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O ministro-chefe do Gabinete Ci
vil, Marco Maciel, defendeu ontem o 
respeito à proporcionalidade parti
dária para compor a Mesa da Câma
ra dos Deputados, devendo a presi
dência ser ocupada pelo PMDB. Ma
ciel, no entanto, não quis comentar 
se manteria sua posição caso o 
PMDB não chegasse a um entendi
mento: "Enquanto pefelista só posso 
me pronunciar depois que o PMDB 
se definir, caso contrário, estaria me 
imiscuindo em questões internas". 
Não só como integrante do PPL, lem
brou, mas "também na condição de 
ministro de Estado não devo me ma
nifestar sobre composição de outro 
poder". Marco Maciel chamou a 
atenção para o fato de que a eleição 
para a presidência da Câmara irá de
finir o segundo cargo da Repúblia — 
o de vice-presidente —, o que, em sua 
opinião, estará acertado até o final 
de janeiro. 

Em seu encontro de ontem com 
jornalistas, o ministro, também diri
gente do PFL, considerou incorretas 
as avaliações de que o seu partido foi 

derrotado nas eleições. Maciel citou 
os números que levaram o PFL a ser 
a segunda maior bancada parlamen
tar, "dentro das previsões": 118 de
putados federais e 17 senadores. O 
ministro acha que essa segunda for
ça deverá manter o apoio ao governo, 
pois entende que a vontade de al
guns liberais de rever a posição do 
partido decorreu das "emoções" do 
pleito de novembro. 

"Eleição é emoção. Passada, vol-
ta-se ao império da razão. É assim 
que se faz politica. Temos de refletir 
que a Aliança Democrática foi feita 
nacionalmente. A Aliança é impor
tante, importante para ajudar o pre
sidente Sarney no momento mais im
portante da transição política, que é 
a Constituinte." Marco Maciel reite
rou a necessidade de um entedimen-
to nacional — "no momento em que 
conseguimos nos sentar todos à me
sa será uma vitória" —, mas preferiu 
classificar como pacto social a Cons
tituinte. "O que teremos de imediato 
é um entendimento para solucionar 
questões conjunturais, como salá
rios, tarifas, preços. O pacto social, 
que é a Constituinte, vai brotar de 
uma nova Constituição e deverá du
rar décadas ou talvez séculos." 


