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E

EVISTADO.egislativo

retomada dos trabalhos pelo Congresso Nacional, em agosto,
colocará em cena um tema tão necessário quanto polêmico: a

eforma do sistema tributário nacional. Se não há quem negue
a necessidade de se redefinir os papéis da União, dos estados e dos
municípios, a polêmica fica por conta da redistribuição das fatias do bolo
da arrecadação. A Constituição de 1988 criou um sistema tributário
descentralizado, que fortaleceu os estados e municípios, reduzindo as
receitas tributárias da União. Mesmo com os ganhos obtidos em 1988, os
municípios reclamam maior participação no bolo tributário. Esta
situação é mostrada em nossa reportagem de capa, acompanhada por
artigo do professor Flávio Rianni, que discute as mudanças trazidas pela
Constituição de 1988.

Mas não é somente a reforma tributária que preocupa as autoridades
municipais. Elas estão interessadas de perto na reforma do Estado, que,
na opinião de outro articulista, o professor Antônio Augusto Junho
Anastasia, deverá substituir o aparato de uma legislação severa por
mecanismos que tomem a ação governamental mais eficiente, para que
possa responder mais prontamente aos anseios da sociedade. No caso dos
municipípios, os problemas decorrentes da rigidez dos procedimentos se
tomam mais visíveis, pela proximidade entre o cidadão e a
administração pública.

No Legislativo estadual, o segundo semestre será marcado por outra
discussão de grande importância. Dividindo opiniões desde que foi
anunciado pelo Governador Eduardo Azeredo, o projeto que recorta o
mapa de Minas em 22 regiões administrativas, para descentralizar as
ações e serviços do Estado, estará em debate na Assembléia. A Revista
do Legislativo apresenta uma radiografia da proposta do Governo e ouve
o consultor especial do Governo, Paulo Haddad, sobre a gestação do
projeto, os entraves previstos e os benefícios que trará para as
comunidades mineiras.

As comunidades são também mostradas em dois momentos de
mobilização: no primeiro, para constituir novos municípios, fizeram
chegar à Assembléia Legislativa 175 pedidos de emancipação de
distritos; no segundo, reuniram-se prefeitos, presidentes de câmara
municipais, e cerca de 1.100 representantes de entidades civis,
envolvendo um total de 589 municípios para realizarem, pela terceira
vez, as audiências públicas regionais, que tiveram como produto a
apresentação de 3.082 propostas de obras, serviços e melhorias para o
Estado. O resultado é avaliado, em entrevista, pelo governador Eduardo
Azeredo.

Encerrando esta edição, um relato do encontro dos Presidentes de
Assembléias Legislativas, que reafirmaram a necessidade do
fortalecimento dos legislativos estaduais, imprescindível à consolidação
da democracia no País
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