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Constituinte discute regimento hoje 
Acordo permite incluir no substitutivo emendas do grupo Pró-Soberania 

O projeto de regimento interno da Assem
bleia Nacional Constituinte, apresentado em 
forma de substitutivo ontem pelo relator, o se
nador Fernando Henrique Cardoso, começa a 
ser discutido hoje no plenário. O substitutivo 
só chegou à sua forma final — concedendo 
prioridade à Constituinte, definindo a atuaçâo 
das lideranças, espaço para participação po
pular e criação de oito comissões — depois de 
intensas negociações, especialmente com o 
grupo Pró-Soberania do PMDB. 

Diante do acordo selado com o líder do Go
verno na Câmara, Carlos SanfAnna, o deputa
do Maurílio Ferreira Lima retirou a sua pro
posta no sentido de permitir à Constituinte 
modificar por maioria absoluta de votos a 
atual Constituição. A decisão provocou críti
cas dos líderes do PT e do PDT. Pelo acordo, 
foram incluídas no substitutivo emendas asse
gurando imunidades aos constituintes, priori
dade para a elaboração da nova Carta e ga
rantia de soberania para executar a sua tare
fa. 

O substitutivo será discutido hoje, em duas 
sessões, às 15 e às 19 horas, e amanhã, durante 
três sessões (9,15 e 19horas) e deve ser votado 
até terça-feira. 

LUIZ MARQUES 

/ / Nesta fase de 
1 1 transição institu
cional, os constituintes, de
legados do povo, têm o po
der para sobrestar medi
das que possam ameaçar 
os trabalhos e as decisões 
soberanas da Assembleia, 
no cumprimento da missão 
histórica que lhes foi confe
rida". Esta declaração es
tá contida em preâmbulo 
ao regimento interno da 
Constituinte, elaborado pe
lo relator da matéria, sena
dor Fernando Henrique 
Cardoso (PMDB-SP). O 
preâmbulo destaca a ne
cessidade, diante "da ur
gência requerida para que 
se complete a transição 
política", de os constituin
tes darem prioridade à ela
boração da nova Carta, 
"que sepultará definitiva
mente o entulho autoritá
rio". No substitutivo, o se
nador não abre qualquer 
espaço para a votação de 
resoluções destinadas a al
terar a atual Constituição. 

Além do preâmbulo, o se
nador resolveu Incluir em 
seu substitutivo texto da 
Constituinte de 1946, segun
do o qual "os constituintes 
são invioláveis por suas 
opiniões, palavras e votos, 
no exercício de suas fun
ções, não podendo ser pro

cessados criminalmente, 
nem presos sem licença da 
Assembleia Nacional Cons
tituinte, salvo em caso de 
flagrante de crime inafian-
çável". Nesta hipótese, a 
prisão será comunicada ao 
presidente da Assembleia, 
com a remessa do auto e 
depoimentos tomados, pa
ra que ela resolva a sua le
gitimidade e conveniência, 
e autorize ou não a forma
ção da culpa. 

TRANSIÇÃO 

O preâmbulo destaca que 
a Constituinte representa 
"momento decisivo da vi
gorosa luta do povo brasi
leiro pelo término do regi
me autoritário". Acrescen
ta que a campanha diretas 
já e a eleição de Tancredo 
Neves e José Sarney torna
ram viável a transição de
mocrática. 

O senador lembra no tex
to a emenda n" 26, que con
vocou a Constituinte, ob
servando que por ela o povo 
delegou aos constituintes, 
deputados e senadores, 
"poderes para elaborarem, 
livre e soberanamente, a 
nova Constituição que asse
gurará ao Brasil autêntico 
Estado democrático de di
reito". 

Pró-Soberania faz acordo 
O líder do governo na Câ 

mara, Carlos SanfAnna e 
os representantes do grupo 
Pró-Soberania do PMDB 
chegaram a um acordo on
tem sobre o limite da sobe
rania da Constituinte. Os 
três pontos acertados são: o 
regimento interno da As
sembleia vai assegurar aos 
parlamentares as imunida
des previstas na Constitui
ção de 46, vai estabelecer a 
prevalência da Constituin
te sobre a Câmara e o Sena
do, que deverão adaptar 
seus regimentos internos 
de modo a só realizar ses
sões extraordinárias; no 
preâmbulo do regimento, 
será definida a soberania 
da Assembleia para elabo
rar a nova Carta e também 
para sobrestar qualquer 
medida que possa ameaçar 
os trabalhos e decisões dos 
constituintes. 

Depois de duas reuniões 
o n t e m e n t r e C a r l o s -
SanfAnna, Fernando Hen
rique Cardoso e Luiz Henri-

l que e os deputados Virgil-
dàsio de Sena, Nelson Jo-
bim, António Britto e Ber
nardo Cabral, representan
do o grupo Pró-Soberania, 
as partes fizeram um acor
do que. embora não estabe-
lesse expressamente, moti
vou o deputado Maurílio 
Ferreira Lima (PMDB-
PE) a retirar de tramita
ção sua proposta de resolu
ção que permitiria à As
sembleia modificar por 
maioria absoluta de votos 
dispositivos da Constitui
ção em vigor. 

Segundo a interpretação 
de Maurílio Ferreira Lima, 
não endossada pelo deputa
do António Britto, que par
ticipou das negociações, 
para anular ou sobrestar 
medidas que prejudiquem 

LUIZ MARQUES 

seu funcionamento, a Cons
tituinte deliberará por 
maioria absoluta de votos. 
Para ser submetida a vo
tos, contudo, ainda segundo 
Maurílio. a proposta terá 
de vir assinada por um ter
ço dos constituintes. 

Apesar da interpretação 
divergente sobre os termos 
do acordo, o fato é que ele 
desagradou inclusive al
guns integrantes do grupo 
Soberania, como Hermes 
Zanetti (RS), que disse não 
ter participado dos entendi
mentos e não concordar 
com seus termos. 

Para o deputado António 
Britto, o acordo foi uma vi
tória porque tranquiliza o 
processo de transição, ga
rante a prevalência da 
Constituinte sobre o Con
gresso ordinário, além de 
sua soberania, e ainda uni
fica o PMDB na questão do 
regimento interno e da so
berania. 

Mas o PDT e o PT não 
gostaram: o lider Brandão 
Monteiro, do PDT, conside
rou o resultado do acordo, 
nos termos anunciados por 
Maurílio Ferreira Lima, 
"uma soberania com ferro
lho". Segundo o deputado 
José Genoíno Neto (PI), a 
solução exclui os pequenos 
partidos porque só o PMDB 
e o PFL têm condições de 
conseguir as assinaturas 
necessárias à apresenta
ção de propostas. 

Se o deputado Maurílio 
Ferreira Lima, após reti
rar seu projeto, teve de ou
vir criticas e censuras dos 
representantes do PDT e 
do PT, o lider governista 
Carlos SanfAnna não se 
sentiu atingido: "Eu não 
estava conversando nem 
com o PT e nem com o 
PDT. mas com o grupo 
Pró-Soberania do PMDB." 

Os dois Henriques, líderes do PMDB, se integram nas negociações do texto final 

Assembleia terá toda prioridade 
A partir de 1" de março, o 

Senado, a Câmara e o Con
gresso reformularão seus 
regimentos internos para 
compatibilizar a realização 
de suas sessões, em cará-
ter extraordinário, ao "fun
cionamento prioritário" da 
Constituinte. Esta é a pro
posta que o relator do regi
mento interno da assem
bleia, senador Fernando 
Henrique Cardoso (PMDB-
SP). faz no substitutivo que 
concluiu ontem e será leva
do hoje ao plenário para vo
tação até terça-feira. A so
lução foi negociada inten
samente pelo relator com 
os deputados, que preten
diam estabelecer desde lo
go que a Câmara e o Sena
do deveriam reunir-se ape
nas extraordinariamente, e 
os senadores, que insisti
ram na garantia de que as 
duas Casas deveriam defi
nir como desenvolveriam 
suas atividades. 

Outro item que requereu 
muitas conversações foi o 
das lideranças na Consti
tuinte. Pela proposta de 
Fernando Henrique, a indi
cação dos lideres será feita 
em documento encaminha
do à presidência, pelas 
bancadas dos partidos, e o 
lider de bancada com mais 
de 15 membros pode discu
tir matérias e encaminhar 
votação. Já o lider da ban
cada com menos de 15 inte
grantes poderá falar por 
dois minutos e meio - meta
de do tempo concedido ao 
lider de mais de 15 parla
mentares -, em qualquer 
fase da sessão, salvo em 
processo de votação, para 
comunicação urgente de In
teresse da linha politico-
partldária. 

Fernando Henrique suge
re ainda que no horário de 
comunicações das lideran
ças o partido com mais de 
200 membros tenha 20 mi
nutos, o que tem mais de 
100 e menos de 200 mem
bros,' dez minutos, o que 
tem uma bancada entre 15 
e 100 constituintes cinco 
minutos, e aquele com me
nos de 15 parlamentares, 
três minutos. 

O substitutivo abre espa
ço para a participação po
pular, ao permitir que as 
Assembleias Legislativas, 
Câmaras de Vereadores, 
tribunais e entidades re
presentativas de segmen
tos da sociedade apresen
tem sugestões contendo 
matéria constitucional, que 
serão encaminhadas pela 
Mesa às oito comissões te

máticas. As 24 subcomis
sões realizarão entre cinco 
a oito reuniões para au
diência a entidades da so
ciedade. 

O texto do relator assegu
ra a apresentação de emen
da ao projeto de Constitui
ção subscrita por no míni
mo 30 mH eleitores, em lis
tas organizadas por três ou 
mais entidades associati
vas, legalmente cojvsti 
tuídas, que se responsabili
zarão pela idoneidade das 
assinaturas. A assinatura 
de cada eleitor deverá ser 
acompanhada de nome 
completo e legível, endere
ço e dados identificadores 
de seu titulo.A proposta po
pular terá a mesma trami
tação das emendas dos 
constituintes, mas se rece
ber unanimemente parecer 
contrário da comissão, só 
poderá ir a plenário se assi
nada por um constituinte. 
Um dos autores da propos
ta, indicado quando da 
a p r e s e n t a ç ã o , p o d e r á 
discuti-la perante a comis
são pelo prazo de 20 minu
tos. Cada eleitor poderá 
subscrever no máximo três 
propostas - e nâo uma, co
mo pretendia anteriormen
te o relator. 

Favorável a um referen
do sobre o texto da Consti
tuição, Fernando Henrique 
permite, no substitutivo, 
que sejam apresentados 
projetos de resolução rela
tivos a consulta plebiscitá
ria durante a elaboração 
da nova Carta. 

A Constituinte se reunirá 
ordinariamente às terças, 
quartas e quintas-feiras à 
tarde, e às sextas-feiras pe
la manhã. Não haverá ses
são às segundasfeiras e aos 
sábados, salvo em caráter 
extraordinário. Após a elei
ção da Mesa, as lideranças 
indicarão os constituintes 
que estudarão os temas 
constitucionais em oito co
missões, integradas, cada 
uma, por 63 membros titu
lares e igual número de su
plentes. As comissões e 
subcomissões se reunirão 
de manhã, ou extraordina
riamente em outros horá
rios. 

Em 60 dias, as comissões 
deverão concluir seus tra
balhos, e encaminhá-los à 
Comissão de Sistematiza

ção, que terá 30 dias para 
apresentar à Mesa o proje
to de Constituição. Integra
da pelos presidentes e rela
tores das comissões, pelos 
relatores das subcomissões 
e por.49 membros, a Comis
são de Sistematização será 
assessorada por um grupo 
de filólogos "de notório sa
ber". 

A votação do projeto de 
Constituição será feita por 
titulos ou capítulos, e em 
qualquer votação ostensiva 
o presidente da Assembleia 
terá apenas voto de desem
pate, podendo, em es
crutínio secreto, votar co-
fcio qualquer constituinte. 
A votação de matéria cons
titucional será sempre fei
ta pelo processo nominal e 
maioria absoluta de votos 
dos membros da Assem
bleia. 

As sessões extraordiná
rias poderão ser requeri
das por no mínimo 94 cons
tituintes ou líderes que re
presentem esse número; As 
sessões serão abertas com 
a presença de no mínimo 56 
parlamentares, e as vota
ções só serão iniciadas se 
estiverem presentes pelo 
menos 280 constituintes. 
Elas podem ser assistidas 
por qualquer cidadão, das 
galerias, desde que este
jam desarmados e fiquem 
em silêncio. O substitutivo 
prevê sessões secretas, por 
deliberação do plenário, a 
pedido do presidente ou de 
94 constituintes, mas em 
nenhum caso admite a 
apreciação, em sessão se
creta, de matéria que dire-
ta ou indiretamente diga 
respeito à elaboração cons
titucional. 

Fica criado, pelo substi
tutivo, o Serviço de Divul
gação, utilizando pessoal 
da Câmara e do Senado e, 
se necessário, profissionais 
especializados. Em colabo
ração com a Radiobrás, o 
Serviço de Divulgação lerl-
rá gerar programas a se
rem veiculados diariamen
te, no rádio e na televisão, 
durante 10 minutos, dividi
dos em blocos de cinco mi
nutos. O presidente da As
sembleia poderá requisitar 
horário de até 60 minutos 
para a divulgação de fato 
relevante, de interesse da 
Constituinte. As emissoras 
de televisão educativas e 
estatais cederão até uma 
hora diária para o Serviço 
de Divulgação, que usará 
ainda "A Voz do Brasil" e o 
"Projeto Minerva". 

Maurílio, Brito e Jobim, do Pró-Soberania: substitutivo acolhe a prioridade da Constituinte 

CONSTITUINTE 
O relator do regimen 

to interno reúne-se às 10 
horas, no Auditório Ne-
reu Ramos, com as ban
cadas do PMDB na Câ
mara e no Senado para 
discutir o seu substituti
vo apresentado ontem. 

As 15 horas, primeira 
sessão plenária da As
s e m b l e i a N a c i o n a l 
Constituinte para dis
cussão do regimento in
terno. As 19 horas, nova 
sessão plenária com o 
mesmo objetivo. 

PRESIDENTE 
A agenda não foi di

vulgada. 

VISTO, LIDO E OUVIDO 

Cardoso 
propõe 9 
comissões 
0 substitutivo do regi

mento interno da Consti
tuinte, do senador Fernan
do Henr ique Cardoso 
(PMDB/SP), propõe as se
guintes comissões e subco
missões para a elaboração 
do anteprojeto de Constitui
ção: 

1 — Comissão dos Direi
tos e Garantias do Homem 
e da Mulher (subcomissões 
da Nacionalidade, dos Di
reitos Políticos, Direitos 
Coletivos e Garantias, e 
dos Direitos Individuais e 
Garantias). 

2 — Comissão da Organi
zação Federal (subcomis
sões da União, Distrito Fe
deral e Territórios, dos Es
tados, e dos Municípios e 
Regiões). 

3 — Comissão da Organi
zação Política (subcomis
sões do Poder Legislativo, 
do Poder Executivo, e do 
Poder Judiciário e do Mi
nistério Público). 

4 — Comissão da Organi
zação Eleitoral e Garantias 
das Instituições (subcomis
sões do Sistema Eleitoral e 
Partidos Políticos, de Defe
sa do Estado e da Socieda
de e de Segurança Pública 
e de Garantia da Constitui
ção, Reformas e Emen
das). 

5 — Comissão do Sistema 
Tributário, Orçamento e 
Finanças (subcomissões de 
Tributos, Participação e 
Distribuição das Receitas, 
de Orçamento e Fiscaliza
ção Financeira, e do Siste
ma Financeiro). 

6 — Comissão da Ordem 
Económica (subcomissões 
de Princípios Gerais, Inter
venção do Estado, Regime 
da Propriedade do Subsolo 
e da Atividade Económica, 
da Temática Urbana, e da 
Política Agrícola e Temáti
ca Agrária e Fundiária). 

7 — Comissão da Ordem 
Social (subcomissões dos 
Direitos dos Trabalhado
res, Seguridade e Previ
dência, do Meio Ambiente e 
Populações Indígenas, e da 
Família; Negros, Menor, 
Idoso, Deficiente e Mino
rias ). 

8 — Comissão de Educa
ção, Cultura, Saúde, Espor
te. Comunicações, Ciência 
e Tecnologia (subcomis
sões de Educação, Cultura, 
Saúde e Esportes, de Co
municação, e da Ciência e 
Tecnologia). 

9 — Comissão de Siste
matização. 

Lideranças 
reafirmam 

convocação 
Os trabalhos da Assem

bleia Nacional Constituinte 
prosseguirão hoje e ama
nhã, quando uma grande 
parte dos 559 parlamenta
res constituintes deverá es
tar no Congresso Nacional, 
para o debate em torno do 
regimento definitivo, que 
regerá os trabalhos dos 
constituintes durante o 
período de elaboração da 
nova Constituição. 

No inicio da semana, o 
presidente da Constituinte, 
deputado Ulysses Guima
rães, convocou os parla
mentares para o trabalho 
deste final de semana e on
tem reafirmou a convoca
ção. 

O líder do PFL na Câma
ra, deputado José Louren
ço, acredita que a grande 
maioria dos parlamentares 
do PFL estará nas sessões 
do final de semana da 
Constituinte. A convocação 
para as sessões, de acordo 
com o deputado Ulysses 
Guimarães, visa acelerar 
õs trabalhos para a aprova
ção do regimento e a conse
quente formação das co
missões de trabalho da 
Constituinte. 

Serão realizadas hoje, 
sessões às 15 e às 19 horas 
e, amanhã, às 9, 15 e 19 ho
ras,, uma vez que as sessões 
têm duração de quatro ho
ras cada. 

Ulysses vê 
o discurso 

no Prodasen 
O deputado Ulysses Gui

marães assistiu ontem ao 
pronunciamento do presi
dente José Sarney da sala 
da diretorla do Prodasen, 
onde ficou, durante Várias 
horas, analisando o substi
tutivo ao projeto de regi
mento interno da Assem
bleia Nacional Constituin
te, elaborado pelo líder do 
PMDB no Senado, Fernan
do Henrique Cardoso. 

Ulysses chegou ao Pro
dasen por volta das 19h30, 
depois de participar da reu
nião do Conselho de Segu
rança Nacional, no Palácio 
do Planalto, de onde saiu 
sem falar à imprensa. De 
lá. foi diretamente para o 
Centro de Processamento 
de Dados do Senado Fede
ral, onde deixou ordens pa
ra que nâo fosse dado aces
so aos jornalistas. 

Brasília deve ser 
município neutro 

Há um consenso formado na bancada eleita 
por Brasília para a Constituinte de que a cidade 
deve ter eleições diretas para governador. E 
há, ainda, quem defenda a criação de uma As
sembleia Legislativa e de Câmaras de Verea
dores em todas as cidades-satélites. 

A ideia é válida, sob o ponto de vista demo
crático, mas questionável do ângulo prático. 
Atualmente, o Orçamento do Distrito Federal 
cobre uma parte das despesas com o funciona
lismo e com algumas obras, sendo que Segu
rança, Saúde e Educação são, no total de seus 
dispêndios, de responsabilidade do Governo Fe
deral. 

Ora, se um estado, como querem que Brasília 
o seja, não arrecada para viver, como poderá 
ter o seu Poder Legislativo constituído de tan
tas câmaras, se ele não poderá pagar a nenhu
ma delas? 

Nesse caso, os legisladores não terão a inde
pendência necessária, mesmo porque a comu
nidade que defendem não paga impostos o sufi
ciente para tanto. 

A forma demagógica como está sendo posto o 
problema é a mais fácil de se defender, mas há 
que haver patriotismo e juízo por parte dos nos
sos parlamentares. O esbanjar, o gastar acima 
de suas posses, é que está trazendo para o nosso 
país o problema que hoje vivemos. 

A representação popular é bela, é funcional, 
mas não pode ser gratuita. Dessa forma, seria 
Impossível para a cidade possuir tantos legisla
dores sem arrecadar o necessário para pagá-
los. O rombo seria feito em alguma parte. E de 
rombos estamos fartos. 

Afinal, a melhor democracia não é a repre
sentativa. É a patriótica, onde cada um dá um 
pouco de si para o bem-estar da comunidade. A 
sangria dos cofres públicos para que se elejam 
mandatários políticos, nem sempre atentos — 
como devem — aos seus afazeres, é antes um 
desserviço à democracia. 

Mas, como há opiniões contrárias à nossa, re
produzimos, abaixo, carta do deputado Jofran 
Frejat a propósito de outro comentário feito 
nesta coluna: 

"Você sabe que sou leitor assíduo de sua colu
na e que sempre encontrei nela posições corajo
sas e amadurecidas, independentemente da 
simpatia ou nâo que possam despertar. Contu
do, no dia 14 último você assinala que o meu 
pronunciamento e de outro companheiro de 
bancada versou sobre o "o mais tolo assunto, 
que é a eleição para o Distrito Federal" e 
acrescenta: "Vale a pena a conscientização de 
que a eleição para a Assembleia não é para a 
constatação de assuntos corriqueiros e paro
quiais, mas para uma Constituição". 

Embora não concorde, respeito a sua posição 
contrária à eleição direta para governador da 
Capital da República. A bandeira da eleição di
reta è um posicionamento de toda a bancada do 
Distrito Federal, suprapartidarlamente. 
Rotulá-la de "assunto tolo" é classificar de tolo 

o desejo ae toaos os eleitores ãôs li caris ritum-
tes aqui eleitos em 15 de novembro último. 

De outra parte, estranha-me a sua posição de 
que ali não é local para tratar desse assunto, 
que no seu entender é corriqueiro e paroquial. 
A organização política e administrativa do Dis
trito Federal faz parte das Constituições brasi
leiras, no seu 1" Titulo (Organização Nacional), 
desde a Instalação da República. Consequente
mente, se eleitos fomos para representar o pen
samento do povo da nossa Capital na elabora 
ção de nova Carta Magna, e o assunto se refere 
a alteração constitucional, não há outro local 
mais apropriado, nem momento mais oportuno 
do que durante os trabalhos da Assembleia Na
cional Constituinte". 

Giba Um: critiquei 
a 55 a corja que saiu 

Sào Paulo — "Em um 
Pais onde morre uma 
criança por subnutrição e 
diarreia a cada três segun
dos, os constituintes deve
riam pensar em outras coi
sas que não seja um pro
grama de entretenimen
to". O comentário é do pro
dutor de teatro, "homem 
da vida", jornalista Gilber
to Di Pierrô, o Giba Um, 
um dos mais queridos cro
nistas sociais de São Paulo, 
transformado, por declara
ções formuladas no último 
programa Hebe Camargo, 
no SBT, em inimigo público 
da Assembleia Nacional 
Constituinte. 

"Eu não falei contra o 
Congresso Constituinte" — 
explica Giba Um. "Falei 
mesmo sobre esta corja 
que está deixando o Con
gresso e no final ainda ca
vou 25 por cento de aumen
to em seus salários para 
garantir aposentadorias 
mais gordas. Mas, que ser
viu a carapuça, serviu". 

CRIME 
Giba Um é sempre ele

gante, alegre e descon
traído. Está preocupado no 
momento com a nova mon
tagem de "Hair", que ele 
mesmo trouxe para o Bra
sil há dois anos. Suas colu
nas — na Folha da Tarde e 

na revista Amiga — trazem 
sempre informações sobre 
o "beatiful people do show 
business". Mas, aqui e ali, 
sempre uma pitadinha 
política. 

Um pouco mais que uma 
pitadinha política é a cam
panha que ele move contra 
a Previdência Social. "E 
uma vergonha para este 
País, pois 90 por cento dos 
velhinhos que recebem 
pensões, ganham abaixo de 
500 cruzados por mês", diz. 

Giba Um foi uma das pri
meiras vítimas da revolu
ção de 64. Naquela época 
ele era o setorista do jornal 
Ultima Hora no Palácio dos 
Bandeirantes. "Fui obriga
do a sobreviver escrevendo 
texto leve. Agora queria 
voltar novamente ao texto 
pesado. Mas acho que não 
vai dar. Tive a ilusória im
pressão que estávamos vi
vendo uma democracia, 
mas descobri ainda que de
fender velhinhos aposenta
dos neste Pais virou cri
me", conclui. 

Pelas dúvidas, se real
mente o Poder Judiciário 
empreender um processo 
contra ele — coisa que Giba 
Um não acredita — Manuel 
Alceu Afonso Ferreira, juiz 
do Tribunal Regional Elei
toral »* tcr.i procuração pa
ra defendê-lo. 

Informática evita o 
atraso do regimento 

Brasília e Belo Horizonte 
— A Constituinte apelou à 
máquina. Graças a um 
computador IBM 3081, o se
nador Fernando Henrique 
Cardoso conseguiu compi
lar as 972 emendas apre
sentadas ao projeto de regi
mento interno da Assem
bleia no exíguo prazo de oi
to dias. A mesma máquina 
permitirá que as nove co
missões sejam preenchidas 
tão logo o regimento esteja 
aprovado, o que deve acon
tecer na próxima terça-
feira, de acordo com a von
tade de cada um dos 559 
constituintes. 

— Eu não teria como rea
lizar esse trabalho, nâo fos
se o computador —, admite 
o senador Fernando Henri
que Cardoso, pois, nos oito 
dias de prazo concedido^ 
para concluir seu projeto, 
teria de bater nada menos 
que três milhões de carac
teres, ou seja, uma média 
de 500 mil palavras. Isso 
significa dizer que. traba
lhando oito horas consecu
tivas, diariamente, o sena
dor precisaria ler 3.542 pa
lavras por hora, o equiva
lente a aproximadamente 
duas páginas de jornal. 


