiX secretário-geral do partido, a Executi-
vaVrecomendará aos convencionais mais de 
mit;— Que discutam, também, a tese do mi
nistro Aureliano Chaves (PFL), da igualda-. 
dê yios mandatos do presidente Sarney e de; 
seu&sucessores. Embora sem direito a voto, > 
d-líder do governo na Câmara, deputado' 
CfiPlos SanfAnna, manifestou-se isolada-
ia&nte contra a convocação da convenção, \ 
p©í«entender que seria atribuição do dire-
Çqrip nacional. 
f.Vficou resolvido, ainda, que terça-feira,; 
liáil9, a partir das 19 horas, por convocação; 
tóolider Mário Covas, estará reunida a ban- • 

léçdQ partidária da Assembléia Constituinte 
^- mais de 300 parlamentares. Na pauta,, 
cisterna de governo, mandato presidencial, 
Aliança Democrática, crise socio-econômi-
^aĵ entre outros temas. 

t, vitima da reunião (reservada) da Exe-
cotoa nacional do PMDB "foi tenso", segun-
do«Hiformaram alguns participantes. 
I Í; O líder SanfAnna, que não deixa de' 
participar de reuniões da Executiva, convi-i 
çtadç ou não, tentou, sem êxito, evitar a con
vocação da convenção, alegando que os es
tatutos estabelecem competência de um ter-
jjo^Èltí;diretório.nacional, ou um terço dos 
pcesidentes'dos diretórios regionais, para 
convocá-la. A mesma tese seria invocada 
p"eTô" senador Mauro Benevides(CE), relator ) 
da proposta de convocação da convenção/r 
apresentada há um mês pelo* senador José \ 
Fogaça. O senador cearense, porém, mudou 
|le idéia e apresentou parecer favorável. 
i Aprovada a convocação da convenção, 
acertou-se a data e a pauta. A data ficou 
sendo 13 e 14 de junho, véspera do último 
íiia para a apresentação dos relatórios das 
comissões temáticas. O presidente do 
]PMDB, Ulysses Guimarães, propôs um úni
co item na pauta: definição do sistema de 
governo. E logo considerou aprovadas a da
ta e a pauta. Presente à reunião, como autor 
Ide outra proposta de convocação da conven
ção extraordinária, o vice-líder Miro Tei
xeira (RJ) interrompeu para indagar se o 
•item "sistema de governo" incluria, tam
bém, a discussão sobre a duração do manda
to presidencial. Ulysses afirmou que a 
'questão do tempo de governo de Sarney e 
de seus sucessores estava implícita, mas o 
"parlamentar fluminense, precavido, fez 
questão que o esclarecimento de Ulysse 
constasse da ata, "para ficar explícita", no 
•que foi atendido. \ 
\ Depois disso, o deputado Milton Reis \ 
sugeriu que a Executiva se manifestasse \ 
sobre o princípio da igualdade dos manda- -
tos do atual e dos futuros presidentes. O \ 
'.líder Mário Covas, o senador Afonso Camar- \ 
>go, o ex-deputado João Gilberto, entre ou-
Itros, manifestaram-se contra. Covas, inclu- \ 
sive, reafirmou que não há nenhuma obri- ;-
gatoriedade de isonomia de mandatos eleti- f 
Vos. "O importante — disse Covas — é o | 
amplo debate interno no partido sobre sis- I 
tema de governo e, em seguida, sobre dura- j 
ção do mandato. A definição sobre uma coi- I 
sa poderá orientar a outra definição." 

De qualquer forma, por enquanto, o 
PMDB está encontrando dificuldades para 
definir sua posição sobre sistema de gover
no e duração do mandato. Anteontem, à noi
te, ém reunião reservada, ausentes 13 sena
dores peemedebistas. a consulta do líder 
FeJ&ando Henrique a bancada do Senado 
apwitou 18 a favor do mandato de quatro 
anra, e 14 a favor do mandato de cinco anos. 
A livor do mandato de seis anos, apenas 
Ljel|s Chaves (PR). 
;•*-TS Mário Covas, ontem, quem, recusou-se 
a confirmar a tendência do PMDBpelo man
dato de quatro anos: "Não sei, nao. O qua
dro ainda não está definido. Pode existir« 
uma inclinação pelo mandato de quatro 
anos. Tendência, não me arriscaria em 
HÍ7pr". 


