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Cél ia de Castro
Vamos radicalizar a democracia

•

c:•
c•

"brir novos espaços para a participação da sociedade na admi- (
:c:nistração da cidade é a principal bandeira do prefeito de Belo c;J

Horizonte, Célio de Castro, reeleito para um segundo manda- 'ã
to, com 54,9% dos votos dos eleitores da Capital, o que C
corresponde a quase 700 mil pessoas. Para ele, ospartidos e ospolí- -

ticos precisam convencer o cidadão afazer política, "política de alta voltagem ",
para garantir que oprojeto democrático popular alcance seus objetivos. No seu
primeiro mandato, Célio de Castrojá adotou uma série de instrumentos que am-
pliam aparticipação da sociedade no processo de decisão do Executivo munici-
pal, como o orçamento participativo e os conselhos populares. A sua intenção,
agora, é a de reforçar esses canais.
Antes de assumir a Prefeitura de Belo Horizonte, Célio de Castroparticipou, como

vice-prefeito, dã administração do petista Patrus Ançmias (1.9931 ~
96) e, antes ainda, foi eleito, por duas vezes, deputado federal em ~
1986 e 1990. No Parlamento, atuou principalmente nas áreas de
direitos individuais, direitos sociais, direitos dos trabalhadores, saú-
de, educação e direito dos povos indígenas. Foi membro das Co-
missões do Trabalho e da Seguridade Social, da Saúde e da Famí-
lia. Fez parte da Comissão Parlamentar de Inquérito que investi-
gou o extermínio de crianças no Brasil, entre outras atuações.
Célio de Castrofoi um dos m1iculadores para a criação do Sistema
Único da Saúde (SUS) e atuou na elaboração da Lei Orgânica de
Saúde. Ele é autor do projeto de lei que instituiu o Sistema Nacio-
nal de Sangue, Componentes e outros Derivados. Filiado ao Pm1i-
do Socialista Brasileiro desde 1990, é hoje opresidente da Frente
Nacional de Prefeitos e uma liderança política com influência re-
gional e nacional.
Nesta entrevista à jornalista Patrícia Dum1e, Célio de Castrofala
sobre oprojeto político da aliança "BHParticipativa ",que o con-
duziu para o segundo mandato na Prefeitura de Belo Horizonte,
e sobre as mudanças que o País precisa enfrentarpara amadure-
cerpoliticamente.
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Os partidos de
esquerda sozinhos
não alcançarão

jamais o poder. Por
isso, hoje temos

uma clareza enorme
sobre a

necessidade de
fazermos alianças,
preferencialmente
com a sociedade
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Revista do Legislativo - A primeira per-
gunta, quase inevitável, é sobre o resul-
tado das eleições municipais de 2000. O
que ele trouxe de novidade e como o se-
nhor avalia o novo mapa político de Mi-
nas Gerais?
Célio de Castro - Dois pontos diferenci-
aram as eleições de 2000 de todas as ou-
tras anteriores. O primeiro trata da in-
clusão do instituto da reeleição, que os
municípios experimentaram pela primei-
ra vez. Essa possibilidade traz um com-
ponente novo para a disputa eleitoral,
que é o julgamento público a que se sub-
metem as administrações daqueles pre-
feitos que se candidatam à reeleição. O
segundo ponto refere-se à constatação
de que, neste pleito, defrontaram-se dois
projetos políticos contraditórios e anta-
gônicos, principalmente nos grandes
centros. Em Minas, por exemplo, essa
separação ficou muito nítida, entre um
projeto, que vou chamar de democráti-
co popular, e um outro, representativo
do sistema vigente. Eles são antagôni-
cos nas suas propostas, nas suas formu-
lações e mesmo na sua projeção com
relação ao futuro. Enquanto o primeiro
projeto, democrático popular, trabalha a"
perspectiva da construção de uma nova
alternativa econômica, social e política
para o País, o projeto hegemônico tra-
balha pela sua permanência, com um
mínimo de modificações que considero
de caráter apenas reformista.

RL - E qual é a avaliação do senhor para
o resultado destas eleições?
Célio de Castro - Numa visão prelimi-
nar, acho que, em Minas Gerais, aconte-
ceu o mesmo que na maioria dos gran-
des centros e das regiões metropolitanas
de todo o Brasil, onde se concentram cer-
ca de 45 milhões da população brasilei-
ra. Neles, houve a vitória do projeto de-
mocrático popular. Nas regiões mais po-
bres, desvalidas, predominou o projeto
mais tradicional. E é isso que acho im-
portante registrar, o avanço do projeto
democrático popular, que representa,
quando analisamos esse mapa para o
Brasil, uma opção muito clara do eleito-
rado. E, em Minas, nas cidades médias e
na Capital, essa tendência se repete de
forma muito clara.

RL - A implantação do projeto democrá-
tico popular pode ter vários marcos, mas,
sem dúvida, em Minas, ele vem sendo
trabalhado desde as eleições de 1993,
com a posse do prefeito Patrus Ananias,
candidato pelo Partido dos Trabalhado-
res, e mais precisamente, a partir de 1996,
quando o senhor assume a Prefeitura de
Belo Horizonte. É um projeto já experi-
mentado há pelo menos sete anos. Foi
possível avançar nesse período? Quais
aspectos desse projeto o senhor desta-
caria?
Célio de Castro - Do ponto de vista polí-
tico, avançamos na consciência de que
os partidos de esquerda sozinhos não
alcançarão jamais o poder. Hoje temos
uma clareza enorme sobre a necessidade
de fazermos alianças. E, quando um par-
tido faz uma aliança, dois pontos devem
estar muito amadurecidos: para quê será
feita essa aliança e com quem. No proje-
to democrático popular, a nossa aliança
é com a sociedade. A partir de 1996, e
mais ainda em 2000, a nossa opção pre-
ferencial, de uma aliança com a socieda-
de, ficou muito clara. Os vários segmen-
tos da sociedade e os movimentos soci-
ais organizados, e mesmo as pessoas, não
aceitam mais que os partidos se reúnam,
definam suas posições e apresentem para
os eleitores aquilo que eles devem legiti-
mar. Então, a partir de 1996, deu-se em
Belo Horizonte o fenômeno que se acen-
tuou em 1998, no segundo turno da elei-
ção de Itamar, e agora em 2000, quando
se tomou mais evidente, a busca da ali-
ança prioritária com os setores sociais.
Os partidos de esquerda se unificam en-
tre si, buscam aliança com a sociedade e
a ampliam para setores progressistas dos
outros partidos. o caso de Minas, a
Frente BH Participativa está aliada com o
setor progressista do PMDB. É isso que
'está acontecendo também na América
Latina. O processo eleitoral tem sido esse
na Argentina, no Chile, no Uruguai. As
eleições em todos esses países têm essa
mesma conotação, da aliança das esquer-
das. Acho que, no Brasil, é essa a alian-
ça que deve ser aprimorada daqui para
frente.

RL - E do ponto de vista das proposi-
ções programáticas?
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célio de Castro - Sob esse aspecto, três
questões são relevantes. A primeira de-
la é a necessidade de proteger a popu-
lação que está cada vez mais
empobrecida, mais afetada pela devasta-
ção social, produzida pelo projeto
hegemônicoem vigor. Essa condição acir-
ra a necessidade de políticas públicas
ociaisque protejam o cidadão nas áreas
da saúde, da educação, da alimentação,
da segurança e da habitação ou no em-
prego.A segunda questão trata das inter-
vençõesurbanas. As cidades estão se tor-
nando, cada vez mais, o espaço de uma
grande concentração de população. A
RegiãoMetropolitana de Belo Horizonte,
por exemplo, está chegando a 5 milhões
depessoas. As intervenções urbanas são,
portanto, inevitáveis. E, para realizá-las,
é necessário buscarmos, com afinco, a
integraçãodos municípios vizinhos, prin-
cipalmenteos das regiões metropolitanas,
a fim de conseguirmos executar projetos
consistentes. E a terceira questão impor-
tanteé a da consolidação de alguns valo-
resfundamentais, que eu chamo de valo-
res políticos. São valores de ação políti-
ca, que não devem ser confundidos com
ética.São valores de comportamento po-
lítico, como a rigorosa honestidade no
trato do dinheiro público, a compostura
no exercício do mandato popular, a par-
ticipação popular como fundamento da
governabilidade. Estou convencido de
que não é possível governar, principal-
mente as cidades metropolitanas, sem a
participação popular.

Ri - Essa participação se daria por meio
de projetos como o do orçamento
participativo?
Céliode Castro - Também, mas o impor-
tanteé que essa participação popular não
deveter apenas caráter homologatório ou
legitimadordas decisões de governo. Ela
é decisiva,corrige rumos e impõe mudan-
ças.Então, a nossa tendência é a de cada
Vezmais requisitar a participação popu-
lar.Não se trata de incentivar, mas de re-
quisitar.Ela não é uma gentileza ou uma
COrtesiado poder público, é uma neces-
idade. E esses valores reunidos nos le-
vam a uma inversão de prioridades e a
umahierarquização da aplicação dos re-
cursos públicos. A Prefeitura de Belo
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Horizonte não é diferente de outras no
Brasil, nossos recursos são limitados e,
por isso,- temos de fazer uma opção. A
inversão de prioridades pressupõe exa-
tamente que esses recursos deverão ser
aplicados principalmente nas regiões mais
carentes, mais pobres. Finalmente, temos
a questão da informação. Acho que é
necessário aprofundarmos muito nesse
aspecto, da distribuição da informação.
Isso não é propaganda nem publicidade,
é dever, é a informação para toda a po-
pulação. Da população brasileira, e em
Belo Horizonte não é diferente, 60% não
têm acesso à informação. Acho que isso
debilita muito a nossa democracia. Nós
precisamos informar mesmo, não apenas
os acertos, mas também os erros e equí-
vocos, informar as metas não atingidas,
chamar a atenção das pessoas para o fato
de que nem tudo pode ser conseguido.
Eu costumo dizer que tudo é uma pala-
vra obscena, então temos que trabalhar
dentro da realidade. a campanha elei-
toral, em nenhum momento falei que, em
Belo Horizonte, estava tudo resolvido, ou
que eu ia resolver tudo. Então, eu diria
que essas três características do projeto
democrático-popular são fundamentais.
Resumindo: no campo político, a forma-
ção de alianças; no campo das interven-
ções, a proteção às pessoas e um
redesenho urbano; e a consolidação de
alguns valores fundamentais de natureza
política. Se levarmos esses valores para
o campo da ética, vamos ficar um pouco
no abstrato. No campo da política, não,
eles são muito concretos, não dependem
de opção individual, pois incorporam-se
à política.

RL - A aliança partidária é um dos pon-
tos importantes do projeto democrático
popular. No Brasil, a nossa experiência
de partidos é, no entanto, de organiza-
ções frágeis, sem um programa claro que
as identifique e as diferencie, o que tor-
na a negociação de alianças um processo
muito vulnerável, pelo menos na visão
do cidadão. Como dar maior legitimida-
de a esse processo e mudar essa percep-
ção do eleitor?
Célio de Castro - Vaidemorar ainda um
tempo para que a cultura partidária bra-
sileira trabalhe a aliança de maneira cor-

A participação
popular não deve

ter apenas
caráter

homologatório
ou legitimador
das decisões de
governo, ela é
decisiva, corrige
rumos e impõe
mudanças
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No Brasil, são as
prefeituras, com
todas as suas

dificuldades, que
conseguem, de
certa maneira,

mitigar e diminuir o
impacto da

devastação social
produzida pelo
governo federal

gradativamente e, hoje, por mais que al-
gumas vozes do passado insistam em con-
siderar o prefeito como um síndico, ele é
cada vez mais um agente político. Isso
porque ele representa algo que, não só
no Brasil, mas no mundo, está se toman-
do uma referência de poder, que é o mu-
nicípio. Os poderes locais, que são as
cidades, estão, assim, criando mais me-
canismos de inter-relações. Para se ter
uma idéia, dentro do processo de
internacionalização, Belo Horizonte par-
ticipa hoje de seis redes internacionais
de cidades no mundo todo. E esse inter-
câmbio é muito fecundo. Então, a primeira
mudança que eu vejo é esta: dos poderes
locais. A segunda é que, no Brasil, espe-
cificamente, são exatamente as prefeitu-
ras, com todas as suas dificuldades, que
conseguem, de certa maneira, mitigar e
diminuir o impacto da devastação social
produzida pela política do governo fede-
ral. Hoje, é dos municípios a responsabi-
lidade de todas as políticas sociais. To-
das elas foram municipalizadas. Com uma
dolorosa competição que, ao mesmo tem-
po em que se municipalizam as respon-
sabilidade, retiram-se os recursos, com o
FEF,a Lei Kandir e projetos de reformas
econômicas. Mas os municípios demons-
traram uma capacidade não só de gerir
finanças, mas também de aplicar bem os
recursos. A maioria dos municípios bra-
sileiros dá essa demonstração e a devas-
tação social só não atinge um nível de
dramaticidade ainda maior porque os
poderes locais estão atuando. Agora, um
outro papel político que os municípios,
os poderes locais, terão que desempenhar
é o da reconstrução do pacto federativo.
Hoje, a forma de organização do Estado
brasileiro está literalmente destruída. A
Constituição de 1988 reforçou muito o
pacto federativo na medida em que ela
se baseou em dois pressupostos no que
diz respeito aos municípios: aumentar a
autonomia política e a independência fi-
nanceira. A Constituição de 88 foi muito
clara nesse sentido. A partir do governo
Sarney e nos governos Collor e Fernando
Henrique Cardoso, a Constituição de
1988, nesse aspecto, foi revogada.
Revogada e, curiosamente, por medidas
provisórias, portarias, decretos. Então, o
pacto federativo está ferido de morte na
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tidoSpolíticos. Essa é a encruzilhada em
que estamos hoje. E é uma encruzilhada
atéfecunda. Há dois movimentos que, de
certa maneira, apresentam uma
di sonância entre a democracia direta,
que quer se expressar participando do
aparelho de Estado por meio de suas rei-
vindicações,e a democracia parlamentar,
que,historicamente, desde o século XIX,
tempor fim ocupar o aparelho de Esta-
do, ocupar cargo no aparelho de Estado.
Esseé um fenômeno visível. Após a elei-
ção,a sociedade está preocupada com os
projetos, com as propostas que o gover-
no vai adotar e implantar, e os partidos
estãopreocupados com os cargos que vão
ocupar no governo.

IQ - Quais são os principais desafios que
Osprefeitos eleitos vão assumir em 1Q de
janeiro?Os municípios conseguiram avan-
Çarnos últimos anos ou os problemas
estão se avolumando? .
Céliode Castro - Os municípios conse-
gUiramavançar muito. Primeiramente,
Pelamudança de concepção do que seja
um prefeito. Essa mudança se deu
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RL- Qual deve ser a postura das organi-
zações partidárias num sistema que in-
cluiespaços de representação direta?
Célio de Castro - Os partidos devem
buscar reformular a sua relação com o
Estado.O Estado deve ser um instrumen-
toa serviço da sociedade, e não servir-se
da sociedade. Poderíamos ter, por exem-
plo, partidos políticos que pretendessem
não participar diretamente do aparelho
de Estado. Uma representação partidária
que tivesse uma forte influência no apa-
relhode Estado, mas que não postulasse
aocupação direta de cargos. Essamudan-
ça poderia ser estimulada ainda por or-
ganizações da sociedade civil, que estão
muito fortes, que estão emergindo em
todas as grandes cidades, se elas se or-
ganizassem, por exemplo, num partido.
Quemsabe, no futuro, poderão aparecer
organizaçõespartidárias que não queiram
ocupar o aparelho de Estado. Seria uma
formade experimentalismo democrático.
E tou convencido, mais do que nunca,
de que política não se faz exclusivamen-
te com partidos. Política é uma atividade
humana.

querda, eles têm como referência não a
sociedade, mas o Estado. São aparelhos
de Estado. Quando chegam ao aparelho
de Estado, os partidos reivindicam que a
participação seja exclusiva deles. A socie-
dade assiste. É por aí que temos de co-
meçar a mudar. Sem querer ser presun-
çoso, em Belo Horizonte, em 1996, nós
fizemos a primeira experiência com a par-
ticipação de pessoas da sociedade no
governo. Então, nós tivemos, e temos, no
primeiro escalão da prefeitura e em esca-
lões intermediários, várias pessoas que
não pertencem a partido nenhum. Vieram
diretamente da sociedade. a falta de um
nome melhor, chamei esse grupo de mi-
litantes sociais. Então, o que há no Bra-
sil hoje é uma grande crise de
representatividade. E como é que vamos
resolver isso? Estamos numa encruzilha-
da, entre uma representação clássica,
com mandato parlamentar, que vem das
eleições, e a democracia direta. As pes-
soas, a sociedade, não querem ocupar o
aparelho de Estado, mas querem estar
representadas nele, diretamente. Em
Belo Horizonte, essas manifestações são
muito evidentes, eu diria mesmo que a
força da representação direta' hoje, em
Belo Horizonte, é muito maior que a dos
partidos.
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RL - Tendo como referência essa experi-
ência, quais os mecanismos de participa-
ção direta que uma sociedade democráti-
ca poderia incorporar?
Célio de Castro - O Orçamento
Participativo é um exemplo. Os delega-
dos do Orçamento Participativo já incor-
poraram a idéia de que são tão legítimos
quanto os parlamentares. E eles têm mes-
mo legitimidade, são eleitos em assem-
bléia. Temos também os conselhos po-
pulares. Em Belo Horizonte, existem qua-
. se 50 conselhos populares em todas as
áreas - saúde, educação, segurança, en-
tre outras - e são muito atuantes, muito
ativos e influenciam mesmo. Há também
as formas de organizações populares de
moradores, as organizações de bairros,
que também são muito fortes. Temos, ain-
da, as organizações das entidades. Enti-
dades por profissão, por segmento de
atividade econômica, etc. E essa vitalida-
de social contrasta com a apatia dos par-

RL - Que pontos da reforma política,
que está tramitando no Congresso Na-
cional, poderão contribuir para essa
mudança?
Célio de Castro - Desde quando eu esta-
va no Congresso, essa reforma é discuti- .
da e nunca aprovada. Sempre depois de
eleição, fala-se em reforma, voltando à
discussão de pontos como os da cláusu-
la de barreira e da proibição de coliga-
ções. Mas essas não são as questões prin-
cipais. Quem deve ensinar ao Congresso
a fazer as modificações na legislação elei-
toral é exatamente a sociedade, porque
ela sabe muita coisa. É preciso ouvi-la e
aproveitar a experiência do processo elei-
toral, mas o político brasileiro não tem o
hábito de ouvir a sociedade, ele tem o
hábito de falar. Agora é preciso escutar,
escutar o que as pessoas estão dizendo,
o que os segmentos sociais estão postu-
lando, o que eles querem, para promo-
ver as mudanças que são necessárias. E
aí está a dificuldade, pois a grande ques-
tão dos partidos brasileiros hoje é que,
sem nenhuma exceção, à direita ou à es-
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reta. É da nossa prática partidária con-
fundir aliança com acordo, acordo de cir-
cunstância, de segmentos partidários.
Sem entrar no mérito dos interesses, os
. acordos geralmente se caracterizam ain-
da por uma conjugação de interesses.
Aliança, não. A aliança se dá em tomo
de projetos. Se tenho um projeto políti-
co, é a partir dele que faço uma aliança e
ela tem que ser muito clara, a sociedade
tem que saber as razões, os motivos e os
fundamentos que sustentam essa alian-
ça. Então, repito, é preciso saber com
quem e para quê a aliança é feita. Esse é
um projeto político. A reforma partidária
pode tentar corrigir algumas dificuldades
que vive hoje o quadro partidário brasi-
leiro diante do grande descrédito públi-
co com relação à política de um modo
geral e aos partidos. Com raras exceções,
os partidos não têm vida social, funcio-
nam apenas em época de eleição, a maio-
ria deles é meramente cartorial. Fora dos
períodos eleitorais, entram em hiberna-
ção e só vão acordar na próxima elei-
ção. Eles não estão inseridos na socie-
dade, não têm diálogo permanente com
a sociedade.

A maioria .dos
partidos

brasileiros é
meramente

cartorial. Fora
dos períodos

eleitorais, entram
em hibernação e
só vão acordar
na próxima
eleição
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Os municípios
estão conscientes

de que a
recuperação do

pacto federativo, na
sua forma original,
de autonomia e
interdependência
entre os entes
federados, é
fundamental
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medida em que a concentração de pode-
res voltou aos tempos da República Ve-
lha. Hoje, a concentração de poderes em
nível federal é absurda. Os outros entes
federativos ficaram limitados nas suas
ações. Mas os municípios estão consci-
entes de que a recuperação do pacto fe-
derativo, na sua forma original, de auto-
nomia e interdependência entre os entes
federados, é fundamental. Uma das gran-
des decorrências da crise do Estado bra-
sileiro hoje é exatamente o fato de o Es-
tado brasileiro ter deixado de ser um Es-
tado federativo, porque assim exige a
política econômica.

RL - E como isso afeta os municípios?
Célio de Castro - Os municípios, eviden-
temente, sofrem os efeitos dessa concen-
tração, que se refletem na desregula-
mentação das contas públicas municipais.
Como presidente da Frente Nacional de
Prefeitos, sei que é uma exceção você ter
uma prefeitura com as contas equilibra-
das. Honrosamente, Belo Horizonte é urna
exceção, nós não temos nenhuma dívi-
da, estamos com nossas finanças equili-
bradas e não temos déficit financeiro,
estamos também com todos os compro-
missos em dia. Mas a maioria dos muni-
cípios têm dívidas, como os prefeitos re-
cém-eleitos têm dito aos jornais ao rei-
vindicarem ~ renegociação das dívidas.
Então, é preciso que haj~ a retomada de
um movimento de recomposição do pac-
to federativo não apenas na retórica, no
discurso, mas na prática. Os entes
federados têm que ser autônomos. Hoje,
os municípios cuidam apenas da rua e
da limpeza, não podem fazer política, o
que fica restrito ao governo federal. Isso
é dito claramente por um dos ideólogos
do atual sistema, o professor Hélio
Jaguaribe, que defende a tese de que as
grandes decisões políticas são do gover-
no central e que os prefeitos se limitam a
executar as obras. Sou contra isso. Você
não pode separar administração de polí-
tica, senão cai-se no administrativismo
estéril.

RL - Quais seriam as bases do projeto
de reconstrução do pacto federativo?
Célio de Castro - A primeira delas seria
voltar àquilo que a Constituição de 1988

considerou, que é a autonomia financei-
ra dos municípios. Urna oportunidade de
se fazer isso é com a Reforma Tributária,
que está parada no Congresso Nacional
por decisão do governo. A Reforma Tri-
butária tem que desenhar um novo pacto
do ponto de vista do financiamento dos
municípios. Esta é a primeira questão: a
autonomia financeira. Essa autonomia fi-
nanceira e tributária fiscal tem de ser se-
guida por uma representatividade maior
dos municípios, principalmente dos mu-
nicípios metropolitanos com os órgãos
dos Poderes Legislativo e Executivo que
intermedeiam os financiamentos interna-
cionais. Esses financiamentos têm de pas-
sar pelo aval do governo federal e pelo
Senado. Então, é preciso que existam
mecanismos capazes de liberar os muni-
cípios para que eles possam fazer, como
hoje no mundo inteiro ocorre, as suas
relações financeiras de maneira a não
dependerem da sanção do governo fede-
ral e do Senado. Essa é uma outra ques-
tão. E outra é a de respeitar a capacidade
de tributar do município. A Constituição
de 1988 permitia isso e o governo federal
retirou e reduziu os tributos municipais
a dois impostos: o IPTUe o ISS.O IPTUé
um imposto de caráter social e o ISS,em
época de recessão como o País está, fica
com sua arrecadação muito prejudicada.
Então, a capacidade de tributar dos mu-
nicípios deve ser recomposta, para que
ele possa fazer face às suas necessidades.
.Isso do ponto de vista financeiro. Do
ponto de vista ainda de financiamento, o
governo federal tem de ter normas bem
estabelecidas para acesso dos muniCÍ-
pios, principalmente, à Caixa Ec<;mômica
Federal e ao BNDES. Critérios estabele-
cidos com igualdade para todos os muni-
cípios, para não ficar essa discussão tão
apequenada de que só consegue recur-
sos quem for do mesmo partido do go-
verno.

RL - E do ponto de vista da autonomia
política?
Célio de Castro - Do ponto de vista da
autonomia política, é necessário que haja
clara definição da competência legislativa
do município. Em que situações os mu-
nicípios podem legislar?Aí, eu coloco uma
questão: nós temos que integrar as regi-
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õe metropolitanas, porque sem essa
integraçãonão será possível governar ci-
dades como São Paulo, Belo Horizonte,
Curitiba e todas as principais regiões
metropolitanas do Brasil. Mas, para isso,
teremosde ter uma modificação constitu-
cionalque permita a essas regiões terem
legislações que lhes são próprias, legis-
lações metropolitanas que promovam
e sa integração.

RL- O senhor fala de leis que tenham
abrangência metropolitana?
Céliode Castro - Isso mesmo. No proje-
to de Reforma Tributária, por exemplo,
apresentei uma emenda ao substitutivo
quetramita no Congresso Nacional, pro-
pondo a criação de um Fundo Metropo-
litanode Desenvolvimento para todas as
regiõesmetropolitanas. O que significa-
riaisso?Exatamente 0,1%do imposto pro-
posto para substituir o ICMSna reforma
e o suficiente para que as regiões me-
tropolitanas executassem vários projetos
comuns.Ao justificar a emenda, apresen-
tei, como exemplo da aplicação dos re-
cursos do fundo, as obras de saneamen-
to, de transporte e de política
habitacional. Seria um recurso importan-
te, porque hoje essas regiões são ape-
nas incorporadas geograficamente, mas
não integradas. Isso não é uma queixa,
poistemos obrigação de fazê-lo, mas, em
Belo Horizonte, para se ter uma idéia,
atendemos, só na área da saúde, à de-
mandade mais ou menos 45% de todo o
E tado. São brasileiros que têm de ser
atendidos mesmo, não tenho intenção
de fazer nenhum cordão de isolamento
em tomo de Belo Horizonte, mas temos
de ter políticas metropolitanas que per-
mitammaior integração entre os municí-
pios e adoção de políticas de
regionalização. Por que uma pessoa tem
de sair de Montes Claros para ser aten-
d.d
1 a em Belo Horizonte? Por que pre-
feituras do Vale do Jequitinhonha têm
~emanter casas alugadas em Belo Ho-
flZonte, para abrigar seus moradores
que vêm para a Capital em busca de
atendimento?

~ - Voltando à política, qual a expecta-
tivado senhor em relação a 2002?O que
esperao Brasil até lá?
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Célio de Castro - Ao disputar a eleição
em Belo Horizonte, em nenhum momen-
to, escamoteamos da sociedade a nossa
intenção de ajudar na construção de uma
alternativa para 2002. Alternativa que se
contraponha às atuais diretrizes econô-
micas, à devastação social e à construção
política que aí está. Não escondemos isso.
Estamos dispostos a contribuir exatamen-
te para a construção dessa nova alterna-
tiva. Estamos compromissados com a
construção dessa nova alternativa. E os
prefeitos da oposição que foram agora
eleitos no Brasil, e que são a maioria,
também têm, com toda certeza, esse mes-
mo compromisso. Isso não quer dizer que
tenhamos de escolher agora um nome,
de A, de B ou de C, e nem que sou um
dos possíveis nomes. Vou ficar quatro
anos na Prefeitura de Belo Horizonte. Vou
contribuir, na medida das minhas possi-
bilidades pessoais e políticas, para que
as forças progressistas que ganharam as
eleições de 2000 possam ter maturidade,
discernimento político e compromisso
com a sociedade para a construção de um
novo projeto alternativo em 2002. Acho
que o Brasil não suporta mais. Chegamos
ao "limite da insuportabilidade" e, para
superar esse quadro, precisamos adotar
novos. parâmetros.

RL - Quais são eles?
Célio de Castro - Destaco pelo menos
três deles. Nós devemos, em primeiro
lugar, radicalizar a democracia, amplian-
do a participação popular com aquelas
características que já citei. Depois, de-
vemos fazer tudo para que tenhamos um
novo modelo de desenvolvimento eco-
nômico. E, em terceiro lugar, devemos
insistir, insistir mesmo para que a popu-
lação brasileira faça política, política de
alta voltagem. O princípio básico que
orienta os três parâmetros que citei é o
da subordinação da economia à políti-
ca, pois é a política que deve dirigir a
economia e não o contrário, como acon-
tece hoje, no Brasil. A economia é im-
portante, fundamental, mas não pode
dirigir o País. Por isso digo que esses
três fundamentos têm toda uma inspira-
ção política. Estamos empenhados na
construção desse projeto político. Vamos
ver se chegamos lá! •

A autonomia dos
municípios deve ser

recomposta e
seguida de uma
representatividade

maior dos
municípios com os

órgãos que
intermedeiam os
financiamentos
internacionais
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