
Segunda-feira, 28-8-89 JORNAL DA TARDE-

Política 
GOVERNO? 

Redução do mandato de Sarney em discussão 
Enquanto o ministro Cardoso Alves diz que o presidente vai até o fim do mandato, o deputado Alberico Filho, primo de Sarney, diz que ele sai antes. 

O ministro do Desenvolvi
mento Industrial, Roberto Car
doso Alves, acha pouco provável 
que o presidente José Sarney acei
te reduzir o seu mandato para an
tecipar a posse do presidente que 
for eleito em novembro. "Tenho 
conversado com o presidente e a 
postura dele não é de presidente 
que quer deixar o cargo. Se eu 
fosse o presidente não pretenderia 
reduzir o mandado e se eu fosse o 
Brasil não aceitaria", afirmou 
Cardoso Alves. 

Ele prometeu defender a 
permanência de Sarney até o dia 
15 de março, mesmo que o presi
dente queira antecipar sua saída 
do governo. "O que caracteriza a 
democracia é o princípio da tem-
porariedade do mandato. E nin
guém zela tão bem pela democra
cia quanto Sarney, de forma que 
desautoriza qualquer expeculação 
sobre redução do mandato", co
mentou. Segundo notícia publica
da ontem pelo Jornal do Brasil, 
Sarney iria propor a redução de 
seu mandato por emenda consti
tucional a ser enviada ao Con
gresso. Se a eleição for decidida 
no primeiro turno, o sucessor to
maria posse no dia \ç de janeiro. 
Havendo segundo turno, Sarney 

Sarney:pressionado atépur dona Mar!//. 

fixaria a data da posse em comum 
acordo com o sucessor. 

Esta é a terceira vez que sur
gem notícias sobre a antecipação 
da posse do presidente a ser eleito 
em 15 de novembro. O deputado 
Milton Reis (PMDB-MG) garan
tiu, na época da inauguração da 
Ferrovia Norte-Sul, ter ouvido de 
Sarney a promessa da antecipar a 
posse do novo presidente. Depois, 
o próprio líder do governo, depu
tado Luís Roberto Ponte 

(PMDB-RS) anunciou a mesma 
disposição de Sarney, mas ambas 
as declarações foram desmentidas 
pelo Palácio do Planalto. 

Mas o deputado Alberico 
Filho (PMDB-MA). primo do 
presidente Sarney, diz que Sarney 
vem se queixando dos "sacrifí
cios" do poder. "Assumir um go
verno de transição não é festa. É 
sacrifício", queixa-se costumeira
mente Sarney a seu primo. Segun
do Alberico Filho, dona Marly 

vem aconselhando Sarney a ante
cipar a posse do seu sucessor: 
"Quanto antes entregar o gover
no, mais cedo acaba o sacrifício", 
sugere ela a um presidente que 
tanto brigou por cinco anos de 
mandato. 

Na opinião do deputado, a 
redução do mandato dependerá 
de um entendimento com o futuro 
presidente. Segundo Alberico Fi
lho, a proposta de antecipar a 
posse foi aceita por Sarney quan
do o candidato do PL, Afif Do
mingos, iniciou a coleta de assina
turas para uma emenda constitu
cional com o mesmo objetivo. Se
gundo o deputado Saulo Queiroz 
(PSDB-MS), a redução do man
dato só poderá ocorrer com o 
consentimento do presidente Sar
ney, porque dissolvida a Assem
bleia Nacional Constituinte o 
Congresso ficou com poderes li
mitados. 

Queiroz acredita que se o 
próprio Sarney tomar a iniciativa 
de propor a emenda reduzindo 
seu mandato a mudança na Cons
tituição ficará mais fácil. Mesmo 
assim, precisará de um quinto do 
membros do Congresso para 
aprovar a emenda. 


