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Aloísio acha
JOAOEMILIOFALCÁO

Repórter Especial
O senador Aloísio Chayèl (PFL-PÀ), considerado um dos principais
Juristas do Congresso,
afirmou ontem náo haver
qualeju*,! dúvida no dlr»l*
to do presidente da Câmara, deputado UiysséS Qultnsrsses (PMDB-SP), disputar sua reeleição. A
questão, observ ã,
turma regimental.
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Individuais. E preciso
examinar as alterações
•necessárias neste capitulo em conseqQência das
Inovações tecnológicas, o
avanço da* comunicações
de massa etc, Fundamentai é tratar tia liberdade e
da privacidade do Individuo.
4' A Institucionalização
dos Poderei. T&n de ser
ampliada* *# prérrogíttl- I
vas do Legislativo; iMs
aent impàdir qu* o Exéèu-

remendos ou enxertos'.',
comenta.
, Com sua preocupação,
tanto Jurídica quanto administrativa, o senador
Aloísio Chaves defende a
tese de que, através rín
Lei Delegada, se municio
o Governo para administrar em 87, O Congresso
ficaria, neste;. período,
apenas com fui rcempetência «xclu#Jvá,

medidas èé<itrt*l*<iorii
Si Nsferesefoiifsmiea «
ioelsi um dos debates

carita çortí ' hs • nu*' w ' j
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CtWííUiJlntt, < senado?
Iwãde • *«•>. ...!. i
o> Imitações, democrática e piureilata. corri grande preocupação social",

m»N profundos H*r« sobre u «íu«<,'â« do KMtatlo.
« necebsKindP.rtoltmltar

sao requisitos pecessâ'-:

mut Intervenção, cositer o
.'«-:"'no estatal. Wâ
;:ua cpliiiilo. ncfotarfmóstmiii de m
;è«ei*i paro o rp*ime democrático, ct>m limitações cApaxes de impedir o capitalismo «eiva-.
|etíi
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VÍW. #jt-presidente d
ítissisâdL d* Justiça do lenado, . .f?stã convçsí^u*'».
«tue os dft>Bt«it pnrlum^»»'
lates s e .loncentraráo
[! principalmente sobre oa
*èjdiJnt«s temas:
í i definição das competências entre municípios,
Estados e a União, Essas
modificações, especialmente a do sistema tributário, terão de objetlvar o
fortalecimento dos municípios e o revlgoramento da Federação, mas
sem debilitar a União,
Não basta, porém, conceder recursos e maior po* der aos municípios e Êsjtados. E necessário
atrlbulr-lhes algumas
responsabilidade» que es«
t/loa cargo da União.
3) revisão do Judiciário, tornando sua estrutura mais dinâmica, mais
eficiente. Um Judiciário
em que toda a Naçáo confie e que possa atuar com
presteza é fundamental
no sistema democrático.
3) Garantiu dos direitos

PftOPOSTA

Acr»Hl!tâ Aloísio C|*«;
vf» que A Constituinte
partirá de um texto básico, que poderá ser o da
Comissão de Notáveis,
criada pelo Executivo e
presidida , peio senador
eleito Afonso Arlnos
(PFL-ItJ>, A grande Comissão da Constituinte a
ser Instalada de Imediato,
terá de ouvir e examinar
as principais sugestões
da sociedade, em busca
de uma Constituição que
esteja de acordo com as
exigências nacionais.
O prioritário, para Aloísio Chaves, é o funcionamento da Constituinte.
Ele se preocupa corri a decisão do manter o Senado
e a Câmara em atlvldade,
mas acredita que se encontrará tuna fórmula
para impedir que seja
prejudicada a elaboração
da Constituição, que não
poderá ser, como outras,
uma imitação, "Não p
deremos aceitar meros

• t»v%$ Í?*O çmt-

opõem a miireeletçãó para presiaente da CÃmnrn. i
A questão, a w>u ver. fc do
naturera reiil mental e

ainda que se recorra ao
kiítcú.tieyè
• -• irsfooçâr»
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qvf o legislador tenha
procurado impedir o a b o
jedteí cargos para facíll:
t w a reelelçSO* (*W ofto
.seria um argumente VM*
do, No caso especifico;
j outra legislatura, obscr
v», houve até uma.renovação extraordinária, de
quase 19 por cento AU*
destrói esse ntçioclmo.
•.,•>— A reeleição de UJys^
ses pêra presidente da
Câmara ê não apenas
uma acertada decisão
pollica, como de ordem
administrativa. .£;, bom
que o presidente da Cornara seja. também, o
presidente da Assembleia
Nacional Constituinte,
para o qual Uiysses deverá ser eleito até por, um
direito de conquista por
sua extraordinária vida
pública. Destaca.
Bm termos políticos,
acredito Aloísio Chaves
que a Aliança Democrática dividirá, equitativamente, os principais car-.
gos. O PMDB ficará com
a presidência da Constituinte e o relator-geral. O
PFL ficará com a vlet*
presidência da Constituinte e á presidência da
{ Grande Comissão. *
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Aloísio vê a postularão de Uiysses como falo político a admlni*

