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O senador Carlos Chiarelli 
(PFL-RS) relator da CPI da Corrup
ção, advertiu ontem que se as 
Constituintes estaduais não adota-
rem, nas futuras Constituições dos 
Estados a mesma linha de restabe
lecimento das prerrogativas do Le
gislativo que a Assembleia Consti
tuinte atribuiu ao Congresso Na
cional, os governadores passarão a 
exercer uma influência extraordi
nária e, em muitos casos, negativa 
na vida política do País. 

"Se os constituintes estaduais 
não se derem conta da importância 
de uma tomada de posição dentro 
de uma visão mais institucional, os 
governadores não apenas conti
nuarão exercendo controle sobre as 
Assembleias Legislativas, mas 
também influenciando, de maneira 
decisiva, as bancadas dos seus Es
tados no Congresso", observou 
Chiarelli. 

Essa influência sobre o Con
gresso — acrescentou o senador 
gaúcho — tenderia, inclusive, a mi
nimizar o significado institucional 
do restabelelcimento das prerroga
tivas do Legislativo, uma vez que 
as ações das bancadas mais com
prometidas conf os governadores 
tenderia a ficar mais restr i ta aos 
interesses estaduais ou mesmo pes
soais desses chefes de Executivo, 
em prejuízo da dimensão nacional 
que se pretendeu atribuir ao Parla
mento federal, com os novos pode
res que lhe foram conferidos pela 
Consituinte. 

Teme Chiarelli que em muitos 
Estados, inclusive nos dois politi
camente mais influentes na Fede
ração, como São Paulo e Minas Ge
rais, acabe predominando, nas fu
turas Constituições, a linha de con
dicionamento aos interesses do 
Executivo, tal o controle que gover
nadores como Oreste^s Quércia e 
Newton Cardoso exercem sobre as 
Assembleias que vão assumir po

res constituintes no próximo 
no. 

Chiarelli defende o exercício da prerrogativa do Legislativo1 

Domingo passado, em declara
ções ao Jornal de Brasília, o cons
titucionalista Walter Costa Porto, 
professor da UnB, já havia levan
tado a possibilidade de restabeleci
mento da chamada "política de go
vernadores" que marcou a Primei
ra República (1889-1930), levando 
em conta outro dado não abordado 
nas declarações de Chiarelli: a re
forma tributária, que reduziu o po

der político da União, melhor dis
tribuído, pela futura Constituição, 
entre os Estados e municípios. J 

Acredita Walter Costa Porto 
que, fortalecidos financeiramente, 
os governadores passarão a decidjr 
sobre as grandes questões nacio
nais, e o Congresso, mesmo recon
quistando suas prerrogativas, se li
mitaria, em muitos casos, a ratifi
car as decisões por eles adotadas. 


