
ANC88 
Pasta 09 a 14 
fev/87 
063 

m<^ 
FOLHA OE S. PAULO Quinto-feira, 12 de fevereiro de 1987- POLÍTICA— A - 11 

PMDB deve eleger Luiz Henrique hoje em 2? votação 
Tadashi Nakaiíomi 

uiz Henrique (esq.) «" »«« concorrente João Herrmann 

Da Sucursal de Brasília 

O d e p u t a d o 
Luiz Henrique 
(SC), 46, de cen-
t r o - e s q u e r d a , 
venceu ontem, 
em primeiro es-
c r u t í n i o , a 
disputa pelo car
go de líder do 
PMDB na Câma
ra, ao receber 103 votos na eleição 
realizada ontem no auditório Nereu 
Ramos do Congresso, em Brasília. 
Milton Reis (MG), 57, de centro, 
apoiado pelo presidente José Sarney, 
ficou em segundo lugar, com 80 
votos, e deverá concorrer com Luiz 
Henrique em segundo escrutínio, na 
votação marcada para as 9h, no 
mesmo local. O terceiro postulante, 
João Herrmann (SP), 40, de esquer
da, recebeu 62 votos. Houve um único 
voto em branco. O segundo escrutínio 
ocorre porque nenhum dos três can
didatos obteve a maioria absoluta, ou 
seja, 131 votos da bancada de 260 
deputados peemedebistas, dos quais 

Quem é o deputado Luiz Henrique 
O deputado Luiz Henrique (SC), 46, 

era, dos três deputados que dispu
taram ontem a liderança do PMDB, o 
preferido do Palácio do Planalto. Nos 
dois últimos anos, chegou a partici
par de algumas reuniões do Conselho 
Político do governo, no gabinete do 
presidente Sarney, na qualidade de 
vice-líder peemedebista, no exercício 
da liderança. 

Boa parte dos votos de Luís 

Henrique vieram da chamada "ala 
progressista" do PMDB. Parlamen
tares mais radicais, contudo, não o 
consideram um político de esquerda, 
mas de centro-esquerda. O novo líder 
do PMDB está na Câmara desde 1975. 
Interrompeu seu mandato em 1976, 
época em que ocupou a prefeitura de 
Joinville (SC). Retornou apenas em 
1982 e, hoje, exerce seu terceiro 
mandato de deputado. 

246 participaram da votação. O 
vencedor ocupará o lugar de Pimenta 
da Veiga, o líder do partido ao final 
da legislatura anterior. 

Ao término da apuração, às 20h35, 
Luiz Henrique disse que receberá os 
votos dados a Herrmann, em função 
de um acordo prévio entre os dois 
candidatos. Herrmann não confirmou 
o acordo e disse que vai se reunir 
com seus adeptos para decidir qual 
candidato apoiará. O deputado Do
mingos Leonelli (BA), que articulou 

a candidatura de Herrmann, anteci
pou que os votos vão mesmo para 
Luiz Henrique. Milton Reis iria 
discutir ontem à noite com a bancada 
mineira uma estratégia para con
quistar votos entre os partidário? de 
Herrmann. 

Apoio de Sarney 
Sarney manifestou seu apoio a 

Milton Reis anteontem à noite em 
telefonema para o governador eleito 
de Minas, Newton Cardoso. O presi

dente acionou sua assessoria no 
Planalto para entrar em contato com 
os governadores eleitos pedindo que 
orientassem as bancadas de Seus 
Estados para que votassem no candi 
dato mineiro. Isto fez com que a 
candidatura de Reis, que segundo as 
previsões deveria ficar em último 
lugar, reagisse e ultrapassasse a de 
Herrmann. 

Os candidatos realizaram ontem 
pela manhã, no auditório Nereu 
Ramos da Câmara (mesmo local da 
votação), um debate para mostrarem 
suas plataformas de trabalho. Luiz 
Henrique defendeu a convocação 
extraordinária da Câmara e do 
Senado e prometeu trabalhar paia 
restabelecer as prerrogativas do 
Congresso, o fim do decreto-lei e o 
voto de liderança. 

Milton Reis contestou algumas 
análises feitas pela imprensa, taxan-
do-o de conservador, afirmando que 
no início da década de 50 foi deputacjo 
pelo PTB, um "partido progressis
ta". Para ele, qualquer modificação 
na atual Constituição só pode ser 
feita pelo Congresso convocado ex
traordinariamente . 

Ulysses rejeita críticas e diz que o 
partido não fará oposição a Sarney 

**» Da Sucursal de Brasília 

O presidente do Congresso consti
tuinte, deputado Ulysses Guimarães, 
70,- disse ontem que a bancada do 
PMDB "não é uma bancada de 
direita volver, é uma bancada de 
personalidade, que respeita as mani
festações de discrepâncias que exis
tem internamente na busca do con
senso". Acrescentou que certas críti-
eas de parlamentares do partido "são 
construtivas" e não os levarão a 
fazer oposição ao governo. Referia-se 
às declarações do 3o vice-presidente 
do PMDB, senador Affonso Camargo 
(PMDB-PR), de que os peemedebis
tas tinham de abandonar a posição 
"anfíbia" (estar no governo e criticá-
lo). 

»" Para Ulysses, com a escolha de seu 
novo líder na Câmara, a ação do 
PMDB no Congresso constituinte terá 
"mais sistema e organicidade". A 
presença de um bom número de 

deputados no debate entre os candi
datos à liderança é prova, para 
Ulysses, de que a bancada não est4 
desunida. O deputado afirmou que 
tratou da quastão económica com o 
presidente José Sarney, na conversa 
de quase três horas na terça-feira à 
noite. Disse que "o presidente enten
de que houve desacertos mas está 
disposto a enfrentá-los". 

O porta-voz da Presidência da 
República, Frota Neto, 44, disse 
ontem às 18h30 que o presidente 
Sarney não comentou diretamente as 
críticas que recebeu anteontem do 
ministro das Minas e Energia, Aure-
liano Chaves, e do secretário-geral do 
PMDB, Affonso Camargo (PR). So
bre as declarações de Camargo —de 
que o PMDB poderá deixar de apoiar 
o governo se este não seguir as teses 
económicas do partido— Frota Neto 
disse apenas: "Recentemente houve 
uma reunião entre o presidente 
Sarney e os governadores eleitos do 

PMDB e esses governadores reafir
maram solidariedade ao governo." 

A tese de Affonso Camargo, que é 
também 2o vice-presidente do 
PMDB, foi descartada ontem pelos 
senadores peemedebistas de São 
Paulo Severo Gomes e Mário Covas. 
Severo, que preside a Fundação 
Pedroso Horta do PMDB, afirmou 
que o ato de exoneração do ei-presi-
dente do Banco Central, Fernão 
Bracher, era uma evidência de que o 
governo estava procurando ajustar-
se ao cumprimento do programa 
peemedebista. Para ele, outras subs
tituições poderão ocorrer. Para Ulys
ses, a queda de Bracher "significa 
que os primeiros ajustes estão sendo 
feitos". 

Covas afirmou que "não é hora de 
se colocar em questão qualquer 
proposta de rompimento com o go
verno". 

Richa responsabiliza direção 
pela indicação de SanfAnna regimento interno 

Ulysses não acoita 
discussão secreta do 

Da Sucursal de Brasília 

O senador José Richa (PMDB-PR), 
52, responsabilizou ontem a direção 
de seu próprio partido pelo fato de o 
governo ter indicado um líder da 
maioria na Câmara —o deputado 
Carlos SanfAnna (PMDB-BA). "A 
culpa pela falta de relacionamento 
com o governo é do partido, cabe à 
direção nacional dizer quais são os 
rumos", disse o senador às llh30, 
depois de audiência com o presidente 
José Sarney no Palácio do Planalto. 

A crítica de Richa tem endereço 
certo: o deputado Ulysses Guima
rães, que acumula os cargos de 
presidente do PMDB, do Congresso 
constituinte, da Câmara e de eventu
al substituto do presidente Sarney. O 
momento também é oportuno, já que 
a crítica surge depois de Ulysses ter 

SanfAnna já começa/ 
a discutir soberania 
O deputado Maurílio Ferreira Lima 

(PMDB-PE), 47, autor de uma pro
posta pela qual o Congresso consti-

, tuinte teria poderes para modificar a 
atual Constituiçãoatravés de maioria 
absoluta de votos, reuniu-se ontem 
com o líder do governo na Câmara, 
Carlos SanfAnna (PMDB-BA), para 
discutir a questão da soberania da 
Constituinte. A saída do encontro, às 
16h40, Maurílio disse que o governo 
"está com disposição para o diálo
go". 

Segundo ele, SanfAnna deverá 
procurar agora outros grupos do 
PMDB na busca de uma solução de 

• conciliação em torno do assunto. Ele 
! admitiu que o compromisso agora é o 

da autolimitação do Congresso cons
tituinte, afirmando que poderão ser 
eliminadas as medidas de emergên
cia mantendo o estado de sítio, 
alterar o sistema de aprovação dos 
decretos-leis e definir as prerrogati
vas parlamentares num único ato. O 
regimento interno definitivo deverá 
ser votado no próximo dia 24. Segun
do o deputado José Genoíno (PT-SP), 
40, encarregado das negociações pelo 
partido, os petistas aceitam a revo
gação das medidas de emergência e 
a modificação do sistema de aprova
ção dos decretos-leis, mas não abrem 
mão da revogação ou da "suspensão 
de eficácia" das leis de Greve e de 
Segurança Nacional. 

admitido a possibilidade de afastar-
se da presidência do PMDB e, 
anteontem, ter dito à imprensa que a 
pergunta sobre o assunto era "irres-
pondível". 

Diretrizes 
Na conversa com Sarney, Richa 

disse que "estão faltando diretrizes 
definidas pelo partido". Por isso, o 
PMDB "não está preparado para 
participar ativamente (do governo)" 
nem "organizado para desempenhar 
suas funções", falha que atribuiu "à 
falta de tempo da direção". 

Richa —ex-governador do Para
ná— voltou a defender a licença de 
Ulysses da presidência do PMDB, 
enquanto durarem os trabalhos no 
Congresso constituinte. Afirmou que 
"se o partido estivesse coeso não 
haveria necessidade de um líder da 
maioria". 

Amaral é "líder da 
minoria" na Câmara 
A partir de agora, com a designa

ção de Carlos SanfAnna (PMDB-BA) 
como líder do governo —ou da 
maioria— na Câmara, o líder do 
PDS, deputado Amaral Netto (RJ), 
passa a ser automaticamente o líder 
da minoria, representando o PT, 
PDT, PTB, PC do B, PCB, PSB e 
PDC. Essa prerrogativa está previs
ta no artigo 12 do regimento interno 
da Câmara: constituída a maioria, a 
legenda de representação imediata
mente inferior será considerada mi
noria (o PDS é a terceira maior 
bancada no Congresso, superada pelo 
PFL e PMDB, que formam a maio
ria). 

Amaral Netto anunciou ontem, em 
plenário, a intenção de assumir 
plenamente a prerrogativa regimen
tal, o que levou a reações imediatas 
das demais legendas. O líder do PDT, 
Brandão Monteiro (RJ), foi à tribuna 
para afirmar que se o presidente 
Sarney não tivesse designado um 
líder, "essa situação esdrúxula não 
ocorreria". 

O governo não pensa em indicar 
um líder da maioria no Senado 
porque acha que isso não é necessá
rio. Foi o que disse ontem o presiden
te Sarney ao líder do PMDB no 
Senado, Fernando Henrique Cardoso 
(SP), segundo relato do senador. 

O deputado Ulysses Guimarães, 70, 
disse ontem em Brasília que não vai 
permitir que o regimento do Con
gresso constituinte, do qual é presi
dente, seja discutido em sessão 
secreta. "Só podemos admitir essa 
hipótese quando houver assunto que 
diga respeito a um constituinte ou em 
caso de pressão ao Legislativo", 
afirmou. Para Ulysses, no decorrer 
das discussões "pode até surgir um 
fato que, por sua natureza, exija 
sigilo dos parlamentares constituin
tes", mas a adoção do regimento 
não se enquadra nessa categoria. 

Ontem, os quinze senadores do 
PFL decidiram apoiar o dispositivo 
do projeto de regimento —elaborado 
pelas lideranças partidárias— que 
prevê a possibilidade de convocação 
de sessões secretas do Congresso 
constituinte a partir de requerimento 
assinado por um mínimo de dez 
parlamentares. ^ - ' 

Regimento tem emenda 
até sobre a monarquia 

Já passam de trezentas as emen
das ao projeto de regimento interno 
do Congresso constituinte, e seu 
número deverá crescer ainda mais 
até as 19h de hoje, quando se encerra 
o prazo para sua apresentação. A 
mais insólita foi sugerida pelo depu
tado federal Cunha Bueno (PDS-SP), 
37, que deseja que a comissão 
encarregada do tema Poder Executi
vo discuta o restabelecimento da 
monarquia no Brasil. 

O senador Mário Covas (PMDB-
SP), 56, apresentou emenda propondo 
que projetos com assinaturas de 
trinta mil cidadãos sejam recebidos 
para exame e que seus signatários 
possam falar em plenário quando a 
proposta for discutida. 

O presidente do Congresso consti
tuinte, deputado Ulysses Guimarães, 
70, anunciou durante a sessão plená
ria de ontem que a Mesa da Consti
tuinte criará uma Secretaria de 
Divulgação. E o relator do projeto de 
regimento interno, senador Fernando 
Henrique Cardoso (PMDB-SP), 55, se 
disse contrário a que os programas 
de divulgação dos trabalhos consti
tuintes nas emissoras de rádio e 
televisão sejam extensos. O senador 
disse também ser contra a obrigato
riedade da publicação de uma súmu
la nos jornais. 


