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Ministro propõe descentraliza^^ 

Da Sucursal do Rio 

A descentralização de poder do 
Estado, com "agudo pluripartida-
rismo, equipotência dos poderes e 
com a estabilidade do governo, viabi
lizada através de coalizões partidári
as", é Q modelo proposto pelo mi
nistro Marco Maciel, 45, do Gabinete 
Civil, para a fase política que o Brasil 
vivera a partir do Congresso Consti
tuinte. Ele disse que é contrário ao 
parlamentarismo e que acredita que 
este modelo possa se realizar num 

alista. 
fez uma conferência, sobre 

"O Poder Executivo da União", para 
oficiais-estagiários do curso de políti
ca e estratégias aeroespaciais da 
Escda de Comando e Estado-Maior 

da Aeronáutica (Ecemar), na Base 
Aérea dos Afonsos, zona norte da Rio. 
Ele disse que o modelo político 
brasileiro caractemou-se historica
mente gela "alternância entre cen
tralização e descentralização" e que, 
depois da "fase do AI-5, quando a 

do Executivo, de 
reconhecidamente autoritário, 

foi incontestável, deverá haver ne
cessariamente um período de acen
tuada descentralização do poder'do 
Estado". 

Neste período, segundo o ministro, 
o presidente "tem que dividir dupla
mente seu poder: a nível espacial", 
com Estados e Municípios, e "com os 
partidos". Este sistema "é incompa
tível com o bipartidarismo. Ê prati
camente impossível que haja um 
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partido político 
Maciel. "A base da estabilidade 
político-pariamentar do governo, só 
se viabiliza através de coalizões 
partidárias". Ele afirmou que as 
diferenças que 

tinguem o PFL 

ou que 
hnente dis-

do PMDB são as 
que, em última análise, 
o antigo PSD do antigo 

. em que isso jamais impedisse 
de, a nível nacional, manterem a 
coalizão que viabilizou, pelos menos, 
dois governos, sucessivamente"-

Outras características que o siste
ma deve ter, segundo Maciel, são a 
"equipotência entre os três ramos do 
poder, a isenção em face dos conflitos 
partidários e uma equidistância do 
presidente nas disputas eleitorais' 
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