
do Estado tem que responder para que e
para quem está sendo feita.

O governo estadual anunciou um pro-
grama contra a sonegação fiscal, como par-
te das medidas saneadoras do Estado. Pa-
ralelamente, o mesmo governo enviou à
Assembléia proposta de isenção fiscal para
a empresa Paraibuna de Metais, sonegado-
ra contumaz, com processo por crime fiscal
impetrado pelo próprio Estado. Esse fato
coloca em xeque a seriedade e os verdadei-
ros objetivos da reforma que se pretende
fazer.

A reforma que se promove está distante
de atingir o verdadeiro papel do Estado,
que é o de oferecer ao cidadão, ao contri-
buinte, um serviço público ágil e eficiente.
A concepção reducionista de Estado que
vigora atualmente no governo está refleti-
da em medidas como a privatização da
Gasmig e do Bemge. No caso da Gasmig,
abre mão de um importante instrumento
de política industrial para Minas, com um
retorno econômico irrisório; no caso da
privatização do Bemge, ainda mais grave,
só é justificável pela submissão do governo

"A reforma que
se promove está
distante de
atingir o
verdadeiro papel
do Estado, que é
o de oferecer ao
cidadão, ao
contribuinte, um
serviço público
ágil e eficiente."

OPINIÃO
QUAL REFORMA?
O objetivo de enxugara máquina do Estado e adaptá-la às novas exigências
do mundo moderno é correto; o problema está na concepção e na forma
como o governo está encaminhando sua reforma, de cima para baixo, sem
o envolvimento da sociedade e sem entrosamento com o Legislativo

Quando o governo Eduardo Azeredo ini-
ciou, no ano passado, a reforma patrimonial,
através de um conjunto de projetos de lei e
decretos destinados a promover mudanças
nas áreas financeira e patrimonial do Esta-
do, dizia-se que o objetivo era enfrentar a
rápida deterioração das contas públicas
estaduais. Essa era uma conseqüência di-
reta da política econômica do governo fede-
ral, de elevadas taxas de juros e fortemente
recessiva, que já arrastara o setor privado
e começava a fazer seus efeitos no setor
público. No início deste ano, o governo
estadual anunciava uma reforma adminis-
trativa com o objetivo de reduzir as despe-
sas públicas e tirar o Estado da situação de
descontrole financeiro.

Tal reforma se compõe basicamente de
demissões, da reformulação ou extinção de
algumas secretarias e órgãos do Estado e
da privatização de empresas públicas. A
afirmativa do governo de que tais medidas
resultariam no equilíbrio das contas públi-
cas, para que se cumprisse a função de
investimento em saúde e educação, não foi
confirmada. Na prática, o principal esforço
do governo Azeredo tem sido
o pagamento da dívida públi-
ca com a União.

	

Para nós, do Partido dos	 L
	Trabalhadores, o objetivo de	Lider

enxugar a máquina do Esta-
do e adaptá-lo às novas exi-
gências do mundo moderno é
correto e necessário. O pro-
blema da reforma é de con-
cepção, porque é feita de cima
para baixo, nos moldes do
governo neoliberal de Fernando Henrique
Cardoso, sem a preocupação com a discus-
são e o envolvimento da sociedade, sem
entrosamento com o Legislativo, acostu-
mado com a relação de subserviência da
maioria dos deputados. Qualquer reforma

eputado Durval Ângelo
do PT na Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais

estadual aos ditames do governo neoliberal
de Fernando Henrique Cardoso.

O Estado deve ser reformado para aten-
der aos interesses de todos os cidadãos e,
essencialmente, daqueles que estão margi-
nalizados econômica e socialmente.
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