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No final de janeiro, os senadores 
do PMDB se reuniram no auditório 
Filinto Mulier e decidiram conduzir o 
senador Fernando Henrique Cardoso 
(SP) à liderança do partido naquela 
Casa e entregar ao senador Mário 
Covas (SP) a liderança na Constituin
te. Até aí estaria tudo bem se, para 
fazer essa divisão, tivessem consulta
do os deputados, que são maioria 
entre os membros da Constituinte. 
Esse simples ato de gentileza com os 
deputados teria evitado mais uma 
disputa dentro do PMDB, com as 
inevitáveis sequelas. 

Dias depois da eleição no Senado, 
o PMDB conduziu o deputado Luís 
Henrique (SC) à liderança na Câmara 
e armou o circo para a briga de hoje. 
Formalmente, não existirá neste ano, 
enquanto funcionar a Constituinte, 
um líder partidário na Câmara. Ou 
bem funciona um líder na Constituin
te cora funções acumuladas com o 
líder na Câmara, ou o deputado Luís 
Henrique vai ter que exercitar sua 
capacidade de liderança entre sua se
cretária e alguns assessores. 

— Não fui eleito líder na Câmara 
para ter gabinete e carro oficial — 
afirma Luís Henrique. Como inte
grante do grupo do PMDB que defen
deu a Constituinte exclusiva, o depu

tado fez campanha para líder na Câ
mara explicando que essa eleição im
plicaria a acumulação com a liderança 
na Constituinte. E é o que será feito, 
por mais votos que tenha tido o sena
dor Mário Covas no pleito de 15 de 
novembro. 

Os líderes dos partidos na Câma
ra e no Senado, até o final do ano, 
serão cargos fictícios, com funções 
que não irão além da porta dos seus 
gabinetes. O senador Fernando Hen
rique Cardoso, que já exerceu um 
cargo fictício no começo do governo 
— a inexistente liderança do governo 
no Senado — aceitou repetir a dose. 
O deputado Luís Henrique, não. 
Quer uma função verdadeira. 


