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; A minuta , de emenda 
'constitucional que convoca 
a Constituinte para 1- de fe
vereiro de 1987 foi conside-

.rada "tecnicamente perfei
ta" por lideres políticos e 

'integrantes do. Conselho 
'Político, do Governo, que, 
aprovaram o texto a ser as-

; sinado pelo presidente José 
Sarney.na próxima sexta-

; feira. •> - , .,, .; 

Com este projeto, ponde
ram os líderes, o presiden-

' te resgata to compromisso 
' da Aliança Democrática e 
'convoca uma Constituinte 
.livre e soberana,,com am
plos poderes de delibera
ção sobre o futuro político 
do País. Esses poderes, dé 
fato; são tão amplos que a 
Constituinte sequer estará 
presa ás limitações sobre ò 
regime federativo e repu
blicano. "" 

: r: No' tèxtó; do Executivo, 
redigido'pelo/assessor es
pecial dâ'.'Présidência;''Cé-
lio Bôrja, 6 governo excluiu 
o'; preceito' constitucional 
que impede á abolição'da 
Federação ou da Repúbli
ca. Teoricamente, portan
to; à "^Constituinte1 poderá 
optar pelo caminho queen-
tender melhor .parà"ò P^ís.' 

Essa concessãò"'de pode
res em escalamuitoampla 
resulta dá manifestá'inten-
ção do presidente de impor 
um' elevado grau dé:libér-

• dade aos constituintes que 
, tomam'posse em 1987.para 
, elaboração da nova Carta. 

Mas os líderevs políticos 
i estão preocupados. Ontem, 

ponderavam que há,possi-, 
bilidade de a eleição, dos 
constituintes acabar sendo 
influenciada de forma ne
gativa pela sucessão de de
núncias e~ distorções na 
atuação.de atuais mem
bros do Congresso — como, 
votação dupla e empreguis-
mo. "Os parlamentares ' 
dispostos a participar da 
Constituinte devem assu- ,• 

- mir comportamento : dig-j, 
no", advertia odíder.do 

, PMDB; no Senado, .Hum- -
bertoLucena. 

(Ver página 6) 

Numa reunião dé hora e 
meia com onze dirigentes 
da Conferência Nacional ' 
dos Bispos dó Brasil 
(CNBB), realizada ontem, 
o presidente Sarney garan- -
tiu que_ não 'haverá retro
cesso no propósito de reali
zar a reforma agrária, co
mo f ela tá o editor Walter 
Marques. "Sem réfórma 
agrária não é'"\'possível 
avançar neste'País",' ''fo
ram t as,palavras deyJósé 
Sarney ao preliidèhiè'\da 
CNBB^dom^Ivo^Lorícheij 
ter. Os bispos qualificariam 
de. "resistências 'irracio-
ha is^Ja s reações bòn tfá ria s 
áci projeto do governo. •,"':'' 


