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tenta ao crescimento da violência - fenômeno que vem ocorrendo em todo o mundo - e às condições de um modelo
prisional que esgotou sua capacidade de recuperação de
detentos, a Assembléia Legislativa promoveu, em agosto e
Asetembro, o Ciclo de Debates sobre Segurança Pública e
Democracia. O ciclo, que teve a participação do especialista norte-americano
em segurança publica
David Bayley, reuniu secretários de Estado, acadêmicos e integrantes da cúpula das polícias civil e militar de Minas Gerais, além
de representantes dos praças e policiais civis.
A este evento, soma-se o trabalho desenvolvido, a partir de março, durante
quase cinco meses, pela Comissão Parlamentar de Inquérito que esquadnnhou o sistema carcerário do Estado. Como resultado, o relatório final - com
70 recomendações às autoridades e dez propostas de lei - sugere uma grande
reforma do sistema.
Com a cobertura desses temas, a matéria da jornalista Maria Tereza Bronzo
e o estudo feito por pesquisadores da Fundação João Pinheiro, que aponta
o crescimento de mortes por homicídio na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, a Revista do Legislativo expõe um quadro dramático da situação
da segurança pública em Minas Gerais.
Grande parte dos problemas, da segurança pública ou de outras áreas,
decorre da falta de recursos. O orçamento para o próximo ano já está em
discussão na Assembléia Legislativa. Em dois artigos, o consultor da ALEMG
Leonardo Boëchat discute as alterações sofridas pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias e o impacto negativo sobre os orçamentos estaduais provocado pelo atraso das reformas administrativa, tributária e previdenciária.
Contribuem também para o aperto orçamentário as perdas dos Estados com
a Lei Kandir e a prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF). Matéria
do jornalista Rodrigo Lucena mostra que Minas e seus municípios perderão
este ano R$ 183,26 milhões, com a prorrogação do FEF.
Ainda na órbita da discussão do Orçamento, apresentamos o balanço das
Audiências Públicas Regionais, cujo modelo, como lembra, em artigo, o
presidente da Assembléia, deputado Romeu Queiroz, continua a ser aprimorado.
A reforma do modelo econômico hoje dominante é o objetivo das forças da
esquerda, vencido o momento de perplexidade provocado pelo triunfo do
modelo neoliberal. Este é o tema da entrevista com o senador Roberto Freire,
que trata ainda, entre outros assuntos, da legislação eleitoral. A política
partidária - ou a sua ausência - é também discutida no artigo da jornalista
e mestranda de Ciência Política da UFMG Marili de Souza

