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Depois de quase dois anos de articulação, os Legislativos estaduais se
unem numa entidade que irá congregar 1 mil 54 deputados, além das
Assembléias, atuando na modernização e no fortalecimento do Poder

O
presidente da Assembléia Legislativa de Minas, deputado
Agostinho Patrús, foi eleito, no último mês de junho,

presidente da União Nacional dos Legislativos Estaduais
(Unale), entidade recém-criada, fruto da fusão
do Colégio Brasileiro de Presidentes de
Assembléias Legislativas e da União
Parlamentar Interestadual (UPI).
A escolha do primeiro presidente da entidade
ocorreu numa reunião em Belém do Pará,
quando foi confirmada também a fusão das
duas entidades. O então presidente da União
Parlamentar Interestadual, deputado Miguel
Martini (PSDB/MG), agora 1-tesoureiro da
Unale, declarou, na época, que a UPI se unia
ao Colégio de Presidentes para o forta-
lecimento dos Legislativos estaduais,
acrescentando que todo o seu corpo técnico
ficará agora à disposição das Assembléias.
O deputado Agostinho Patrús, ao tomar posse,
ressaltou que a nova entidade terá a função
de criar e manter um banco de dados, em
Brasília, que possa ser acessado por todas as
Assembléias do País, trocando informações e
aperfeiçoando o processo legislativo em cada
Estado, com o objetivo de fortalecer também
o federalismo brasileiro.
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Revista do Legislativo - A Unale é o
resultado de uma mobilização que se
iniciou há quase dois anos. Como surgiu o
movimento e o que motivou os Legislativos
estaduais a deflagrar essa mobilização?
Agostinho Patrús - Há cerca de dois
anos, os presidentes da atual legislatura
decidiram criar um Colegiado Brasileiro
de Presidentes de Assembléias para
afinarmos o discurso dos Legislativos
estaduais, visando o fortalecimento do
Poder e garantindo o intercâmbio de
informações e experiências para a
modernização das Assembléias. Que-
ríamos promover mudanças consti-
tucionais que nos dessem maiores
prerrogativas, uma vez que, pela atual
Constituição, é prerrogativa exclusiva do
Congresso Nacional legislar sobre trânsito,
recursos hídricos e minerais, educação e
titulação de terra, entre outros temas com
repercussão regional. Os Estados
brasileiros, sabemos bem disso, vivem
realidades diversas, tanto econômica,
quanto social e até mesmo cultural. O
trânsito da Região Amazônica, por
exemplo, é muito diferente do trânsito da
Região Sudeste, de São Paulo, do Rio, de
Belo Horizonte, e mesmo o de Belo
Horizonte é diferente do de uma cidade
menor de Minas Gerais. Portanto, até
mesmo as Câmaras Municipais deveriam
ter a prerrogativa de legislar sobre o
assunto. O Congresso continuaria fazendo
as normas gerais, para todo o País; as
Assembléias estabeleceriam as normas
regionais, e as Câmaras Municipais fariam
as locais, para adequar as normas gerais
às especificidades de cada município.

RL - Com essa ação, a entidade está
buscando também o fortalecimento da
federação?
AP - Sem dúvida. Não haverá federação
forte se os estados-membros não tiverem
uma certa independência e autonomia.
Nós buscamos esse fortalecimento da
federação através dos Legislativos
estaduais.

RL—Como serão atingidos esses objetivos?
AP - Primeiro, procuramos, através de
reuniões dos presidentes, analisar as
dificuldades de cada Estado. A partir

desses encontros, concluímos que
precisávamos constituir uma entidade que
estendesse mais as suas bases, con-
gregando não só as Casas Legislativas,
mas também seus membros. Uma entidade
com voz mais representativa e um campo
maior de atuação. Nesse momento,
começamos também a dialogar com a
União Parlamentar Interestadual (UPI),
que atuava junto aos Legislativos
estaduaisjá há mais de 15 anos, propondo
a unificação das duas entidades. A idéia
foi aprovada, possibilitando o surgimento
da União Nacional dos Legislativos
Estaduais (Unale). Essa nova entidade
congrega todos os deputados e todas as
Assembléias Legislativas, representando-
as e municiando-as para assessorar o
parlamentar no exercício da sua atividade.
Qualquer parlamentar brasileiro poderá
se dirigir à Unale e solicitar uma assessoria
quando desejar apresentar algum projeto
no seu Estado. Teremos um banco de dados
e especialistas em cada área, para fornecer
essa consultoria às Assembléias e aos
deputados.

RL - Como a entidade vai se estruturar
para oferecer essa assessoria?
AP - A Unale terá uma sede em Brasília,
com modernos computadores, interligados
às Assembléias Legislativas do País. Terá
um corpo técnico, constituído por fun-
cionários das Assembléias, que ficarão em
suas sedes, mas que integrarão fóruns
técnicos. A consulta que chegar à entidade
em Brasília e que não puder ser resolvida
diretamente pelo técnico, que exigir uma
pesquisa maior, será encaminhada ao
fórum técnico respectivo, que terá
condições de fazer um estudo mais
aprofundado. Isso vai dar ao deputado
condições de oferecer a seu Estado uma lei
com a segurança de que ela vem inovar e
modernizar.

RL - O senhor estava falando da
diversidade regional, e ela se reflete, de
uma certa forma, na própria organização
dos Legislativos. Como é possível conciliar
o discurso e afinar a atuação da entidade
com estágios de desenvolvimento tão
diferentes?
AP - O importante é que cada uma das
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unidades dos Estados brasileiros possa
conhecer o que é feito em Minas Gerais, no
Rio Grande do Sul, em Pernambuco, e
que, trocando idéias, possamos adaptar
que há de melhor em cada Assembléia. E
claro que uma Assembléia menor, com 18
deputados, como é o caso da de Roraima,
precisa de uma estrutura menor. Mas
precisa de uma estrutura. Com um
território maior do que o de São Paulo e
uma população muito pequena, Roraima
tem seus problemas específicos, como os
fundiários e outros, e a Assembléia
Legislativa deve estar aparelhada para
analisá-los e propor soluções para resolvê-
los. Independentemente do tamanho do
Estado, do seu estágio de desenvolvimento,
ele precisa ter um mínimo de suporte
legislativo através de sua Assembléia.
Daí a importância dessa entidade, no
sentido de promover intercâmbio e oferecer
assessoria aos Estados.

RL - Que dificuldades o Legislativo
enfrenta para desempenhar plenamente o
seu papel?
AP - As dificuldades são às vezes legais,
são essas que já citamos, os problemas
sobre os quais somente o Congresso pode
decidir. Há também dificuldades materiais
em Legislativos estaduais, em Câmaras
Municipais, que retiram do parlamentar
as condições para colocar, em prática, seu
pensamento sobre determinada matéria.
E importante que existam nas Assem-
bléias Legislativas especialistas capazes
de atender às reinvindicações do deputado,
de dar condições para que ele possa
apresentar projetos, estudar os projetos
que vêm do Executivo e do Judiciário,
emitir sua opinião, se posicionar. Enfim,
há necessidade de melhor aparelhamento
dos Legislativos estaduais e municipais
para que possamos representar bem nosso
papel.

RL - Qual a diferença entre essa nova
entidade e o Colegiado?
AP-0 Colegiado era uma entidade apenas
dos presidentes das Assembléias
Legislativas que, naturalmente, repre-
sentavam os deputados. Agora preten-
demos que os 1.054 deputados estaduais
brasileiros e as 27 Assembléias Legis-

lativas estejam associados, que participem,
para que a entidade possa ser, não só
assessora dos Parlamentos, no sentido de
aprimorá-los, mas, repito, também sirva
de assessoria aos deputados estaduais no
exercício de seu mandato.

RL— O senhor destacaria algum momento
mais marcante que determinou o sucesso
dessa mobilização?
AP - As datas mais significativas foram o
encontro em Porto Alegre, ocorrido no
último mês de abril, onde foi definida a
fusão das duas entidades, e o encontro em
Belém do Pará, ocorrido no mês seguinte,
quando foi constituída a entidade, votado
seu estatuto e eleita sua primeira diretoria.
O seu mandato é até a 1 Conferência
Nacional dos Legislativos Estaduais,
quando pretendemos reunir um grande
número de deputados, debater nossas
dificuldades e eleger a nova diretoria.

RL —A Unale teve como modelo a entidade
americana NSCL, que desempenha papel
equivalentejunto ao Legislativo dos estados
norte-americanos. Quais as semelhanças
e até que ponto uma entidade influenciou
a outra?
AP—ANCSL é uma entidade que congrega
todos os Legislativos estaduais
americanos. Conhecemos seu funcio-
namento e entendemos que tínhamos
condições de ter aqui uma entidade
semelhante. Pudemos nos mirar nessa
instituição, que é fortíssima nos EUA e
que influencia o Congresso norte-
americano, quando 75% dos Legislativos
estaduais opinam em uma determinada
matéria. ANCSL luta dentro do Congresso
com toda a força dos Legislativos estaduais
para influenciá-lo. Mas não somos uma
cópia, evidentemente, porque temos
nossas peculiaridades, mas preten-
demos também influenciar o Congresso
Nacional, quando 75% dos Estados
brasileiros entenderem que uma matéria
seja consenso. A reforma tributária vai
nos dar uma primeira oportunidade. Se os
75% ou mais dos Estados, em determinado
ponto, entenderem que devemos nos
posicionar, a Unale vai se movimentar e
fazer sua voz chegar até o Congresso, em
Brasília.
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