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eleição municipal de 2000 foi um evento político
repleto de significados. Foi a última eleição do
século, a primeira totalmente informatizada e, na
esfera municipal, também a primeira a incluir o
instituto da reeleição. Contrariando as previsões

históricas de que a política seria uma atividade em extinção,
as eleições deste ano tiveram um baixo índice de abstenção,
considerados o tamanho do colégio eleitoral e um menor
percentual de votos brancos e nulos.
Mais do que isso, as eleições municipais mostraram o embate
caloroso entre dois projetos políticos fortes e antagônicos,
como identifica o prefeito de Belo Horizonte, Célio de Castro,
eleito para o seu segundo mandato. O primeiro projeto foi
chamado por ele de democrático popular e o segundo, de
representativo do sistema vigente. Esse embate deverá se
repetir nas eleições presidenciais de 2002, ainda que, num
primeiro momento, a disputa inclua candidatos de todos os
principais partidos para, depois, num segundo instante, os
partidos se aglutinarem em dois grandes grupos.
A Assembléia Legislativa de Minas acompanhou todos os
passos do processo eleitoral. Em parceria com o Tribunal
Regional Eleitoral (TRE/MG), divulgou o resultado das eleições
de todos os principais municípios mineiros, quase em tempo
real, pela TV Assembléia e pela home page do Legislativo na
Internet. Promoveu debates e produziu quadros comparativos
com os resultados das eleições em Minas, que estão disponíveis
na Internet, no endereço www.almg.gov.br.
Em 1º de janeiro de 2001, 853 prefeitos estarão tomando posse
e assumindo um grande desafio pela frente: adaptar as
administrações municipais, carentes de recursos financeiros e
de pessoal especializado e capacitado, entre outros, à nova
disciplina imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A nova
legislação é duramente criticada pelos prefeitos devido à forma
como está sendo implantada, mas é elogiada pelos limites que
contém e impõe à administração pública. Esses são os dois
grandes temas desta edição da Revista do Legislativo.
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• revista do legislativo
Publicação da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais. Conselho Editorial: Ramiro
Batista (Diretor de Informação e Comunicação),
Myriam Costa de Oliveira (Responsável pela
Área de Projetos Institucionais), Lúcio Pérez
(Responsável pela Área de Comunicação Social),
Francisco de Morais Mendes (Coordenador de
Jornalismo). Joana Nascimento (Coordenadora
de Comunicação Visual). Editora Executiva:
Patrícia Duarte. Revisão: Izabela Moreira e
Margareth Magalhães. Arte: Mauro Lúcio de
Paula.
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