
Luiz Henrique, eleito, 
vai convocar Funaro 

por Riomor Trindad* 
de Brasília 

A eleição do deputado ca
tarinense Luiz Henrique da 
Silveira, 47 anos, para lider 
da bancada do PMDB na 
Câmara representa mais 
uma vitória da cúpula do 
partido presidido pelo de
putado Ulysses Guima
rães, (SP), também presi
dente da Casa e da Assem
bleia Nacional Constituin
te. Configura ainda uma 
maior disposição de con
versar com o governo e 
uma tendência ao arrefeci
mento das críticas da ban
cada pemedebista, de 258 
deputados, à politica eco
nómica da Nova Repúbli
ca. Já no decorrer da próxi
ma semana, o ministro da 
Fazenda, Dilson Funaro, 
participará de um debate 
com a bancada do PMDB 
na Câmara, conforme au-
nunciou ontem o novo líder 
Luiz Henrique. 

Essa estratégia da nova 
liderança — um compro
misso assumido durante a 
campanha — tem o respal
do praticamente da totali
dade da bancada, que pre
tende participar do gover
no com sugestões para evi
tar os "pacotes prontos", 
especialmente na área eco
nómica. Luiz Henrique re
velou que recebeu um tele-
fonema de Funaro, 
parabenizando-o pela vitó
ria, e aproveitou a ocasião 
para manifestar ao minis
tro da Fazenda à disposi
ção, da bancada de ouvi-lo 
e debater com ele a política 
económica. Funaro, segun
do Luiz Henrique, colocou-
se à disposição e o debate 
acontecerá na próxima se
mana. "Nossa bancada é 
mudancista. Não podemos 
nos omitir da participação 
visando a solução dos pro
blemas nacionais", disse 
Luiz Henrique. 

, Participação é a palavra 
mais usada pelas figuras 

mais importantes da ban* 
cada pemedebista e caberá 
a Luiz Henrique a tarefa de 
coordenação para fazer rej-
fletir no governo a posição 
dos deputados. "A nossa 
posição é de independer* 
cia, mas não pregamos 6 
confronto com o governo'\ 
observou o paulista João 
Herrmann, candidato à li
derança derrotado no pri
meiro turno da eleição, an
teontem . Luiz Henrique}, 
que vem conversando cora 
o lider da maioria na Cal
mara, deputado Carlos 
SanfAnna, indicado pelb 
presidente Sarney, pediu 
criatividade à bancada pa
ra apresentar sugestões ao 
governo. ! 

ELEIÇÃO FÁCIL 
A eleição de Luiz Henri

que para líder da bancada 
do PMDB foi facilitada on
tem pelo fato de o concon-
rente Milton Reis (MG) téf 
retirado sua candidatura 
no final da manhã, apóp 
prolongada reunião com a 
bancada mineira. "Candi
dato à liderança do PMDB 
na Câmara, assumi essp 
responsabilidade em con
junto com companheiros db 
partido de todo o País que 
encamparam a nossa prd-
posta. Concorrendo ao jul
gamento de nossa bancada 
no processo de dois turnos, 
entendemos que ela ja ma
nifestou sua tendência, o 
que nos leva à conclusão da 
d e s n e c e s s i d a d e de 
submetê-la a um segundb 
julgamento", diz a nota en
viada por Milton Reis at> 
então líder Pimenta da Vei
ga. ' 

Proclamado lider da ban
cada, Luiz Henrique ime
diatamente iniciou os con-
tatos para a formação db 
colégio de vice-llderes que, 
conforme disse, deverá ter 
por parâmetro a proporcio
nalidade das bancadas es
taduais, mas também o pa
râmetro político, j 


