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Presidente reativa 
i 

o Conselho Político 
BRASÍLIA 

AGÊNCIA ESTADO 

• . O presidente José Sarney decidiu 
reativar o Conselho Político, reconhe
cendo as dificuldades de relaciona
mento entre o Executivo e o Congres
so Nacional. A primeira reunião deve
rá ocorrer, segundo ele comunicou, 
ontem, aos líderes do PMDB e do PFL 
no Senado, na próxima semana, ou 
logo após o "recesso branco" do carna
val, o que é mais provável. 

Trata-se de mais um esforço do 
presidente para conseguir a "coesão" 
que vem pregando nos últimos dias 
com muita insistência, em função da 
crise que o governo atravessa. 

O presidente Sarney revelou aos 
senadores, durante uma audiência fo
ra de agenda, que as "desinforma
ções" oriundas do Executivo têm re
percutido negativamente contra ele 
próprio no Congresso, mais acredita 
que a articulação dos líderes com as
sento no Conselho Político servirá pa
ra entrosar a classe política com o Pá
l i d o do Planalto. 

Tomam assento no Conselho Polí
tico, que não se reúne há seis meses, 

os líderes das bancadas do PMDB e do 
PFL na Câmara e no Senado, os mi
nistros do Gabinete Civil, Marco Ma
ciel, e da Justiça, Paulo SanfAnna. 

A audiência dos senadores foi um 
sinal de reação do presidente às críti
cas que vem recebendo do Congresso, 
onde se articula um movimento pela 
redução de seu mandato, através da 
Assembleia Nacional Constituinte. 
Chiarelli reconheceu que o presidente 
precisa de mais articulação junto aos 
partidos que lhe dão sustentação e que 
devem assumir a identidade de gover
no e não de oposição. O líder do PFL 
explica que o Conselho não chegou a 
ser convocado antes porque as lideran
ças partidárias que o compõem ou es
tavam sendo reconduzidas ao cargo 
(como foi o seu caso) ou estavam sen
do eleitas. 

A composição agora é a esguinte: 
pelo PMDB, senador Fernando Henri
que Cardoso (SP) e deputado Luís 
Henrique (SC); pelo PFL, senador 
Carlos Chiarelli (RS) e deputado José 
Lourenço (BA); o deputado Carlos 
SanfAnna (PMDB-B A) como líder do 
governo na maioria; e os ministros 
Marco Maciel, do Gabinete Civil, e 
Paulo Brossard, da Justiça. 
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