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Assembleia Nacional Cons-
i \ tituiníe tem sido paico de 

degradaníes espetáculos que 
comprometem a sua sobera

nia e os interesses daqueles que ele
geram os seus membros. Os grupos 
de pressão, mais conhecidos como lo-
bistas, vinculados aos grandes seto-
res económico.';, vêm manipulando 
de forma espúria e deprimente o re
sultado das votações de alguns aníe-
projetos. O despertar da Nação bra
sileira para este problema deve ser 
imediato e as associações de ciasses, 
sindicatos, partidos políticos, as es
colas e todos que se sentirem lesa
dos devem cobrar dos seus cons
t i t u i n tes um pos ic ionamento 
•coerente com suas promessas antes 
das eleições. Este é o legítimo 
lobby. 

', Estudantes, donas-de-casa, lavra
dores, comerciários. minorias, porta
dores de deficiências, funcionários 
públicos, professores, bancários. 
aposentados e os trabalhadores em 
• geral devem armar suas trincheiras 

e batalhar unidos pel2 conquista de 
dias melhores. A vigília constante é 
a única arma nesta luta, onde o futu
ro de milhões está em jogo. 

Fico imaginando ao que irá nos le
var uma nova Constituição retrógra
da e entreguista. que fere a dignida
de da Nação e só traz benefícios 
àqueles que exploram a miséria e a 
ignorância de um povo. Esta posição 
egoísta e mesquinha foi tristemente 
detectada em alguns parlamentares 
durante os trabalhos das 24 Subco
missões e oito Comissões Temáticas 
da Constituinte. É chegada a vez da 
Comissão de Sistematização, que, es
pero, virá sanar muitas debilidades 
encontradas nos anteproje-tos apre
sentados. 

O poderio económico, aliado a in
teresses da submissão e eterna sub
serviência da Nação brasileira. ' tá 
ameaçando o que poderia represen
tar o passaporte para um viver me
lhor e é com pesar que afirmo que 
do jeito que as coisas vão indo será 
menos pior ficarmos cor-: a Consti
tuição atual. 

As dificuldades de acompanha
mento das votações são muitas e 

perfeitamente compreensíveis. As 
longas distancias e os altos custos de 
transporte e hospedagem frustram 
as tentativas de acompanhamento 
das votações e contribuem para a 
descarada mudança de comporta
mento de alguns "constituintes". 

Urge, no momento, tomar-se medi
da eficaz de combate a essas injurio-, 
sas técnicas de engano e traição ao 
povo brasileiro. Não se pode compac
tuar com os interesses de poucos que 
comprometem a sobrevivência e a 
integridade de muitos. • 

Empenho-me, neste momento cru
cial de nossa existência, na aprova
ção pela Comissão de Sistematização 
de um mecanismo que permita o 
acompanhamento corpo a corpo das 
votações nominais da Assembleia 
Nacional Constituinte, pois os eleito
res precisam saber o real posiciona-. 
mento de seus representantes no 
Congresso Nacional. Numa verdadei
ra democracia ê livre todo e qual
quer posicionamento, mas o julga
mento popular prevalece. 
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