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A Assembleia Nacional
Constituinte deve ser convocada com a finalidade
| exclusiva de elaborar a noj va Constituição do País e
1 não como propõe a mensai gein enviada ao Legislativo
•„ jpelo presidente José Sar"•"ney, que deseja transfor1
»""!'™*mar os constituintes em
;membros do futuro Congresso. Esta foi a opinião Í
1
manifestada ontem pelos
í" governadores José Richa
1 (PR), Esperidião Amin
,•'. (SC)e Jair Soares (RS), ao
j participarem da reunião do
i ,_ Conselho de Desenvolvi| mento do Extremo Sul (Cot "desul), realizada em Curifj<tiba, .-.
t'';' Os governadores do PaY f, raná e do Rio Grande do
tí/Sui disseram inclusive que
i estão dispostos a participar
i de comícios em favor de
| uma Assembleia ConstiI tuinte específica, desde que
1 um movimento neste senti' do seja liderado pela Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) Soares afian(
çou que, nos contatos que
| vem mantendo com outros
| governadores, tem recebi| do o apoio à tese da convo- •,
\ cação da Constituinte es\ pecífíca, acrescentando,
'] porém, que não estava au< torizado a citar os nomes.
i
Eles acham que, da maneira como propõe o ExeI cutivo, a Constituinte pode :;
I ficar submetida aos inte1 resses partidários dos que
j forem eleitos, correndo, ao
j mesmo tempo, o risco de ,
I não representar com maior
:
amplitude os segmentos da
í sociedade. "Será uma '
i Constituinte que vai trabalhar em função do poder",
] resumiu o governador Esperidião Amin, secundado
j por Soares, para quem os

constituintes estarão mais ,
preocupados em assumir
compromissos com seus
eleitores em vez da Nação.
Para o governador José
I Richa, somente uma ConsI tituinte especificamente
1 convocda para fazer a no! va Constituição terá condiJ ções de refletir com isen- >
'" ção os segmentos sociais
impedindo o clima emocional e partidário que caracteriza as eleições comuns.
Por isso, também defende
i a eleição de candidatos
S sem vínculos partidários.
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