
Hargreaves, o olho do 
Planalto no Congresso 

Brasília — "Nada acontece na Câmara sem o meu conheci
mento". O autor dessa frase não trabalha no SNI nem utiliza os 
serviços do general Ivan de Souza Mendes, mas é através dele 
que o Palácio do Planalto acompanha todas as ações parlamenta
res, se movimenta para obstruir os projetos que não lhe 
interessam e apressa os que quer ver rapidamente aprovados. 
Henrique Hargreaves, 51 anos, formado em Economia, Admi
nistração e Direito, do alto dos seus 24 anos de experiência em 
assessoria na Câmara dos Deputados, é o olho do governo no 
Congresso — e um olho muito atento, que somente no ano 
passado deu parecer para mais de cinco mil projetos. 

Durante a Constituinte o papel da Subchefia de Assuntos 
Parlamentares da Presidência da República, que ele dirige a 
convite do ministro Marco Maciel desde o ano passado, será 
valorizado em função da necessidade que o governo terá de 
acompanhar todas as propostas apresentadas — e calcula-se que- -
no mínimo dez mil emendas serão oferecidas à Constituição. 
Controlando apenas 39 funcionários, é possível que a partir do", 
próximo mês Henrique Hargreaves não possa mais jogar futebol 
com outros funcionários do Gabinete Civil às quarta-feiras ní)" 
próprio Palácio do Planalto. E talvez nem tenha tempo para-
almoçar no restaurante A C^uninho do Natural, de comida 
integral, como costuma fazer. .*. 

Ter Hargreaves a favor é um trunfo importante para <t~ 
PMDB na Constituinte, pois enfrentá-lo como adversário em"" 
batalhas regimentais no Congresso nunca melhorou a biografia 
de ninguém. "O Hargreaves conhece o funcionamento da 
Câmara melhor do que qualquer deputado", atesta o ombuds-
man Fernando César Mesquita que, como jornalista, se acostu
mou a consultá-lo em qualquer apuro. Em 1982, na votação da 
extinção da sublegenda para governador, Hargreaves trabalhava 
na liderança do PDS, e enfrentou a maior batalha regimental 
desses anos todos. O governo queria a qualquer custo manter a . 
sublegenda, o que obrigou Hargreaves, em sucessivas manobras, 
a segurar uma sessão do Congresso durante treze horas, para— 
desespero da oposição. Em outro embate com o PMDB, teve 
que sentar na máquina de escrever e redigir um parecer para o * 
governo em apenas dois minutos, sem chances de errar. Sua 
pressão arterial nessa hora, estava em 18, o que o tomava 
candidato certo a um enfarte. 

Na sua mesa, no quarto andar do Palácio do Planalto, 
Henrique Hargreaves tem, de um lado, os retratos dos falecidos 
deputados Cantídio Sampaio e Bonifácio de Andrada, que 
lideraram a Arena nos governos militares e, de outro, um 
terminal de computador ligado diretamente no Senado Federal. 
Em sua casa instalou um outro microcomputador onde armazena 
dados sobre todos os 485 deputados e 72 senadores que 
integrarão a Constituinte. Tendência política, votação, posição 
na bancada, entre outras informações formam o mais preciso 
cadastro sobre os parlamentares e ajudarão o governo e não ser ' 
surpreendido ao longo deste ano. 

— Vamos fazer um acompanhamento normal da Consti
tuinte, sem grandes inovações em relação ao que fazemos no dia- - -
a-dia do Congresso. A diferença é que vamos ter mais trabalho. 
Mas isso não me assusta. Perto do que eu já tive que enfrentar, 
não vai ter mistério — garante. 


