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HaroSdo Hollanda 

Motivar a todm 
com a Core^^mte 

Foi instalada no âmbito do Congres
so, comissão interpartidária, iniciativa 
do deputado paranaense Alencar Fur
tado, destinada a estudar e debater 
todos os assuntos pertinentes à futura 
Constituinte. Explica o parlamentar 
paranaense que o seu trabalho não 
prejudica as atividades de comissão, 
criada no âmbito do Ministério da Jus
tiça, presidida pelo professor Afonso 
Arinos de Mello Franco, e constituída na 
sua maioria por juristas, embora haja 
entre seus integrantes representantes de 
outros setores da sociedade. 

O deputado Alencar Furtado prefere 
atribuir uma função mais técnica do que 
política à comissão Afonso Arinos. No 
frigir dos ovos. a comissão presidida 
pelo deputado Alencar furtado e inte
grada por representantes de todos os 
partidos, representa a primeira, reação 
nascida no Congresso com o objetivo de 
evitar que fuja do domínio parlamentar 
os atos preparatórios da Constituinte. 
Urna parcela significativa de deputados 
e senadores recebeu a comissão Afonso 
Arinos como uma intromissão por eles 
considerada como indébita nas ativi
dades da futura Constituinte. Há o 
receio de que por trás da comissão Afon
so Arinos se esconda o propósito de 
orientar e dirigir o- funcionamento da 
própria Constituinte, que constitui um 
exagero. 

Mais moderado, o deputado Alencar 
Furtado acredita que se completam, tan
to a atividade da sua comissão, como a 
que será dirigida pelo professor Afonso 
Arinos. O deputado Alencar Furtado 
está elaborando roteiro orientador da 
comissão, com o qual tenciona auscultar 
todas as forças r ep resen ta t ivas da 
sociedade brasileira a propósito dos sig
nificado e do alcance da Constituinte. 
Serão chamados assim a se manifestar 
sobre a matéria, tanto as organizações 
sindicais de patrões e de trabalhadores, 
bem como a própria Igreja a fim de que 
exprimam o seu pensamento a respeito 
dos frutos a serem colhidos com a Cons
tituinte, no seu trabalho de elaboração 
de uma nova Constituição. 
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Concomitante a isto, o senador José 
Ignácio, do PMDB do Espirito Santo, 
instituiu no Senado comissão de téc
nicos do Prodasen, através da qual 
pretende recolher e armazenar, utilizan-
do-se do serviço de computação, todas 
as impressões e pareceres de órgãos da 
sociedade brasileira sobre o papel a ser 
cumprido pela Constituinte. Câmara de 
vereadores, prefeitos, organizações as 
mais diversas serão ouvidas por meio de 
formulário, já elaborado e impresso, a 
respeito das suas aspirações no que tan
ge à Constituinte. 

O senador Luiz Viana Filho, com 
mais de 50 anos de experiência de vida 
pública, prevê que o tema motivo de 
maiores polémicas no seio da Consti
tuinte será certamente o da propriedade, 
a exemplo do que sucedeu também na 
Constituinte, da qual resultou a Cons
tituição de 46. Haverá provavelmente 
debates sobre a forma de governo, se 
parlamentarista ou presidencialista. 
Mas a questê.) destinada a mexer com as 
entranhas da Constituinte, será in-
dibitavelmente, a da propriedade, se
gundo advertem e prevêem, desde já, 
grupos conservadores com assento no 
Congresso. Temem que haja a esse res
peito uma ofensiva por parte de grupos 
de esquerda com a finalidade de tentar 
influir na futura Constituição com fór
mulas reformistas ou mesmo de caráter ; 
revolucionário. 

Programa social 
O presidente José Sarney assinalou o 

ato da criação da LBA, em 1942, san
cionando projeto de lei do senador ) 
Lourival Fontes, instituindo o Dia do 
Voluntariado, ao mesmo tempo em que 
determinava a liberação de verba de 1 
trilhão e 93 bilhões de cruzeiros, a ser 
aplicada por aquela instituição na assis-

,k tência à infância pobre, no maior pro-
| grama de natureza social já promovido 
* em nosso País. : 


