
JORNAL DO BRASIL 

Comissão parlamentar 
daJCcmstituinte não 
funciona em 7 meses 

Brasília — A Comissão Interpartidária da Constituinte, 
instalada em setembro do ano passado, depois de um movimen
to de protesto liderado pelo deputado Alencar Furtado 
(FMDB-PR) contra o que os parlamentares denominavam de 
"comissão dos notáveis", presidida pelo jurista Afonso Aririós, 
está hoje praticamente às moscas. 

Na sala preservada à comissão, duas funcionárias (uma 
delas, filha do deputado Alencar Furtado, que a preside) 
limitam-se ao trabalho da campanha política de Furtado; 
enviando correspondência eleitoral. Sobre matéria constitucio
nal, até agora a comissão recebeu apenas cerca de 150 traba
lhos, como contribuição das entidades de classe, entidades 
profissionais e associações que representam segmentos da 
sociedade. 

Inoperante 
Os funcionários que cuidam da organização e recebimento 

dos trabalhos, admitem, no entanto, que a comissão anda 
devagar em função da própria campanha eleitoral à Constituinte 

,',em que os deputados esfao envolvidos. Desde sua instalação —' 
há 7 meses—até hoje a comissão reuniu-se somente 8 vezes. Na 
última reunião, realizada no início de março, compareceram 
"cerca de 5 ou 6 deputados", admitiu um dos deputados que , 
participou do encontro. 

No início, a proposta que os parlamentares ofereciam 
como alternativa à comissão Arinos, considerada fechada e 
elitista, era ouvir toda a sociedade è recolher subsídios para uma 
Constituição que tivesse efetivamenté contribuição popular. 

Para organizar melhor os trabalhos, a comissão escolheu 
40 deputados e transformou-os em relatores de temas específi
cos. Assim, por exemplo, o deputado Mário Juruna escolheu o 
tema do índio. O deputado Abdias Nascimento (PDT-RJ), que 
é negro, escolheu a questão racial. A deputada Cristina Tavares 
(PMDB-PE), escolheu o tema da Mulher. 

Perda de contato 
O deputado Airton Soares, que chegou a ser cogitado para 

substituir o ministro do Trabalho, Almir Pazzianotto, ná 
. hipótese de sua desincompatibilização, iria cuidar de um de seus 
temas preferidos: o setor sindical. Soares participou porém, 
apenas da primeira reunião, não teve mais contato com a 
comissão e não chegou a receber qualquer trabalho como 
contribuição ao tema 

— A criação da comissão resultou de um movimento na 
área do Legislativo contra a iniciativa de se propor uma 
Constituinte através de uma reunião de condestáveis, de luaS 
pretas, que infelizmente, em função do ano eleitoral, não 
conseguiu polarizar em torno dela as atenções dos parlamenta
res -•— afirma Airton. 

O exemplo típico é o do próprio deputado Alencar 
Furtado, que preside a comissão. Candidato ao governo de seu 
estado, o Paraná, Furtado está preocupado em decidir se muda 

.ou não de partido. Segundo seus assessores em Curitiba, assim 
que formar uma decisão, retornará a Brasília para assumir suas 
funções na comissão. 


