
PHlU* í 
Quinta-feira, 12 de fevereiro de 1987 — GAZETA MERCANTIL 

ANC88 
Pasta 09 a 14 
fev/87 
062 Página 5 

Política ADUBOS © TREVO S. A. GRUPO UJXMA 

CONGRESSO CONSTITUINTE 

Luís Henrique vence disputa no PMDB^ 
por Riomar Trindade 

de Brasília 
0 deputado Luiz Henri

que (SC) é o virtual líder da 
bancada do PMDB na Câ
mara. Ontem, no primeiro 
turno da eleição para esco
lha do novo líder do parti
do, Luiz Henrique obteve 
103 votos, suplantando o 
mineiro Milton Reis (80 vo
tos) e o paulista João Her
mann (62 votos). Hoje, às 
9h30, será realizada segun
da chamada e somente os 
dois mais votados conti
nuam na disputa. A banca
da do PMDB tem 258 depu
tados, mas apenas os 246 
que votaram ontem — 12 
não compareceram e hou
ve um voto em branco — 
estão regimentalmente ha
bilitados a participar. 

VOTOS 
IDEOLÓGICOS 

A vitória de Luiz Henri
que ontem o colocou na 
condição de favorito abso
luto para o segundo turno 
da eleição. De acordo co 
deputados de diferentes 
bancadas estaduais consul
tados por este jornal, os vo
tos ideológicos obtidos por 
João Hermann deverão, 
em sua quase totalidade, 
passar para Luiz Henrique, 
um parlamentar de centro-
esquerda e afinado com a 
cúpula do PMDB. "Vou 
continuar trabalhan
do",disse Luiz Henrique 
depois da apuração, acres
centando: "Os votos do 
Hermann migrarão para 
minha candidatura". João 
Hermann, afastado da dis
puta, resssaltou que a elei
ção "garantiu a unidade do 
PMDB". Já o deputado 
Milton Reis disse que a vo
tação obtida ontem confir
mou suas previsões: "Eu 
sabia que seria finalista". 

Milton Reis negou que te
nha contado com o apoio do 

Luís Henrique 

deputado baiano Carlos 
SanfAnna, escolhido na 
terça-feira "líder da maio
ria" pelo presidente José 
Sarney. Entretanto, os 
adeptos da candidatura 
Luiz Henrique como o de
putado João Agripino 
(PB), asseguram que Car
los SanfAnna apoia Milton 
Reis, porque a vitória do 
representante de Minas 
Gerais fortaleceria sua 
missão de porta-voz do go
verno junto à Câmara. Na 
visão de João Agripino, a 
ala mais à esquerda da 
bancada não aceita a lide
rança de Milton Reis, que 
teria sua missão enfraque
cida e abriria espaço para 
a atuaçâo do "líder da 
maioria". "Parcela ponde
rável da bancada se senti
ria abandonada sob a lide
rança de Reis", disse. 

O deputado Pimenta da 
Veiga (MG), ainda líder da 
bancada, disse que a ten
dência, "por questões ideo
lógicas", é a transferência 
dos votos de João Hermann 
para Luiz Henrique. "Isso 
vai depender de entendi
mento", retrucou Her
mann, que logo após encer
rada apuração foi conver-

SanfAnna começa a negociar poderes 
por Cecília Pires 

de Brasília 

O líder do governo na Câmara, 
deputado Carlos SanfAnna, come
çou a exercer suas funções ontem 
atuando em assuntos diretamente 
ligados à Constituinte, uma esfera 
de poder na qual tinha afirmado 
que o governo não formalizaria ne
nhuma liderança. SanfAnna vai 
tentar encontrar, até a próxima 
terça-feira, uma fórmula de con
senso entre os parlamentares que 
seja aceita pelo Palácio do Planal
to para definir os poderes da Cons
tituinte. 

Ontem, ele manteve rápido en
contro com o deputado Maurílio 
Ferreira Lima (PMDB-PE), autor 
da proposta para que a Constituin
te altere a Constituição em vigor, 
total ou parcialmente. Já recebeu 
uma nova proposta do parlamen
tar. Maurílio vai defender que a 
Constituinte faça as alterações ne
cessárias de uma só vez e que de
pois se limite à elaboração da nova 
Carta, retirando seu poder perma
nente de modificações. 

"Este é o rótulo da questão, não 
o conteúdo. Existem formas de ga
rantir a soberania da Constituinte 
sem criar inquietações institucio
nais. Podemos partir para uma 
fórmula onde algumas mudanças 

mais desejadas, como o restabele
cimento das prerrogativas do Con
gresso e o fim do estado de emer
gência, sejam imediatamente de
cididas pela Constituinte." Segun
do Ferreira Lima, SanfAnna não 
disse se apoiava ou não esta tese, 
mas defendeu que "quem cala con
sente". 

A partir de hoje, Ferreira Lima e 
o líder do governo prosseguem as 
conversações, que deverão incluir 
agora um grupo pequeno de parla
mentares do PMDB. Ambos con
cordaram que é preciso encontrar 
uma fórmula de consenso até 
terça-feira, antes da votação do re
gimento interno da Constituinte, 
que será realizada nos dias 23 e 24. 
O líder do governo não apontou 
qual a fórmula do Palácio do Pla
nalto para definir os poderes da 
Constituinte. "Antes de prescrever 
a receita, como médico, eu costu
mo examinar o paciente. Não te
nho uma receita ainda", afirmou. 

SanfAnna iniciou suas funções 
num dia difícil, permeado por críti
cas do PMDB e do PFL contra a 
política económica do governo. O 
líder não respondeu a elas, mas 
justificou sua tarefa. "Como vocês 
estão vendo, uma coordenação na 
área se torna necessária." Ao ser 
informado de que o senador Affon-

so Camargo (PMDB-PR) prometia 
romper com o governo, se este não 
cumprir o programa do PMDB na 
área económica, prometeu procu
rar o parlamentar, "na primeira 
oportunidade". 

Sem um gabinete próprio para 
sua função, SanfAnna utilizou a 
sala da diretoria da Comissão de 
Saúde da Câmara, a qual preside, 
para conversar com Ferreira Li
ma. Começou cedo a exercitar-se 
nas funções, aproveitando o debate 
dos candidatos a líder do PMDB, 
que se travava pela manhã, para 
defender relações mais e mais es
treitas do governo com as banca
das e destas com o governo. 

"Hoje, passei por um teste silen
cioso importante. Falou-se que mi
nha escolha dividiria meu partido, 
que haveria reacões. Não aconte
ceu coisa nenhuma. São todos 
meus amigos. O presidente não es
colheria Carlos SanfAnna para 
fragmentar o partido." O parla
mentar disse também não acredi
tar nas declarações atribuídas ao 
ministro-chefe da Casa Civil, Mar
co Maciel, dentro desta tese. No fi
nal da tarde, o secretário de im
prensa da Presidência, Frota Net-
to, transmitiu um recado de Ma
ciel, que disse serem improceden
tes as afirmações que lhe atri
buíram, neste sentido. 

sar com os coordenadores 
da campanha de Luiz Hen
rique. Domingos Leonelli 
(BA), coordenador da can
didatura João Hermann, 
foi mais objetivo: "Se Luiz 
Henrique se comprometer 
com a democratização da 
atuação da liderança e do 
colégio de vice-líderes, cer
tamente haverá entendi
mento. A tendência é es
sa". 

DEBATE 
No debate realizado pela 

manhã, no auditório Nereu 
Ramos, local também da 
eleição, o paulista João 
Hermann foi o mais aplau
dido entre os três concor
rentes, por sua postura 
mais incisiva. A principal 
indagação da bancada foi 
quanto a posição dos candi
datos à liderança em rela
ção à soberania da Assem

bleia Nacional Constituin
te. 

E nesse particular João 
Hermann vacilou na res
posta, afirmando que cabe
ria ao plenário da Consti
tuinte determinar seus li
mites, posicionando-se co
mo candidato a líder do 
partido na Câmara. Ao con
trário, Luiz Henrique pon
derou que, como defende a 
Constituinte exclusiva — a 

Camará e o Senado só fun
cionariam quando convo
cados para tratar de assun
tos relevantes —, estava 
disputando, na realidade, a 
liderança da bancada na 
Assembleia Nacional Cons
tituinte. E Milton Reis dis
se apenas que a Constituin
te não poderia ter líder, 
pois já havia um "líder da 
maioria", escolhido pelo 
presidente Sarney. 

Proposto aumento do 
número de comissões que 
vão redigir a Carta 

por Francisco Stella Fagá 
de Brasília 

Até ontem, foram apre
sentadas 367 emendas à 
proposta original das lide
ranças partidárias para o 
regimento interno da Cons
tituinte. O conteúdo das 
propostas e a avaliação fei
ta pelo senador Fernando 
Henrique Cardoso, relator 
do projeto, depois de con
versas com todos os sena
dores do PMDB e com líde
res partidários, indicam 
que dificilmente prevalece
rá a proposta original de 
serem constituídas cinco 
comissões. 

Cinco comissões integra
das por todos os constituin
tes significariam que cada 
uma delas teria no mínimo 
cem membros. Não há se
quer espaço físico no Con
gresso para abrigar reu
niões dessa natureza, pon
derava ontem Fernando 
Henrique Cardoso. 

Ontem, o líder do PTB, 
deputado Gastoni Righi, 

propôs a formação de quin-, 
ze comissões. Também es
se número apresentaria di
ficuldades práticas, confor
me o relator do projeto. Is
to dificultaria o trabalho de, 
sistematização. O projeto a 
ser apresentado para a" 
apreciação do plenário, na 
próxima qu~rta-feira, de
verá prever um número in
termediário de comissões. 

Entre as propostas, sur-< 
giram algumas pitorescas, 
como a do deputado Cunha» 
Bueno, do PDS de São Pau
lo, estabelecendo o regime 
monárquico para o Brasil. * 

Fernando Henrique Car* 
doso ainda não decidiu co
mo disciplinará em seu 
projeto a divulgação dos* 
trabalhos da Constituinte 
em horário gratuito das 
emissoras de rádio e televi-. 
são. Por enquanto, ele vê 
com simpatia a proposta dt 
as emissoras privadas 
limitarem-se a anunciar 
que nas estatais está sendo 
transmitido o inteiro teor 
dos trabalhos. 

PFL aprova voto de desconfiança 
a ministros, mas decide recuar 

por Valério Fabris 
de Brasília 

A bancada do PFL na Câ
mara dos Deputados reuni
da ontem manifestou apoio 
às declarações do ministro 
das Minas e Energia, Aure-
liano Chaves, de crítica à 
política económica do go
verno. O ministro afirmou 
anteontem, no programa 
"Bom dia Brasil", da Rede 
Globo, que o Plano Cruzado 
deixou de ser "um instru
mento de politica económi
ca para se transformar em 
instrumento de política 
partidária e eleitoreira". 

A reunião da bancada, a 
rigor, havia sido convoca
da pelo líder do PFL na Câ
mara, deputado José Lou
renço, para um debate 
acerca do regimento inter
no da Assembleia Nacional 
Constituinte. O próprio Jo
sé Lourenço apresentou, 
durante o encontro, uma 
proposta no sentido de que 
o ministro da Fazenda, Dil-
son Funaro, fosse convida
do a expor um diagnóstico 
da política económica do 
governo aos deputados. 

O deputado Mendes Tha-
me (SP), por sua vez, suge
riu que a bancada proferis
se um "voto de desconfian
ça" à política económica 
do governo. E, a essa pro
posta, acrescentou que o 
partido deveria pedir a 
"queda" dos ministros da 
área económica. Inconti-
nenti, José Lourenço enca
minhou uma sumária vota
ção — "os que se manifes
tam a favor, que permane
çam como estão". Conside
rou a proposição de Thame 
como aprovada. 

Vários parlamentares 
procuraram convencer o 
líder do PFL na Câmara de 
que uma decisão de tama
nha repercussão não pode
ria ser adotada de forma 
tão súbita. Um deles, Mes
sias Góis (SE), ponderou 

A reação do PMDB 
por Valério Fabris 

de Brasília 
O deputado Euclides Scalco 

(PMDB-PR) afirmou ontem a 
este jornal que Interpreta as 
críticas do ministro das Minas 
e Energia, Aureliano Chaves, 
á politica económica como um 
inicio do rompimento com o 
governo federal. Scalco disse 
que Aureliano Chaves repete 
assim o dissidência adotada 
em relação ao presidente Fi
gueiredo, quando era o seu vi
ce. "Acho que, novamente, 
ele está lançando-se como 
candidato d Presidência da 
República." 

Para o líder do PMDB na Câ
mara Federal, deputado Pi
menta da Veiga (MG), Aure
liano Chaves pretendeu, com 
suas declarações, atingir o 
partido majoritário. "Essa é a 
minha leitura: ele quer atingir 
o PMDB". Jâ o deputado Ulys-
ses GulmarAes, presidente 
nacional do PMDB, evitou alu
sões diretas ao pronuncia
mento do ministro das Minas e 
Energia. Preferiu enaltecer o 
Plano Cruzado que foi atacado 
por Aureliano Chaves. 

"O que eu entendo é que no 
Plano Cruzado o governo tem 
ganhos sociais inequívocos, 

que toda a Nação reconhece", 
disse Ulysses Guimarães se
gundo informe da agência de 
noticias EBN. Os ganhos de 
acordo com o presidente do 
PMDB e da Assembleia Consti
tuinte sflo o aumento do poder 
aquisitivo, a melhoria dos sa
lários, e o incremento da ofer
ta de emprego. Scalco imagi
na que na hipótese de Aure
liano Chaves, presidente de 
honra do PFL, insistir nos ata
ques ao governo crescerá a 
possibilidade de uma reforma 
ministerial. Em outras pala
vras, seria desfeita a Aliança 
Democrática. 

que o assunto teria de ser 
submetido a um colegiado 
maior, a convenção do 
PFL. Depois de uma se
quência de interpelações, 
José Lourenço decidiu con
vocar nova reunião da ban
cada, no prazo de uma se
mana, para debater a posi
ção do partido em relação 
aos ministros da área eco
nómica. 

Os oradores sublinha
ram, todavia, que endos
sam as declarações de Au
reliano Chaves. O deputado 
Aloysio Chaves (PA) che
gou a redigir uma nota ex
pressando o apoio ao minis
tro. Também foi manifes
tação unânime da reunião 
da bancada dos deputados 
que o PFL precisa definir o 
seu posicionamento políti
co diante do governo fede
ral. Tornou-se patente, en
tretanto, que o presidente 
Sarney conta com uma ale
gada solidariedade dos de
putados do PFL. 

Para o senador Guilher
me Palmeira (AL), que es
tá licenciado da presidên-

DIREÇÂO PARTIDÁRIA 

Aloísio Alves quer que 
Ulysses peça licença Z/ 

por Elmor Magalhães 
de Brasília 

Por problemas de tempo 
e acúmulo de tarefas, o 
presidente do PMDB, depu
tado Ulysses Guimarães, 
deve licenciar-se do cargo 
para cuidar, de fato, da 
presidência da Constituinte 
e da Câmara dos Deputa
dos, entende o ministro da 
Administração, Aluízio Al
ves. Segundo seu julga
mento, Ulysses precisa 
poupar-se para as duras 
missões que terá na condu
ção da Constituinte. 

Embora seja favorável 
ao afastamento temporário 
do presinVnte do PMDB, 
Alves não acredita que sua 
retirada abrirá caminho 

para que o partido possa 
exercer oposição declara
da ao presidente José Sar
ney. O ministro observou 
que a posição do PMDB é 
clara nesse aspecto — "O 
partido quer ajudar o presi
dente José Sarney até o fi
nal de seu governo". 

Alves também não vê 
maiores riscos nas declara
ções e críticas feitas ao go
verno pelo ministro Aure
liano Chaves e pelo senador 
Afonso Camargo. Assina
lou que um ministro pode 
emitir suas ideias e opi
niões mesmo que sejam 
contrárias à política gover
namental. O que ele não de
ve fazer, no entanto, é des
respeitar orientações do 
presidente da República. 

cia do partido, o depoimen
to de Aureliano Chaves re
presenta um divisor de 
águas na conduta do PFL. 
Afirma que o partido, até 
então, apoiou incondicio
nalmente o governo da No
va República, sofrendo, 
por isso, uma expressiva 
derrota nas eleições esta
duais. "Queremos, agora, 
igualdade de tratamento 
na comparação com o par
tido major i tár io , o 
PMDB." 

Isonomia significa, se
gundo Guilherme Palmei
ra, que os gestores da 
política económica do go
verno (isto é, os ministros 
indicados pelo PMDB) 
atendam às reivindicações 
do PFL no que concerne a 
um conjunto de reformas, 
como a administrativa, a 
de privatização das empre
sas estatais e de saneamen
to do setor público com vis
tas à redução do déficit fe
deral. "O governo precisa 
apresentar resultados prá
ticos à população", disse 
ele. 

"Sempre ficamos pacien
temente à espera. O resul
tado disso foi 15 de novem
bro. O partido precisa ter 
voz", reiterou Guilherme 
Palmeira. O senador ala
goano considera que é ne
cessário que se encontre o 
tom político do PFL, inclu
sive em face das eleições 
municipais de 1988. O sena
dor Nivaldo Machado, do 

PFL pernambucano, adu
ziu que "as eleições muni
cipais são a base para a re
vitalização do partido". O 
PFL tem 14 das 72 cadeiras 
do Senado e 118 das 487 ca
deiras da Câmara. Elegeu 
um governador de estado, o 
de Sergipe. 

BLOCO PARLAMENTAR — 
"Já falei umas oitocentas ve
zes: sou contra a formação de 
um bloco parlamentar para 
atuar no Congresso." Assim 
reagiu, ontem, o presidente 
nacional do PMDB, deputado 
Ulysses GulmarAes, à noticia 
de que o governo deu mlssflo 
ao líder da maioria, Carlos 
Sant'Anna, de articular a 'ar
mação de um bloco para sus
tentar seu governo no Con
gresso. * 

"Para isso existem os parti
dos, que têm configuração 
jurídica, têm responsabilida
des, órgãos de disciplina, con
venção, diretórios e por ai 
afora", disse Ulysses. 


