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GOVERNADORES CONGRESSO CONSTITUINTE 

Para Cardoso, indicação SanfAnna será o líder de 
de líder do governo / . K . . 
favorece Milton Reis Sarney junto a maioria 

por Pedro Lobato 
de Belo Horizonte 

A indicação do deputado 
baiano Carlos SanfAnna 
para líder do governo na 
Câmara Federal não desa
nimou o governador eleito 
Newton Cardoso, de Minas, 
que apoia a candidatura de 
Milton Reis. Cardoso foi in
formado, por telefone, pelo 
próprio presidente Sarney, 
da indicação de SanfAnna 
e disse ter recebido com 
naturalidade a indicação. 

Cardoso reconhece que 
os mineiros entraram um 
pouco tarde na disputa, 
"mas ainda temos boas 
chances de fazer o líder da 
bancada do PMDB na Câ
mara. Afinal, temos a 
maior representação pe-
medebista na Câmara e o 
deputado Milton Reis é 
muito bem relacionado na 
Casa e no partido. 

O governador eleito de 
Minas considera que as 
chances de de Milton Reis 
ser indicado líder da ban
cada aumentaram com a 
indicação de Carlos 
SanfAnna para líder do go
verno, "já que um dos can
didatos mais fortes, o pró
prio SanfAnna, estará fora 
dessa disputa". 

Ele considera que a indi
cação Milton Reis é impor
tante para a manutenção 
do espaço político de Mi
nas. "Não participamos 
das mesas do Senado e da 
Câmara e perdemos a lide
rança no Senado. Resta-nos 
manter a liderança do par
tido na Câmara", disse 
Cardoso. Caso isso não seja 
possível, Cardoso disse que 
"Minas estará com crédito 
para reivindicar posições 
no governo". 
REFORMA TRIBUTARIA 

Cardoso informou, ainda, 
que prosseguem os esfor
ços para a obtenção de uma 

. 
MANDATO 

reforma tributária de 
emergência, conforme ele 
sugeriu na reunião de go
vernadores, em Brasília, 
em janeiro. 

O governador eleito de 
Minas disse que já recebeu 
o apoio de outros dezoito 
governadores eleitos. O do
cumento propondo e deta
lhando a reforma tributá
ria de emergência já está 
pronto e Cardoso pretende 
obter o apoio do maior nú
mero possível de governa
dores, antes de entregá-lo 
ao presidente Sarney. 
"Não será um documento 
do governador de Minas e 
sim dos governadores do 
PMDB", disse ele. 

GARCIA 
FAZAPELO 

O governador Hélio Gar
cia pediu ontem, em entre
vista à EBN, que a popula
ção brasileira tenha con
fiança no trabalho dos de
putados e senadores consti
tuintes, porque se assim 
não ocorrer os objetivos da 
Assembleia Nacional Cons
tituinte vão ser atingidos 
com maior dificuldade. Ele 
não concorda com as críti
cas de que os constituintes 
não estão presentes no ple
nário, lembrando que o seu 
trabalho se realiza tam
bém nos gabinetes, não so
mente no Brasil, mas tam
bém nos Estados Unidos, 
segundo o relato que o em
baixador dos Estados Uni
dos acabara de lhe fazer, 
informou a EBN. 

O governador Hélio Gar
cia não confirmou se será 
candidato a prefeito de Be
lo Horizonte, nas eleições 
do próximo ano, disputan
do cargo que já ocupou no 
governo do ex-presidente 
Tancredo Neves. Ele lem
brou que o seu desejo agora 
é ver como "a Constituinte 
vai fixar as coisas". 

Pires alerta para risco 
de crise institucional 

por Cecília Pires 
de Brasília 

O presidente José Sarney 
realizou uma importante 
manobra política ontem: 
nomeou o deputado Carlos 
SanfAnna (PMDB-BA), 
seu ex-ministro da Saúde, 
como "líder da maioria" 
na Câmara Federal; na 
prática, SanfAnna vai 
atuar como um líder do go
verno na Constituinte. 
Antevendo reações fortes 
de parte de deputados e se
nadores do PMDB e do 
PFL à formalização de um 
"líder do governo" na 
Constituinte, Sarney encon
trou a saída prática no pró
prio regimento da Câmara, 
que prevê a figura do líder 
da "maioria". Até a legis
latura passada o líder da 
maioria (PMDB) na Câma
ra era o líder do governo. 
Agora o líder do PMDB fica 
desvinculado da liderança 
do governo na Cama
rá. 

O papel prático de SanfAn
na, portanto, será o de de
fender o presidente e o seu 
governo junto à "maioria", 
que é composta por con
gressistas constituintes do 
PMDB, do PFL e de outros 
partidos que, eventualmen
te, venham juntar-se à 
Aliança Democrática e 
apoiar o governo. 
O anúncio foi feito pelo pró
prio deputado, depois de 
ser recebido em audiência 
ontem a tarde pelo presi
dente. SanfAnna infor
mou, ao mesmo tempo, que 
se retirava da disputa pela 
eleição da nova liderança 
do PMDB na Camará, 
que será realizada ho
je. 
"Como líder da maioria, 
meu papel será o de defen
der a manutenção desta 
maioria na Câmara e arti
cular a estabilidade políti
ca do governo", explicou 
SanfAnna. 

O anúncio, que deveria 

por Paulo de Alencar 
de Salvador 

O governador eleito da 
Bahia, Waldir Pires afir
mou, ontem, em seu escri
tório políticovno bàirró do 
Rio Vermelho, que "a pre
texto de se resolver uma 
c r i s e e c o n ó m i c o -
financeira, se cria uma cri
se institucional". Este co
mentário foi em resposta a 
uma pergunta deste jornal 
sobre a tese ventilada do 
encurtamento do mandato 
do presidente José Sarney, 
caso ele não consiga con
trolar a situação económi
ca do País, com imediata 
convocação de eleições di-
retas para o seu sucessor. 

Pires revelou que a solu
ção passe necessariamente 
pela união de todos os bra
sileiros com o objetivo de 
debelar a presente crise. A 
saída, na sua opinião, co
meçaria por uma ampla re
forma ministerial, com ba
se nos resultados de 15 de 
novembro. "Eleições se fa
zem para que o governo se 
ajuste à vontade da popula
ção", justificou ele, que 
disse esperar que a refor
mulação dos auxiliares do 
presidente Sarney aconte
ça em março próximo. 

LIDERANÇA NO 
CONGRESSO 

O governador eleito con
cordou com a indicação do 
deputado Carlos SanfAnna 
(PMDB-BA) para a lide
rança do governo no Con
gresso, pois, para ele, o 
presidente Sarney precisa 
de um interlocutor naquela 
casa. Mesmo assim, o 
PMDB não se sente deso
brigado a defender as pro
posições governistas no 
Congresso, concluiu. Para 
ele a confusão criada pelo 
ressurgimento da figura do 
líder do governo decorre do 
fato de o País viver uma si

tuação singular, com o fun
cionamento simultâneo da 
Câmara, do Senado e da 
Constituinte. 

"O governo não deve ter 
líder na Constituinte, pois 

' ela não tratará de assuntos 
administrativos ou que di
gam respeito diretamente 
ao governo", salientou Pi
res, que com essa afirma
ção rejeita a hipótese de in
tromissão do Executivo nos 
trabalhos de elaboração da 
nova Constituição. Ele dis
se ainda que o PMDB não 
deve ter articulação com o 
governo no âmbito da Cons
tituinte. "A Constituinte é 
uma questão de consciên
cia nacional", finalizou. 

ADMINISTRAÇÃO 
Waldyr Pires anunciou 

que vai revogar todos os 
atos praticados pelo gover
nador João Durval Carnei
ro neste final de governo, 
principalmente os que se 
referem à contratação de 
pessoal. Pires disse que re
cebeu várias denúncias e 
que agirá com todo rigor, 
segundo a EBN. 

"Estou sabendo, por 
exemplo, que estão reali
zando concurso público 
agora, às vésperas de pas
sar a administração, o que 
não fizeram em quatro 
anos. Isso não é possível. 
Vamos investigar e revo
gar todos os atos", susten
tou. 

Pires, que segue hoje pa
ra o Recife a fim de partici
par de uma reunião conjun- ! 
ta da Sudene e BNDES, 
confirmou também a extin
ção de vinte órgãos da ad-
ministração centralizada e i 
descentralizada, que se
gundo ele vinham funcio-
nando como verdadeiros 
"cabides de empregos". ! 
Com isso ele espera enxu-
gar a folha de pagamento ! 
do estado em pelo menos- • 
20%. 

Jânio diz que Sarney / 
tem direito a 6 anos 

por Edson Beu 
de Brasília 

O prefeito de São Paulo, 
Jânio Quadros, após man
ter uma audiência com o 
presidente José Sarney on
tem pela manhã, alertou 
que "todo processo infla
cionário galopante é ante-
sala de uma ditadura". O 
prefeito recomendou 
"juízo" à classe política e 
condenou a possibilidade 
de a Constituinte reduzir a 
duração do mandato do 
presidente. "O presidente 
tem direito liquido e certo 
de governar seis anos", 
afirmou ele. 

Jânio Quadros pediu o 
apoio popular para o gover
no debelar a inflação, sa
lientando que "ou nós nos 
unimos todos no combate à 
inflação ou ela nos devo
ra". No entanto, o prefeito 
paulistano acha impossível 
deter completamente o 

processo inflacionário nu
ma economia em expansão 
como a brasileira. Mas, a 
equipe económica, confor
me reiterou, não pode per
der o seu controle. Jânio 
Quadros lembrou que a in
flação foi porta de entrada 
para a ditadura em vários 
países, citando a Itália, 
Portugal "e cá, entre nós, 
em 64". 

O prefeito acha que "o 
presidente tem procurado 
pôr ordem na casa". Consi
dera o governo "translúci
do" e merecedor da con
fiança da sociedade. Disse 
que "ninguém reforma 
uma economia sozinho". 
Por isso, "é preciso a coo
peração de todos", argu
mentou. 

Jânio Quadros disse que 
o País vive uma certa "per
plexidade". Mas acredita 
que a maioria confia numa 
saída para a crise económi
ca. 
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Carlos SanfAnna 

ter sido feito na segunda-
feira, foi retardado para 
ontem, segundo SanfAnna, 
para que fossem feitas "as 
consultas às instâncias 
partidárias". A resistência 
não apenas do PMDB, co
mo também do PFL à cria
ção de um líder do governo 
na Constituinte foi, segun
do SanfAnna, superada du
rante estas negociações. O 
parlamentar afirmou que 
"não haverá nenhum líder 
formal do governo na Cons
tituinte". 

SanfAnna admitiu, no 
entanto, que nada o impedi
rá, informalmente, de 
atuar junto aos congressis
tas na Constituinte. "E ób
vio que o Estado se interes
se em relação à Constituin
te e à própria elaboração 
do texto constitucional", 
declarou. Esta possibilida
de foi veementemente com
batida pelos parlamenta
res. 

O senador Mário Covas 
(PMDB-SP), indicado co
mo um dos mais fortes can
didatos a líder do PMDB na 
Constituinte, passou a de
fender a imediata eleição 
de um parlamentar para 
esta função. 

"A figura de lider do go
verno na Constituinte não 
está prevista no regula-

A ação do presidente 
por Cecília Pires 

de Brasília 
O presidente Sarney agiu 

em duas frentes para vencer 
as resistências das lideranças, 
especialmente as do PMDB, 
contra a indicação de um líder 
do governo na câmara. Pri
meiro, adiou o anúncio do de
putado Carlos SanfAnna, es
colhido extra-oficialmente pa
ra o cargo desde a semana 
passada, até ontem. Depois, 
pediu ao PMDB que adiasse de 
ontem para hoje a eleiçQo do 
novo líder do partido na Câ
mara, segundo informou um 
parlamentar da própria agre
miação que participou das ar
ticulações. 

Ao mesmo tempo, o depu
tado Carlos SanfAnna insistia 
em participar da disputa, ale
gando que, eleito no partido, 
teria mais força como lider do 
governo. O Palácio do Planal
to esperou que fosse bemsu-
cedida uma operaçflo de algu

mas lideranças do PMDB em 
afastar da disputa o deputado 
mineiro Milton Reis, que dis
putaria com SanfAnna a faixa 
moderada e também conser
vadora do partido. 

Uma reunião da bancada 
mineira, que se estendeu até 
a madrugada de ontem, nflo 
conseguiu demover o deputa
do Milton Reis. A saída de 
Reis, uma operaçflo que pode 
continuar ainda hoje, segundo 
informou um dos candidatos, 
ainda pode favorecer o depu
tado Luis Henrique, do grupo 
politico que trabalha com o 
atual lider. Pimenta da Veiga. 
Se Reis tivesse renunciado até 
a madrugada de ontem, o fa
vorito seria Carlos SanfAnna, 
que disputa na mesma faixa 
do partido. Ontem pela ma
nhã, SanfAnna ligou para Sar
ney, informando que Reis não 
desistiria e, portanto, o que 
fora previamente combinado 
seria cumprido. 

mento de normas provisó
rias para o regimento. 
Recuso-me a ter um líder 
de governo na Constituinte. 
Não o reconhecerei, se for 
indicado", disse o sena
dor. 

O líder do PFL no Sena
do, senador Carlos Chiarei-
li, conversou com o presi
dente na última quinta-
feira. "O presidente não 
me falou que ia indicar um 
lider do governo só para a 
Câmara, mas para o Con
gresso'" O senador adver
tiu que, se o presidente de
cidir escolher um lider do 
governo para o Senado, "e-
le pode escolher, só que as 
funções seriam duplica
das" disse, segundo relato 
do editor Riomar Trindade. 

Um dia depois de conver
sar com Chiarelli, o presi
dente afirmou ao líder do 
PMDB no Senado, senador 
Fernando Henrique Cardo
so, segundo informou o pró
prio parlamentar, que es
colheria um líder específi
co para a Câmara. "Eu dis
se ao presidente que se ele 
pretendia indicar uma lide
rança para a Câmara, que 
se sentisse à vontade. No 
Senado não há nenhuma 
questão que exija esta lide
rança. 

Por ser menor, o Se
nado permite um contato 
com o governo mais fácil", 
defendeu Fernando Henri
que, que já foi líder do go
verno no Congresso na le
gislatura passada. 

CONSTITUINTE 

, 

Plenário já apresentou-, 
155 propostas de 
emenda ao regimento 

por Francisca Stella Fagâ 
de Brasília 

Mais 879 emendas à pro
posta das lideranças parti
dárias para o regimento in
terno da Constituinte fo
ram apresentadas ontem 
por representantes de di
versos partidos. Outras 93 
haviam sido formuladas 
desde sexta-feira. O prazo 
esgota-se na próxima 
quinta-feira. No dia 18, o 
senador Fernando Henri
que Cardoso, relator do 
projeto, deverá apresentar 
a redação final, a ser apro
vada até o dia 24. 

Participação direta da 
sociedade na elaboração da 
Constituinte, horário de rá
dio e televisão para a trans
missão gratuita dos traba
lhos, plebiscito para a 
aprovação do texto antes 
da promulgação da nova 
Constituição são os temas 
mais frequentemente abor
dados nas emendas. 

TRIBUNA 
LIVRE 

O PT apresentou ontem 
substitutivo ao projeto das 
lideranças partidárias, 
propondo um sistema que 
prevê consultas à popula
ção sobre nove temas em 
etapa anterior à redação 
definitiva da Constituição e 
outra fase plebiscitária, 
destinada a aprovar o texto 
final. Além do substitutivo, 
o PT apresentou emendas 
propondo mudanças par
ciais, com maiores chances 
de ser aprovadas pelo ple
nário. Uma delas, defendi
da originalmente por seto-
res progressistas da Igre
ja, torna possível a iniciati
va popular para a apresen
tação de propostas à Cons
tituinte. 

O deputado Chico Hum
berto (PDT-MG) propôs a 
criação de uma tribuna li
vre. Nas sessões ordiná
rias, todas as segundas-

feiras, entidades legalmen
te constituídas poderiam 
manifestar-se em plenário, 
com igual tempo de um 
constituinte. 

O senador Hugo Napo
leão, do PFL do Piauí, pre
tende disciplinar a ação 
dos "lobbies" na Consti
tuinte. Para isso, propõe 
que entidades representati
vas da sociedade, a convite 
das comissões e sub
comissões, possam ser ou
vidas em audiência públi
ca. 

Grande número de cons
tituintes, inclusive o pró
prio Fernando Henrique 
Cardoso, considera exces
sivo o tempo previsto no 
projeto original de regi
mento para a transmissão 
gratuita por emissoras de 
rádio e televisão dos traba
lhos da Constituinte. 

APENAS CINCO 
MINUTOS ! 

O deputado Maurílio Fer
reira Lima (PMDB-PE), 
autor da controvertida pro
posta de revogação imedia
ta dos dispositivos autoritá
rios da Constituição em vi
gor, propôs ontem que esse 
horário seja de apenas cin
co minutos diários, entre 
19,30 e 21 horas. "Nem as 
mais concorridas novelas 
conseguem audiência por 
mais de uma hora diária", 
ponderou em plenário. 

Outra proposta destinada 
a disciplinar o horário gra
tuito de rádio e televisão foi 
apresentada pelo líder do 
PCB, deputado Roberto 
Freire. Por requisição 4a 
presidência da Constituin
te, propõe, que emissoras 
privadas possam destinar 
semanalmente sessenta 
minutos aos trabalhos da 
Constituinte. Somente as 
emissoras estatais seriam 
obrigadas a reproduzir in
tegralmente as sessões ple
nárias. * 


