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Da sucursal de' 
TORTO ALEGRE 

j. O ex-governádor Synval Ouazzelll 
defendeu ontem em Porto Alegre a con
vocação de uma Assembléia Nacional 
Constituinte, mas ressaltou que "essa 
opção só deverá ser adotada se não 
houver entendimento entre todas as 
lideranças políticas para aprovação de 
emendas necessárias à reforma consti
tucional".. • --> 
t Ouazzelll teve ontem um encontro 
de duas horas com o governador Ama
ral de Souza é outros lideres políticos 
do Estado. Ao final da reunl&o, ele 
•anunciou que nfto se filiará, por en
quanto, a nenhum partido. 
'. Alegando que pretendia voltar a 
suas'atividades particulares, o ex-
govemadcr, recusou o convite de inte
grar o Diretório Regional do PD8. Ele 
afirmou que quer dedicar parte de seu 
tempo ao estudo do sistema parlamen
tarista. • •:\*?^*-
. Synval Ouazzelll tem planos de se 
encontrar dentro de pouco tempo com 

' o senador Paulo Brossard, do PMDB. O 
objetivo desse encontro, segundo ele, 
será um debate sobre o parlamentaris

mo: "Brossard tem amplos conheci
mentos e uma vasta bibliografia sobre 
esse sistema de governo". • 
; O parlamentarismo, na opinião de 
.Ouazzelll, é o regime, mais adequado 
'.para o Brasil, "porque* possibilita a so
lução,de qualquer crise pelas próprias 
lnstltulçóes políticas, além de fortale
cer o-Legislativo". 
, , - Para o ex-governador, o voto distri
tal não deverá ser adotado: "Esse siste
ma nunca deu certo no Brasil. Por 
exemplo, um dos objetivos da Revolu
ção de 30 foi o fim da corrupção eleito
ral, que acontecia porque o voto distri
tal èra adotado ná época','. 

Depois de elogiar a reforma parti
dária,, que considerou ̂ "muito salutar 
para ò aperfeiçoamento democrático", 
Ouazzelll disse que não concordava 
com o adiamento das eleiçóes, que se
gundo o governo foi necessário por cau
sa da reformulação dos partidos: "O 
governo poderia ter feito a reforma 
antes, para não transferir as eleiçóes". 
Ele disse também que é contrário à 
coincidência de mandatos "porque essa 
coincidência leva à ligação das eleiçóes 
federais com problemas municipais, re
gionalizando o processo". 


