
OAB propõe 
uma nova 
Constituição 
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Porto Alegre — Aseção lo 
cal da OAB divulgou ontem 
em ato público em sua sede, 
proposta de uma nova Consti-tuiçào para o Brasil, que prevê 
a instalação do regime parla-
mentarista e a convocação def
uma Assembléia Nacional 
Constituinte, "indispensável ag 
conquista da plenitude do esta 
do de direito". , presidente em exercício da 
entidade, Conselheiro Nere 
Lima, disse que "a iniciativa è~ 
umà contribuição, objetiva *é"' 
concreta pára um novo pactq~ 
social. A proposta tem ai finaliíq 
dade de fazer com q'ue o povo,q 
brasileiro "tome consciência dàq 
que ele efelivamente/.de fato ein 
de direito è a origem e o firti d«sv 
poder e exerça este poder": • j _ 

Pela nova Constituição", "quej 
será discutida durante o Con
gresso Pontes de.Miranda,;qúffl 
se realizará em Porto Alegre d 
30 de setembro a'3 de qutúbVt 
do corrente ano,.Vloda pessoa 
tem direito dè acesso aos inforilf 
mes a seu respeito registrados?1 

por entidades públicasoú pàn-A 

ticularbs e"'de correção dós etj ^ 
ros que demonstrar 'existirem 
nesses.dados. Responde pelo.s^ 
danos materiais e.morais que,;}, 
causar, o órgão que transmititoi 
informações errôneas". •' ">õ? 

Uma das alterações imprta'h-"b 
tes em relação à;ConstituiçâtíJR 
vigente se refere â família: PeltJ*"1 

seu artigo 20, do projeto "ó o q 

Estado reconhece' a .família, 

00 
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I 
constituída pela sociedade un£JK1 ' 
e estável do homem e da mu-X3 
lher, baseada na igualdadeU 
jurídica de ambos em suas rela~n 
çòòs reciprocas e nas com os fii,JC> 
Ihos". E nos artigos seguintes'^ 
estabelece: ^6q 

— Na constância da socieda^ 
de conjugai, o trabalho domès^ è 
tico assegura o direi to de par t i 3 3 q 
cipar em termos de igualdadeiup 
dos bens nela adqui r idos . -tsn 
. L Qualquer que seja a-orta" 
gem da filiação, o direito do8"3 

filhos è reconhecido em iguak_ 
dade de condições. * 

—"O pai e a mãe exercem so,-
bré os filhos,menores b pátriq6n 
poder erri-igualdade í lecondi^" 
çôès. • i , _ .•• i . ..noa 

—, O exercício do'patrio podüi 
der ficará sempre subordinado"52 

aos interesses morais''e maté^si 
riais do filho. Qaunto às orga^6" 
nizaçoes partidárias estabelecçcJ 
que "é'.livre' a organização,'f^ 
funcionamento .dos, partidos; i 
quê são obrigados a respeitarmos 

I - ; 0 regimeTepresentativqab 
e democrático baseado noVotó*" 
secreto e direto; ' ' J '• '•'- ?Rb 

II — A representação"'pró-or! 
porcional; ,. ...?0 

III — A Federação e a Repú,-,,,, 
blica; . . • -• 
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IV — As liberdades demo A 
cratieas, as garantias indivi
duais e os direitos dos cidadâoSV 

_c da pessoa humana. ' 
Pelo projeto, a-prppagandad 

enganosa será reprimida cr imó 
nulmente e proibida a propago 
ganda dos produtos dós fumoíPie 
c quaisquer, outros nocivos á ?0 

saúde. ngs 
sm 
to 

Qirariio ao sistema '.'parla-' 
nieniaristá, o conselheiro Ne-R 
reu Lima explicou que fUravè/ch 
da discussão, na futura Assem-o» 
bleia Nacional Constituinte QMI» 
ia forma de Governo poder* 
sei alterada, através da livrèob 

manifestação dos representai^ / r j 

tes do povo . • - • n,> 


