
LUIZ MARQUES 

Em seu 7» mandato, ¥ á£3k l 
pelo PMDB do Ceará, 
de centro-esquerda, 

é um dos mais 1 H 
experientes ^ J J 
constituintes 

7T ntônio Paes de An-
ZA drade (PMDB-CE), 

i i 59 anos, em seu sé
timo mandato federal, é 
um dos constituintes com 
maior experiência parla
mentar. Advogado e pro
fessor, casado, com qua
tro filhos, Paes de Andra
de foi integralista na ju
ventude e "autêntico" 
quando chegou pela pri
meira vez à Câmara dos 
Deputados, em 1963, pe
las mãos do seu sogro, o 
influente Martins Rodri
gues, expoente do antigo 
PSD e lider da bancada 
do MDB à época. Antes de 
chegar à Câmara, ele foi 
vereador, deputado esta
dual e secretário de Esta
do no Ceará. Em 1985, foi 
derrotado por Maria 
Luiza, candidata do PT 
na disputa pela prefeitura 
de Fortaleza. Ele conhece 
por dentro a estrutura da 
Câmara: já exerceu a 4a 

Secretaria (78 a 82) e ocu
pa agora a 3a Secretaria. 
0 passar dos anos arrefe
ceu sua "autenticidade". 
Paes, no entanto, perma
nece na centro-esquerda, 
embora alguns dos mais 
novos o considerem um fi
siológico". Foi entusiasta 
da chapa Tancredo/Sar-
ney e colocou-se na linha 
de frente da candidatura 
Ulysses Guimarães para 
a presidência da Câmara, 
c o n t r a s e u e x -
companheiro de grupo 
"autêntico", Fernando 
Lyra. 0 perfil preparado 
pelo DIAP (Departamen
to Intersindical de Asses
soria Parlamentar) re
gistra que ele "votou con
tra todos os decretos-lei 
de arrocho salarial, disse 
sim às diretas já, mas es
teve ausente às duas vo
tações do projeto que 
proíbe a demissão imoti-
vada do trabalhador". 

Jorge 
ARQUIVO 

Direitista convicto, 
desde os tempos da 

Arena, foi, pela 4a 

vez, reeJeito pelo 
PDS do Pará, como 

apoio dos madeireiros 

J orge WUson Arbage 
(PDS-PA), 62 anos, 
foi reeleito para o 

quarto mandato federal, 
com 27.145 votos. Casado, 
sem filhos, financiado pe
los grandes madeireiros 
do Estado, Arbage é di
reitista convicto desde os 
tempos em que militava 
na Arena, quando se des
tacou como um dos porta-
vozes do regime militar. 
Advogado, foi promotor 
público (55 a 58) prefeito 
do município de Capane-
ma pelo PTB (58 a 62) e 
deputado estadual (70 a 
74). O seu perfil feito pelo 
Dl AP. (Departamento In
tersindical de Assessoria 
Parlamentar) ressalta 
que nos últimos três anos, 
apresentou 97 projetos de 
lei, nenhum com a preo
cupação de resolver pro
blemas dos trabalhado
res. Coerentemente com 

suas posições políticas 
apoiou em 1977 a candida
tura do general Sílvio 
Frota, tendo sido, ao lado 
do deputado Siqueira 
Campos, um destacado 
articulador daquela frus
trada conspiração no âm
bito do Congresso. Votou 
no deputado Paulo Maluf 
no Colégio Eleitoral e 
contra as "diretas já". 
Esteve ausente ou votou 
favoravelmente a todos 
os decretos-lei que imple
mentaram a política de 
arrocho salarial do gover
no anterior. Arbage, por 
conhecer bem as normas 
regimentais, movimenta-
se muito bem no plenário, 
aluando na linha de fren
te em defesa dos Interes
ses da direita, de quem 
promete ser um eficiente 
porta-voz durante os tra
balhos da Assembleia Na
cional Constituinte. 

.os Constituintes 
Luiz 
Henrique 

GERALDO MAGELA 

Lider do PMDB na 
Câmara, sempre teve 
posição independente 

e é classificado de 
progressista 
de esquerda 

L uiz Henrique da Sil
veira, lider do 
PMDB na Câmara, 

iniciou sua carreira 
politica em 1970, ao assu
mir a presidência do dire-
tório municipal do MDB 
de Joinville. Em 1972, 
candidatou-se a deputado 
estadual e obteve a pri
meira suplência. No ano 
seguinte, assumiu o car
go. Em 1974, já lider da 
bancada do MDB na As
sembleia Legislativa, 
L u i z H e n r i q u e 
candidatou-se a deputado 
federal e elegeu-se com 
grande votação. Veio pa
ra Brasília e retornou a 
seu estado de origem dois 
anos depois, para concor
rer à prefeitura de Join
ville, que ocupou até 1982. 
Naquele ano, voltou a dis
putar uma vaga r.a Câ
mara e elegeu-se com a 
maior votação já regis
trada em Santa Catarina: 

121 mil votos. Finalmente 
em novembro do ano pas
sado, Luiz Henrique foi 
reeleito deputado federaL' 

A sua atuação na pre
feitura de Joinville priorP 
zou as áreas social e edif 
cacional. Como deputadp, 
sempre se caracterizou 
por sua posição indepefi-' 
dente, que alguns de seus 
companheiros de bancaV 
da, como o senador D\Y-
ceu Carneiro, classificam 
de progressita de esquer
da. r ' 

Participou do grupo 
"Travessia" e integrou" a 
Comissão Pró-Diretasl-
que deu início à luta pelas 
diretas já, em 1984. El» 
1985, Luiz Henrique fim*--
dou e coordenou o grupo 
Só-diretas e, indicado pe* 
Io líder Pimenta da Vei
ga, passou a exercer ãs* 
funções de primeiro vice1 

líder da bancada do 
PMDB. 


