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Previsão 
de Fernando 

Henrique: 
aprovação 

sai até 
dia 11. 

Mantendo-se informado sobre os enten
dimentos entre as lideranças partidárias, 
que prosseguiram em Brasília, o senador 
Fernando Henrique Cardoso (PMDB-SP) — 
que estava ontem em São Paulo — já dá 
como certo o acordo entre seu partido e o 
PFL para a aprovação do regimento interno 
da Assembleia Nacional Constituinte. Ele 
acredita que no máximo até o dia 11 o regi
mento estará aprovado. 

Fernando Henrique, que foi operado 
sexta-feira passada no Hospital Santa Cata
rina, em São Paulo, para a extração de cinco 
quistos sebáceos das bolsas de cada olho, 

: deu uma entrevista ontem à tarde, por tele
fone, ao JT. Informou que viajaria, em se
guida, para um lugar onde não pudesse en
contrá-lo, pretendendo voltar quinta-feira 
para Brasília. 

Apesar de estar convalescendo, o sena
dor continuou acompanhando os desdobra
mentos da polémica entre o PMDB e o PFL 
em torno do parágrafo 7° do artigo 57 do 
regimento interno. De acordo com a propos-

i ta original, redigida por Fernando Henri
que Cardoso, a Assembleia Nacional Cons
tituinte poderia aprovar projetos de deci
são para regular matérias de relevância, 
com o objetivo de garantir salvaguardas. 

No entanto, segundo Fernando Henri
que, o parágrafo 7o foi interpretado de outra 
forma pelo PFL: "E uma questão de semân
tica. O PFL está tentando mostrar que o 
PMDB não é aliado fiel do governo, atri-
buindo-lhe inclusive a intenção de reduzir 

o mandato do presidente José Sarney". 
O senador paulista considera que a 

aprovação do destaque de autoria do depu
tado Maurílio Ferreira Lima (PMDB-PE) re
solverá o mal-entendido, pois tornará o pa
rágrafo 7° mais claro, ao dizer que os proje
tos de decisão destinam-se a deter medidas 
que possam ameaçar os trabalhos e as deci
sões da Constituinte. 

— Existem atritos até nas questões se
mânticas para medir forças — disse Fernan
do Henrique, que prevê que as divergências 
se acentuarão na Constituinte, variando de 
intensidade conforme o tema. Mas ele está 
convicto de que a nova Constituição será 
promulgada ainda este ano, rejeitando os 

prognósticos pessimistas de que a Consti
tuinte só conseguirá encerrar seus traba
lhos em 1988. 

Fernando Henrique informou que, ao 
contrário do que foi noticiado, foi mantido 
no projeto de regimento interno o instituto 
da "iniciativa popular constituinte". Trinta 
mil pessoas no mínimo, patrocinadas por 
três entidades, poderão apresentar propos
tas à Constituinte. Cada indivíduo e cada 
entidade terão direito a propor no máximo 
três questões. As propostas que obtiverem 
pareceres favoráveis da comissão de siste
matização irão a plenário como emendas. 
Caso contrário, terão que conseguir o patro
cínio de um constituinte. 

Liderança 
Fernando Henrique afirmou que está 

neutro na disputa entre o deputado Luiz 
Henrique (SC), líder na Câmara dos Deputa
dos, e o senador Mário Covas (SP), pela lide
rança do PMDB na Assembleia Nacional 
Constituinte. "Não entro nessa questão. Se 
eu me posicionar, atrapalho", justificou-se. 

Mas disse considerar "mais natural" a 
indicação de Luiz Henrique, argumentando 
que "há uma reação muito forte contra os 
senadores" entre os membros da Câmara e 
que os outros partidos indicaram deputados 
para o cargo. 

Kazumi Kusano, 
especial para o JT. 


