
Município desponta na prestação
N
	 de serviços públicos

'íí Aureliano Gama de Andrade, o Brasil esta passando por uma
2 conta dela Ele chama a atenção para ofato de que educação,
nbzente são hoje tarefas dos prefeitos, que começam a aprender que
sé fazer um bom governo A reeleição, as eleições municipais e o

zbordados. em entrevista ao Parceria, por Luís Aureliano, que é
"Conjuntura Brasil", do jornal O Tempo.

As últimas eleições apresentaram um índi-
ce muito alto de abstenção, apontando uma
certa descrença do eleitor no processo elei-

toral e nas instituições políticas. Qual é a
expectativa do meio político para esta pró-

xima eleição?

A eleição municipal sempre motiva muito o elei-
tor, principalmente no interior. Entretanto, há mui-

tos sinais de apatia e desânimo que podem se refletir
em taxas elevadas de abstenção ou de voto nulo e
branco, particularmente nas grandes cidades e no

tocante ao voto para vereador. Além disso, para
agravar esse quadro, há pouca campanha de rua.

nacional e sua derrota, fragorosa ou não, será ape-

nas 1 ' o úffimo prego no caxão". O importante é que
as eleições estão transcorrendo dentro de um dima
de normalidade. A reeleição não levou aos
desmandos esperados por muitos de seus crítico
O saldo final é positivo para aconsolidação dademc
cracia, embora necessitemos de reformas políticas
que melhorem a representatividade política e criem
mecanismos para aprimorar o processo eleitoral.

Desde as últimas eleições, a reeleição vem
sendo questionada pelos próprios políticos,
partidos e eleitores. Qual tem sido a avalia-

ção da reeleição nesse pleito?
Luís Aureliano sugere uma
Constituinte para tratar da
Reforma Política

Qual a importância desse pleito para o ci-
dadão? O que ele pode mudar com o seu
voto? E o que pode esperar dos novos pre-

feitos e vereadores, considerando os limi-

tes de atuação de cada um deles?

O Brasil está passando por uma revolução e
poucos se deram conta dela. O município está se
tomando a grande instância prestadora de serviços

públicos. Educação, saúde e proteção ao meio ambi-
ente são hoje tarefas dos prefeitos. Tudo isso está
provocando uma grande transformação. O prefeito
está próximo da população. e suas reações contam,
sobretudo, com a consolidação da democracia e a
repetição de eleições. Os prefeitos começam a
aprender que o segredo para ganhar votos é fazer
um bom governo.

Qual a importância das eleições municipais
para o pleito de 2002? Como esse resulta-
do poderá influenciar as eleições para pre-
sidente e governador?

Não vejo conexão nítida entre o resultado das
eleições municipais e as para governador e presiden-
te, em 2002. Alguns candidatos podem sofrer per-
das, como é o caso de Ciro Gomes em Fortaleza,
onde Patrícia, sua ex-mulher, figura em terceiro lugar.
Marta Suplicy, se for eleita em São Paulo, pode vir a
ser pressionada para se tomar a representante do
PT na corrida presidencial, em substituição a Lula.

Brizda é, de longa data, umafigura cadente na política

Não houve, como afirmei, o desastre e o caos

que muitos anteviam. Claro que aqui e acolá há usos
(mdhorsSaderabusos) da máquinagovemamenlal
parafins políticos. Entretanto, não nas proporções e
intensidade esperadas. O juiz e o promotor, além
dos adversários e da imprensa, são fiscais da disputa

eleitoral e têm-se mostrado eficazes até agora.

Quais são os principais itens da Reform1
Política que estão no Congresso e que ain-
da poderão vir a ser apreciados antes do

pleito de 2002?

A reforma institucional está parada. Lamentavel-
mente, o governo não se empenhou para aprová-la,

talvez porque sua agenda, até muito recentemente,
estava congestionada pelas questões econômicas e
não lhe convinha abrir muitas frentes de batalha. Re-
formas constitucionais envolvem custo político alto.
,Anal, fazer maioria de 308 deputados exige muita
conversa e concessão por parte do Executivo. Mas
tenho a esperança de que, nos próximos meses,
com o País em crescimento, o presidente venha a
apoiar medidas para regular ofinanciamento das cam-
panhas, a troca de partidos, afidelidade partidária,

entre outros aspectos. O ideal seria convocar uma
Constituinte paratratar exclusivamente da matéria ou
propor reforma que introduzisse o parlamentarismo

e o voto distrital para depois de 2002, quando
ninguém se sentiria ou poderia se sentir lesado poli-

ticamente.
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