
í José Hugo afirma que 
' parlamentares querem 

Sarne^Lpor seis anos •Tf.iJJ-

Brasília — O chefe do Gabinete Civil, José Hugo Castelo « ,J 
Branco, afirmoi^que vem detectando nas conversas que rrian^ «S? 
tém com parlamentares em seu gabinete e no Congresso J t t r fe í fjL? 
forte e influente corrente" que deseja conservar o mandato de &£? 
seis anos do Presidente José Sarney. ; ^ ^ 

— Evidentemente, não existe nada de formal — cornen-1 ^ 
tou José Hugo após a solenidade de assinatura da mensagem da ^ 
Constituinte, ressalvando porém que a tendência repreSéfitá' £^ 
uma corrente "muito mais forte" do que o PDT, defensor d'ásT "̂  
diretas para a Presidência já em 1986. ^ "" ^ 

O Ministro revelou que as manifestações pela preservação" ^ 
do mandato de seis anos para Sarney têm chegado ao PresideíF Jgjg. 
te, mas ele prefere não fazer comentários, mantendo o quefá^ ggf 
disse publicamente, que seu mandato deve ser de quatro ártoâF Q 

—• Então, o que temos é*o Presidente Sarney, que désejà-# ^ 
já manifestou espontaneamente um mandato de quatro anos; o 
PDT, que prega a redução deste mandão; e uma corrènW 
defendendo à manutenção do período de seis anos de Govêrw 
previsto na Constituição — observa o Ministro. jr> 

José Hugo chega a indicar a fórmula pela qual o futuro § £ 
Congresso com poderes constituintes poderá manter em seis *~ 
anos o mandato de Sarney: 2g» 

— A Constituinte é soberana. Portanto, é só não alterar o ; D 
artigo da Constituição e o mandato ficará inalterado. r . ^ *"* 

Líderes do Governo S<^ 
ficam surpresos .£-

A declaração do Ministro José Hugo Castelo Brãricd' 
desagradou aos líderes do Governo no Congresso. O Seriado^ 
Fernando Henrique Cardoso achou a tese "imprudente" e a 
repudiou, principalmente, pelo fato de o país estar às vésperas; 
de aprovar uma emenda para a instalação da Assembleia^ 
Constituinte. Disse que não conhece um só parlamentar qúé-
tenha defendido mandato de seis anos para o Presidente'df 
República. ^ 

O Senador José Fragelli, presidente do Senado, surpreso^ 
observou: "Eu nunca vi ninguém, nem na tribuna, nememí 
conversas particulares, falar que o Presidente deve governaripor1 

seis anos. O que sabemos é que ele governará por quatro anòs."n 
O líder do PMDB na Câmara, Pimenta da Veiga, rep!etiií' 

seus colegas e disse que "o Presidente Sarney não deseja! 
prorrogar em um só dia seu mandato de quatro anos". 


