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síntese do
político
mineiro.
Ele tem o

respeito dos
adversários e a
admiração dos

arrugas

A Cidade
Relembrando o trabalho no Legislati vo esta-

dual; Patms assinala que a experiência na As-
semhléia foi enriquecedora para o desempenho
do papel de vereador. "O trabalho com aCons-
tituintede 35 me pennitiu fazer um levantamen-
to minucioso da época. ~tudamos os aspectos
juridicose políticos da Constituição. Naquele
momento estavam sendo reestmturadas insti-
tuiçõescomoo Ministério Públicoeo Tribunal
de Contas".
Nossa pesquisa se estendeu à biografia de

vários políticos, assinala Patrus. O novo prefei-
to ressalta ainda a vi vência numa casa política,
em que pôde acompanhar de perto a tramitação
de diversos projetos de lei e conviver com
parlamentares experientes. Com a experiência
política enriquecida pelo trabalho na Assem-
bléia e pelo exercício do mandato na Câmara
Municipal, Patms se prepara para o novo desa-
fio de chefiaro Executivo municipal.
No último ano do mandato de Patrus, Belo

HOlizonte estará completando 99 anos. Pergun-
tamos a Patlus qual é o sonho, para esta cidade,
do último prefeito antesdocentenálioda Capi-
tal. Ele responde que preparara cidade para essa
comemoração é uma das tarefas que irá realizar.
"Meu desejo é contribuir para que seja uma
cidade mais justa, que seja acolhedora para os
que nela vivemetrabalham".
Patrus Ananias mais uma vez enfatiza seu

compromisso com a vida e com ajustiça, e diz
que quer dar às pessoas a perspectiva de uma
vida melhor. Belo Horizonte é também, para ele,
o depósito de uma memória que precisa ser
resgatada. "Queremos resgatar a memória dos
trabalhadores que construíram esta cidade. Que-
remos ter a memória dos bain'os e das regiões.
Com este trabalho, queremos que a cidade
reencontre sua identidade."

de 1961, e para isso é preciso tratareste assunto
commuitocuidado ..

• Gente nossa

Um colega muito ilustre
oprefeito Patrus Aminias fala de sua experiência como servidor da Assembléia Legislativa.

Nodia 10dejaneiro, urn funcionário da
Assembléia Legislativa será empossado
no cargo de Prefeito de Belo Horizonte.
PatlUs Ananias de Sousa ingressou na
Assembléia através de concurso público
para a classe de "Técnico de Pesquisa -
Advogado", em julho de 1982. Em 1988
licenciou-se para disputar uma vaga à
Câmara Municipal, elegendo-se verea-
dor. Em 1990, concorreu ao Senado: .
obtendo mais de um ~nilhão de votos no
Estado, mas não chegou lá.
Marcou seu trabalho na Câmara Muni-

cipal pela defesa dos menos favorecidos.
A tarefa de maior desen voltura a que se
dedicou foi a de relator da Lei Orgânica
do Município. Depois de chegar ao se-
gundo turno coino candidato mais votado
no primeiro, PatlUs elegeu-se prefeito
pela Frente BH Popular, com 542 mil 437
votos, contra 375 mil 599 dados ao can-
didato Mauricio Campos, do Partido Liberal.
PatlUs Ananias é um dos fundadores do Partido dos'

Trab,alhadores (PT) em Minas. O PT foi fundado em 1980.
Maso interesse de PatlUs pela política começou bem antes.
Ele chegou aBelo Horizonte em 1972, para prestar vestibular
para o curso de Direito. Através da Juventude Universilátia
Cristã integrou o movimento estudantil. Sangue de político .
nas veias, quando menino, PatlUs já costumava assistii' às
reniões da Câmara Municipal de sua terra natal.
Respeitado pelos adversários, admirado pelos seus apoia-

dore~, PatlUs chega à Prefeitura de Belo Horizonte com 40
anos de idade e muita maturidade política. Foi defi tudo pelo
presidente do Partido dos Trabalhadores, Luís Inácio Lula da
Silva, como a síntrese do político tnineiro. "Sereno, sincero,
_inteligente, sensível, objetivo e cauteloso tI, adjetivou Lula.

oServidor
No último dia 14,poucas horas antes de anunciara equipe

de secretários que irá acompanhá-lo na Prefeitura, PatlUs
recebeu aequipe do Parceria para uma rápida conversa sobre
outra faceta de sua experiência,política: a vivência como
funcionário da Assembléia Legislati va.
No encontro, PatlUs parece,se descontrair da tensão do

trabalho na comissão de transição e das pressões em torno da
composição do secretariado, para falar um pouco de sua
trajetória como servidor do Legislativo IllÍneiro.
Trabalhando na área de Direito, no departamento de Con-

sultoriae Pesquisa, Patrus fazia acompanhamento de projetos
de lei. Mas a experiência que ele destaca aconteceu na área de
História, no levantamento e pesquisa do estudo intitulado" As
constituintes mineiras de 1891, 1935 e 1947 - uma análise
histórica. Com a divisão do trabalho em grupos, coube a
Patrus participar da equipe que pesquisou a Constituinte de
1935, coordenada pel.o professor Otávio Soares Dulci, da
UFMG.
Patrus pal1icipou também da pesquisa sobre o Parlamenta-

rismo, publicada no Boletim Indicador, do depat1amento de
Consultoria e Pesquisa. "O sc'nhoré parlamentatista'?", deixa
escapar o repót1er. "Tenho muita simpatia poreste sistema de
governo, mas acho que não é o assunto pIincipal para o país
neste momento. Primeiro temos que olhar aquestão social. O
Parlamentarismo não pode ser adotado apenas em função de
uma crise presidencialista. Não podemos 'repetir a expetiênci a
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<:> preleito Fátrus Alia-
nias de Sousa levàpara a
~PrefeituradeBeto Horizonte
umaexperiência política ini-'
dada no movimento estu-
dantil. Advogado, profes-
sor, vereador,umdosfun'-
dadores do PartidodosTra-
balhadores em Minas, Pa-
tlus é também funéionário
da Assembléia Legislativa,
onde ingressou, áu'avés de
concurso público, em 1982.
Durante seis anos, cónvi-
veu com políticos e funcio-
nários da Casa, pm1icipou
de eventos importantes.
Eleito em novembro, pela
Frente Popular, para gover-
narBelo Horizonte, PatlUs
tem a niissão de preparar a
capital mineira para o pri-
meirocentenário. Elequer
resgatar amemólÍa de Belo
Horizonte para que acidade
reencontre sua iden tidade.
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