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PDS promete rejeitar em agosto 
emenda que convoca Constituinte 
Brasilia — O Governo, através do PDS, 

rejeitará em agosto próximo a proposta de 
emenda constitucional do Senador Crestes 
Quércla (PMDB-SP) de convocação da Assem
bléia Nacional Constituinte em 1982.0 parecer 
contrário do Senador Aloysio Chaves (PA), 
vlce-líder do PDS, será, como ele mesmo o 
define, "curto e grosso". 

O Senador Evandro Carreira (PMDB-AM) 
acha que o Governo será o grande beneficiado 
se convocar de imediato uma Assembléia Cons
tituinte, ainda mais se os atuais parlamentares 
tiverem que renunciar a seus mandatos. "O que 
muitos querem é concorrer à Constituinte ga
nhando cerca de Cr$ 200 mil por mês", observa 
o Senador oposicionista. 

Revolução 

Em seu parecer, o Senador Aloísio Chaves, 
que também será o relator da emenda que 

devolve algumas prerrogativas do Poder Legis
lativo, enfatizará que o próprio movimento de 
1964, que detinha o poder revolucinário vitorio
so, não considerou necessária a convocação de 
uma Constituinte. Admite a necessidade de 
alterações na Constituição, multo emendada, 
mas não é favorável à convocação de uma 
Constituinte "que poderia causar uma convul
são social". 

A Comissão Mista que estuda a proposta do 
Senador Orestes Quércla é presidida pelo De
putado Tarcísio Delgado (PMDB-MG). Apesar. 
dos sucessivos pronunciamentos de oposicio
nistas defendendo a Constituinte, o interesse 
na comissão é mínimo. Não houve sequer apre
sentação de emendas. A única repercussão par
lamentar foi quando o Senador Quérçia pediu 
que fosse anexada a sua proposta à do Presi
dente dá República restabelecendo as eleições . 
diretas para governadores de Estado. O Presi
dente do Senado, Sr Luiz Viana Filho (PD8-
BA), negou o pedido. 
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PTB só é contra 
medida apressada 
A Sra ívete Vargas disse, on

tem, no .Rio, ao chegar para 
contatos, hoje e amanhã, que o 
PTB "não se'furtará a partici
par de uma comissão Interpar-
tidária, que se forme sem discri
minações, para debater pontos 

• comuns aos Partidos de Oposi
ção". Explicou que não é pro
priamente contrária à Consti
tuinte: "Só não a desejo já, 
porque neste instante ela não 
seria a tábua de salvação que o 
país procura." 

"Eu quero apenas que o PTB 
seja visto como um Partido que 
tem a respaldã-lo um passado 
de lutas. Como um Partido que 
não pode aceitar lições de bom 
comportamento, principalmen
te de oposicionistas de última 
hora", acrescentou a ex-
Deputada paulista. Ela, no Rio, 
manteve um longo contato, por 
telefone, com o presidente de 

" honra, do PP, Deputado Maga
lhães Pinto. 

Sobre a Constituinte, a.Sra 
Ivete Vargas afirmou que "ela 
está inserida no programa do 
PTB e eu não poderia deixar, 
portanto, de respeitar um dos 
pontos de nossa linha de ação 
política". Frisou, nó entanto, 
que "não pretendemos é uma" 
Constituinte precipitada e le
viana, pois entendemos que ela 
deve ser fim e não principio de 
toda uma luta em favor da rede-
mocratização do pais" 

'Tenho conversado multo so
bre esse tema com lideres opo
sicionistas de outros Partidos, 

'como os Deputados Magalhães 
Pinto e Miro Teixeira, do PP, e 
Luís Inácio da Silva, o Lula, 
presidente do PT. Eles também 
desejam, ao que pude depreen
der,, que a Constituinte seja o 
corolário de toda a nossa cami
nhada", explicou a presidenta 
do PTB. 

No Rio, hoje, a Sra Ivete Var
gas, que anlversaria, cumprirá 
somente um programa senti
mental: passará o dia com sua 
mãe. Amanhã, ela se reunirá 
com a Executiva Regional pro
visória do PTB fluminense, à 
tarde, na Assembléia Legislati
va, e à noite presidirá reunião 

' da Comissão Nacional provisó
ria do Partido. , 

O PTB, que para se registrar 
fez prova da constituição de 
Comissões Regionais nos Esta
dos do Amazonas, Pará, Per
nambuco, Alagoas, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, São Pau
lo, Paraná, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul, já requereu a 
legalização de mais duas: em 
Minas e na Paraíba. A direção 
nacional espera concluir, ainda, 
até fins de agosto, o registro de 
mais quatro, cm Sergipe, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e 
Ceará . , - * ^ ' - — ' * - • • -


