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deias eltístas 
• na Constitumte^ 

O deputado Alencar Furtado, uma das 
expressões do grupo das esquerdas indepen
dentes do PMDB, discorda frontalmente das 
ideias defendidas pelo seu colega de partido, 
deputado Flávio Bierrembach, o qual se 
revela sensivel a teses como a da Constituin
te autónoma e-dos delegados constituintes. 
O deputado Alencar Furtado é uma figura 
bastante representativa da sua bancada e 
exerce no momento função relevante do pon
to de vista político, como presidente" da 
comissão interpartidária formada no âmbito 
da Câmara para estudar, debater e propor 
soluções ao Pais com vistas à Constituinte. 

O depu tado Alencar Furtado vê na 
proposta em questão uma ideia elitista, 
divorciada da realidade do País, ao se preten
der convocar uma Constituinte autónoma. 
Quando se faz menção ao fato de que a Cons
tituinte autónoma teria como finalidade 
aproximá-la do povo e das suas aspirações 
gerais, ele responde que no regime demo
crático os partidos políticos e o Parlamento se 
constituem nos instrumentos válidos de inter
pretação, dos sentimentos populares. Acha 
mesmo que a OAB, algreja, a ABI e outras 
instituições da sociedade civil, ao lutarem 
pela convocação da Constituinte autónoma, 
estão na verdade pretendendo substituir, em 
suas funções, os partidos e os próprios po
líticos. 

Do mesmo modo é frontalmente contrário 
à sugestão dos delegados constituintes, ideia -
por ele considerada como funesta, quando 
aplicada pelo então presidente Getúlio Var
gas na Constituinte de 1934. Considera 
eivada de vício totalitário e corporativista a 
proposta do delegado Constituinte, aplicada 
por Getúlio Vargas e inspirada nos moldes 
italianos da década de 30, quando alia im
perava o fascismo. Diz que o Governador 
Franco Montoro, ao se engajar na defesa da 
bandeira em favor da criação do delegado 
'constituinte, estava procurando tranquilizar 
a bancada federal do PMDB de São Paulo, 
cujos integrantes se sentem ameaçados em 
sua reeleição.Classifica de simples casuísmo 
a proposta dos delegados constituintes, na 
qual não. enxerga qualquer possibilidade 
de se viabilizar na prática. 

Ontem, o deputado Flávio Bierrembach, 
relator da Comissão Mista do projeto de 
C o n s t i t u i n t e , almoçou com o deputado 
Pimenta da Veiga, líder do Governo. Fizeram 
ambos um ret rospecto em conjunto das 
sugestões, conversas e depoimentos colhidos 
ao longo das atividades de deputado Flávio 
Bierrembach como relator daquela comis
são. Na próxima semana, o deputado Flá
vio Bierrembach revela que terá audiência 
com o presidente José Sarney, com o qual 
tenciona discutir a posição do Governo em 
relação à Constituinte. 


