
I Líder garante aprovação 
Florianópolis — O líder 

do PMDB na Câmara, de
putado Luiz Henrique, ga
rantiu, durante sua perma
nência nesta capital, que 
no mais tardar até quarta-
feira próxima, o regimento 
da Assembleia Nacional 
Constituinte estará aprova
do. "Quem sabe, assim, 
possamos com esta questão 
liquidada começar definiti
vamente a elaborar a nova 
Carta", justificou. 

Luiz Henrique passou o 
carnaval em Santa Catari
na, no balneário Camboriu, 
mas em nenhum momento 
deixou de estabelecer con-
tatos com outros parlamen
tares e com o deputado 
Ulysses Guimarães. Por Is
so mesmo garantiu, enfáti
co, que os entendimentos 
com o Palácio do Planalto 
estào caminhando muito 
bem. 

O otimismo do deputado 
catarinense, que já retor
nou a Brasília, só se abala 
diante da instabilidade do 
comportamento da Frente 
Liberal e da acusação do 
deputado José Lourenço de 
que o PMDB está sendo au
toritário. "Nós sempre pro-
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curamos negociar tudo", 
responde o líder pemede-
bista. "Procuramos ouvir 
todos os partidos e segmen
tos sociais mais importan
tes no sentido de elaborar 
um regimento interno efeti-
vamente democrático". 

Ameaçadoramente, Luiz 
Henrique explica que o 
PMDB está tentando evitar 
a todo o custo valer-se de 
sua maioria para aprovar o 
regimento como um rolo 
compressor. "Agora, se 
não forem aceitas as condi
ções mínimas já propostas, 
já previamente acatadas 
pela Frente Liberal, a solu
ção é resolver o problema 
no voto", conclui. 

Mais conciliador, Luiz 
Henrique lembra que hou
ve um encontro com as li
deranças do PFL e que ou
viu do senador Carlos Chia-
relli e do deputado José 
Lourenço, uma manifesta
da disposição de entendi
mento. "Acredito que esta 
disposição ainda persista", 
explica, recobrando o oti
mismo. 

Para Luiz Henrique, as 
dificuldades levantadas em 
relação ao parágrafo 7, ar
tigo 57 — a polémica ques

tão que permite alteração 
imediata na Constituição 
vigente — estavam prati
camente superadas junto à 
Frente Liberal. Segundo 
ele. não há, além do artigo 
82 (que trata das 1.500 
emendas apresentadas), 
nenhuma outra questão po
lémica. "E, em relação a 
esse assunto, o PFL não fe
chou acordo, mas revelou 
Intenção de trabalhar neste 
sentido, pelo menos foi o 
que os dois líderes me reve
laram", disse. 

O deputado catarinense 
entende que é fundamental 
sair logo do impasse criado 
com a questão meramente 
regimental da Constituinte. 
E, para isso, ele define co
mo muito importante acor
dos com os demais parti
dos, objetivando superar 
no ma i s cu r to p razo 
possível esta fase. Quanto à 
unidade do PMDB e da 
Aliança Democrática, Luiz 
Henrique revela ceticismo. 
"Houve um entendimento 
razoável com o grupo pró-
soberania e com o PFL. 
Eram as duas principais 
forças que se precisava 
harmonizar neste contex
to", conclui. 
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