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Planalto tenta garantir 
sua base no Congresso 

BRASÍLIA 
AGÊNCIA ESTADO 

O presidente José Sarney não 
confia na sua atual base de sustenta
ção parlamentar no Congresso, re
presentada pela Aliança Democráti
ca. Ele pretende compor seu próprio 
bloco, com um mínimo de 300 depu
tados e senadores. O número repre
senta a garantia de aprovação de to
das as matérias de interesse do chefe 
do Executivo na Constituinte, onde 
as decisões serão adotadas pela 
maioria dos seus votos, ou seja, por 
280 integrantes. 

Se conseguir a adesão de 240 de
putados e de 36 senadores, além de 
assegurar o cumprimento dos seis 
anos do mandato presidencial, o 
"partido do Sarney" poderá ainda 
aprovar o que desejar na Câmara, no 
Senado e no Congresso, quando 
eventualmente funcionarem. Com 
300 parlamentares, o bloco só não 
terá quórum para modificar a atual 
Constituição via congressual, o que 
exige o apoio de dois terços das duas 
casas. A iniciativa está sendo articu
lada no Legislativo pelo líder gover-
nista Carlos SanfAnna, com ajuda 
de alguns dos governadores eleitos, 
dos ministros Marco Maciel, Paulo 
Brossard e Ronaldo Costa Couto, e 
até do presidente do Banco do Bra
sil, Camilo Calazans, além dos supe
rintendentes da Sudene e da Sudam, 
que controlam recursos valiosos pa
ra os políticos. 

ESTRATÉGIA 

O deputado Carlos SanfAnna 
desempenhou papel importante na 
consolidação e vitória da candidatu
ra de Tancredo Neves no colégio elei
toral, fazendo apelos em favor das 
mudanças no Pais e promessa de 
partilhar o poder com os que aderis
sem à causa. Indicado pelo presiden
te Sarney para ser líder na Câmara. 
O parlamentar baiano atua, na reali
dade, em meio à Constituinte, mas 
assegura não barganhar com cargos 
públicos para conseguir aliados. Ele 
não é o único a se ocupar da questão, 
nem seus métodos são exclusivos. O 
presidente José Sarney convocou 
também o deputado Ulysses Guima
rães para coordenar a tarefa no 
PMDB, que conta ainda com a cola
boração dos líderes pef elistas. 

A estratégia elaborada no Palá
cio do Planalto tem como objetivo 
forçar uma mudança de atitude no 
PMDB, para levá-lo a trbcar o apoio 
critico ao governo i ^ f t M g k ^ ^ u s -
tentação. Ou, confl HúQ? 
parlamentares qti lH M H 
linha, substituir o v^Wvenraaldos 
peemedebistas, pelo apoio incondi
cional. Ainda que venha a obter su
cesso nessa empreitada junto ao par
tido do deputado Ulysses Guima
rães, o presidente da República não 
considera seguro contar apenas com 
o respaldo dos seus integrantes e pre
tende diversificá-lo, adicionando ao 
seu bloco representantes de outros 
partidos. 

O PFL é visto como aliado obe
diente, enquanto o PTB deverá ser 
incluído na Aliança Democrática. O 
PL poderá aderir e o PDS é encarado 
com reserva, pois seu líder no Sena
do, Jarbas Passarinho, se elegeu se
nador graças a uma coligação com o 
PMDB. 

O bloco começou a se delinear 
nas primeiras votações da Consti-

Jarbas Passarinho mm 

úmMMi 
tuinte, ficando evidente seu poten
cial de crescimento durante a discus
são do seu Regimento. Numa bem 
sucedida manobra, o líder do PPL na 
Câmara, deputado José Lourenço, 
conseguiu impedir o exame da maté
ria, retirando do plenário, além do 
seu partido, as bancadas do PTB, do 
PL e do PDS, seguidas por 97 peeme
debistas. 

Ao lado do trabalho de convenci
mento dos parlamentares, através de 
apelos e ponderações, o governo está 
disposto a jogar duro com os inte
grantes da Aliança Democrática con
trários aos seus interesses, favore
cendo aqueles que apoiarem suas 
pretensões. Durante o carnaval, o 
presidente José Sarney transmitiu 
um recado aos "Rebe ldes" do 
PMDB, deixando transparecer dis
posição de cancelar benefícios con
cedidos. A advertência, transmitida 
informalmente pelo líder José Lou
renço, foi posteriormente desmenti
da e o próprio Carlos SanfAnna não 
aprova retaliações, por considerá-las 
contraproducentes. Mas o Palácio do 
Planalto já está realizando levanta
mento completo das nomeações fei
tas pelos parlamentares e políticos. 

Numa primeira avaliação, o Pla
nalto calcula que cerca de 20 mil car
gos públicos estarão disponíveis pa
ra as negociações. Isso acontecerá 
sobretudo porque o presidente Sar
ney não precisa manter em suas fun
ções pessoas indicadas por políticos 
que não se reelegeram e porque os 
novos governadores tomarão posse 
no dia 15. O deputado Carlos San
fAnna garante não estar envolvido 
nesse tipo de entendimento, mas ad
mite que ele terá de ser feito. E, se
gundo fontes do próprio governo, é o 
ministro Marco Maciel quem cuida 
dessa parte, com auxilio de listagens 
fornecidas pelos governadores, mi
nistérios e órgãos subvencionados. 

O senador Mauro Benevides, por 
exemplo, que foi presidente do BNB 
(Banco do Nordeste do Brasil) e pre
side o PMDB do Ceará, entregou no 
final do ano um mapeamento de to
dos os cargos públicos no seu Esta
do, identificando os responsáveis pe
lo seu provimento. O deputado Car
los SanfAnna guarda ainda em seu 
gabinete lista semelhante, elaborada 
quando ocupava o Ministéro da Saú
de. Mas o filão maior desses casos 
continua sediado no Ministério da 
Previdência, pelo número excessivo 
de empregos e favores que tem para 
distribuir. 

DÍVIDAS ESTADUAIS 

Os governadors eleitos Waldir 
Pires, Miguel Arraes, Orestes Quer
ela e Newton Cardoso participaram 
dos esforços desenvolvidos pelo Pla
nalto para dobrar os defensores da 
tese da soberania plena da Consti
tuinte, substituída por uma solução 
limitadora dessa prerrogativa da As
sembleia, e que foi formulada pelo 
deputado Maurílio Ferreira Lima, 
considerado radical. Aliás, dentro de 
i W É Í 1 * â ° m á x i m o > estará 
s« !^RBPRi«Pa rolagem das divi
das dos Estados, e a Bahia é quem 
tem o maior débito com a União. São 
exatamente Cz$ 24.407,3 milhões, 
mais U$ 63,8 milhões de empréstimos 
externos. Pernambuco deve interna
mente Cz$ 6.673,4 milhões e mais U$ 
55,8 milhões. 

O Estado de São Paulo possui a 
maior divida interna da região sudes
te: Cz$ 28.753,8 milhões, mais U$ 
154,4 milhões. Minas Gerais deve Cz$ 
15.917,6 milhões, além de U$ 127 mi
lhões. Na reunião dos governadores 
com o presidente Sarney, em janeiro, 
o assunto foi amplamente discutido 
e os novos eleitos deixaram o encon
tro informados de que a rolagem da 
dívida é uma rua de duas mãos, que o 
governo pretende utilizar para alcan
çar seus objetivos. 

O bloco já pode ter 150 votos 
A base de sustentação do gover

no na Assembleia Nacional Consti
tuinte já reúne cerca de 150 parla
mentares, segundo cálculos feitos 
em gabinetes do Palácio do Planalto. 
Essa é uma base muito boa, num 
processo em que todos os pontos de
vem ser negociados, de acordo com a 
avaliação de um auxiliar do presi
dente da República. 

A soma dos 150 parlamentares 
representa mais da metade do quó
rum de maioria absoluta que será 
necessário para aprovar qualquer 
proposta na Constituinte. Os 130 res

tantes, para formar os 280 da maioria 
absoluta, segundo os auxiliares do 
presidente Sarney, podem ser conse
guidos através de negociações, que, 
em alguns casos, seriam episódicas, 
como por exemplo a participação do 
PDS, que ficaria vinculada ao inte
resse do partido em determinado as
sunto. 

No PMDB, essas negociações 
episódicas, conforme esperam os au
xiliares do presidente Sarney, podem 
ser feitas individualmente, ou atra
vés de governadores com ascendên
cia sobre suas bancadas, por exem

plo. Mas a base com que o presidente 
Sarney contaria agora, de 150 parla
mentares, estaria fundamentada es
pecialmente no PFL, que garante ao 
presidente pelo menos 115 adeptos, 
de acordo com seus assessores. O res
tante seria completado pelo PMDB e 
PTB. 

Assessores palacianos já estão 
fazendo levantamentos de quem é 
quem na Constituinte, para identifi
car a quem recorrer quando o presi
dente Sarney precisar fazer a sua 
maioria absoluta. 


