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f Religiosos têm ; 

'documento sobre 
a Constituinte - . 
Porto Alegre — Os bispos, 

padres, coordenadores de 
pastorais e leigos das 15 dio
ceses gaúchas divulgaram i 
ontem o documento "Por" •• • : .. 
uma legítima Assembleia! : -
Nacional Constituinte", rei—f 

vindicando que o projeto fi-Jj w r °S 
nal da Nova Constituição se;-1^ AJNv- OK. ^ 
j a submetido a referendo, po- '\t p asta 09;' 8 5 
pular.' 

Elaborado na 8a Assem- j 
biêia do Conselho Regional 
de Pastoral, que terminou 
ontem em Porto Alegre, o " 
documento defende como.. 
"verdadeiramente legiti-T" 
ma", a constituinte exclusi- , 
va, representativa, propor-^ 
cional, popularmente parti- x 

cipativa e fiel aos anseios do 
povo. 

Os participantes da as- , 
sembléia informaram, ain
da no documento, esperar 
que a futura Constituição 
valorize principalmente a 
parte que garante os direi- • 
tos , fundamentais do ho
mem. 

Consideram que a Consti
tuição è "uma lei básica que 
fixa os princípios fundamen
tais para o funcionamento -
do País", como a forma de 
Governo, a competência de 
cada Poder, os direitos da 
pessoa humana e a própria 
definição das leis secundá
rias. 
TANCREDO " 

Em reunião hoje na sede 
do Partido da Frente Libe
ral, será empossado o Con
selho Deliberativo do Insti
tuto Tancredo Neves, inau
gurado em julho, com pales
tra de Cêlio Borja, sobre 
Constituinte.' 

O Instituto vem desenvol- í 
vendo uma série de estudos I 
sobre os problemas políticos | 
e sociais do Brasil e do Rio 
de Janeiro, que serão conso
lidados em documentos que 
terão acesso o público, e, 
principalmente, os políticos 
da Frente Liberal. 

Farão parte do Conselho 
Deliberativo as seguintes 
pessoas: Sérgio Quintela 
(presidente do PFL); Çélio 
Borja (presidente do Conse
lho); Tarcísio Padilha, Jai-

' me Magrassy de Sá, Carlos 
Geraldo Langoni, Luiz Car
los Vieira da Silva e Carlos 
Roberto Rabaça. 

16 SET 1 » 


