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2 REVISTA DO LEGISLATIVO

s turbulências que agitaram o Congresso Nacional em 1993,
repercutindo nas Casas Legislativas de todo o país, tiveram
uma primeira leitura bastante desfavorável. As pesquisas de

opinião pública revelaram, neste período, que o cidadão
comum fixava uma imagem desfocada do Congresso e estendia essa visão
para todo o sistema de representação política do País e suas instituições. A

tendência, a partir daí, foi a de se fazer também uma leitura, se não equivo-
cada, pelo menos incompleta sobre todos os acontecimentos que alimenta-

ram o noticiário político dos últimos meses.
Nesta edição, a REVISTA DO LEGISLATIVO faz uma reflexão sobre este

momento, buscando uma melhor compreensão dos fatos que vieram marcar
a história recente do Legislativo brasileiro e dos seus possíveis desdobra-
mentos, bem como da reação da sociedade, do seu comportamento e dos
seus deveres e direitos. O tema está em discussão numa entrevista com o
filósofo Roberto Romano, nos artigos de quatro autoridades ligadas à área

política - Cássio Gonçalves, Vera Alice Cardoso Silva, Júlio Esteves e
Ângela Carrato - e em três reportagens jornalísticas.

O ponto comum da opinião dos entrevistados e articulistas é de que, mesmo
sendo caracterizado como um período de crise do Poder Legislativo, o

momento atual é de reafirmação da democracia, através da busca da trans-
parência em todos os atos do poder público e de reconstrução do Legislativo

a partir dessa mesma perspectiva. Eles observam que as irregularidades
identificadas e investigadas no Executivo e no Legislativo não tomam o

Brasil pior. O que o tomará politicamente pior é se esses poderes e a socie-
dade brasileira como um todo não tiverem capacidade de levar adiante esse

processo, punindo os responsáveis e criando uma nova cultura política
para o País.

Ainda nesta edição, a REVISTA DO LEGISLATIVO traz dois artigos de
técnicos sobre temas que mobilizaram a Assembléia Legislativa de Minas

Gerais no ano de 1993. O primeiro trata da definição de uma política cultural
para o Estado, que mobilizou representantes de diversos segmentos da

sociedade e resultou na elaboração de projetos de leis e requerimentos, já
encaminhados para as áreas de competência e no lançamento do 1° Censo

Cultural de Minas Gerais.
O segundo documento trata de uma avaliação do Seminário Legislativo

Águas de Minas, realizado no mês de setembro, com o apoio da ALMG e
participação de diversas entidades civis. O documento final, aprovado em

plenário, apresenta uma série de sugestões para uma política de
gerenciamento das águas no Estado e adverte para os riscos de uma

indefinição e imobilismo nesta área. Através destes seminários, o Legislativo
mineiro tem buscado ampliar o espaço de participação da sociedade na

discussão e proposição de soluções para as grandes questões regionais,
dando assim, também, maior transparência ao processo de elaboração das

leis estaduais.
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