
O deputado Luiz Henrique sem
pre sonhou com a liderança 

da bancada do PMDB na Câma
ra e essa realidade começou a ga
nhar forma quando o deputado 
Pimenta da Veiga, a quem é liga
do por laços afetivos e políticos, 
comunicou que não tentaria a 
reeleição em dezembro do ano 
passado. 

Do colegiado de vice-líderes 
de Pimenta da Veiga surgiram 
então dois candidatos com um 
perfil de centro-esquerda para a 
vaga: Luiz Henrique e Egydio 
Ferreira Lima. Entretanto, este 
último desistiu logo no início por 
discordar da acumulação da li
derança da bancada com a do 
governo. Luiz Henrique não en
xergou problema nenhum na du
plicidade, embora tenha sido 
atropelado pelos fatos, que leva
ram o presidente José Sarney a 
indicar o deputado Carlos San-
VAnna para líder da maioria e 
do governo na Câmara. 

Entre 75 e 77, Luiz Henrique 
formou entre os neo-autêntiços do 
extinto MDB, ao lado de Álvaro 
Dias, Jáder Barbalho, Odacyr 
Klein, João Gilberto, Jorge wk* 
qued, Walmor de Luca e Adhe-

mar Santillo, entre outros. Efoi a 
partir desse grupo, por exemplo, 
que o ex-deputado Odacyr Klein 
ganhou a liderança do partido. 
Eles também trabalharam para 
o deputado Pimenta da Veiga, 
quando este perdeu a eleição pa
ra o deputado Freitas Nobre, mas 
foram vitoriosos quando o parla
mentar mineiro assumiu a lide
rança do PMDB na Câmara, em 
1985. 

O deputado Luiz Henrique, 
mesmo quando distanciou-se da 
Câmara para assumir a Prefeitu
ra de Joinville, nunca deixou de 
manter contato com os remanes
centes neo -autênticos e sempre 
demonstrou gosto pelas disputas 
em torno da liderança. 

Os apoios 
Em janeiro deste ano, a con

vite do deputado Ibsen Pinheiro, 
Luiz Henrique participou de 
uma reunião da bancada peeme-
debista em Porto Alegre, onde es
tava o governador eleito Pedro 
Simon, saindo dali com o com
promisso fechado dos deputados. 
Então começou a viajar: compa
receu à diplomação dos deputa
dos no Ceará, foi ao Rio de Janei
ro e a São Paulo. 

No primeiro momento da 
candidatura, Luiz Henrique teve 
o apoio de Pimenta da Veiga 
mas, durante o recesso, o ex-líder 
deu uma recuada, em razão de 
problemas essencialmente minei
ros. Em seguida, com o surgimen
to da candidatura Carlos San-
VAnna, Pimenta da Veiga ficou 
equidistante, e apenas quando o 
Planalto resolveu conduzir o pro
blema de modo diferente voltou a 
marchar ao lado de Luiz Henri
que, com o cuidado de manter 
uma acentuada discrição. 

O presidente da Câmara, da 
Assembleia Nacional Constituin
te e do PMDB, deputado Ulysses 
Guimarães, manteve a postura 
de não entrar em eleições dividi
das e literalmente ficou à mar
gem da disputa. Contudo, quan
do se dirigia à cabine de votação, 
confidenciou ao deputado baia
no Vilgildásio Sena que votaria 
no seu candidato sem no entanto 
pronunciar seu nome. O candida
to do deputado baiano era Luiz 
Henrique. 

Fora da Câmara, Luiz Henri
que conseguiu muito apoio. Os 
governadores Jáder Barbalho, do 
Pará, e Gonzaga Motta, do Ceará, 

trabalharam suas bancadas. O 
^vice-governador eleito de São 
Paulo Almino Affonso, os gover
nadores eleitos do Rio Grande do 
Sul, Pedro Simon, do Espírito 
Santo, Max Mauro, do Mato Gros
so do Sul, Marcelo Miranda, de 
Santa Catarina, Pedro Ivo, de 
Goiás, Henrique Santillo, tam
bém fizeram gestões nas banca
das de seus Estados em favor do 
líder eleito. O ministro Raphael • 
de Almeida Magalhães colabo
rou, e, através do filho e deputa
do Henrique Eduardo Alves 
(RN), o ministro Aluízio Alves 
deu sua contribuição. 

O Palácio do Planalto, logo 
após a bancada peemedebista na 
Câmara aprovar a moção do de
putado Lélio de Souza pela ex
clusividade dos trabalhos consti
tuintes, preferiu não se expor e 
evitou a disputa. Mas, na sema
na passada, enviou representan
tes à Câmara para avaliar a si
tuação e o resultado foi o seguin
te: Luiz Henrique venceria e a 
candidatura Carlos SanVAnna 
não tinha condições de prospe
rar. Isso pesou na opção pela li
derança da maioria arranjada 
pelo presidente Sarney. 


