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UMA VISÃO DO PROCESSO CONSTITUINTE ESTADUAL

DEPUTADO KEMIL KUMAIRA

Presidente da Assembláia Legislativa do Esta

do de Minas Çerais

Gostaria de falar-lhes, não como o pro

fessor que detem um saber e pretende	nsi nar-

lhes alguma coisa, mas, antes, como quem tri-

lhou um caminho nem sempre fácil e se sente na

obrigação de colocar sua experiáncia a serviço

daqueles que se encontram na iminância de per-

correr semelhantes rotas. Se á certo que o pra

cesso de elaboração da Lei Orgânica Municipal

encerra peculiaridades, á tambám verdade que a-

presenta muitas e importantes afinidades com os

trabalhos constituintes que tivemos a honra de

presidir.

Uma ligeira retrospectiva histórica pe-

mitirã que situemos melhor nssn tema.

Ao considerarmos a oiaJem vigente antes

da Constituição Federal de 1988, deparamos com

um modelo centralizador que atribuía à União to

das as competâncias, reduzindo a quase nada as

dos Estados e Municípios. A par da centraliza-

ção política, verifica-se a concentração tribu-

tária, acentuando ainda mais a dependáncia dos

Estados e Municípios em relação ao governo fede
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ral.

O texto de 1988 deu um novo sentido ao

ideal federativo ao agasalhar dispositivos asse

guradores da autonomia estadual. Ao mesmo tem

po, lançou as bases de um municipalismo vigoro-

so ao preconizar mais equânime distribuição da

competência tributária e ao deferir ao Munici -

pio a faculdade de elaborar sua própria Lei Or-

gânica. Finalmente, o legislador acreditava na

força de cada comunidade, em sua capacidade pa-

ra resolver os próprios problemas; na eficiên -

cia dos seus prefeitos e vereadores, que,na lu-

ta "corpo a corpo" com as mais imediatas e pre-

mentes necessidades do povo, vêm dando, anos a

fio, testemunho vivo de civismo, abnegação, sen

sibilidade e elevado espírito público.

Ainda voltando nosso olhar ao passado

recente, não podemos ignorar os efeitos devasta

dores do regime autoritário sobre o Poder Legis

lativo, atingido em suas funções, despido das

suas prerrogativas mais fundamentais, reduzido

a mero poder homologador das decisões concerta-

das no âmbito do Executivo. Em decorrência, o

Legislativo viu-se desaparelhado em seus mais e

lementares recursos técnicos e humanos, tornan-

do-se, assim, presa da inércia e do desânimo.

Essa realidade, aliada às inovações ad

vindas do processo constituinte estadual, con -

correu para dar aos trabalhos de elaboração cons

titucional um sabor de desafio.

Nossa participação pessoal no processo,

iniciou-se muito cedo, quando fomos escolhido

Presidente da Comissão Preparatória dos Traba -

lhos da IV Assembléia Constituinte do Estado de

Minas Gerais, fato que nos proporcionou a visão

do processo a partir de um ângulo privilegiado.

Na época, já possuíamos nítida consciência	da

importância do Regimento Interno. Parlamentar

há quatro legislaturas, assíduo em Plenário,po-

diamos avaliar o papel fundamental da norma or

denadora dos debates e da própria feitura do tex

to.

Em nossa memória estavam vivos os con-

tratempos surgidos na Assembléia Nacional Cons-

tituinte e que levaram a mudanças regimentaisin

desejáveis e perigosas efetuadas no transcurso

das atividades legislativas. Era nossa preocu-

pação dotar a Constituinte Mineira de um instru

mento capaz de assegurar ampla participação po-

pular, impedir casuismo de última hora, garan -

tir a liberdade nos debates e a lisura nas vota

ções, proporcionar igualdade de condições aos

parlamentares e, dessa forma, permitir uma prá-

tica efetiva da democracia.	A 20 de dezembro

de 1988, o Regimento Interno da Constituinte já

estava aprovado.	Nossos cuidados surtiram e-
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feito, O processo de elaboração constitucional

evoluiu sem t:ropeços, graças a uma norma regi -

mental simples, objetiva, correta, que nos foi

de inestimável valor quando fomos alçado à dire

ção dos trabalhos constituintes.

No início deste ano, eleito por nossos

pares, assumimos a Presidência da IV Constituin

te Mineira. Ao fazê-lo, tínhamos uma grande

preocupação: garantir, por todos os meios, a le

gitimidade da futura Constituição. Não tinha -

mos em mente um texto perfeito, trabalho de ga-

binete, saído das mãos de uma comissão de notá-

veis. Buscávamos um resultado que espelhasse o

rosto de Minas e conquistasse, por isso mesmo ,

o respaldo e o respeito do povo. Nem tudo que

é legal é legitimo:, se a legalidade decorre da

letra e da forma, a lecritimidade tem uma forte

conotação política, deflui de um compromisso de

fidelidade à vontade do povo e de uma intenção

firme de colocar acima de tudo a procura incan-

sável da realização do bem comum.

A responsabilidade de presidir uma As-

sembléia Constituinte é grande. Há que se coor

denarem iniciativas, buscar o consenso, manter

a ordem sem, porém, cercear o livre debate das

idéias, que é o apanágio da democracia. Há que

se atender a um sem número de questões adminis-

trativas e práticas essenciais ao bom desenvol-

vimento das atividades constitucionais.

Visando garantir a legitimidade do que

iríamos produzir, definimos uma estratégia cen-

trada em três pontos fundamentais: a defesa in-

transigente da independência do poder; a trans-

parência do processo constituinte; a participa-

ção popular e o incentivo a uma postura ética

por parte de todos que se encontrassem de algu

ma forma envolvidos nos trabalhos.

O País acabara de sair de uma situa -

cão em que o Executivo hipertrofiado sobrepu -

nha-se ao Legislativo. Tínhamos pela frenteum

fato radicalmente novo. Os parlamentares res-

ponderiam, perante a história, pelo que fizes -

sem. Era preciso rechaçar qualquer	tentativa

de interferência externa. Que o poder se manti

vesse plenamente aberto a sugestões, reivindica

ções, propostas e, ao mesmo tempo, resistente a

qualquer tentativa de pressão, viesse	de onde

viesse.

Multiplicaram-se os "lobbies".Todos fo

ram ouvidos. Preponderou o interesse geral.

Correndo todos os riscos, não abdica -

mas por um só momento de nosso propósito de fa-

zer da redação do texto um processo transparen-

te, capaz de ser acompanhado, em cada passo,por

toda a sociedade. As portas desta Casa foram

escancaradas ao povo; nada se fez às escondidas.
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O Legislativo ousou expor-se à opinião pública

como não o fizera até então nenhum outro órgão

da administração do Estado. Ganhou uma nova i

magem, franca e austera que, se desagradou a

alguns, ganhou a adesão unânime dos parlamen-

tares e do povo em geral.

A participação popular já fora assegu

rada no Regimento Interno em dois momentos, no

§ 19 do artigo 28, através da apresentação de

sugestões populares e, no artigo 31, mediante

o oferecimento de emendas ao projeto. Era,en-

tretanto, necessário criar instrumentos para

efetivá-la na prática. A Assembléia lançou seu

apelo: a comunidade respondeu de forma entusi-

ástica. A partir dessa resposta tivemos a cer

teza de que esta seria a Constituição do povo.

Empreendemos verdadeira cruzada com

o objetivo de difundir a noção de que política

não é coisa de políticos mas responsabilidade

de todos, missão árdua a ser exercida à luz de

padrões éticos exigentes. Os frutos dessa lu-

ta, nós os colhemos ao constatar o alto nível

em que transcorreram as discussões e a postura

digna e elegante assumida pelos senhores depu-

tados de todos os partidos e tendências ideoló-

gicas.

Dos dois maiores problemas que enfren

tainos inicialmente, um era técnico, outro p011

tico. Quanto ao primeiro, não foi necessária

muita perspicácia para diagnosticar o desapa-

relhamento da Casa. Empreendemos então uma a

ção direta e objetiva para que a instituição

se colocasse a altura da magna tarefa que se

punha a sua frente. A reação positiva dos no

bres const-ituintes e do corpo funcional da Ca

sã sensibilizou-nos. Com a colaboração de to

dos, olhos pôstos no objetivo comum, vencemos

obstáculos que, de outra forma, seriam intrans-

poníveis.

O problema político residia na resis

tência oferecida por alguns setores minoritã-

rios da sociedade, beneficiários diretos do

antigo modelo centralizador e a quem incomoda

vã a retomada das prerrogativas parlamentares

Esses segmentos, inconformados, moviam contra

o Legislativo, em âmbito nacional, uma campa-

nha sistemática de difamação, com o intento

de incompatibilizá-lo com o povo e, por esse

expediente, minar-lhe a força e a credibilida

de. Com a aprovação unânime dos Deputados

promovemos um trabalho de conscientização da

comunidade sobre a importância do Parlamento

e a respeito do esforço que se desenvolvia nes

ta Casa para torná-la mais dinâmica	e para

corrigir qualquer desvio, por mínimo que fos-

se, capaz de comprometer moralmente a insti -
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Na medida em que a comunidade e a im-

prensa conscientizaram-se de que a função le -

gislativa e, mormente, a tarefa constituinte,é

muito maior que eventuais intrigas, vimos, com

alegria, o reestabelecimento de uma relação

franca e produtiva entre o poder e as parcelas

mais representativas e responsáveis da socieda

de.

Superados os dois problemas, o proces

50 constituinte, vendo desembaraçados seus ca-

minhos, ganhou um novo impulso, de tal forma a

ser Minas o primeiro Estado da Federação a pro

mulgar sua Lei Fundamental.

Se fôssemos solicitados pelos nobres

Edis a ressaltar alguns cuidados fundamentais

que, a partir de nossa experiência, lhes reco-

mendaríamos, iniciaríamos pela observância dos

prazos. O parágrafo único do artigo li daCons

tituição Federal dá às Câmaras Municipais	o

prazo de seis meses para votar a Lei Orgânica

respectiva, em dois turnos de discussão e vota

ção. Esse tempo começou a correr na data da

promulgação do texto da Lei Maior do Estado. É

preciso, portanto, nada perder desse tempo,que

pode parecer extenso aos incautos, mas se reve

lará exíguo a quantos desejarem elaborar	um

diploma bom, apto a servir ao desenvolvimento

do Município. O que os espera é um labor incan

sável para o qual se faz preciso ânimo e empe-

nho pela causa pública.

Em segundo lugar, não se pode esque -

cer de que se encontrarão os caros legisladores

diante de um processo novo e diferente. Trata-

se de um processo constituinte, na mais lídima

acepção da palavra. A Lei Orgânica, assim co-

mo as constituições, será promulgada pelo le -

gislativo, sem sanção nem ingerência do execu-

tivo. Sua matéria será a própria estrutura mu

nicipal. Material e formalmente nossos verea-

dores se encontrarão em pleno trabalho de ela-

boração constitucional. É preciso ter sempre

em mente que, nesse momento, a Câmara Munici -

pai se torna centro das atenções e se mostra

detentora, como nunca, do poder e da responsa-

bilidade de traçar os destinos do Município.

Em terceiro lugar, convém lembrar que

não é fácil conciliar interesses muitas vezes

contraditórios, colocar a causa comum acima

de tudo, correr até mesmo o risco da momentã -

nea impopularidade, para guardar fidelidade ao

ideal do bem comum.
E, finalmente, o mais importante: bus

quem, caros vereadores, ilustres constituintes,

com paixão a legitimidade da Lei. Que ela seja

filha da participação do povo, retrato nítido

das esperanças e anseios da comunidade.
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O PAPEL DA COMISSÃO CONSTITUCIONAL

NO PROCESSO CONSTITUINTE

Expositor: Deputado Camilo Machado

Inestimável a honra de estar mais uma

vez ao lado daqueles que, com esforço, sugestões

e debates, ajudaram a IV Assembléia Constituin-

te Mineira a elaborar a Constituição promulgada

no histórico mês de setembro, precisamente no

dia 21.

Após laborioso processo do qual Minas

saiu enriquecida, é chegado o momento de os mu-

nicípios mineiros exercerem o poder constituin-

te conforme prevê o artigo 29 da Constituição

Federal, combinado com o parágrafo único do ar-

tigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da mesma Carta, com o § 19 do arti

go 165 e com o art. 172 da nossa Constituição

Estadual.

Os contornos do atual constituciona -

lismo brasileiro, da mesma forma que permitem a

ampliação da autonomia do Poder Legislativo, re

conhecem a incontestável capacidade de os muni-

cípios se organizarem por si mesmos ao conside-

rá-los, formalmente, como um dos três entes in-

tegrantes da República Federativa do Brasil.

Com efeito, a nova Federação brasi -

leira, consagrada pelo art. 19 da Carta Magna

federal, no Título 1 Dos Princípios Fundamen -

tais, constituiu-se em Estado Democrático de

Direito, formada da união indissolúvel dos Es-

tados, Municípios e do Distrito Federal.

O Município, ao contrário do acanha

mento a que vinha sendo relegado pelas Consti

tuições anteriores, passa a ocupar espaço de

real importância na atual estrutura federati-

va brasileira.

Vê-se que tal tratamento espelha con

quista de grande valia, especialmente para nós

que não descuramos do verdadeiro papel das mu-

nicipalidades. Inspirados na convicção do

tríplice aspecto da autonomia municipal-políti

co, administrativo e financeiro, escrevemos o

Capítulo IV do Título III da Constituição nas-

cida sob as luzes da Primavera.

Os municípios brasileiros, cuja orga

nização inspirou-se no modelo português e teve

início com a fundação do Município de São Vi -

cente por Martim Afonso, em 1532, desde o sécu

lo XVII, vêm sofrendo as conseqüências de go -

vemos centralizadores.

Mas mesmo na época do período colo -

nial, considerado aquele em que o município se

revestiu de dilatada autonomia, esta decorria
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das necessidades imperiosas de autodefesa, e

não de qualquer liberalidade dos detentores do

poder central. (Accioli, Wilson. Iituições

de Direito Constitucional 2.ed. Rio de Janei-

ro, Forense, 1981, p.120).

O desenvolvimento acentuado dos muni

cípios se deu, explica o constitucionalista Wil

son Accioli "pela influência decisiva dos do-

nos de glebas, que estabeleciam nas grandes ex

ploraç6es das terras a base do seu domínio eco

nõmico, e nos poderes legislativos locais a po

tente arma de sua atividade política." (Idem.

Ibidem).

A verdade é que, mesmo com a autono-

mia vislumbrada pelas várias constituições que

a história do Pais nos legou, inclusive a de

46, decantada por sua inspiração liberal e re-

democratizante, os municípios brasileiros até

há muito pouco tempo não detinham suficiente

legitimidade constitucional para se organiza -

rem de acordo com os seus reais interesses.

No final da década que passou, reno-

mados professores universitários, dentre os

quais o nosso famoso Orlando de Carvalho, reu-

nidos em Mesa redonda no dia 13 de novembro de

1975 para discutir a questão municipal, lasti-

mavam a decrépita condição dos municípios brasi

leiros, notadamente pelo fato de se sujeirarem

a leis orgânicas absolutamente uriifàrmes -cu-

jos dispositivos não eram capazes de atender

às especificidades geográficas, econômicas

culturais e financeiras dos vários Estados Fe

derados (Djacir Menezes (coord.) et alii:	o

Município no Estado. In: Revistas de Ciências

Políticas Rio de Janeiro v. 19, n.3, jul./set.

1976, f. 37-67)..

O modelo uniformizador da administra

ção municipal, herança portuguesa, como lembra

Orlando de Carvalho "ensobreia o progresso dos

municípios..." (Op.cit.p.40)

É interessante notar a ideologia sub

jacente a tal modelo, visivelmente expressa em

1841, nas palavras do então Senador Vergueiro,

a propósito de determinadas agitações sociais,

e citadas por Orlando de Carvalho: "As agita -

ções procedem de havermos antecipado a nossa

organização política à social. Recebemos a or

ganização política de Portugal e a adaptamos

As crises que estão surgindo são crises	de

transplante, no fundo, e estão afetando a nos-

sa organização, que é federal" (Op. Cit. p.40).

A tradição de uniformidade fora le -

galmente consagrada entre nós, refletindo	o

espírito centralizador dos donos do poder, e

vem de longe a forma simétrica de se organizar

o município.
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A herança portuguesa aparece com ta-

manha veemência que até mesmo vocábulos utili-

zados nas Ordenações Filipinas a esse respeito

vão aparecer na legislação do Império que tra-

tou de organizar as coletividades locais.

Com a República, a competência para

estruturar as municipalidades passou para os

respectivos Estados, ainda dentro do mesmo moi

de estandardizador, o qual deverá desapareceer

em decorrência da inovação inserida na Consti-

tuição Federal vigente, ratificada pela minei-

ra recentemente promulgada, e que deverá ser

praticada pelos nossos constituintes munici -

pais.

É exatamente buscando apresentar sub

sidios aos municípios mineiros na elaboração

de suas respectivas leis orgânicas que a Assem

bléia Legislativa, num esforço pioneiro, teve

a preocupação de realizar o presente Seminário,

do qual tenho profunda satisfação de partici -

par. Trago, nesta oportunidade, aos represen-

tantes das Câmaras aqui presentes, o relato da

experiência que o processo constituinte esta -

dual me propiciou, especialmente na condição

de Presidente da Comissão Constitucional,crja-

da à semelhança daquela que encabeçou os traba

lhos da Constituinte Nacional.

Se com o advento da nova Constituição

da República e da Constituição de Minas a or-

dem jurídica reconheceu, de modo expresso, o

município como ente autônomo e integrante da

Federação Brasileira, é forçosamente indispen

sável que as Câmaras Municipais estejam de fa

to aparelhadas para o exercício de sua espe-

cífica atribuição de criarem as respectivas

leis orgânicas.

A Comissão Constitucional é instru-

mento viabilizador da normalização das ativi-

dades constituintes em todas as suas fases.

Tanto na esfera federal como na es

tadual, o processo constituinte deveu seu e-

quilíbrio e conseq1ente bom êxito ao traba -

lho da Comissão Constitucional.

A opção por esse mecanismo no seio

da Constituinte Nacional apareceu como solu-

ção de consenso, "que afastou o fantasma de

uma grande fratura no corpo da assembléia

bem como as seqüelas do ressentimento oriun-

do de um eventual ostracismo, que seria ine-

vitável" (Bonavides, Paulo § Paes de Andra

de. História Constitucional do Brasil, Bra

sília, Centro Gráfico do Senado Federal,1988,

p. 456).
No âmbito federal, coube à chamada

Comissão de Sistematização, mediante a ação

coordenadora, condensadora e sistematizado-

ra do relator de todo o trabalho produzido
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nas Comissões Temáticas, a atribuição de apre-

sentar o primeiro esboço articulado de antepro

jeto (Idem.Ibidem).

O mesmo caminho adotado pela Assem -

bléia Nacional para solucionar o problema par-

ticipativo foi seguido pela IV Assembléia Cons

tituinte do nosso Estado.

O Regimento Interno da Constituin-

te de Minas dedicou o Capitulo 1, do seu Titu-

lo III, ao estabelecimento de normas gerais re

lativas à Comissão Constitucional, fixando	o

número dos seus membros, quorum para eleição

dos mesmos, procedimento a ser observado para

a sua constituição e para a eleição do seu Pre

sidente, do 19 e 29 - Vice-Presidentes, do 19

e 29-Secretários, do Relator e do Relator Ad -

junto.

Na sistemática dos Regimentos In -

ternos da Constituinte e da Comissão Constitu-

cional, atribuiu-se a esta última, além da fi-

nalidade precipua de elaborar o Projeto de

Constituição, a seguinte competência:

1 - receber sugestões com vistas à

elaboração do projeto de Constituição (Reg. In

terno da Assembléia Constituinte fixou termos

e prazos para o recebimento das sugestões)

II - receber as emendas ao projeto

da Constituição;

21

III - emitir parecer sobre o pro-

jeto de Constituição e emendas a ele apresen-

tadas, podendo concluir por apresentação de

substitutivos;

IV - emitir parecer sobre projeto

de decisão;

V - decidir sobre recurso contra

decisão de questão de ordem;

VI - planejar medidas e diligenci-

ar junto à Mesa da Assembléia no sentido de

possibilitar que os trabalhos constituintes

sejam exetutados dentro dos prazos regimen -

tais;

VII - emitir parecer e decidir so-

bre requerimentos que solicitem providências

cuja finalidade se encontre compreendida nos

itens anteriores (arts. 24 e 25 do Reg. Int

da Assembléia Constituinte combinados com os

arts. 39 e 49 do Reg. Int. da Comissão Cons

titucional)
Para registro, controle e documen

tação, ambos os Regimentos determinaram que

seriam elaboradas atas dos trabalhos da Comis

são, as quais seriam publicadas no "Diário do

Legislativo" (art. 20 e 21 do Reg. da Assem -

bléia Const. e 14 do Reg. Int. da Comissão)

Da mesma forma, o Reg. da Assem -

bléia Constituinte estabeleceu que os traba -

lhos das reuniões plenárias da Comissão se -
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riam organizados, por ordem cronológica, em

anais (art. 23)

Como estabelecidas,foram cumpri-

das as regras dos Regimentos Internos, salvo

no que diz respeito a determinadas questões

flexibilidade que já havia sido prevista pe-

las próprias normas regimentais.

Como aconteceu na órbita federal,

o Reg. Interno da Constituinte Estadual pre -

viu a possibilidade de contratação de especia

lista de notório saber na área de redação le-

gislativa para prestar assessoria à Comissão

Constitucional (parágrafo único do art. 47).

Sempre visando ao aprimoramento

dos trabalhos, o Regimento da Comissão possi-

bilitou ao Relator, quanto às reuniões da Co-

missão Constitucional, "solicitar à Secreta -

ria-Geral da Mesa subsídios técnicos concer -

nentes ao processo constituinte" (art.89,IV)

Como tenho procurado demonstrar

o trabalho constituinte só ganha corpo se de-

vidamente racionalizado atraes do desempenho

de uma Comissão constituída para tal finalida

de.
Tive a honra de ter sido Presiden

te de uma Comissão que realmente soube atin -

gir o seu objetivo.

Ë fundamental, e os senhores	já

devem ter percebido, a presença de insturmen-
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tos jurídicos capazes de regular e verdadeira-

mente racionalizar o processo de elaboração de

uma Constituição, prevendo regras que se apli-

quem às várias hipóteses aventadas e mesmo es-

tabelecendo o caminho a ser seguido em casos o

missos. Esse o papel dos Regimentos Internos,

tanto o da Constituinte como o da Comissão Cons

titucional.

Aqui só estamos nos reportando àque

les dispositivos regimentais que dizem respei-

to à Comissão e sobre os quais não poderíamos

deixar de tecer algum comentário no propósito

de melhor compreensão do papel da própria Comis

são Constitucional.

Exposição detalhada dos Regimentos

Internos foi reservada para outro momento des-

te Simpósio.

Não poderia deixar de mencionar nes

na oportunidade que, além do seu aspecto técni

co, a Comissão Constitucional exerceu, sobretu

do, papel catalisador das aspirações dos vá-

rios segmentos do nosso vasto território regio

nal.

Costumo dizer, por isso mesmo, que

a Constituição da Primavera brotou dos reais

anseios de nossa gente: não é fruto de elabora

ção abstrata, mas é cria das Gerais.

As audiências públicas regionais e
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temáticas para recebimento ou defesa de sujes-

tões populares constituíram marcos decisivos

das atividades desenvolvidas pela ComissãoCons

titucional.

Grata me foi a escolha para presi-

dir tão laboriosa, equilibrada e democrática

Comissão, o que me abriu oportunidade de percor

rer os caminhos de Minas dirigindo os trabalhos

das audiências públicas regionais, em diferen -

tes pontos do Estado, e recolhendo cerca de dez

mil sugestões ao Anteprojeto de Constituição.

No próprio recinto da Assembléia fo

ram realizadas audiências públicas concernentes

aos temas fundamentais que seriam tratados no

texto constitucional, dentre eles os relativos

aos municípios e ás regiões, que mereceram agu-

da atenção não só por parte dos respectivos co-

ordenadores como também daqueles que sempre es-

tiveram preocupados em fazer convergir para a

Assembléia Constituinte ampla discussão dos pro

biemas do nosso Estado.

Espero que aqueles que aui estão

muitos dos quais contribuíram significativamen-

te com sugestões à Comissão Constitucional, pos

sam tirar proveito da experiência nacional	e

estadual quando da elaboração de suas respecti-

vas leis orgânicas.

Forçoso, por fim, trazer a esta As-

sembléia a asserção oportuna do Ministro do Su

premo Tribunal Federal (Min. José Carlos Morei

ra Alves) , quando da instalação da Constituin-

te Nacional: "Como adverte Duguit, a eterna qui

mera dos homens é procurar inserir nas Consti

tuições a perfeição que eles não têm. Pode di

zer-se, generalizando a lúcida observação de

Rui Barbosa nos primórdios da República, que o

indispensável é uma Constituição sensata, sóli

da, praticável, política nos seus próprios de-

feitos, evolutiva nas suas insuficiências natu

rais, humana nas suas contradições inevitáveis"

(Apud. Bonavides, Paulo & Paes de Andrade. Op.

Cit.. p.825).

Constituintes Municipais de Minas Gerais

Os vereadores representam	a

constituição política de nossa sociedade, os e

los fundadores do sistema representativo do

governo. Este sistema evolui, em nossa época,

para uma crescente participação popular na or-

ganização dos movimentos sociais. A interação,

portanto, entre o Vereador e a comunidade lo -

cal é de vital importância na sustentação	da

forma democrática de governo. Democrática e

participativa, para legitimar-se como expres -

são da vontade política da sociedade.Este pro-

cesso começa, se aperfeiçoa e se consolida no

Município. Se o elo da base estiver fraco ou
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mal conectado, tal gragilidade estará refletida

em todo edifício político da sociedade. Já dis

se alguém, em síntese lúcida, que o cidadão não

mora no Estado ou na Federação. Ele tem seu en

dereço concreto no Município. No município vi-

ve, ali tem sua família, seus amigos, as raízes

e matrizes do afeto humano; no Município é que

o Brasil cresce, com o trabalho, com a confian-

ça, com a criatividade dos que acreditam no fu-

turo, dos que sonham o amanhã. Portanto, a des

centralização do poder, o fortalecimeno da en-

tidade municipal, não são propostas de retóri-

ca: são desafios reais a serem transformados

em generosas respostas aos graves problemas na

cionais. Eles são maiores e mais graves pela

hipertrofia do poder central.	Na década de

90, sob a guarda jurídica da Carta Magna, das

Constituições Estaduais e das Leis Orgânicas

Municipais, este País poderá dar o grande sal-

to na direção de sua modernização política,a-

companhado do necessário desenvolvimento eco-

nômico e social. E esta modernização tem o no

me de descentralização administrativa, intera-

ção entre Legislativo e Sociedade, democratiza

ção do Estado brasileiro. Através desta moder

nização, e somente através dela, teremos condi

ções de reconquistar um conceito hoje dilapida

do perante a opinião pública: credibilidade na

ação política. Somente o exercício democráti-

co poderá resgatar este conceito perdido en -

tre os entulhos do autoritarismo e maltratado

por aqueles que utilizam a política como ins -

trumento a serviço de interesses próprios e de

grupos fechados, quando ela existe e se afirma

como expressão do interesse coletivo e das as-

pirações da maioria. Somente exercida desta

forma, a Política será digna do seu nome e dos

seus fins. Do contrário, ela será traição, ne

gação e tentação para o golpe e a ditadura.Que

este seminário seja um novo compromisso dos mi

neiros c:m a liberdade, com a justiça, ccni a paz

social!
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