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MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA Brasil enfrenta mais uma crise econômica, e o esforçoiw	ML

	

DEPUTADOS	
para encontrar uma saída, dentro dos marcos da

PRESIDENTE NO€RSON ADAUTO	 democracia, impõe o debate dos problemas que

	

12-VICEPRESIDENTE Jost BRAGA	 afligem a sociedade. O aprofundamento das razões
2-V10E-PRESIDENTE Dtwvsi. Aioao

1v-SECRETÁRIO DII.ZON MELO da crise deixa ver, com clareza, que não é apenas o

	

2Q-SECRETÁRIO GIL PEREIRA	 dinheiro - ou a falta dele - o elemento desencadeador da crise. A
CORREGEDOR AwóNio júuo	 crise é em sua raiz, também política— tanto que se fala em política

econômica - e sua solução não pode prescindir do debate político.
Não há saídas ditadas pelo acaso ou pela mágica dos números. O
consenso deve ser buscado no pensamento e na ação.
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Neste momento, a Assembléia Legislativa de Minas não poderia estar
ausente da arena do debate, quando é ela própriaforo privilegiado
para a discussão das questões fundamentais do Estado e da
sociedade. É neste espaço que as vozes, em sua diversidade, devem
buscar o equilíbrio, a partir da reflexão sobre as origens de nossos
problemas.
Estão postos, na agenda política do País, o questionamento sobre as
funções do Estado, o modelo do nosso federalismo e as atribuições
de competências e responsabilidades dos entes que dão rosto à
Federação. Em jogo está o destino de uma nação que deseja sair da
crisefinanceira sem pagar o injusto tributo da inflação, da recessão
e do desemprego.
Engajada neste projeto, a Assembléia Legislativa realiza uma
teleconferência sobre o tema "Desafios da Federação Brasileira".
Cede seu espaço para o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa
da Autonomia dos Estados. Desenvolve o projeto 'Minas Unida Vence
a Crise", que pretende, em parceria com o Poder Executivo, levara
toda Minas Gerais o debate sobre a situação do Estado, para a busca
de sugestões por meio das entidades civis que venham, na somatória
de esforços, contribuir para a superação da crise atual.
A esses projetos e ao debate desses desafios vem somar-se a Revista
do Legislativo. Em artigos e ensaios, busca enriquecer o debate com
a discussão de aspectos jurídicos e políticos do federalismo, das
soluções encontradas para as áreas da saúde e da educação pela
Federação brasileira. Fstritamente vinculada aos problemas que hoje
enfrentamos é o ensaio sobre as políticas públicas frente ao
fenômeno da globalização. E um presente para nossos leitores é a
reflexão serena e arguta do professor Raul Machado Horta.
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