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Congresso votará 
dia Oito emenda 
da Constituinte 

A secretaria geral da mesa 
do Senado confirmou para as 
19 fibras do dia 8, a realização 
da^essão do Congresso Nacio
nal, destinada à votação da 
proposta de emenda à Consti
tuição •— de autoria do sena-
ddr Orestes Quèrcia, do 
PMDB de São Paulo — que 
convoca uma Assembléia Na-
ciorlal Constituinte para 1982» 

.No mesmo dia e na mesma 
sbfc&Ò, o relator da matéria na 
(íòTnissão Mista, Gabriel Her-
m'cs'."do PDS paraense, dará o 
seíi^ parecer oral. Prevendo 
umã eventual falta de quorum, 
no dia 8, a secretaria geral da 
mesa já marcou nova data para 
a votação da Emenda da Cons
tituinte: às 11 horas do dia 15. 

MELHORES SOLUÇÕES 

Õ>"íívido sobre o assunto, o 
auttk da proposta de emenda à 
Constituição informou 'haver 
encaminhado carta a todos os 
420jpcputados e aos 67 sena
dores, apelando para que com
pareçam, maciçamente, na 
próxima quinta-feira, a fim de 
garantir quorum. 

vDijge Quèrcia que assim co-
mo"está "certo de que todos os 
páfláfBentares estão empenha
dos, çm buscar as melhores so-' 
luifões para o ordenamento 
juí ' i4. ico-insti tucional do 
País.", está, da mesma forma, 
convicto de que "não se furta
rão áo.debate desta importante 
proposição". 
/".Menos por ser de nossa au

toria-e mais por representar 
uma,contribuição para viabili

zar, o mais rápido possível, a 
retomada da democracia plena 
no País", ressaltou o senador 
paulista, lembrando que a con
vocação de uma Assembléia 
Nacional ,Constituinte é tese 
defendida pelo PMDB, encam
pada por diversos segmentos 
da sociedade brasileira. 

NÃO ENCHE BARRIGA 

Rebatendo os críticos da tese 
da Constituinte, principalmen
te aqueles que dizem que 
"Constituinte não enche barri
ga . de ninguém", afirmou 
Orestes ^Quèrcia que "quem 
não enche barriga é o regime 
encastelado no' Poder, ha 1? 
anos", responsável, segundo 
disse, pelo "enriquecimento de 
poucos e pelo empobrecimento 
da maioria do povo brasilei
ro" . , , 

Esta realidade, denunciada 
pelo representante oposicionis
ta, "è'reconhecida, inclusive, 
por homens ligados ao próprio 
Governo". Citou como exem
plo o diretor do IBGE, Jessé 
Montello, que em conferência 
na Escola Superior de Guerra, 
reconheceu o aumento da con
centração de renda, nos últi
mos anos. 

"Por esta razão, considera
mos imprestindível a convoca
ção de uma Assembléia Nacio
nal Constituinte, para viabili
zar o fim do ciclo iniciado em 
1964, que além de não cumprir 
o seu desiderato, decepcionou 
a Nação, que há 17 anos aguar
da a prometida democracia 
plena" — acrescentou Quér-j 
cia. 


