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L9 Poder Legislativo brasileiro, desde o início do processo de
redemocratização do País, foi colocado na berlinda, com seus
atos e decisões sendo acompanhados por uma sociedade mais

atenta e participativa e, portanto, mais exigente em relação à qualidade de sua
representação no âmbito do Poder. Essa marcação cerrada é natural, tanto pela
natureza do Poder Legislativo, mais aberto ao público e dependente mesmo
dessa participação, quanto pelas mudanças que ele experimentou a partir da
Constituição de 1988. A nova Carta Magna devolveu ao Legislativo muitas das
competências que lhe haviam sido subtraídas durante os regimes militares,
reconduzindo-o a um dos pólos fundamentais do sistema político brasileiro.
Reinvestido do seu papel, o Legislativo ganha maior destaque no script da
democracia brasileira e passa, assim, a ter uma fiscalização mais rigorosa da
sociedade. Mas se esse processo é natural, é também razoável que, depois de
tanto tempo representando um papel secundário na vida política do país, o
Poder Legislativo necessite rever suas práticas, readequando-as às suas novas
atividades e buscando uma nova sintonia com os anseios e expectativas da
sociedade. Esse é um processo, que vem sendo trilhado pela sociedade e seus
legítimos representantes.
Alguns sinais de mudança nesta relação já podem ser percebidos. Pelo menos
parte da sociedade está consciente de que tem um papel a desempenhar na
história da democracia brasileira. Pelo menos parte dos parlamentares está
consciente de que é preciso refortalecer o Poder, através de novas práticas
políticas e da modernização da estrutura funcional do Legislativo brasileiro.
Isso é o que está mostrando esta edição da Revista do Legislativo. A matéria de
capa faz um relato das discussões que estão sendo travadas no interior das
Casas Legislativas, com o intuito de atualizar e modernizar seus regimentos
internos. Outra reportagem situa o desempenho da sociedade brasileira nesse
processo, e uma terceira, mostra como o Legislativo está se aparelhando para
melhor representar o seu papel. O professor da Universidade de São Paulo
Fernando Limongi, um dos autores da pesquisa "Terra Incógnita: o
funcionamento do Congresso brasileiro", sintetiza ainda, numa entrevista, as
principais conclusões do seu trabalho e algumas recomendações para o
aprimoramento do Legislativo brasileiro.
Ainda nesta edição, os consultores da Assembléia Legislativa apresentam uma
análise dos resultados, em Minas Gerais, das eleições de 1994 e a nova
composição partidária no Estado. E o fato mais instigante deste pleito foi o
grande número de votos brancos e nulos. Para o Senado, praticamente 50% do
total de cédulas computadas foram invalidadas ou não preenchidas; para a
Câmara Federal, 45%, e para a Assembléia Legislativa, 39%. Um resultado
que exige atenção, pois pode ser interpretado como mais um sinal da
insatisfação dos eleitores com a classe política brasileira, reforçando a
necessidade e urgência das mudanças, que estão já em discussão nas Casas
Legislativas.
Uma reportagem sobre o Mercosul e o impacto desse novo acordo comercial na
economia mineira e uma entrevista com o escritor peruano Mano Vargas Llosa
são os outros dois temas desta edição da Revista do Legislativo.
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CAPA

As Casas Legislativas buscam, num ajuste fino, sinto-
nizar as mudanças internas do Parlamento brasileiro
com os anseios de urna sociedade mais amadure-
cida e já integrada às regras do jogo democrático

A NOVA CONJUGAÇÃO
DO VERBO REFORMAR

Rodrigo Lucena

Q
exercício dademocra

cia no Brasil vem sen-
do marcado por uma lição
positiva de construção de ci-
dadania. Depois de se ver
privada da convivência com
a prática política, a socieda-
de brasileira começa a se or-
ganizar e, no estágio atual,
cobra seus direitos e exige
participação. Esse amadure-
cimento deve impingir ao
País uma nova face, com
transformações decorrentes
de pressões populares e do
equilíbrio de forças nas es-
feras do poder.

Nesses tempos de recon-
ciliação com a prática efeti-
va do poder participativo. as
Casas Legislativas também
procuram sua adaptação.
Tentam apagar uma imagem
forrada de máculas, ainda
que muitas delas carimbadas
injustamente, para entrar em
sintonia com as demandas
de um cidadão cada vei

mais integrado às regras do
jogo democrático.

Por essa razão, reformar
tornou-se o verbo da moda
nos meios políticos. Não são
apenas as reformas consti-
tucionais que tomam o tem-
po dos parlamentares. As re-
formas do Estado e do
Legislativo, com vistas à
modernização do se-
tor público, são in-
dispensáveis para
consolidar o sisie-
ma reprcsentattv'
no Brasil. O Con-
gresso e os Le-
gislativo estaduais.
por concentrarem as
pressões e os desejos
dispersos no conjunto
da sociedade. come-
çam a debater inter-
namente os meios
de resp.n-
d e r

às exigências desta nova so-
ciedade.

Eficiência - Encontrar
respostas pressupõe o esta-
belecimento de metas e
compromissos que possam
dar maior eficiência ao

Legislativo. Esta é a
visão do depu-

tado federal
A ri 6 n i o
K a o d 1 -

(PSDB/SP).
para quem a mi--
ciativa de mo-	-
dernizar o setor
público teve antece-
dentes na reencenharia das
empresas priva-
das, forçadas por
um mercado mais
competitivo. Da
mesma

:
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elaboração de urna pauta pe-
riódica. com os assuntos a
serem tratados.

Esse esforço para tornar
mais dinâmicas as decisões
políticas foi a principal pla-
taforma da disputa pela di-
reção do Legislativo federal
Antes mesmo de conquistar
a principal cadeira da Câma-
ra, o deputado Luiz Eduar-
do Magalhães (PFL). apor
ado pelo presidente
Fernando Henrique Cardo-
so. já falava num proeto
para transformar a rotina do
Legislativo Também adep-

tos da revisão do fun-
cionamento

do Con-

deputado federal José
Genoíno (PT) e o senador
Pedro Simnon (PMDB), que
se candidataram, respectiva-
mente, à presidência da Cã-
maia e à do Senado, elabo-
rarain um programa que es-
tabelecia mudanças para
buscar, na sociedade organi-
zada. o respaldo que devem
ter as decisões políticas.

Genuíno afirmava que,
pela primeira vez na hmstó-
na parlamentar brasileira, a
disputa pela presidtncia da
Câmara dos Deputados re-
fletia não apenas nomes,
mas propostas de reformas
do Parlamento corno uma
das condições do funciona-
mento do sistema político
F1L seu todo Dentre as idéi-

as lançadas pelo depu-
ZZI pelista. estavam a

delirtição de um calendá-
ri o para dar maior
racionalidade aos

trabalhos e a regulamen-
tacão dos er upos de pres-

1. moa e/. conhecidos os

forma, com o	 or controle
retorno á demo-	 pela socie-
cracia, o Con-	 dade e nor-
gresso voltou a	 mas rígidas
ter importância	 para apre-
nas decisões	 sentação de
políticas do	 iniciativas
País, mas não	 pai Ia me n -
se preparou de-	 lares. in-
v i d a m e ri e.	 cluI	até
avalia Kandir.	 mesmo a

Em sua pro-	 redução do
posta para me-	 tempo para
lhorar a ima-	 comunica -
geme a organi-	 ções ver-
zação do Con-	 bais	em
gresso, o depu-	 plenário e a
tado fala em
disciplina, mai-

. 
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Geiiiu prupoe a re-
gulamentação dos gru-
pos ue pressão para
dar maior transparên-
cia ao Congresso

rir0 Parlamento é o Poder
mais criticado, pelo

menos no Brasil, e
isto se deve, em par-

te, ao anacronismo
dos mecanismos de

funcionamento do
Congresso, da Câmara

A NOVA CONJUGAÇÃO DO VERO REFORMAR

e do Senado,,

lobistas. oprópno Congres-
so ganha mais transparên-
cia. argumenta Genoino

Em sua campanha, ele
falava até em reduzir o nú-
mero de sessões, mas não
abria mão da presença dos
parlamentares em plenário,
como pré-requisito para sua
eficiência. Pregou uma di-
vulgação mais intensa das
atividades do Congresso e
urna reforma administrati-
va, para deslocar parte da
burocracia para o apoio ao
processo legislativo

Assim como o parlamen-
tar do PT, que reforça a atua
ção do plenáno para "ulver-
ter o sistema de poder nc
interior da Casa', o minis-
tro da Justiça. Nelson
Jobim, acredita que há uma
"concentração decisória—
que acaba situando
Legislativo a margem da
formulação da política na-
cional Em artigo publicado.
em 1991. na revista "Indica-
dor', publicação que antece-
deu esta "Revista do
Legislativo", ele já defendia
meios de democratizar o
poder, a produção e a circu-
lação de informações, bem
como a pauta e os mecanis-
mos de acesso a seu conteú-
do, restritos a uma minoria
de parlamentares, ligados à
Mesa Diretora e ao Colégio
de Líderes Sobra aos "par-
lamentares periféricos". es-
creveu Jobim, a tarefa de
"fazer número para verifica-
ção de quórum"

Não é o que pensa o ex-
presidente da Câmara hoje
líder do PFL. deputado
Inocêncio de Oliveira. Ele
considera que a re-
presentatividade dos lideres

6 RlsT.•'. Do LEGSLkTIVO

frente às bancadas é seme-
lhante à do parlamentar jun-
to ao seu eleitorado, o que
dá legitimidade às suas de-
cisões. Para ele. "a Mesa é,
sim, uma grande comissão
diretora, mas toma as deci-
sões em consonância com o
Colégio de Líderes". Mo-
dernizar o Legislativo,
acredita o deputado, passa
muito mais pela sua atuali-
zação tecnológica.

O irrelevante - Mas,
para o ministro Nelson
Jobim, a questão do poder
excessivo da liderança se
desdobra e serve para justi-
ficar até mesmo a ausência
dos deputados, uma das
grandes causas da má repu-
tação do Parlamento. Segun-
do ele, como não há entre os
lideres interesse em entrar
em conflito com as próprias
bancadas, especialmente
nos projetos polêmicos, "vai
a plenário apenas o que es-
tiver acordado". E a ausên-
cia do parlamentar, explica,
provém justamente do enfa-
do oriundo da constatação
de que ele não decide. "Te-
mos um processo legislativo
de geração espontânea, ao
qual faltam racionalidade
administrativa e geren-
ciamento, e onde prevalece
o irrelevante sobre o rele-
vante"

Jobim propõe a discus-
são de um programa que
contemple as matérias
cruciais para o País Isto
porque, segundo ele, as
grandes questões nacionais
passam pelo Congresso, ge-
ralmente, como instrumen-
to de barganha para a solu-
ção	de	problemas



Jobim afirma que 70%
dos projetos de deputa-
dos são proposições
arranjadas para mostrar
trabalho

A NOVA CONJUGAÇÃO DO VERBO REFORMAR

corporativos ou regionais,
como se o Congresso fosse
uma assembléia de estados
e não uma assembléia nacio-
nal. Entende, por isto mes-
mo, que é preciso mudar a
forma de designar tempo
para a discussão das maté-
nas, a fim de que as banca-
das se pronunciem como
partido, não como indiví-
duos com opiniões pessoais.

Para acentuar ainda mais
sua critica, o ex-relator do
que sena a revisão constitu-
cional de 93/94 assegura
que 70% dos projetos de
parlamentares que tramitam
no Congresso cabem em
classificações do tipo "pro-
jetos de estatística". São
proposições arranjadas para
que o deputado mostre que
trabalhou —exaustivamen-
te". em função dos números
que apresenta e não do con-
teúdo

Ao se confrontar os da-
dos apresentados por Nel-
son Jobim com um trabalho
desenvolvido pelos pesqui-
sadores da Unicamp Arge-
lina Figueiredo e Fernando
Limongi, ainda que em pe-
ríodos diferentes, a conclu-
são é, no mímmo, temerária
em relação ao desempenho
do Congresso Nacional. Se-
gundo o levantamento dos
pesquisadores, cerca de
81% dos projetos aprovados
são do Executivo. Sobram
apenas 11% de autoria dos
deputados - o restante é do
Judiciário ou de iniciativas
populares - sendo que ape-
nas um terço deles escapa-
ria àquelas classificações do
ministro Jobim, conforme
critérios de inutilidade.

A conclusão é temerária

porque, ao se reduzir o pa-
pel do Legislativo, pode-se
estar abrindo caminho para
o domínio do burocrata. "No
Estado Moderno, necessária
e inevitavelmente, a buro-
cracia governa pois o poder
não é exercido por discur-
sos parlamentares, mas atra-
vés da rotina da administra-
ção", previa Max Weber, no
ensaio "Burocracia e Políti-
ca'. publicado em 1917 por
um periódico alemão

Medidas provisórias -
A participação excessiva do
Executivo na formulação de
leis é explicada pelos pes-
quisadores da Unicamp
como resultado da perda de
atribuições pelo Congresso,
a partir da Constituição de
1988, em relação àde 1946
A nova Carta impede o
Legislativo de implantar
medidas de emergência. pia-
nos econômicos e projetos
que gerem gastos ou criem
tributos, de competência
exclusiva do Executivo Ao
lado das medidas provisó-
nas, esses projetos inundam
a agenda do Congresso.

Nesse ponto, a palavra
reforma encontra mais um
defensor. Para o deputado
Miro Teixeira (PDT/RJ), a
"submissão do Legislativo
ao Executivo não se deve
às restrições às iniciativas
parlamentares, mas "à for-
ma como é organizado o
Parlamento brasileiro'. Se-
gundo ele, as medidas
provisórias são "uma
excrescência', um instru-
mento adequado ao parla-
mentarismo, em que a maio-
ria parlamentar constitui o
Executivo. "No presidencia-
lismo, elas obrigam os par-

emos um processo
legislativo de geração

espontânea, ao qual
faltam racionalidade

administrativa e
gerenciamento, e
onde prevalece o

irrelevante sobre o
relevante
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lamentares a aprovarem
tudo de afogadilho, sem dis-
cussão", diz Teixeira.

Parte do problema, na
opinião do deputado, deve-
se ao "poder dominante na
Casa". A lei faculta ao Con-
gresso um prazo de cinco
dias para dizer se é
admissível usar as MPs para
determinado assunto. Até
hoje, apenas urna medida foi
considerada inadmissível.
"Alguns parlamentares ado-
tam essa atitude de submis-
são porque acreditam que o
Executivo deve ter prepon-
derância mesmo. Outros o
fazem por motivos fisioló-
gicos ou inconfessáveis",
ataca Miro Teixeira.

Também o deputado fe-

deral Bonifácio Andrada
(PTBIMG) considera que o
Parlamento hoje está enfra-
quecido porque "o Executi-
vo legisla através das MPs,
e o Supremo Tribunal Fede-
mi revoga as leis através das
argüições de incons-
titucionalidade e suas res-
pectivas liminares". Abafa-
do nesse sanduíche de po-
deres, o Legislativo perde a
representatividade, "na me-
dida em que o povo não está
vendo no seu representante
a participação que lhe é de-
vida na elaboração le-
gislativa".

Comissões - Essa neces-
sidade de fazer e apresentar
leis como satisfação ao elei-
torado encontra argumentos
contrários na senadora Eva
Blay (PSDB/SP), suplente
do ex-senador Fernando
Henrique Cardoso. "Deverí-
amos pôr na cabeça que não
é preciso fazer tantas leis,
mas fazer o que existe fun-
cionar." A senadora alinha-

se aos que defendem uma
forma seletiva de apresenta-
ção dos projetos, uma espé-
cie de comissão de triagem,
para evitar a "sobreposição
de trabalhos" que chega a
inviabilizar a tramitação.

A morosidade, conside-
rada um vírus do Judiciário,
ataca de forma contundente
também o Legislativo, onde
os projetos podem ficar
aguardando durante anos,
dependendo da ordem de
prioridade que lhes é atribu-
ída pelas lideranças. "Numa
situação normal de
tramitação, às vezes se leva
três a quatro anos para apro-
var um projeto", atesta o li-
der do PTB, deputado
Rodrigues Palma (MT), de-
fendendo mudanças regi-
mentais para reduzir os pra-
zos de discussão das propo-
sições de menor importân-
cia.

Outro foco da lentidão
dos processos, identificado
pelo ex-presidente nacional
do PSDB, Pimenta da Veiga,
está em se subestimar o tra-
balho das comissões, confe-
rindo-lhes pouco ou quase
nenhum poder decisório.
Segundo ele, esta é a refor-
ma básica pela qual deve
passar o Parlamento. "O
Congresso não pode fun-
cionar apenas através do
plenário. As comissões de-
vem ter poder decisório e,
para isso, precisam de um
quórum elevado", defende o
tucano, propondo "não mais
do que quatro comissões e,
dentro disso, um número
maior de subcomissões".
Esta fórmula, aliada a urna
agenda de trabalhos, elimi-
naria boa parte dos pro-
blemas de tramitação de ma-

Andrada diz que o povo
não está vendo no seu
representante a participa-
ção que lhe é devida na
elaboração legislativa

ry0 Parlamento hoje esta
enfraquecido porque o

Executivo legisla
através das MPs, e o

Supremo Tribunal
revoga as leis através

das argüições de
inconstitucionalidade e

respectivas liminares,,
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térias, receita Pimenta da
Veiga.

Participação da socie-
dade - Já o deputado
Carrion Júnior (PDT/RS)
leva a discussão a um plano
menos "mecanicista". "E
uma posição simplista ima-
ginar que a dificuldade de
apreciar projetos é um pro-
blema meramente mecânico
de apertar botões", diz ele.
"O Legislativo representa a
sociedade brasileira. As di-
ficuldades decorrem da con-
ciliação dos interesses so-
ciais", avalia, ressaltando
que é sobretudo a socieda-
de quem vai dar o tom. "Se
ela melhorar, o Congresso
melhora".

E preciso, no entanto,
fazer alguma coisa para que
a sociedade melhore. E esta
coisa é a educação, brada a
deputada federal Esther
Grossi (PT/RS), que fala cm
mudanças permanentes e
anuncia sua chegada ao Par-
lamento com "a coragem de
transformá-lo". A mesma
coragem de quem chega a
uma Casa de modos conser-
vadores com os cabelos pin-
tados de cores fortes, dizen-
do que falta seriedade e exi-
gindo educação e alfabetiza-
ção para todos os brasilei-
ros como condição essenci-
al para haver democracia.

"Este é o sentido das
mudanças", reforça o ex-
deputado federal e hoje se-
nador Roberto Freire (PPS/
PE). "O Congresso vai fa-
zer reformas regimentais,
tem feito alterações estrutu-
rais do ponto de vista fisico
e de apoio aos parlamenta-
res, mas a mudança da ins-
tituição é fundamentalmen-
te a mudança da sociedade".

Freire prega que o Poder
Legislativo só terá maior
credibilidade e legitimidade
com maior mobilização e
participação do cidadão. E
afirma: "O Brasil vive um
momento em que isto come-
ça a estar bem mais presen-
te na nossa realidade". Ele
se anima com "urna expec-
tativa de maior mobilização
por conta do aumento da
confiança e da retomada da
esperança".

Historicamente, as gran-
des mobilizações no Brasil
têm acontecido quando es-
tão em evidência escândalos
indisfarçáveis ou matérias
que afetam diretamente a
rande massa da população

A medida que a sociedade
vai se organizando e exer-
cendo legitimamente o di-
reito de pressionar seus re-
presentantes, surgem ini-
ciativas que começam a mu-
dar esse quadro.

Uma experiência - O
presidente da Assembléia
Legislativa de Minas, depu-
tado Agostinho Patrús, cita,
como exemplo, o trabalho
do Legislativo mineiro, que
tem procurado responder a
essa demanda aproximando-
se das camadas populares,
através das entidades civis
organizadas

"O melhor principio para
o bom desenvolvimento do
Poder Legislativo é trazer
para a Assembléia a discus-
são dos grandes problemas
estaduais e nacionais. Ou-
vindo a comunidade, a As-
sembléia estará sendo mais
autêntica nas suas deci-
sões", argumenta o deputa-
do, destacando o papel
das audiências públicas,
dos fóruns e seminários

Freire acredita que existe
uma expectativa de maior
mobilização da sociedade,
em função da retomada da
esperança

if O Congresso vai fazer
reformas regimentais,

tem feito alterações
estruturais do ponto

de vista físico e de
apoio aos parlamenta-

res, mas a mudança
da instituição é funda-

mentalmente a
mudança da sociedade
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legislativos realizados pela
instituição.

A informática é outro
instrumento nesta busca
de abertura do Poder
Legislativo à participação
da comunidade, acredita
Agostinho Patrús. Ao se in-
terligar com dezenas de lo-
calidades, através de terini-
nais de computador, a As-
sembléia abre espaço às
consultas e sugestões do ci-
dadão, de forma direta, sem
intermediários.

Combinação política-
A pressão da sociedade não
anula, porém, o papel da
Mesa, que ao endossar o
processo de mudanças vai
permitir que o Congresso
promova a sua própria
reestruturação, observa o
deputado Luiz Gushiken
(PT/SP). "Trata-se apenas
de dar um funcionamento
mais lógico aos trabalhos.
Elencando os pontos-chaves
dos projetos que deverão ser
votados, os partidos podem
se debruçar sobre eles e
abrir o debate com a socie-
dade e com os grupos orga-
nizados". Para Gushiken, é
importante que haja uma
"combinação política" com
o Poder Executivo, autor do
maior número de projetos.

Nessa mesma linha, o
senador Eduardo Suplicy
(PT/SP) cita o atraso da vo-
tação do Orçamento como
uma demonstração da au-
sência de um canal de
interlocução entre os pode-
res, que pudesse antecipar
dados sobre os projetos mais
complexos. "Desde o inicio
da elaboração do Orçamen-
to, quando o Executivo co-
meça a desenhá-lo, seria
importante que o Congres-

Patrús destaca o papei
das audiências públicas
como um espaço de
interlocução do
Legislativo mineiro com a
sociedade

170 melhor princípio para o
bom desenvolvimento
do Poder Legislativo é

trazer para a Assem-
bléia a discussão dos

grandes problemas es-
taduais e nacionais e

ouvir a comunidade, o
que garante autentici-
dade a suas decisões

so estivesse se informando,
para ser capaz de alterar a
proposta orçamentária, a
partir de uma análise do cus-
to-beneficio social." Longe
desse ideal, o Congresso
hoje balança entre critérios
que não são outros senão o
da pressão de diversos gru-
pos e o da pressão dos pró-
prios políticos, acredita
Suplicy.

Não bastasse a falta
de entrosamento entre
Legislativo e Executivo, ain-
da sobram os entraves pró-
pnos do processo legislativo.
Retomando o exemplo da
Assembléia de Minas, o de-
putado Agostinho Patrús de-
fende que o mais importan-
te é a produtividade das reu-
niões: "Acredito que o fun-
cionamento mais adequado
é o nosso, com as pequenas
comunicações feitas em uma
hora, seguidas das votações,
para somente depois entrar-
mos nos pronunciamentos de
lideranças, que são longos e,
às vezes, provocam esvazia-
mento do plenário, dificul-
tando as votações".

Essa produtividade cita-
da pelo deputado mineiro é
que pode fazer a diferença a
favor da reputação do Parla-
mento, acredita também a se-
nadora Eva Blay (PSDB/
SP). O resultado não depen-
de, no entanto, das fórmulas
para desobstruir os traba-
lhos, das pautas preconcebi-
das, das tecnologias e das
estratégias de votação. Para
a senadora, depende sobre-
tudo da dedicação do parla-
mentar, independentemente
dos interesses menores que
possam nortear essa atuação.
Um modelo de conduta a ser
perseguido, que só será en-
contrado no voto.

o
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MOVIMENTO
O Brasil está numa encruzilhada: ou entra na modernidade
política ou cai esfacelado na barbárie. Superar esse impasse
depende mais da capacidade de ação da sociedade bra-
sileira do que de urna decisão das instituições políticas

N)k FRONTEIRA DA
MODERNIDADE

Patrícia Duarte
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o dia 16 de agosto de
1992, as instituições
políticas brasileiras,
os intelectuais e os
políi tuas pi'ofi..sio-
riais despertaram sur-
presos ao som de um
intenso burburinho
vindo das ruas Até
então, o Brasil acom-
panhava silenciosa-
mente o desenrolar
dos processos de de-
núncia de corrupção
no Podei Executivo,
envolvendo, des-
tacadamente, o ex-
presidente Fernando
Coilor. Os intelectu-
ais inquietos tenta-
van entinde: o por-
quê da apatia da saci-
edade brasileira dian-
te de fatos tàc' contun-
dentes Os partidos
Políticos ameaçavam
tomai a lideraiça des-

sa esperada mobilização, mas se perdiam cm
discussões internas sem definir qualquer
ação

A fala do presidente, na quinta-feira que
antecedeu ao histórico domingo de agosto,
foi que mexeu com o iniaginâno coletivo.
Numa solenidade na Caixa Econômica Fe-
deral, mais tarde transmitida pelos
teiejornais. Coilor convocou a população a
uma manifestação cívica de apoio ao gover-
no. usando como símbolo as cores da ban-
deira nacional. No mesmo instante e em di-
ferentes pontos do Pais, diversas pessoas
tiveram a idéia de aproveitar aquele chama-
do. para expressar a sua desaprovação aos
fatos divulgados pela imprensa Em vez do
verde-e-amarelo, a sociedade iria, então, ves-
tir-se de preto.

Na manhã daquele domingo, o povo ocu-
pou as ruas das principais cidades brasilei-
ras, criando alegorias bem-humoradas e
irreverentes em tomo da peça que vinha sen-
do encenada em Brasília. No Rio de Janei-
ro, mais de 40 mil pessoas tomaram conta

da Aveinda Rio Branco. Em São Paulo, só uma passeata,
no Ibirapuera, entre as seis realizadas naquele dia, reuniu
mais de 10 mil manifestantes. Em Salvador, perto de 20
mil sairam ás ruas; em Belo Horizonte, quase 30 mil Em
Brasília. uma cai reata pela Esplanada dos Ministérios, com
mais de 15 mil automóveis, mobilizou quase 45 mil pes-
soas.

Assim, o acoi dar do domingo de 16 de agosto fez tam-
bém despertar as instituições políticas tradicionais para
algo de novo que estava, irreversivelmente, acontecendo
com a sociedade brasileira. Os ensaios antenomes de uma
ação articulada, como o movimento das Diretas de 1984,
ganhavam naquele dia um novo ingrediente. Poï ti-ás da-
quela mobilização, não existia a batuta de nenhuma insti-
tuição fuinal A sua organização foi orquestrada pelos
próprios atores e adquiriu movimento pela vontade da
sociedade de se engajar no scripr da democracia brasilei-
ra

A partir dessa manifestação. o Congresso Nacional,
que vinha adiando a discussão das denúncias estampadas
ria imprensa. viu-se obrigado a posicionar se e mais tar-
de. a conduzir o processo de unpeachr,ieni do presidente.
Foi a pressão da sociedade que fez precipitar o
engajamento do Parlamento nesse episod.io. E. de lã para
cá, ainda que com menos intensidade, a sociedade conse-
guiu se fazer ou vida pelos políticos, influindo diretamen-
te em algumas das ações do Parlamento.

Como resposta, de dentro dessa instituição. começa-
ram a surgir algumas ozes propondo reformas internas e
defendendo urna nova prática política. "Mas a extensão
dessas mudanças adverte a professora do Departamento
de Historia da Universidade Federal de Minas Gerais
(L[FM(j). Heloisa Starling - será determinada pela capa-
cidade da sociedade brasileira de continuar pressionando
o Parlamento. Da sua capacidade de agir politicamente e
de se expressar publicamente"

O Poder Executivo, o Congresso Nacional e as de-
mais instituições políticas refletem, para o bem e para o
mal, a própria sociedade que representam Por si só elas
não vão gelar essas ações, e este é o ponto da encruzilha-
da em que o Pais se encontra. Ou ele ingressa na
modernidade política, conduzido pela ação integrada das
suas instituições e da sociedade como um todo, ou cai
esfacelado na barbárie, cuja face mais visível é a violên-
cia, mas a mais cruel está retratada ria incapacidade do
seu povo de pensar no bem comum, mobilizando-se ape-
nas em função de interesses privados

A imagem mais exacerbada desse individualismo sel-
vagem se expressa hoje na figura do Executivo, do políti-
co profissional ou do próprio Parlamento, quando se apro-
priarn da coisa pública em seu beneficio, mas ela está
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presente também no cotidiano das pessoas. "Na mãe que
vai buscar o seu filho na escola, por exemplo, e pára em
fila tripla sem se importar com os transtornos que ela pro-
voca. Estamos cercados por essas questões, e, se as pes-
soas não se derem conta de que é necessário mudar a par-
tir mesmo do seu cotidiano - alerta Heloísa Starling -,
será dificil romper essa fronteira entre a modernidade e a
barbárie, e criarmos um destino comum para o Pais".

Traçar esse destino comum significa mais do que en-
frentar os problemas imediatos do País. p4utados pela sua
agenda de prioridades. "Significa a nossa capacidade de
lidar com questões que dizem respeito, por exemplo, à
construção da cidadania, fazendo valer o que é comum a
todos, e, também, o
que háde singular em -
cada um de nós. Sig-
nifica a possibilidade
de nos expressarmos.
inclusive, no campo
das diferenças" - ex-
plica Heloisa Star-
lmg. E  nó dessa cos-
tura está em como re-
solver duas questões
que nunca foram efe-
tivamente enfrentadas
no Brasil: o problema
da igualdade e o da li-
berdade"

E os dois estão in-
trinsecamente liga-
dos. "Como lidar com
a questão da liberda-
de, entendida no seu
sentido mais amplo e
não apenas na sua di-
mensão de libertação,
sem resolver as profundas desigualdades da sociedade bra-
sileira?" - indaga a professora. Esse enfoque da liberda-
de, enquanto posição de igualdade, fica comprometido
quando se exclui do quadro de direitos uma parcela ex-
pressiva da população, que, muitas vezes nem se dá conta
disso, permitindo a usurpação desses direitos sem nenhu-
ma reação. E existe, ainda, uma terceira dimensão da li-
berdade que diz respeito à possibilidade das pessoas agi-
rem politicamente, no sentido de estar na companhia dos
outros e de poder expressar suas diferenças e divergên-
cias.

"O que percebo é que esta é a grande mudança que
está sendo sinalizada por parte da sociedade brasileira, o
que justifica dizermos que estamos numa encruzilhada.

Pelo menos parte da sociedade começa a se dar conta de
que é importante o encaminhamento dessas questões e de
que essa decisão não virá solta do Estado ou das institui-
ções políticas tradicionais, mas passa por uma delibera-
ção da própria sociedade" - avalia a historiadora.

Reorganização - Essa tomada de consciência está si-
tuada em dois momentos distintos da história do Brasil. O
primeiro pode ser identificado em meados dos anos 70,
acompanhando o processo de abertura política dentro do
regime militar. Foi um período de intensa mobilização nas
pequenas comunidades, marcado pelo surgimento de um
grande número de associações de bairro e de grupos liga-

com a questão
da liberdade, n(
seu sentido ma
amplo, sem
resolver as
profundas
desigualdades
da sociedade
brasileira?"

dos à Igreja Católica, com uma ação bastante localizada.
Essa época representa também o marco da retomada do
movimento sindical, através das grandes mobilizações de
trabalhadores.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, das 262
associações comunitárias que estavam cadastradas na Pre-
feitura Municipal em 1980, 181 haviam sido criadas no
período de 1974/80. A maioria delas foi formada em tor-
no de questões relacionadas a melhorias urbanas: luz, água,
esgoto, abertura de ruas, calçamento e equipamentos so-
ciais. Segundo o professor do Departamento de Ciências
Políticas da UFMG e coordenador do Centro de Estudos
Urbanos, da mesma universidade, Sérgio Azevedo, alguns
estudiosos viam nesses movimentos um espaço de
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questionamento do status quo, mas o que a história de-
monstrou é que eles procuravam mais uma integração do
que a contestação ao sistema, e eram até mesmo estimula-
dos pelo poder público.

"O Brasil enfrentava os primeiros sinais de uma crise
econômica grave, e os militares sentiram necessidade de
buscar legitimidade social para o regime, redescobrindo
as ações localizadas junto às pequenas comunidades" -
observa ele. Nesse período, .foram lançados vários pro-
gramas, tanto no âmbito do governo federal quanto do
estadual, com o objetivo básico de promover o desenvol-
vimento comunitário. A Campanha Nacional de Alimen-
tação Escolar e as ações do Mobral são exemplos dessa

"Se as pessoas
não perceberem

que é preciso
mudar a partir
mesmo do seu
cotidiano, será
dificil romper a

fronteira
entre a

modernidade
e a barbárie"

iniciativa. No âmbito do Estado, a Secretaria do Planeja-
mento e Coordenação Geral (Seplan) criou o Programa
de Desenvolvimento de Comunidades (Prodecom), que
tinha entre seus objetivos principais propiciar a formação
e consolidação de uma cultura e de uma prática comunitá-
ria.

Seguindo esse rastro, a Prefeitura de Belo Horizonte,
na administração iniciada em março de 1979, sintonizou
seu discurso com a nova ordem, participando do Prodecom
e criando outras oportunidades para as associações, re-
presentando seus bairros, participarem de eventos de ini-
ciativa do Executivo municipal. "De qualquer forma - res-
salta Sérgio Azevedo - as associações de bairro eram um
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espaço de participação, onde a sociedade expressava suas
prioridades, em vez de elas, serem definidas nos ministé-
rios e nas secretarias." E. mesmo que limitados, inclusive
por sua própria ação, que se desfazia quando uma deman-
da era atendida, esses movimentos tiveram importância
política, por representarem essa capacidade de pressão da
sociedade, como observa Heloisa Starling.

Diversificação - Com seu crescimento, esses movi-
mentos acabaram contribuindo também, ainda que indi-
retamente, para incluir novos itens na agenda política. A
reorganização da classe trabalhadora em tomo dos seus
sindicatos é um exemplo disso. No final dos anos 70, o

governo começou a
enfrentar pressões
em relação às políti-
cas salariais ditadas

.	 de Brasília. Em 1978,
os trabalhadores da

- industria automobi-
lística do ABC
paulista, liderados
pelo presidente do
Sindicato dos Me-
talúrgicos de São
Bernardo, Luiz
Inácio da Silva, o
Lula, entraram em
greve, na primeira
mobilização operária
significativa desde a

'_. repressão das greves
de Osasco e Conta-
gem em 1968. Um
ano depois, eles fize-
ram nova paralisa-
ção, estabelecendo
uma das maiores on-

das de greve na história do Brasil, envolvendo cerca de 3
milhões de operários.

A Igreja Católica também teve um papel importante
nesse movimento de reação ao autoritarismo. Através da
organização de cerca de 80 mil Comunidades Eclesiais de
Base (CEBs), espalhadas por todo o País, a hierarquia ecle-
siástica brasileira surgiu, no final dos anos 70, como um
dos mais importantes porta-vozes das classes menos
favorecidas. Ralph Deila Cava, num ensaio incluído na
coletânea "Democratizando o Brasil", publicada pela Edi-
tora Paz & Terra, observa que foi a partir da experiência
das CEBs e de várias outras estruturas auxiliares ligadas à
Igreja, como a Comissão Pastoral da Terra, que emergiu
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uma crítica poderosa, de uma ótica popular, ao capitalis-
mo brasileiro e uma defesa igualmente vigorosa de uma
nova ordem social.

A característica comum a todos esses movimentos, ex-
cetuando algumas organizações ligadas à Igreja, era a de
que estavam centrados em interesses específicos e imedia -
tos. No momento em que as demandas eram atendidas, os
movimentos sofriam o refluxo de seus participantes e se
esvaziavam. Mas, em 1975, a sociedade brasileira sinali-
zou a sua determinação de buscar um espaço de participa-
ção que fosse além das questões cotidianas.

Em reuniões ainda pequenas, realizadas nos salões de
igrejas ou nos auditórios das universidades, as mães e es-
posas de presos políti-
cos e exilados pelo re-	L"...
gime militar lançaram	'.,..

---------------•',-_as primeiras sementes .,,, .. •-,	 -'x• «"
de um movimento na
cional pela anistia am-
pla, geral e irrestrita,
mais tarde coordenado
por uma organizaçao
não-governamental, o	4 '
Comitê Brasileiro pela
Anistia. Segundo Helo-
ísa Starling, esse movi-	,.

-mento pode ser consi-
derado o marco do
surgimento de um novo
tipo de organização na	.'
sociedade brasileira, no
qual as pessoas se mo-
hilizam em torno de '
questões que dizem
respeito a algo mais
que seus interesses pri-
vados.

t	-'	..	-De fato - diz a his-
toriadora -, o movimento da Anistia foi iniciado por pa-
rentes de presos políticos, que tinham interesse direto e
imediato na questão, mas ele transcendeu esse perfil,
aglutinando outros segmentos da sociedade." O Movimen-
to das Diretas em 1984, a campanha liderada pelo soció-
logo Herbert de Souza, o Betinho, de combate à fome e à
miséria, e mesmo o movimento Viva Rio, que extrapola a
luta meramente reivindicatória para se constituir num es-
paço de reflexão sobre o destino da cidade, são exemplos
de movimentos dessa natureza.

Cada um deles guarda suas próprias características, as-
sim como a manifestação do dia 16 de agosto de 1992,
mas todos sinalizam, de forma muito aguda, como desta-

ca Heloisa Starhrig. "o fato de que existem, na sociedade
brasileira, pessoas vivamente interessadas na política, in-
teressadas em manifestar publicamente sua opinião". E
se esses movimentos são extremamente "subversivos",
pois, muitas vezes, fogem ao controle das instituições e
expõem de maneira bastante explícita para a sociedade
que é possível mudar, são também muito frágeis. "Se as
pessoas não continuam agindo - observa a historiado-
ra -, eles desaparecem."

Parcerias - Mas a ação da sociedade pode atravessar
muitos espaços. "Hoje, existe um consenso de que é ne-
cessário compatibilizar a participação formal, através de

" 0 movimento
da Anistia, das
Diretas e outras
grandes
mobilizações da-
sociedade
demonstram que
existem pessoas
muito vivamente
interessadas em
política"

partidos políticos, do próprio Parlamento, enfim, dos ca-
nais institucionais de urna democracia representativa, com
o que chamo de instrumentos de participação semidireta"
- afirma Sérgio Azevedo, incluindo aí os movimentos
reivindicatórios, os movimentos sociais clássicos, que se
formam em n torno de valores, e as associações
neocorpomativas, que reúnem grupos organizados da so-
ciedade para discutir políticas públicas mais gerais.

Estes últimos surgiram na história do País recentemente
e estão representados, na sua forma mais pura, nos conse-
lhos temáticos, como o Conselho de Educação, o Conse-
lho da Criança e do Adolescente, o Conselho da Saúde e
outros. A importância desses fóruns, que se constituem

-
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num espaço mais permanente para a ação política, está no
fato de incorporarem setores organizados da sociedade dos
mais diferentes matizes. "Se você não tem esse espaço de
negociação, o poder público começa a receber pressões
individualizadas e coorporativas, e, nesse caso, levam van-
tagem os segmentos mais organizados e mais fortes da
sociedade" - observa Sérgio Azevedo.

Os seminários legislativos, criados pela Assembléia
Legislativa de Minas para, com a participação da socie-
dade, subsidiar a elaboração das leis, também ilustra o
funcionamento desses espaços. Em 1993, o Seminário
Legislativo sobre Habitação reuniu representantes dos
mais diferentes grupos, associações e sindicatos, e, para
cada um deles, o tema "habitação' tinha um grau diferen-

"Hoje existe
um consenso de que
é preciso compatibi-

lizar a participação
formal, através dos

canais institucionais,
com outros semi-
diretos, como as
organizações da
sociedade civil"

te de prioridade, e este determinava o nível de participa-
ção da entidade. Assim, os que tiveram atuação mais in-
tensa foram o Sinduscon e o Movimento dos Sem-Casa,
para quem essa questão é fundamental, mas todos os gru-
pos deram a sua contribuição. Além do caráter educativo,
ensinando as pessoas a negociarem, esse tipo de organi-
zação mostra que é possível encontrar pontos de consen-
so mesmo entre grupos com visões divergentes.

O Pacto de Minas pela Educação, lançado em 1994,
numa iniciativa do Unicef, da Secretaria de Estado da Edu-
cação e de algumas organizações da sociedade civil, é outro
exemplo. O espírito que orienta essa mobilização é de que
a educação pública não é responsabilidade apenas do go-
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verno, embora este tenha um papel insubstituível, na for-
mulação das políticas de médio e longo prazo e de planos
estratégicos. Mas educação é responsabilidade de todos,
e muitos dos problemas crônicos do setor estão sendo su-
perados a partir de intervenções da sociedade.

Experiência —O Município de Campos Altos, situado
na região do Alto Paranaíba, no Planalto de Araxá, viveu
uma experiência rica a partir dessa mobilização. Muitas
crianças, que eram obrigadas a abandonar a escola na época
da colheita do café, ou para ajudar os pais no trabalho, ou
porque eles não tinham com quem deixá-las, quando iam
para o campo, puderam continuar seus estudos. A escola
passou a ficar com essas crianças em tempo integral, au-

xiliada pelo trabalho
voluntário de profes-
sores aposentados e
de outros colabora-
dores, solucionando
dois problemas: o do
trabalho irregular das
crianças e o da eva-
são escolar.

O índice de
repetência também
foi reduzido expres-
sivamente, com o
apoio da sociedade,
que se dispôs a assis-
tir individualmente
cada uma das crian-
ças ameaçadas de
perder o ano. Da pro-
fessora aposentada,
do profissional libe-
ral, à dona-de-casa,
ao irmão mais velho,
ao vizinho, todos se

mobilizaram em torno dessas crianças, ajudando-as com
um reforço escolar.

Outro canal de participação que ampliou significati-
vamente seu espaço de ação nos últimos anos é o das or-
ganizações não-governamentais, as chamadas ONGs. No
início dos anos 70, elas eram ainda poucas e tinham um
perfil muito generalista. Agora, segundo dados do gover-
no federal, existem cerca de duas mil atuando no País,
voltadas para setores específicos e mais profissionalizadas.
Em al guns casos, estão sendo capazes de desenvolver uma
ação complementar, muito mais funcional, de colabora-
ção com os governos.



-	1 COLLOR
vrtr PRETO.

NA FRONTEIRA DA MODERNIDADE

Problemas - "Mas nós ainda estamos engatinhando
nesse processo de participação política" - afirma Heloísa
Star!ing. "E temos muitos novos problemas para resolver,
inclusive dentro desses espaços de ação política" -
complementa Sérgio Azevedo. Os conselhos temáticos,
por exemplo, apesar de representarem um avanço do Exe-
cutivo. criando uni canal para intervenção da sociedade,
incorporam vícios que comprometem o seu desempenho.

Atualmente existem no País quase 20 conselhos regu-
lamentados, reproduzidos em nível federal, estadual e
municipal. A maior parte dos pequenos municípios, se
quisesse participar de todos eles, não teria sequer pessoas
disponíveis para a função. E a conseqüência disso é que,
se esses conselhos não estão funcionando, os municípios

r'-

tões que o Estado, sozinho, não consegue resolver, essa
não é uma decisão simples. "Como vai se dar essa rela-
ção? Como coordenar a atuação dessas organizações para
que suas ações não se dispersem? Esse papel caberia ao
Estado? E. mesmo no interior das ONGs, como enfrentar
a tendência atual de sua burocratização?" - indaga Sérgio
Azevedo.

E como separar ojoio do trigo? O governo federal está
fazendo um estudo sobre a atuação dessas entidades. Se-
gundo matéria publicada no "Jornal do Brasil" de 15 de
janeiro de 1995. apenas 10% das ONGs que estão hoje
atuando no País são comprovadamente prestadoras de ser-
viços. As demais prestam-se aos mais diversos interesses,
e algumas são quase entidades fantasmas, formadas por

"Em todo
processo de
mudança, o novo
sempre incorpora,
na sua travessia,
alguns traços do
passado, pois
ninguém muda da
noite para o dia, nem
uma sociedade"

não recebem erhas para as áreas correspondentes. En-
tão, eles são obrigados a formá-los, independentemente
da disponibilidade da comunidade.

"Com isso - observa Sérgio Azevedo - estamos assis-
tindo à prefeuurização desses organismos. Em vez de en-
volver a sociedade, num processo democrático, o conse-
lho existe apenas formalmente, umbilicalmente ligado à
prefeitura, interessada em garantir o seu acesso ao dinhei-
ro." Esse formalismo anula todos os méritos da iniciativa.

Mesmo as organizações não-governamentais enfren-
tam dificuldades. Apesar de o presidente Fernando
Henrique Cardoso já ter defendido a criação de parcerias
com entidades não-governamentais para enfrentar ques-

duas ou três pessoas, interessadas apenas na captação de
recursos oficiais locais e até do exterior.

Outro problema, comum a todos esses espaços, diz res-
peito ao tempo histórico. Em todo processo de mudança.
o novo sempre incorpora, na sua travessia, alguns traços
do antigo. "Ninguém muda, da noite para o dia, nem uma
sociedade nem um País. Se avançamos muito até agora,
em relação ao nosso passado, ainda temos muito caminho
pela frente" - observa Sérgio Azevedo. "Mas qualquer
mudança a que viermos a assistir - insiste Heloísa Starling
- virá pela ação da sociedade. É ela quem determinará o
ritmo e a intensidade das transformações que o País vive-
rá. É ela quem sinalizará o rumo dessa travessia."
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ADMINISTRAÇÃO
Retomando o papel que lhe cabe dentro de uma democracia
representativa, o Poder Legislativo começa a buscar um novo fazer
político que coloca, entre outras necessidades, a sua maior
integração com a sociedade e a capacitação de seu corpo técnico

O CAMINHO DA
PROFISSIONALIZAÇÃO

Fabíola Farage

Q

processo de democrati-
zação do País colocou
em evidência o cotidiano
do seu Poder Legislati-
vo, tornando-o mais ex-

posto a pressões da sociedade e com-
prometendo-o com umprograrnademo-
dernização e de revisão de suas práticas
políticas. A retomada de competências
do Legislativo, a partir da promulgação
da Constituição Federal de 1988, refor-
çou essa necessidade de modernização
do Poder, de atualização tecnológica e,
prioritariamente, de profissionalização
e aperfeiçoamento do seu corpo de ser-
vidores.

O volume e a complexidade das
matérias que tramitam no Legislativo
exigem a capacitação dos servidores de
apoio à área política e sua permanente
reciclagem. O professor Francisco
Gaetani, da Universidade Federal de
Minas Gerais e funcionário da Escola
de Governo, ressalta que um trabalho

competente de assessoramento é im-
portante pelo fato de que o político não
tem, por obrigação, que ser técnico de
uma área específica. Deve, sim, saber
negociar politicamente as questões re-
levantes da área. "A diferenciação
entre as demandas políticas locais, es-
pecíficas e as regionais vai depender
muito do próprio processo político. E
nesse processo acho que os técnicos
têm um papel muito importante", pois,
mesmo que não detenham a decisão
política, eles podem influenciar na ela-
boração das leis, observa Gaetani.

Aliada a isso vem a transparência
em relação a tudo que se refere ao
serviço público, fundamental para que
a qualidade do atendimento no setor
melhore. "Precisamos de transparên-
cia em relação a salários, gastos, crité-
rios, processos, procedimentos. A di-
ferença entre sânscnto e a linguagem
do Diário Oficial não existe. Sabemos
que certas leis são confeccionadas úni-

ca e exclusivamente para os
beneficiários entenderem que ela foi
publicada e poderem usufruir dos pn-
vilégios", observa Gaetani.

Encontro - Nesse contexto, de
busca da modernização e pro-
fissionalização, as Assembléias Legis-
lativas de Minas Gerais e do Rio Gran-
de do Sul iniciaram uma troca de infor-
mações, especialmente sobre proces-
sos legislativos e assuntos administra-
tivos. Esse intercâmbio começou a ser
agora ampliado com a realização do
l Encontro Técnico-Administrativo
das Assembléias Legislativas, realiza-
do em novembro de 1994, em Belo
Horizonte, numa iniciativa da Assem-
bléia de Minas.

Antes não existia praticamente
nenhum outro espaço para troca de
informações entre as Casas Legislati-
vas. O encontro reuniu representantes
de 10 das 27 Assembléias Legislativas.
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O CAMINHO DA PROFISSIONAUZAÇÃ0

Um processo que poderá ser muito
enriquecedor, como mostram experiên-
cias de outros países, e que está come-
çando, assim, a ser pensado no Brasil.

Embrião de um projeto maior, de
promoção de intercâmbio entre as Ca-
sas Legislativas, o encontro teve o ob-
jetivo de buscar soluções e alternativas
para enfrentar os novos desafios. O
documento final destacou a importân-
cia dos órgãos de apoio das Assem-
bléias para o desenvolvimento
institucional e a consolidação da demo-
cracia, "que não pode prescindir de um
Legislativo forte e respeitado".

O representante da Assembléia do
Rio Grande do Sul, Davi Lima de Oli-
veira, acredita, que como um primeiro
encontro, foi bom, mas espera uma
discussão mais aprofundada do proces-
so legislativo nas próximas oportuni-
dades. Para ele, os encontros serão
mais avançados e produtivos se tiverem
uma pauta predeterminada que seja tam-
bém discutida previamente pelos funcio-
nários de cada Casa Legislativa. "E
importante uma discussão que envolva
a maioria dos funcionários enquanto
Poder, para evitar a formação de uma
entidade apenas de cúpula", observa.

Para a funcionária da Câmara
Legislativa do Distrito Federal, Cristina
Tirnponi, o encontro técnico foi alta-
mente positivo. "Deveria acontecer mais
vezes", comenta. Ela ressalta, ainda, a
necessidade de interação entre os
Legislativos estaduais para a troca de
referenciais e cita, como exemplo, a
Assembléia de Minas, que, "com von-
tade política e decisões corretas, tem
mostrado que mudanças são possíveis".
Cristina ressaltou que, antes mesmo do
encontro, a Câmara Legislativa do Dis-
trito Federal já sentia essa necessidade
de intercâmbio com as outras institui-
ções e, neste aspecto, o encontro aten-
deu às suas expectativas.

A falta de entrosamento entre as
Casas Legislativas pode ser creditada,
em parte, às diferenças de desenvolvi-
mento, organização interna e modo de

trabalhar dos Legislativos estaduais.
As diferenças, especialmente no que se
refere à ocupação de cargos pelo sraff e
à evolução administrativa e tecnológica
das instituições, ficaram evidenciadas
no encontro das Assembléias Legislati-
vas. Em muitos estados, a nomeação
para cargos de direção obedece a crité-
rios exclusivamente políticos, prejudi-
cando a continuidade de projetos admi-
nistrativos e institucionais e, conse-
qüentemente, a troca de informações
entre funcionários e parlamentares das
diversas instituições.

Associação - A criação de uma
entidade nacional que congregue as 27
Casas Legislativas do País é outra pro-
posta que começa a ganhar fôlego, a
partir de contatos já iniciados pelas
Assembléias de Minas e do Rio Grande
do Sul com uma associação norte-ame-
ricana que desempenha esse papel na-

A assessoria é importante,
porque o político não

tem, por obrigação, ser
técnico. Deve, sim, saber

negociar politicamente,
as questões relevantes

da sua área.

quele país. A nova associação, assim
como a National Conference of Sate
Legislatures (Conferência Nacional dos
Legislativos Estaduais), poderiater uma
ação política e educacional, voltada
para a representação dos interesses re-
gionais junto ao governo federal e a
capacitação de recursos humanos para
o Poder Legislativo.

No Brasil, a formação de uma
entidade que promova a troca de infor-
mações entre as Assembléias Legislati-
vas ainda tem um longo caminho a
percorrer. Nos Estados Unidos, essa
integração existe há 20 anos. Nem a
distância nem as diferenças de funcio-
namento dos Legislativos estaduais ou

divergências políticas irnpediramaatu-
ação da Conferência Nacional dos
Legislativos Estaduais, a NCSL. Com
sede em Denver, Cobrado, ela congre-
ga os 50 Legislativos estaduais. A
NCSL é uma entidade suprapartidária,
consolidada em nível nacional, e é a
única das seis entidades nacionais de
Legislativos estaduais a permitir a par-
ticipação do corpo técnico e adminis-
trativo.

A associação reúne 7 mil 424 par-
lamentares e mais de 2 mil consultores.
Seus principais objetivos são promover
o intercâmbio de informações e a coo-
peração entre os Legislativos estaduais
e assegurar que os estados tenham "voz
forte e ativa" junto ao governo federal,
em Washington. A preocupação em
treinamento e profissionalização refle-
te-se nos investimentos: foram gastos
US$ 37 mil em programas de treina-
mento no último ano.

A tradição norte-americana, com
seus 200 anos de exercício democráti-
co, mostra um Legislativo, na maioria
dos casos, independente do Executivo,
e a luta dos estados para manterem a
autonomia frente ao governo federal.
Embora as prerrogativas da União es-
tejam bem definidas na Constituição
norte-americana, o governo federal tam-
bém quer influir nos estados, e faz isso
definindo uma série de atribuições ao
repassar recursos. "Queremos que o
governo federal pare de nos dizer o que
fazer sob a ameaça de segurar o dinhei-
ro, mas não queremos que eles parem
de nos dizer o que fazer e cortem os
recursos também", observa o secretá-
rio-geral do Legislativo da Louisiana,
Alfred Speer.

Funções - A participação dos
parlamentares e o seu engajamento na
formação da entidade foi encorajada
justamente pela proposta da NCSL de
exercer lobby junto ao Congresso Na-
cional em Washington. Hoje, porexem-
pIo, a entidade fiscaliza e pressiona o
Congresso para impedir que ele repasse
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atribuições e competências aos estados
sem os recursos correspondentes. Mas
a prioridade da NCSL permanece sen-
do o intercâmbio de informações e o
treinamento do staffdas Casas Legisla-
tivas.

Apesar das dificulda-
des a serem enfrentadas,
Francisco Gaetani, que es-
teve nos Estados Unidos e
conheceu de perto o traba-
lho da NCSL, acredita que
a adaptação desta experiên-
cia à realidade brasileira
seria muito interessante. Ele
observa que, lá, o
assessoramento político é
uma tradição, assim como a
instrumentalização da clas-
se política, particularmente
dos Legislativos estaduais e
federal, o que não se con-
funde com clientelismo,
fisiologismo ou nepotismo.

O controle do Estado pela socieda-
de é também extremamente forte, espe-
cialmente porque "o interesse público
não é monopólio estatal". Instituições
não-governamentais, paragoverna-
mentais, locais, civis, se preocupam em
fiscalizar e a pressão por reformas vem
da base. Experiências inovadoras lo-
cais e regionais estão pressionando por
mudanças. No plano federal, foi criado
o "National Perform Survey ", um pro-
grama de reestruturação do governo
com uma série de desdobramentos em
nível regional, estadual e local.

No Brasil, a participação da soci-
edade, através de entidades civis e do
seu engajamento político em grandes
movimentos, está apenas começando e,
de dentro do Legislativo, surgem as
primeiras iniciativas para adequar o
cotidiano a esta realidade. A difusão
destas experiências é Outra iniciativa
que começa a sensibilizar algumas
Casas Legislativas.

Convênio - Em Minas, além de
outras iniciativas, foi assinado, emju-
lho de 1994, um protocolo de intenções

que prevê a instalação de um convênio
entre as Assembléias Legislativas de
Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e
a NCSL, sinalizando o início de uma
discussão sobre a possibilidade da
criação de uma entidade nacional de

No Brasil, a formação de
uma entidade que

promova a troca de infor-
maçües entre as

Casas Legislativas
ainda tem um longo
caminho a percorrer

Assembléias Legislativas do Brasil. A
forma de fazer isso, mesmo que em
longo prazo, ainda merecerá muitos
debates, mas a aproximação com a
NCSL já está acontecendo.

Em janeiro de 1995, a segunda
delegação de consultores da NCSL es-
teve na ALEMG para detalhar um pla-
no de ação para o intercâmbio. Alfred
Speer e Karl Kurtz, vice-presidente do
staff da NCSL, vieram conhecer de
perto a realidade das Assembléias de
Minas e do Rio Grande do Sul e volta-
ram com a certeza de que as duas
instituições, principalmente a de Mi-
nas, não estão distanciadas da situação
atual de muitos dos Legislativos mais

avançados dos Estados Unidos.
O intercâmbio é possível e pode

ser muito proveitoso, especialmente na
troca de informações sobre legislação,
sistemas de informação, mecanismos
de fiscalização, desenvolvimento técni-

co e treinamento de pessoal
administrativo. Para Alfred
Speer, uma entidade nacional
que congregasse os
Legislativos estaduais e se ar-
ticulasse junto ao governo fe-
deral seria ainda mais útil no
Brasil, exatamente porque a
União tem autoridade para in-
fluir igualmente na vida diária
de todos os cidadãos, de todos
os estados.

Com esta e outras ações
que estão sendo imple-
mentadas, o professor Fran-
cisco Gaetani observa que a
Assembléia Legislativa de
Minas "está começando a tri-

lhar o caminho da profissionalização,
mas, no plano nacional, ela ainda é das
mais profissionais. O convívio e seu
contato com a NCSL poderá permitir
um salto de qualidade política ainda
maior", comenta. Outro ponto salienta-
do por ele é que, na era da informação
e da aceleração do tempo, a questão do
intercâmbio é fundamental.

Pela Internet, uma rede de comuni-
cação informatizada, o Brasil poderá
estar em contato, por exemplo, com a
Europa, os Estados Unidos, ou qual-
quer outra parte do mundo "A questão
é: estamos ou não conectados? Se não
estivermos, vamos continuar no nosso
ritmo endógeno, de subdesenvolvidos
mesmo politicamente", observa. A As-
sembléia de Minas já está ligada à
Internet e consciente da necessidade de
interação. Os próximos passos são
aguardar o plano detalhado do inter-
câmbio com a instituição norte-ameri-
cana para intensificar a troca de infor-
mações e o treinamento de seus profis-
sionais.
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UM PLANO DE AÇÃO
A comunicação e integração coma sociedade, com os deputados e o desenvolvimento
da instituição foram os grandes temas tratados no 10 Encontro Técnico-
Administrativo das Assembléias Legislativas, destacados no seu documento final

Nós, servidores participantes do 10 Encontro Téc-
nico-Administrativo das Assembléias Legislativas, reu-
nidos na Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Belo Horizonte, no Teatro do Espaço Político-
Cultural do Palácio da Inconfidência, nos dias 24 e 25
de novembro de 1994:

1)considerando a importância da contribuição
dos órgãos de apoio das Assembléias para o desenvol-
vimento institucional e a consolidação da democracia,
que não pode prescindir de Legislativo forte e respeita-
do;

2) considerando a necessidade de estreito inter-
câmbio e de apoio mútuo dos servidores das Casas
Legislativas para oaprimoramento dos trabalhos técni-
co-administrativos de suporte à atuação parlamentar.

Decidimos propor as seguintes diretrizes:
1)0 Poder Legislativo está a serviço da socieda-

de e, para tanto, deve-se empenhar no desenvolvimento
de novos serviços e de novas formas de interação.

A ampliação dessa interação compreende as ações
de fiscalização externa, de discussão do Orçamento, de
mediação eficaz de conflitos sociais e de consultas à
população e aos grupos organizados, devendo os ór-
gãos de apoio estruturar-se para possibilitar aos Parla-
mentos o exercício dessas atribuições e a constante
troca de informações.

2) Deve ser enfatizada a necessidade de comuni-
cação institucional eficaz, visando à divulgação das
iniciativas do Poder Legislativo, de forma a evitar uma
imagem distorcida da instituição.

3)É indispensável o aprimoramento da estrutura
dos órgãos internos de apoio das diversas Assembléias,
o que pressupõe um aparelhamento tecnológico atuali-
zado e configurações administrativas ágeis, funcionais
e desburocratizadas.

4)É necessário dar especial atenção ao patrimônio
humano da Instituição, devendo os Parlamentos dispor de
um corpo técnico capacitado e permanente.

Os servidores devem ser adequadamente recrutados
e motivados mediante a implantação de planos de carreira
baseados no mérito e na profissionalização.

O documento anexo, aprovado pelos participantes,
apresenta inúmeros caminhos para a concretização des-
sas diretrizes. Ele traduz o desejo de intensificação do
intercâmbio técnico-administrativo entre os órgãos das
Assembléias, que deve prosseguir mediante a realização
de outros encontros semelhantes a este.

Não podemos fugir ao dever de envidar esforços,
criativos e corajosos, em colaboração com os Deputados,
para marcar nossa contribuição à consolidação do pro-
cesso democrático no Brasil.

Representantes dos órgãos de apoio das Assem
bléias dos estados do Amazonas, da Bahia, de Minas
Gerais, do Pará, do Paraná, do Rio de Janeiro, de
Rondônia, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e da
Câmara Legislativa do Distrito Federal.

JO Encontro Técnico-Administrativo
das Assembléias Legislativas

Propostas Aprovadas

1 - Comunicação com a sociedade
.1 - Divulgação de informações de interesse do

cidadão (sobre serviços públicos disponíveis)
1.2 - Divulgação de informações sobre as ativida-

des do Poder Legislativo e o papel do parlamentar
1.3 - Desenvolvimento de ações voltadas para a

fonnação da cidadania
1.4 - Celebração de convênios com as TVs

Educativas
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2 - Interação com a sociedade
2.1 - Realização de fóruns e seminários com a

participação da sociedade organizada, ampliando as bases
de consulta à população

2.2 - Interiorização do Legislativo (audiências pú-
blicas regionais)

2.3 - Atuação das Assembléias como espaço de
intermediação de conflitos

3 - Interação com os Deputados
3.1 - Criação de mecanismos de interação entre

Deputados e funcionários para o desenvolvimento
institucional, inclusive mediante promoção de eventos de
natureza sociológica e política

3.2 - Melhor informação ao Deputado sobre os
recursos colocados à sua disposição pelos órgãos de apoio,
como instrumentos para a sua atuação

4 - Desenvolvimento da Instituição
4.1 - Busca e divulgação de uma visão sistêmica da

Instituição, com o apoio de escolas ou cursos
4.2 - Ocupação de novos espaços, fiscalização das

políticas públicas e ampliação das bases de consulta à
população

4.3 - Consolidação gradual da complexa legislação
existente, para facilitar a vida do cidadão e do contribuinte

4.4 —Trabalho voltado para a eliminação da síndrome
do "plenário vazio", até mesmo com a redução das reuniões
de plenário, se for o caso

4.5 - Procura de continuidade nos projetos
institucionais, afim de que possam sobreviverás mudanças
das Mesas Diretoras

4.6 - Parceria com os partidos políticos e demais
poderes no oferecimento de novos serviços à sociedade.

5 - Desenho Organizacional
A necessidade de permanente aprimoramento dos

órgãos de apoio das Assembléias Legislativas deve impli-
car. fundamentalmente:

5.1 -Visão sistêmica da organização, tendo em vista
a sua integração com a sociedade

5.2 - Formulação de um plano ordenado de ação, que
permita a operacionalização dos pontos destacados neste
documento

5.3 - Configuração das estruturas organizacionais
tendo como objetivo seu aprimoramento (estruturas planas,
leves, flexíveis reorganização das formas de trabalho, etc),
a partir de suas especificidades estruturais

5.4 - Criação, em todas as Assembléias, além das
assessorias político-partidáriasjá existentes, de uma asses-

soria técnica constituída por servidores dos quadros
permanentes (garantia de continuidade)

6— Patrimônio humano
Zelar pelo patrimônio humano dos órgãos de

apoio da Assembléias, através das seguintes medidas:
6.1 - Adequadas políticas de recrutamento e

seleção (concursos)
6.2 - Programas permanentes de capacitação,

atualização, profissionalização (escolas legislativas)
6.3 - Implantação de planos de carreira basea-

dos no mérito e na possibilidade de acesso a cargos de
chefia

6.4 - Aperfeiçoamento dos sistemas de comuni-
cação interna e externa

6.5 - Promoção de cursos voltados para as áreas
de ciências políticas e sociais

6.6— Estabelecimento de políticas de medicina,
higiene e segurança do trabalho

7 - Atualização Tecnológica
7.1 - Empenho na atualização tecnológica, so-

bretudo no campo da informática, que deve estar a
serviço dos objetivos institucionais

8 - Intercâmbio entre os órgãos de apoio às
Assembléias

S. 1 - Intensificação do relacionamento entre as
Assembléias, através da realização de ações e eventos
em parceria e de convênios de cooperação técnica, em
especial no que se refere ao acesso mútuo de bancos de
dados e utilização dos cursos das escolas legislativas,
abertos a servidores de outras Casas

8.2 - Continuidade dos encontros entre Assem-
bléias, com ênfase para abordagens técnicas setorizadas

8.3 - Eleição de uma comissão provisória para
a organização do próximo encontro

8.4 - Aprovação de novo encontro, dentro de 1
(um) ano, a realizar-se, se possível. em Porto Alegre

8.5 - Eleição da seauinte comissão para assegu-
rar os contatos e cuidar do próximo encontro:

Cristina Maria Timponi (Brasília)
Maria do Socorro Gomes Pereira (Pará)
Maria Jussara Almeida Dias (Bahia)

• Maria Regina Bamasque (Rio Grande do Sul)
• Sílvia Rubião Rezende (Minas Gerais)
8.6 - Pauta para a próxima reunião: criação de

uma entidade representativa
8.7 - Divulgação do presente encontro com o

encaminhamento deste relatório a todas as Assem-
bléias
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ENTREVISTA

Fernando Limffigi

DESVENDANDO O
DESCONH CIDO
A baixa eficiência do Poder Legislativo pode ser melhor entendida,
segundo pesquisa realizada pelo Cebrap, mais a partir da análise
das distorções do funcionamento interno deste poder do que
através da qualidade do processo de seleção dos políticos

 

ma pesquisa do Cebrap questio-
na a teoria segundo a qual o

processo de seleção dos parla-
mentares seria o responsável pelo
bom oumaufuncionamentodo Con-
gresso. A partir desta análise, o
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mento desseI Poder.

Grande
parte dos pro-
hiemasdoPo-
der Legislati-
vo brasileiro,
diferente do

d que se pensa,
não está no

1	 1 processo de
Sele ç ão dos
políticos que
irão compor

as Casas Legislativas - na qualidade desses parla-
mentares ou do voto dos eleitores. A baixa eficiência
do Legislativo pode ser melhor entendida, flO Brasil,
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em função das formas internas de funcionamento do
Poder.

Outro problema enfrentado pelo Legislativo
brasileiro é o de que, nos últimos tempos e ainda hoje,
boa parte da iniciativa legislativa não está nas suas
mãos, mas, sim na do Executivo. Sempre, então, que
participa do processo político, ele aparece como se
estivesse criando obstáculos ao funcionamento do
Poder Executivo. Além disso, por sua própria nature-
za, o Legislativo é mesmo niais lento que os demais
Poderes, pois é onde as negociações políticas se
explicitam, e este é um processo que demanda tempo.

Estes são alguns dos pontos observados pelo
cientista político Fernando de Magalhães Papaterra
Limongi, no trabalho elaborado em conjunto com a
professora Argelina Figueiredo, para o Centro Brasi-
leiro de Análise e Planejamento (Cebrap), intitulado
"Terra Incógnita: O Funcionamento do Congresso
Brasileiro ".

PhD em Ciência Política pelo Departamento de
Ciência Política da Universidade de Chicago e pro-
fessor da Universidade de São Paulo, Fernando
Limongi fala, nesta entrevista para a Revista do
Legislativo, sobre as principais conclusões deste tra-
balho.
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Revista do Legislativo - O que levou
o Cebrap à decisão de estudar o Con-
gresso?
Fernando Umongi - A melhor pista
está no próprio título do projeto, "Terra
Incógnita: O Funcionamento do Con-
gresso Brasileiro", ou seja, a
constatação inicial que deu origem ao
projeto é que o Congresso brasileiro é
muito pouco estudado e muito pouco
conhecido- Há muitas conclusões ou
inferências sobre o Congresso brasilei-
ro a partir de evidências de cunho
jornalístico ou a partir do comporta-
mento eleitoral ou do que se acha dos
partidos... Enfim, há muito julgamento
sobre o Congresso, mas pouco estudo
específico, empiricamente subs-
tanciado, a respeito dele. Então, preen-
cher essa lacuna foi o primeiro motivo.
Obviamente, não haveria razão de estu-
dar um Congresso, por exemplo, num
regime autoritário. Dito de outra ma-
neira, a redemocratização, a recupera-
ção de muitos dos poderes do Congres-
so, que lhe haviam sido subtraídos ao
longo do regime autoritário, também
justifica o tema. O Congresso passa a
ser, com a nova Constituição, um par-
ceiro, um pólo do sistema político mui-
to mais importante do que era, um pólo
fundamental, haja vista que boa parte
das avaliações sobre o sistema político
brasileiro aponta o Congresso como
um dos nós, um dos problemas a serem
resolvidos na reforma constitucional.

RI - Que procedimentos e fontes de
pesquisa foram utilizados? Há desdo-
bramentos à vista?
Límongi - As fontes de pesquisa, dada
a orientação tomada por nosso traba-
lho, são fontes primárias, basicamente,
o Diário do Congresso Nacional e o
banco de dados do Prodasen, onde es-

tão arquivadas a tramitação das matéri-
as e todas as informações a este respeito.
Obviamente, é necessária uma orienta-
ção teórica para poder usar esses dados.
E essa orientação nós buscamos na lite-
ratura especializada internacional sobre
o tema e no debate político nacional.
Quanto a possíveis desdobramentos, o
financiamento original da pesquisa está
por se encerrar e estamos procurando
fontes alternativas definanciamento para
aprofundar nosso estudo.

RI - O senhor aponta que os proble-
mas do Congresso não têm origem
apenas na legislação eleitoral e no
processo de seleção dos parlamenta-
res. Quais são os principais fatores
responsáveis pelo descrédito do Poder
Legislativo? Há fatores externos rele-
vantes?
Limongi - De fato, a perspectiva do
nosso trabalho, que tem como objeto de
pesquisa o funcionamento interno do
Congresso, é testar a teoria segundo a
qual o processo de seleção dos parla-
mentares seria o responsável pelo bom
ou mau funcionamento do Congresso. O
que temos constatado é que o Congresso
tem suas formas de funcionamento e que
boa parte destas formas de funciona-
mento independe do processo de sele-
ção. São fatores endógenos, fatores
organizacionais específicos do Legisla-
tivo brasileiro, que causam boa parte
dos problemas que resultam, vamos di-
zer assim, na sua baixa eficiência. De
fato, o Poder Legislativo no Brasil tem
baixa eficiência, usa mal os recursos
que tem, e poderia usá-los de maneira
mais adequada. Quanto aos fatores que
levam o Poder Legislativo ao descrédi-
to, seria complicado listá-los. Mas um
fator fundamental é a posição que o
Legislativo assume no sistema político.
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Na medida em que boa parte da inicia-
tiva legislativa não fica nas mãos do
próprio Legislativo, mas sim na do
Executivo, é como se o Legislativo
estivesse sempre contra a parede, na
beira do abismo. Então, sempre que o
Legislativo participa, de alguma for-
ma, do processo político, ele parece que
está criando obstáculos ao funciona-
mento do Poder Executivo. E o Execu-
tivo pode, muito facilmente, explorar
esse aspecto, dizendo, por exemplo:
"Tenho aqui a lei tal e estou mandando
para o Congresso. Agora é com ele, a
minha parte eu já fiz." E joga todo o
ônus no Congresso. Obviamente, o aces-
so à mídia do presidente é muito supe-
rior à do Congresso. Outro fator é que
o Legislativo, por sua própria natureza,
é um Poder mais lento. Funciona de
maneira descentralizada. Boa parte do
jogo político que, no Executivo, é feito
nos bastidores; no Legislativo, é feito
às claras. As negociações são mais
visíveis: isso é próprio do Legislativo.
Num certo sentido, a natureza do Poder
Legislativo, por ser mais mais aberto
para a opinião pública, leva a que ele
tenha, de fato, maior descrédito. Mas
isso não ocorre só no Brasil. Em quase
todos os países do mundo, o Legislativo
conta com má fama. E sempre mal
visto, é personalista, é lento.

RI— U senhor considera o grau
de transparência dos processos
legislativos, que está diretamente re-
lacionado com os fluxos de informa-
ção, dá a medida do desenvolvimento
institucional do Congresso. A partir
dessa ótica, como o senhor avalia o
Congresso brasileiro?
Iimong - Você toca num problema
essencial, que é o problema dos fluxos
de informação no interiordo Congresso

e no interior do sistema político, na
relação do Congresso com a Presidên-
cia da República. Como eu já disse, o
Legislativo, por sua própria natureza,
tende a ser o mais transparente dos
poderes. Então, o problema maior do
Congresso não é o de aumentar a trans-
parência: é o de aumentar, digamos, o
capital de informação própria de que
dispõe para participar do Sistema polí-
tico. Na atual situação, com uma asses-
soria parlamentar diminuta e uma ca-
pacidade técnica pequena, o Legislati-
vo não tem condições de competir com
o Executivo quando, por exemplo, che-
ga um projeto de lei. Vamos pegar o
exemplo do IPMF. O governo diz que
ele vai ter esses e aqueles efeitos sobre
a economia. Como o Legislativo pode
saber se o que o Executivo está dizendo
é correto ou não? A quem ele vai recor-
rer para chegar a essa avaliação? Esse
é um problema de informação. Para ser
um participante do sistema político em
iguais condições às do Executivo, o
Legislativo precisa ter fonte de infor-
mação própria, precisa ser capaz de
avaliar qual o efeito do IPMF sobre a
economia brasileira.

RL - E como alcançar essa
capacitação?
Limongi - Esse ponto diz respeito à
informação que cada um dos deputados
tem, ou pode vir a ter, ao participar do
Congresso. Um Congresso bem organi-
zado deve dar incentivo para que os
parlamentares se especializem e tenham
informações relevantes sobre determi-
nadas áreas. Deve ter especialistas em
tributação, em relações de trabalho,
especialistas pelas diferentes correntes
ideológicas. E mais: essas pessoas pre-
cisam ter, por interesse próprio ou por
interesse partidário, estímulo para co-
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locaressas informações àdisposição de
todos os parlamentares. Não podem
usar essas informações em causa pró-
pria. As comissões são justamente o
lugar onde os parlamentares podem
pensar em se especializar, em se dedi-
cara certas áreas de legislação. Agora,
há  risco de que, ao se especializarem,
as comissões passem a legislarem cau-
sa própria. A comissão que trata de
problemas agrícolas, porexemplo, pode
vir a ser ocupada só por proprietários
de terra, que passem a legislarem causa
própria, certo? Isso é um problema
organizacional. Ao dividir o trabalho e
chamar os especialistas para uma certa
comissão, é preciso, ao mesmo tempo,
controlar, fazer com que eles divul-
guem as informações.. Temos, então,
duas áreas a que a informação está mais
ligada: uma, que é ter um capital técni-
co, uma assessoria capaz de gerar in-
formações próprias no Congresso. Ou-
tra, que é levar os parlamentares a se
especializarem, no âmbito das comis-
sões, e assegurar que essa especializa-
ção seja benéfica para o todo. Acho que
essas são as questões que se colocam a
respeito das informações.

RL - Embora inserida num processo
de reconquista das liberdades demo-
cráticas, a Constituição de 88 mante-
ve nas mãos do Executivo um enorme
poder de interferir na atividade
legislativa. A que o senhoratribui essa
contradição? Que impacto tem isso
sobre os trabalhos e a imagem do
Congresso?
Limongi - De fato, a Constituição de
88 manteve nas mãos do Executivo um
grande poder legislativo: de iniciativa,
controle da agenda, etc. Em que medida
isso pode ser tomado como uma contra-
dição? Na medida em que, se a Consti-

tuição foi escrita por constituintes que
eram congressistas, eles não gostariam
de ceder poderes ao Executivo. Ejusta-
mente aí que reside o problema. Boa
parte dos constituintes, me parece, es-
tava habituada a um sistema político
em que o Executivo tinha todos os
poderes legislativos. Não lhes passaria
pela cabeça um sistema que não fun-
cionasse assim. Em segundo lugar, unia
boa parte da liderança parecia temer
que a contraposição entre um Executi-
vo fraco e um Legislativo forte levasse
a uma crise de paralisia, em que o
Congresso não conseguisse desempe-
nhar as funções que reivindicasse para
si, e a governabilidade do sistema ficas-
se emperrada. Na verdade, o diagnósti-
co pró-parlamentarista passa por aí...
E preciso evitar, justamente, a possibi-
lidade de um conflito entre esses dois
poderes. Na , erdade, essa foi umaCons-
titulção que procurou aliviar a possibi-
lidade de um estrangulamento, de um
conflito paral i sarne entre o Congresso e
a Presidência. Vale lembrar que boa
parte da literatura que trata da crise dos
anos 60 e da queda do regime democrá-
tico em 64 atribui a esse tipo de conflito
a derrocada do sistema. Então, é evitar
os erros do passado, nesse sentido. Isso
faz com que o sistema político passe a
funcionar com uma participação efeti-
va muito pequena do Congresso.

RL - Através de mecanismos COrno o
regime de urgência e de "instituições'
como o Colégio de Líderes, o Executi-
vo acaba por controlar a agenda do
Congresso... E passível evitar isso?
Como?
Limongi - Creio que, nesse ponto, o
principal são as medidas provisórias. A
forma como elas estão previstas na
Constituição, em especial a possibili-
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dade de reedição, enfraquece o Legislati-
vo, e muito. Esse é um poder demasiada-
mente grande na mão do Executivo, de-
masiadamente fácil de utilizar, quer di-
zer, não há por que o Executivo não usá-
lo. Esse poder excessivo precisaria ser
cerceado. Isso é de conhecimento dos
elaboradores da Constituição. As medi-
das provisórias são um instituto copiado
da Constituição italiana. Lá, ele é usado
da mesma maneira como está sendo usa-
do aqui. Portanto, não há surpresa de que
a medida provisória tenha sido usada da
forma como foi.

RL— Eo regime de urgência?
Limongi - Quanto ao regime de urgên-
cia, não creio que tenha de ser retirado. O
Poder Executivo precisa, quando neces-
sário, pedir urgên.cia, porém a
admissibilidade da urgência poderia ser
melhor usada pelo Congresso. Agora, a
urgência também é muito utilizada pelo
próprio Colégio de Líderes, como forma
centralizada de controle da agenda. A
participação efetiva dos parlamentares
só ocorrerá se houver um mínimo de
descentralização no Congresso. No ple-
nário, no momento de votar, a participa-
ção do parlamentar é bastante pequena,
bastante limitada. E onde o parlamentar
pode participar efetivamente? Ele pode
participar nas comissões. E onde o seu
peso relativo aumenta, onde ele tem uso
da palavra, pode negociar, etc. A agenda
do Congresso poderia ser feita de forma
mais descentralizada, a partir da defini-
ção de prioridades das próprias comis-
sões.

RI - O senhor também faz críticas ao
sistema de relatoria, que contribuiria
para esvaziar o papel das comissões
enquanto corpos coletivos. Existem al-
ternativas a esse sistema? Onde e como
funcionam?

Umongi - O sistema de relatorias é
totalmente individualizado, o trabalho
fica na mão de um parlamentar e não da
comissão. Para evitar isso, é preciso au-
mentar o poder da comissão enquanto
comissão, e esse poder só vai aumentar se
a comissão for o fórum de discussão e de
elaboração e aprimoramento dos proje-
tos de lei. Cada projeto de lei é uma
iniciativa individual. Com o sistema de
relatoria atual, o que acontece é que um
deputado A apresenta o projeto de lei, um
deputado B lê e remodela o projeto, e esse
projeto é que é aprovado ou não. Então,
não se tem a participação dos membros
da comissão na elaboração da lei. Acho
que o sistema de relatona individualiza-
do, como é praticado, tem origem nos
usos e costumes. Não adianta tentar mudar
isso com normais regimentais. E uma
coisa do costume. E é a valorização da
comissão que levaria a uma mudança.

RL - Em sua palestra na Assembléia de
Minas, o senhor disse que era preciso
tratar de adensar os vínculos de re-
presentação no Brasil. E que caberia
aos partidos políticos tomar iniciativas
nesse sentido. Como fazer isso?
Iimongi - Em primeiro lugar, cabe
esclarecer que esse não é o meu campo de
estudo no CEBRAP, não tem a ver com
o meu projeto. A questão remete a um
problema clássico da teoria da democra-
cia representativa. Há uma aspiração de
que, em um sistema representativo, esses
vínculos de representação sejam os mais
densos possíveis, no sentido de que o
representado tenha um controle, tão gran-
de quanto possível, do representante.
Agora, os problemas colocados por esse
tipo de relação são imensos, principal-
mente no mundo moderno. Existe um
problema de assimetria de informação
que dificilmente pode ser resolvido: o
parlamentar, ou o político, sabe muito
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mais coisa a respeito do seu trabalho -
que é fazer política, que é representar,
que é estar na direção dos negócios - do
que sabe o cidadão. E essas informações
não são repassadas à sociedade. Em al-
guns casos, isso ocorre deliberadamente;
em outros, nem tão deliberadarnente. Esse
é um problema grande, de difícil resolu-
ção. Não é que caiba aos partidos políti-
cos resolver, mas é que só através dos
partidos políticos isso poderia ser
equacionado de maneira satisfatória. Só
com partidos políticos fortes esse víncu-
lo representante/representado deixa de
ser tão individualizado como é hoje.

RI - O controle seria feito através dos
partidos?
li mong i - E,o que se quer é um coletivo
de representantes com mecanismos de
controle interno. Boa parte do controle
que o cidadão pode fazer sobre o seu
representante só tem lugar depois do fato
acontecido, é pós-fato. Quando o parla-
mentar está lá na Câmara, o cidadão
comum tem pouquíssimas possibilida-
des de dizer: "Não, não é isso que eu
queria. Você está dispensado de suas
funções..." Então, como boa parte desse
controle só é feita a posteriori, o cidadão
espera que, ao agir, o político se lembre
de que, na hora da eleição, ele vai ser
punido pelo eleitorado se fizer "a" ou
"b". Isso não vale, porém, para a maioria
dos casos de corrupção: se os ganhos que
o político tiver com a corrupção forem
muito altos, maiores até do que uma
possível punição do eleitorado de não
reelegê-lo da próxima vez, ele vai prefe-
rir esses caminhos escusos. Então, quem
precisa controlar o político, em parte, é o
partido.

RI. - E como é que o cidadão vai con-
trolá-lo?
Limong 1 - Vai controlá-lo na medida em

que punir o partido, essa figura impesso-
al, a quem a vida do parlamentar, do
político, tem de estar associada. Essa é a
forma possível de controle político atu-
almente. E na repetição da eleição, da
renovação do vínculo do representante-
representado, que o representado pode
exercer controle sobre o político. E é
nesse momento que ele tem de se rela-
cionar com o partido, e não com o polí -
tico individualmente. Na medida em que
o interesse do partido é o de continuar
elegendo representantes, é ele quem pas-
sará a controlaro político. Isso siirnifica,
contraditoriamente, uma certa
oligarquização, mas é necessário para
que se tenha uma democracia efetiva.
Surge aí, também, outro problema, que é
a relação entre os cidadãos e o partido: é
outro capítulo complicado, mas, ainda
assim, acredito que se avance um pouco
mais em termos do adensamento dos
vínculos de representação.

RL - Como vê o relacionamento do
Congresso com a mídia e com outros
segmentos formadores de opinião?
Limongi - Essa é uma questão extrema-
mente complexa. Uma reclamação cons-
tante do Congresso, das Assembléias
Legislativas ou de deputados é a de que
são incompreendidos e maltratados pela
mídia. E mais: que a mídia desconhece
seu verdadeiro trabalho, que apresenta
uma visão deformada do que fazem, etc.
Vamos encontrar essa mesma reclama-
ção em todas as instituições e grupos
profissionais. Ninguém entende tão bem
o que faz um certo grupo quanto o pró-
prio grupo. Assim, ele vai dizer que os
grupos externos não conhecem, não con-
trolam todas as dificuldades,
peculiariedades, especificidades daque-
le ofício, daquela atividade, etc. Nessa
relação, o Con gresso e as Assembléias -
sendo o que são, estando no centro do
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criar canais diretos de comunicação,	poderoso
como foi o caso do Diário da Reforma
Constitucional e do Diário da Consti-

poder político - têm uni problema mai-
or. A opinião sobre os políticos sempre
foi negativa em qualquer lugar do mun-
do. Desde que se começou a criar a
democracia moderna, os políticos são
malvistos, justamente por causa dessa
característica de exercer uma atividade
pública, voltada para o interesse públi-
co, e, ao mesmo tempo, ser uma profis-
são, com interesses privados em jogo.
Obviamente todo mundo tem a sua opi-
nião. Além desses problemas gerais,
tem um específico, que é brasileiro:
como o Congresso e as outras Casas
Legislativas tiveram suas funções cas-
tradas nos últimos tempos, vive-se, ago-
ra, todo um processo de readequação,
de refortalecimento, de adaptação dos
próprios políticos às suas novas ativi-
dades. Ao fazer isso, eles se defrontam
com um Executivo bastante poderoso e
que, portanto, reforça o debilitarnento
do Congresso. Tem essas especificidades
que são dadas.

RL-O senhor acha importante desen-
volver políticas, instrumentos ou pu-
blicações, visando melhorar ofluxo de
informações para esses públicos?
Limongi -Primeiro, eu diria que a rea-
ção dos congressistas a esse problema
tem sido um tiro pela culatra. Preocupa-
dos com que a mídia oferece, o Congres-

cct 1 anic1 . nAr, A. fr.rm, ii,ct ,ninta

tuinte. Então, é produzido, no interior
do próprio Congresso, um noticiário
que se pretende isento. Isso na opinião
dos parlamentares. Mas o que aparece
para a opinião pública? Aparece como
mais um abuso: "Olha esses caras ten-
tando nos passar essa história de que
eles são trabalhadores, de que eles real-
mente tem uma atividade..." Essa não é

uma boa estratégia. A outra alternativa,
que não é boa também, é a de se defron-
tar, se confrontar.

RI —O que poderia serfeito, então?
Limongi —Do ponto de vista normativo,
quanto maior o fluxo de informações
entre o Legislativo e o público, tanto
melhor. O ideal é que os cidadãos este-
jam plenamente informados sobre o que
o Congresso e as outras Casas Legisla-
tivas estão fazendo. Mas esse é um ideal
praticamente inatingível, porque as pes-
soas estão cada vez mais voltadas para
as atividades privadas do que para o
mundo público. Hoje, a consagração do
homem se dá na esfera privada, na ativi-
dade econômica- A realidade do mundo
moderno é que a importância das coisas
públicas, do debate público, não é que
seja secundada, mas não é primordial na
cabeça das pessoas. A prioridade das
pessoas não é participar. Eu recomenda-
ria, se pudesse recomendar, na posição
de assessor do príncipe, que a visão
negativa do Con gresso fosse combatida
com o refortalecimento do Legislativo.
A prioridade não deveria ser a de mudar
a imagem a partir de canais alternativos
ou especialmente desenhados para uma
melhor comunicação. Há canais sufici-
entes de comunicação. Eu me concentra-
ria no pólo das atividades. Sabemos que
o Congresso tem problemas orga-
nizacionais, problemas internos que pre-
cisam ser resolvidos para que o seu
funcionamento seja mais efetivo, mais
de acordo com a expectativa da socieda-
de. Pode ser que eu esteja enganado, mas
a prioridade, na minha opinião, deve ser
a de pensar quais os formatos
organizacionais, próprios, específicos a
uma organização com as inúmeras pecu-
liaridades do Legislativo, para que sua
participação nas políticas públicas vies-
se a se tornar mais efetiva.
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RESULTADOS

Os fóruns técnicos e seminários promovidos pela Assembléia
tornaram-se um espaço institucional de participação da sociedade
na elaboração de projetos. Essa interação já resultou em sete leis,
que disciplinam importantes setores da vida do Estado

SOCIEDADE INTERFERE NO
PROCESSO LEGISLATIVO

r L---

O s seminários legislativos e fóruns técnicos
promovidos pela Assembléia de Minas, a partir de 1992,
revelaram-se um instrumento eficaz para o alcance de
dois objetivos: integrar a sociedade às iniciativas do
Poder Legislativo e fundamentar, de maneira ampla e
consistente, a elaboração de projetos relevantes para o
Estado.

De março de 92 a março de 94, os seminários e
fóruns da Assembléia mobilizaram centenas de entida-
des e pessoas interessadas nos temas colocados em
debate, representantes das classes empresarial e traba-
lhadora, dos poderes públicos e da área acadêmica,
gerando subsídios indispensáveis à formulação de nor-
masjurídicas condizentes com a realidade e as demandas
expressas da sociedade mineira.

Resultaram desses eventos e do posterior trabalho
parlamentar de sistematização e aperfeiçoamento das
propostas neles apresentadas leis estaduais que vieram
estabelecer parâmetros, diretrizes e metas para os se-
guintes setores: agricultura, saneamento básico, cultura,
recursos hídricos e inspeção de produtos de origem
animal.

Agricultura - Um dos braços tradicionais da
economia do Estado, responsável hoje por cerca de 10%
da produção nacional de grãos, a agricultura mineira
sempre foi carente de mecanismos de estímulo e susten-
tação. Os problemas crônicos do setor, manifestados de
forma recorrente, levaram a Assembléia a realizar, em
março de 1992, o Seminário Legislativo "Minas Terra".

REVISTA IX) LEGISLXI1VO 31



SOCIEDADE INTERFERE NO PROCESSO LEGISLATIVO

Representantes de 22 entida-
des, incluindo produtores, tra-
balhadores e técnicos de instituições
governamentais, discutiram ampla-
mente com os parlamentares os
problemas da área, apresentando ao
final do evento um documento com
175 propostas e a reivindicação de
uma lei específica para disciplinar a
interferência do poder público na ati-
vidade agrícola.

Integradas, em sua maioria, ao
anteprojeto que passou a tramitar
na Casa, essas propostas resultaram
na Lei n° 11.405, de 28/
1/94. Foi a primeira nor-
ma jurídica produzida a
partir de um seminário
legislativo no Estado.

Merecem desta-
que na lei o dispositivo
que criou o Conselho
Estadual de Política Agrí-
cola (Cepa) e o que
estabelece o Fundo Esta-
dual de
Desenvolvimento Rural
(Funderur), instrumentos
indispensáveis à execu-
ção de unia política
agrícola e que suscita-
ram acaloradas discussões, tanto no
seminário quanto na apreciação do
projeto pelos deputados.

O Cepa, órgão deliberativo res-
ponsável pela definição das ações
governamentais para aagriculturami-
neira, tem em sua composição, além
dos órgãos estaduais vinculados ao
setor, representantes das áreas de pro-
dução (produtores e trabalhadores),
armazenamento, comercialização e de
outros segmentos organizados da so-
ciedade civil. A participação efetiva
desses segmentos representa um pas-
so importante para a democratização
da tomada de decisões na agricultura
mineira.

O Funderur, por sua vez, que
demandou lei específica para sua efe-

tivação, representa o atendimento a
uma reivindicação unânime do setor
produtivo rural, sempre às voltas com
o problema do financiamento.

Destacam-se também no texto
legal os mecanismos que garantem
tratamento especial do setor público
ao pequeno produtor e ao trabalhador
rural, exaustivamente defendidos du-
rante o seminário legislativo.

Saneamento básico—Uma das
faces visíveis dos problemas sócio-
econômicos de Minas são as carências

na área do saneamento básico. Cerca
de 21 % das moradias no Estado não
contam com canalização interna de
água; esse número sobe para 45% na
área rural e para 60% nas regiões
Norte, Jequitinhonha e Vale do Mu-
curi. Quanto à rede de esgotos, 46%
dos domicílios  não têm esse serviço; o
índice chega a 84% no Jequitinhonha
e a 87% na região Norte. Aproxima-
damente 43% das residências mineiras
não são beneficiadas com a coleta de
lixo.

Os efeitos dessas carências so-
bre a saúde da população são óbvios.
Diante desse quadro, entidades públi-
cas e privadas envolvidas com a
questão do saneamento se mobiliza-
ram e conseguiram incluir, na

Constituição Estadual de 1989, aobri-
gatoriedade de formulação de uma
política e de planos plurianuais para o
setor.

Onze dessas entidades se em-
penharam, posteriormente, junto à
Assembléia Legislativa, para que pro-
movesse uma ampla discussão sobre
as questões do setor. Daí surgiu o
seminário "Saneamento é Básico", em
junho de 92, reunindo 36 instituições
e centenas de participantes, vincula-
dos a órgãos públicos e privados, nos
níveis municipal, estadual e federal.

Dos debates que
se realizaram, che-
gou-se à conclusão
de que era necessá-
ria, para reverter a
situação de precari-
edade constatada,
uma intervenção
concreta do poder
público nos campos
institucional, políti-
co, financeiro e
social. Mais: que a
política de sanea-
mento básico do
Estado deveria es-
tar articulada com

as ações nas áreas de saúde, habita-
ção, desenvolvimento urbano e
educação, de forma a ser entendida
como ação de saúde pública somada
ao planejamento global da infra-es-
trutura urbana.

Resultaram do seminário duas
leis. Aden° 11.719, de 28/12/94, cria
o Fundo Estadual de Saneamento Bá-
sico, destinado a garantir recursos para
financiamento das ações do setor, in-
cluindo a drenagem urbana, coleta,
tratamento e disposição final do lixo e
o controle de vetores.

A Lei n° 11.720, da mesma
data, define os princípios e objetivos
da Política Estadual de Saneamento
Básico e institui o Plano Estadual de
Saneamento Básico, que deverá ser

Os seminârios e fóruns da
Assembléia mobilizaram
centenas de entidades e
pessoas, na discussão de
temas de interesse do
Estado
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baseado em estudos epidemiológicos
e nas demandas sociais e articulado
com os demais planos de desenvolvi-
mento do Estado.

Cultura - Tradicionalmente
deixada em segundo plano nas deci-
sões de investimento
e na distribuição or-
çamentária, a cultura
mineira sempre foi
marcada pela ótica
assistencialista em
suas relações com o
Estado. As ações do
poder público carac-
terizam-se, de modo
geral, como iniciati-
vas esparsas em
resposta a demandas
da sociedade, sem
um projeto definido
de interação com o
setor.

Para discutir a
situação da cultura
mineira e suas rela-
ções com o Estado, a
Assembléia promo-
veu, de agosto a
dezembro de 92, em
convênio com a Se-
cretaria da Cultura,	PC
cinco fóruns técni-
cos: "Documentação
e Informação—Arquivos, Bibliotecas
e Museus", "Patrimônio Cultural e
Natural - Memória e Esquecimento",
"Patrimônio Cultural e Natural - Es-
peleologia e Paleontologia", "Estado
e Cultura" e "Mecanismos de Finan-
ciamento da Cultura".

Representantes das várias áre-
as da cultura, com orientação de
especialistas de renome nacional, de-
bateram amplamente os temas
expostos nos fóruns técnicos, geran-
do os subsídios necessários à
elaboração, pela Assembléia, de pro-
jetos vinculados ao setor.

Duas leis se originaram desse
processo. A de n° 11.484, de 1116/94,
reestrutura o Conselho Estadual de
Cultura, dando-lhe funções delibera-
tivas e de acompanhamento das
atividades do poder público nessa área.
Constituído, paritariamente, derepre-

sentantes do governo e da sociedade
civil, o Conselho, na forma como foi
reorganizado, assume um papel fun-
damental no âmbito do sistema
administrativo do Estado relacionado
à cultura.

A Lei n° 11.726, de 30/12194,
dispõe sobre a política cultural no
Estado, define seus princípios e obje-
tivos, assim como normas específicas
relativas ao patrimônio histórico, ar-
tístico, arquitetônico, arqueológico,
paleontológico e espeleológico aos
arquivos, às bibliotecas e aos museus.

Espelhando os resultados dos

fóruns técnicos, essa lei abrange todo
o horizonte da cultura mineira em sua
relação com a administração pública.
E um instrumento essencial e impres-
cindível para que as ações oficiais
nesse campo possam atender às de-
mandas da sociedade.

o

pERjog
06

Recursos hídricos - A ques-
tão do gerenciamento dos recursos
hídricos era outra que, há muito tem-
po, demandava uma legislação
específica no Estado. Possuindo as
principais nascentes das bacias hidro-
gráficas do Brasil Oriental. Minas tem
enfrentado problemas internos e ex-
ternos com relação ao uso das águas.

Por outro lado, o Estado tem
ocupado posição de vanguarda nessa
área. Exemplo disso é a atuação da
Cemig, precursora das modernas em-
presas brasileiras de geração e
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is que regulam os
es da agricultura,
amento, cultura,
rsos hídricos e
açãO animal tiveras
rticípação da
?dade

distribuição de energia elétrica e a
primeira a obter, recentemente, licen-
ça ambiental integral para um de seus
empreendimentos, a hidrelétrica de
Nova Ponte.

Diante de grandes problemas e
potencialidades, o Executivo estadu-
al criou uma comissão especial,
composta de representantes de diver-
sas secretarias de Estado, empresas e
órgãos públicos e entidades não-go-
ver- namentais, para elaborar um
anteprojeto de lei para disciplinar o
uso dos recursos hídricos. Iniciando
seus trabalhos em 1991, essa comis-
são	concluiu	o
anteprojeto em mea-
dosde 1992.	As 1Contudo, o tra-
balho não foi setordevidamente encami-
nhado ao Legislativo, sane
na forma legal, certa-
mente por haver recui
divergências, no âm-
bito do Executivo, Ifl5j
quanto aos aspectos
institucionaisdamaté-	a
ria. O deputado
Roberto Amaral, en- SOCI
tão, apresentou à Casa
um projeto similar ao
da comissão. A tramitação desse pro-
jeto suscitou manifestações diversas
da sociedade civil e reafirmou o cará-
ter polêmico da matéria,
principalmente com relação aos prin-
cípios	do	desenvolvimento
sustentável.

A Mesa da Assembléia deci-
diu, diante dos impasses criados,
realizar um amplo seminário sobre o
assunto, o "Águas de Minas", que
reuniu, em outubro de 1993, cerca de
50 instituições, entre órgãos e empre-
sas públicas, entidades
não-governamentais e classistas, para
discutir as questões do setor.

Os subsídios gerados pelo se-
minário deram origem a várias

emendas e a um substitutivo para o
projeto, que finalmente desembocou
na Lei n° 11.504, de 20/6/94.

Os principais avanços da nova
lei são: criação do Conselho Estadual
de Recursos Hídricos, dos Comitês e
Agências de Bacias Hidrográficas, de
composição paritária entre os pode-
res públicos estadual e municipal e a
sociedade civil; introdução do mode-
lo usuário-poluidor-pagador;
destinação dos recursos financeiros
gerados pelo uso das águas às bacias
onde foram arrecadados, para o de-
senvolvimento, controle e proteção

dos recursos hídricos, conforme pro-
gramação aprovada pelo Comitê de
Bacia Hidrográfica; elaboração, acada
quatro anos, do Plano Estadual de
Recursos Hídricos.

A efetivação do Conselho, dos
Comitês e dos mecanismos institui-
dos pela lei garantirá as bases
necessárias a uma ação concreta do
Estado na preservação e utilização
nacional dos recursos hídricos em
Minas.

Inspeção de produtos de ori-
gem animal -A falta de uma legislação
específica regulamentando os servi-
ços de inspeção e fiscalização de
produtos de origem animal no Estado
levou o Conselho Regional de Me-

dicina Veterinária a procurar a As-
sembléia Legislativa, em dezembro
de 93, para a realização de um debate,
de âmbito nacional, sobre o assunto.

Decidiu-se pela realização de
um fórum técnico, com representan-
tes de entidades públicas e privadas,
federais, estaduais e municipais, liga-
das ao tema. O evento foi realizado
em março de 94, reunindo 170 técni-
cos, de 76 instituições, entre
universidades, órgãos públicos e or-
ganizações não-governamentais.

As proposições aprovadas pe-
las entidades foram convertidas em
um projeto de lei, apresentado con-

juntamente	pelas
comissões de Agropecu-
ária e Política Rural e de
Saúde e Ação Social.
Durante a tramitação do

projeto, o governador do
Estado encaminhou à As-
sembléia	outra
proposição, atribuindo ao
Instituto Mineiro de Agro-
pecuária	(IMA) a7) responsabilidade pelo ser-
viço de inspeção e
fiscalização dos produtos
de origem animal a cargo
do Estado. Os dois proje-
tos foram conciliados em
um substitutivo, que deu
origem àLei n° 11.812, de

23/1/95, ainda em processo de regu-
lamentação.

A lei define com clareza as atri-
buições do poder público na inspeção
e fiscalização sanitária de produtos de
origem animal produzidos e comerci-
alizados em Minas. Sua efetiva
aplicação, como defendida no fórum
técnico, assegurará a necessária qua-
lidade dos produtos mineiros frente a
um mercado consumidor cada vez
mais exigente e competitivo.

Colaboraram:
Pedro Chagas Lucca, Pedro Carlos

Garcia Costa, Francisco Mercedo
Moreira e Vânia Lúcia Baltar Bastos
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ELEIÇÕES 94

Um dos fatos mais instigantes das eleições de 1994 foi o grande número
de votos brancos e nulos, principalmente nas eleições proporcionais,
e a grande surpresa em Minas foi a virada, no segundo turno, do candi-
dato da coligação "Todos Por Minas", Eduardo Azeredo

O RESULTADO
DAS URNAS

As últimas eleições, que renovaram os
Executivos e Legislativos federal e estaduais, tiveram
como fato principal a vitória de Fernando Henrique
Cardoso, um conciliador responsável pela obra que
explica, em grande parte, os votos que recebeu: o
Plano Real, sinônimo de controle da inflação.

O brasileiro depositou em Fernando Henrique as
esperanças de que ele transforme este País. Minas o
elegeu com 65% dos votos válidos (Lula teve 22%),
com 8.837.261 eleitores (de um total de 10.601.160)
comparecendo às urnas no primeiro turno.

A grande surpresa no Estado foi a virada, no
segundo turno, do candidato da coligação "Todos Por
Minas" (PSDB, PTB e PL), Eduardo Azeredo,
invertendo, com 59% dos votos válidos, a quase
vitória de Hélio Costa, da coligação "Movimento
Popular Progressita" (PP, PFL e PPR), no primeiro
turno, com 48%. Essa virada se deveu, em parte, à
vitória de Fernando Henrique, cuja influência, no
segundo turno, também foi evidente em outros estados.
Em Minas, ficou mais claro para o eleitor, na fase final
da disputa, que Eduardo Azeredo era o candidato mais
afinado com o Real e seu idealizador.
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DEPUTADO ESTADUAL ELEITO	PARTIDO	NDE MUNIC
(por ordem de votação)

ROMEU QUEIROZ
JOSÉ HENRIQUE LISBOA
CARLOS MURTA
ERMANO BATISTA
ROLO ALOISE
MARCELO CECÉ VASCONCELOS
SEBA~1HIELVÉCIIO	 -
JOÃO LEITE
JOSÉ MIUTÃO
JAIRO ATAIDE
JOSÉ 8ONWÁCIO MOURAO
ANTONIO GENARO OLIVEIRA
SIMÃO PEDRO TOLEDO
MAURI JOSÉ TORRES
IVAIR NOGUEIRA
ELMO BRAZ
GLYCON TERRA PINTO
GERALDO SANTA!NA
LEOMOIO BOUCAS	 ..-
SEBASTIÃO NAVARRO VIEIRA
MARIA OLIVIA
OLAVO BILAC PINTO
BENGIDES
JOSÉ MIGUEL MARTINI
IBRAHIM JACCE
ALBERTO PINTO COELHO
WILSON TRÚPIA
JOSE FERRAZ
CLEUBER CARNEIRO	 .-
RELI' TARQUINIO
DJALMA DINIZ
PAULO PCTTERSEN
CARLOS WELTH PIMENTA
RONALDO VASCONCELLOS
WANDERLEY Avu.A	 -_--r'
GERALDO REZENDE
LUIZ ANTONIO ZANTO
ANDERSONADAUTO	 -
OIJNTO GODINHO
SEBASTIÃO COSTA
ANTONIO FELIPE ZEIIUNE
ALOIMAR RODRIGUES
PÉRICLES FERREIRA
MARCELO JERÓNIMO GONÇALVES
GILBERTO MARTINS PEREIRA
JOSE ARNALDO CANARINHO
JOSÉ aontwAcio TAMU
PAULO PIAU
UALMAR DA SILVA
AILTON VILELA
KE8L KIJUAIRA
PAULO SCHETTINO

TINHO
JORGE HANNAS
AGO	T

MARIA DE 8~
FRANCISCO RAMALHO	 _J
DILZON MEIO
JOSÉ BRAGA
ANTONIO JUUO
ANTONIO ROBERTO LOPES DE CARVALHO
JORGE EDUARDO VIEIRA
IRANI VIEIRA BARBOSA
TARCÍSIO HENRIQUES
ÁLVARO ANTONIO
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	 :nYj
DINIS PINHEIRO
GERALDO NASCIMENTO	 -4!lL
ALENCAR DA SILVEIRA JUNIOR
MARIA JOSÉ HIWEISEN
IVO JOSE DA SILVA
GILMAR MACHADO
DURVAL ANGELO ANDRADE
MA REGIS ALIAEE)A UM	 ---
ALUIR CRISTOVÃO CARDOSO
MARCOS HELENIO
RAUL LIMA NETO
ANWALDO ANTONIO DOS SANTOS

Fonte: TRE- MG. Manipulação dos dados: GerGncia-Geral de Sistemas e Into.mática- ALEMO
OBS.: Estão numeradas somente as cidades onde o deputado obteve pelo menos 1 voto. Percentual calculado em relação aos votos totais de cada candidato

PTB
PMDB
PP
PL
PUDE
PTB
PP
PSDB
P808
PFL
PUDE
PP
PTB
PMDB
POT
PP
PP
PMDB
PFL
PFL
P78
PFL
PDT
PSDB
PDT
PP
PV
PTB
PPL
PP
PFL
PP
P1
Pi-
PSDB
PMDB
PP
PMDB
P1.
PFL
PUDE
PP
P808
PDT
PP
PSDB
PTB
PFL
PTB
PPR
PUDE
FTP
PFL
PT8
PSOE
PSDB
PTB
PDT
PMDB
PMDB
PUDE
PSD
PUDE
PDT
P88
PSD
PT
PDT
PT
PT
PT
PT
pPS
PT
PT
PMN

0  1%
271
267
267
288
257
133
189
462
518
207
248
308
222
171
281
339
379
159
146
104
253
237
212
470
146
332
259
271
146
147
404
223
119
279
294
266ao
128
230
213
159
155
176
212
118
270
257
223
246
197
132
470
193
315
344
215
172
136
180
145
181
202
312
198
201
130
181
249
223
134
130
240
117
302
158
256

O RESULTADO DAS URNAS

Brancos e nulos - Um
dos fatos mais instigantes
do pleito de 94 foi o grande
número de votos brancos e
nulos, principalmente nas
eleições proporcionais
(Senado, Câmara Federal e
Assembléias Legislativas).
Em Minas, para o Senado,
8.761.190 votos, prati-
camente 50% do total
(lembre-se de que o eleitor
podia escolher dois can-
didatos), foram brancos ou
nulos. Para deputado federal,
foram 3.973.954, ou 45%
do total. E para deputado
estadual, 3.429.141, ou
39% do total.

Esses números, as-
sustadores, podem ter a
leitura de que a metade dos
eleitores não quis eleger
qualquer um dos 12
candidatos ao Senado, 45%
não quiseram optar por
nenhum dos 329 candidatos
(distribuídos por 20 partidos
e quatro coligações) a
deputado federal, e 39%
disseram não aos 721
candidatos a deputado
estadual (de 14 partidos e
três coligações).

Se a lei eleitoral levasse
em consideração a vontade
do eleitor em relação ao voto
branco e nulo (isso não
acontece porque os votos
brancos entram na
composição do quociente
eleitoral), seriam eleitos pelo
Estado apenas um senador,
29 deputados federais e 47
deputados estaduais. As
demais cadeiras ficariam
vazias.

Talvez esses números
venham demonstrar, de
forma	enfática,	a

TABELA 01

NÚMERO DE MUNICÍPIOS POR FAI
DEPUTADO E
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DE PORCENTAGEM DE VOTAÇÃO
íADUAL 1994	 TT >
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insatisfação do eleitorado

com a classe política,

insatisfação esta que vem

aumentando a cada eleição.

Em 1982, foram 10% os

votos brancos e nulos; em

1986, foram 19,8% para o

cargo de governador. Em

1990, registraram-se 27%

desses votos para deputado

estadual e 43% para

deputado federal. Para

governador, o índice foi de

33,8%, e para o Senado,

48,7%.

Naquele ano Minas

tinha 9.492.555 eleitores,

dos quais compareceram às

urnas 8.158.803, numa

abstenção de 14,1%. Em

1994 a abstenção no Estado

foi de 17%.

Concentração de votos

—Pelatabela 1, verificamos

como os votos dos

deputados são concentrados

em poucos municípios. A

maioria teve grande

percentual de votação em

apenas umaou duas cidades.

No caso dos deputados

estaduais, 27 dos eleitos

tiveram mais de 50% dos

votos em apenas uma

cidade, e 39 receberam

entre 20% e 50% em apenas

um município.

Esses dados demons-

tram que o voto distrital, de

certa forma, já é uma

realidade no Estado.

Macrorregiões - Minas

divide-se, para efeito de

planejamento, em oito

macrorregiões, sendo a mais

populosa e desenvolvida a

Macro 1 (Metalúrgica e

Campos das Vertentes).
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Tabela O

\	.)DEPUTADOS ELEITOS POR REGIOESPO ESTADO E PARTICIPAÇÃO DAS-- 
REGIOES NA POPULAÇÃO DO ESTADO 1994

MACRORREGIÕES NÚMEROS DE PERCENTUAL EM PARTICIPAÇÃO
(sub-regiões )	DEPUTADOS RELAÇÃO AO	PERCENTUAL

ESTADUAIS	TOTAL DE	NA
ELEITOS	DEPUTADOS	POPULAÇÃO

(%)	DOESTADO

1) METALÚRGICA E
CAMPOS DAS
VERTENTES

RMBH
Metalúrgica
Campos das Vertentes
Alto Aio das Velhas
Centro-Oeste

8,7

5) ALTO SÃO	 1	 13	 46FRANCISCO
6) NOROESTE	 8	 10,4	 8,9
7) JEQUITINHONHA	5	 6,5	 5,6
8) RIO DOCE	 8	 10,4	 9,6

TOTAL	 77	4	 100I 	100,0
Foste: Gerência de Comunicaçõs Social da ALEMG
Elaboraçêo: Gerência Geral de Consultoria e Pesquisai ALEMG.
Obs: As regiões sêo as majoritárias para a elerçõs do candidato,
e as informações foram prestadas pelos próprios deputados

2) ZONA DA MATA
3) SUL DE MINAS
4) TRIÂNGULO E ALTO
PARANAIBA

Triângulo
Alto Paranaíba

	

28	 36,4

	

19	 68,0

	

5	 18,0

	

1	 3,6

	

1	 3,6

	

2	 7,5

	

8	 10,4

	

10	 13,0

	

9	 11,7

	

6	 67,0

	

3	 33,0

35,0

11,5
TTT	15,1

O RESULTADO DAS URNAS

Tabela 2

POPULAÇÃO E ELEITORADO DAS MACRORREGIÕES DO ESTADO	_J
MACRORREGIÕES POPULAÇÃO	%	ELEITORADO	%

1991	POPULAÇÃO	1994	ELEITORADO,'

Metalúrgica e Campos
das Vertentes
Mata
Sul de Minas
Triângulo e Alto
Paranaíba
Alto São Francisco
Noroeste
Jequitinhonha
Rio Doce
Total

	

5.476.467	34,8

	

1.848.066	11,5

	

2.420.831	15,1

	

1.394.288
	

8,7
	730.357	4,6

	

1.423.418	8,9

	

899.084
	

5,6

	

1.546.568
	

9,6

	

16.039.079
	

100,0

	

3.669.196	34,6

	

1.310.605	12,4

	

1.666.726	15,7

	

975.656
	

9,2

	

444.565
	

4,2

	

961.092	9,1

	

552.930
	

5,2

	

1.020.390
	

9,6

	

10.601.160
	

100,0

Fonte: TRE.MG e Gerência de Consultoria e Pesquisa da ALEMG
(Diagnostico das Regiões do Estado).

onde se concentram cerca de
35% do eleitorado do Estado
(tabela 2).

A seguir, em termos de peso
eleitoral, vêm as Macros III
(Sul), II (Mata), VIII (Rio
Doce), IV (Triângulo e Alto
Para.naíba), VI (Noroeste), VII
(Jequitinhonha) e V (Alto São
Francisco).

A Macro 1 foi a principal
fonte de votos para 28 dos
deputados estaduais eleitos
(mais de 113 do total), sendo
que a Região Metropolitana de
Belo Horizonte foi a maior
responsável por 19 vagas (68%
do total da Macro), seguida das
sub-regiões Metalúrgica (com
cinco), Centro-Oeste (dois),
Campos das Vertentes (um) e
Alto do Rio das Velhas (um).

A Macro III (Sul de Minas)
elegeu dez deputados; a IV
(Triângulo e Alto Paranaíba),
nove; as Macros II, VI e Vifi
(Mata, Noroeste e Rio Doce)
elegeram oito cada; a Macro
VII (Jequitinhonha), cinco; e a
Macro V (Alto São Francisco)
elegeu apenas um.

Podemos notar, pela tabela
3, uma considerável propor-
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cionalidade entre o
tamanho da população
e o número de deputados
eleitos, por região. As
exceções ocorrem no
Triângulo e Alto
Paranaíba, que ele-
geram 11,7% dos
deputados estaduais,
com 8,7% dapopulação
do Estado, e no Alto
São Francisco, que, com
4,6% da população,
elegeu apenas 1,3% dos
parlamentares.

Votação por ma-
crorregiões - Para o
cargo de governador, a
MACRO 1 (Meta-
lúrgica e Campos das
Vertentes) escolheu
Hélio Costa no primeiro
turno, com 38% dos
votos válidos, ficando
Eduardo Azeredo em
segundo lugar, com
37%. No segundo turno
venceu Eduardo Aze-
redo, com 65%, e Hélio
Costa teve 35%.

Para o Senado,
Virgílio Guimarães (PT)
votos válidos; Sérgio Ferrara (PDT),
18%; e Francelino Pereira (PFL), 17%.

Para deputado estadual, os eleitos
mais votados foram: Marcelo Cecé
(PTB), com 2,1% dos votos válidos
(38.291); João Leite (PSDB), com 1,8%
(32.121); Carlos Murta (PP), com
1,75% (31.604); Ivair Nogueira (PDT),
com 1,74% (31.430); e Wilson Trópia
(PV), com 1,6% (28.562).

Para deputado federal, foram:
Ademir Lucas (PSDB), com 6,2%
(95.267) dos votos válidos; Newton
Cardoso (PMDB), com 5,6% (86.309);
Aécio Neves (PSDB), com 5,1%
(79.401); Chico Ferramenta (PT), com
4,1% (63.265); e José Elias Murad
(PSDB), com 3,0% (45.689).

iNa MACRO 11 (Mata, para
governador, no primeiro turno, Hélio
Costa teve 48% dos votos válidos, e
Eduardo Azeredo, 19%. No segundo
turno, Eduardo Azeredo teve 57%, e
Hélio Costa, 43%.

Para o Senado, Tarcísio Delgado
(PMDB) teve 28% dos votos válidos;
Francelino Pereira, 16%; e Virgílio
Guimarães, 14%.

Para deputado estadual, os eleitos
mais votados foram: Sebastião Helvécio
(PP), com 5,3% dos votos válidos
(33.057); Ibrahim Jacob (PDT), com
4,6% (28.823); Bené Guedes (PDT),
com 4% (24.997); Elmo Braz (PP),
com 3,8% (23.740); e Sebastião Costa
(PFL), com 3,7% (22.802).

Para deputado federal, tuiani;
Danilo de Castro (PSDB), com 8,2%
(48.858); Paulo Delgado (PT), com
7% (41.596); Genésio Bernardino
(PMDB), com 2,7% (16.309);e Sérgio
Naya (PP), com 2,6% (15.532).

Na MACRO III (Sul de Minas),
para governador, Hélio Costa teve 56%
dos votos válidos no primeiro turno, e
Eduardo Azeredo, 23%. No segundo
turno, Eduardo Azeredo teve 56%, e
Hélio Costa, 44%.

Para o Senado, os mais votados
foram Francelino Pereira, com 21%;
Arlindo Porto, com 14%; e Aluísio
Pimenta, com 13% dos votos válidos.

Para deputado estadual, os eleitos
mais votados foram: Rêmolo Aloise
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(PMDB), com 4,4% (36.578); Simão
Pedro Toledo (PTB), com 4,2%
(34.894); Sebastião Navarro Vieira,
com 3,8% (31.322); Bilac Pinto, com
3,4% (28.273); e Antônio Zeitune, com
3,2% (26.732) dos votos válidos.

Para deputado federal, foram: Carlos
Melies (PFL), com 7,4% (54.157);
Carlos Mosconi (PSDB), com 6,9%
(50.501); Roberto Brant (PTB). com
3,4% (25.027); Sérgio Naya(PP), com

2,9% (20.923); e Eliseu Resende (PFL),
com 2,7% (19.750),

Na MACRO IV (Triângulo e Alto
Paranaíba), para governador, no
primeiro turno Hélio Costa teve 62%
dos votos válidos, e Eduardo Azeredo,
17%. No segundo turno, Eduardo
Azeredo teve 57%, e Hélio Costa, 43%.

Para o Senado, Arlindo Porto teve
30% dos votos válidos, seguido de
Francelino Pereira, com 23%. e Virgílio

Guimarães, com 12%.
Para deputado estadual, os eleitos

mais votados foram: Leonídio Bouças
(PFL), com 5,5% (29,525) dos votos
válidos; Romeu Queiroz (PTB), com
5,3% (28.449); Luiz Antônio Zanto
(PP), com 5,1% (27.691); Anderson
Adauto (PMDB), com 5% (26.965); e
Geraldo Rezende (PMDB), com 4,9%
(26.557).

Para deputado federal, foram:

Tebeia 4

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS PARTIDOS NO ESTADO
E NAS MACRORREGIOES -1994

GOVERNADOR (12 TURNO)

PARTIDOS ' ESTADO	 MACRORREGIÕES
OU	 -
CQLIGA-
ÇOES	 %	1	II	III	IV	V	VI VII	VIII

9,6

13,0

7,9

8,1

8,6

8.1

	

18,4	15,4

	

11,8	18,7

	

13,5	16,2

	

12,8	15,2

	

12,2	15,4

	

12,9	18,3

	

3,8	5,7

	

4,5	8,8

	

3,3	7,8

	

3.2	13,2

	

3,4	114

	

4,1	10,8

26	
MI

 

o

4,2	8.2

6,0	9,1

6,3	8,1

8

6,9	10,4

38,7

30,9

tPAN '	0,3	36,1

PRONA	 0,8
	33,3

	

0,5	30,2

PsD	 1,1	28,5

Fonte: TRE-MG. EIabOreçO dos dados: G.ÓnCIe de IntormbCs e
GerAria de Consuttona e Pesquisa da ALENG.
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V
2,3
3,6
4,6
3.2
2,4
2.8
3,7
3,9
3;4
4.1
2,9
8,0

IV

8,3
4,9

11,9
8,1
7,2
9,3
9,7
9,8
9,4
6,7
8,1

19,1

III

12,4
11.1
16,3
19.8
18,2
19.6
19,2
18.6
17,5
19.3
12.1
13,8

	

VI	VII

	

5,4	3,8

	

5,0	2,8

	

11,9	5,0

	

5,9	3,5

	

4,3	2,1

	

7,6	5,1

	

8,4	4,9

	

9,3	5.1

	

9,3	5,8

	

10,6	7.1

	

6.0	2,8

	

10,9	3,0

	

46,7	11,3

	

58.9	7,3

	

32,9	' 9,7

	

42,7	8.5

	

22,2	39,5

	

26,9	10,7

	

33,2	12,1

	

33,0	11,0

	

31,7	13,8

	

25.8	12,7

	

50.0	10,6

	

31,8	7,1

-1

Fc,-e TRE-MG Elaboração: Gerência de loto, oatica e Gerência
de Consultoria e Pes quisa da ALEMG
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Odelmo Leão (PP), com 15,3%
(79.083); Zaire Rezende (PMDB), com
10,3% (53.127), Romel Anízio (PP),
com 8,2% (42.251); Hugo Rodrigues
(PFL). com 7,6% (39.158); e Raul
Belém (PP). com 7,6% (39.147).

Na MACRO V (Alto São
Francisco), no primeiro turno Hélio
Costa teve 52% dos votos válidos, e
Eduardo Azeredo, 30%. No segundo
turno, Eduardo Azeredo teve 62%, e

Hélio Costa, 381/6.

Para o Senado, os mais votados
foram Arlindo Porto (30,5%),
Francelino Pereira (22qc) e Virgflio
Guimarães (10,8%).

Para deputado estadual, os eleitos
mais votados foram: Hely Tarquínio
(PP), com 9,6% (23.122) dos votos
válidos; Maria Olívia (PTB), corri 7%
(16.918);e Roriteu Queiroz(PTB), com
2,4% (5.780).

Para deputadu federal, foram.
Antônio do Vaile Ramos (PMDB).corn
15 14 . (30939); Newton Cardoso
(PMDB), com 13% (26 101); Roberto
Brant(PTB). com 7.3% (14.815); Jaime
Martins (PFL), com 44% (8.949); e
Annando Costa (PMDB), com 3,7%
(7.499).

Na MACRO VI (Noroeste), Hélio
Costa teve 56% dos votos válidos, e
Eduardo Azeredo. 24. no primeiro

Tabela 5

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS PARTIDOS (COLIGAÇÕES) NO ESTADO
E NAS MACRORREGIÕES - 1994

GOVERNADOR (22 Turno)

ESTADO	 MACRORREGIÕES

COLIGAÇÕES	 1	II	III	IV	V	VI	VII VIII

CMPP	 36,8	31,3 12,5 17,4 13,3 3,9 8,4 4,6 8,6

TMP'	 52,2	40,8 11,7 15,9 7,1 4,5 7,9 4,1	8,0
Forte TRE MG Eiaboraçdo: Gereria de loto,m5tca e
Ge6nca de Cosultor,a e Pesquisa da ALEMG

Tabela 6

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS PARTIDOS NO ESTADO
E NAS MACRORREGIÕES - 1994SENADOR

5 -'

ESTADO	 MACRORREGIÕES
PARTIDOS

	

it	6,9
11,7

& 20,0
10,0
8,5
3,3

	

4	1,4
1,5

	

4	1,6
4,3

15,5
16,1

PC do B
PDT
PFL
Pi-
PMDB
PMN
PRONA
PRP
PSc
PSD
PT
PTB

VIII

9,7	16,3
7,8
8,5
4,2

18,1
8,7
8,8
9,2

11,9
7,4
6.1

RE'vISTA txJ LEGISI.ATIVO 41



O RESULTADO DAS URNAS

turno. No segundo turno, Eduardc
Azeredo teve 57%, e Hélio Costa, 43%

Para o Senado, Francelino Pereira
teve 29% dos votos válidos: Arlindc
Porto, 22%; e Virgílio Guimarães,
12%.

Para deputado estadual, os
eleitos mais votados foram: Jairo
Ataíde (PFL), com 7,4 17o (35.277);
Carlos Pimenta (PL), com 5,8%
(27.341): Aldimar Rodrigues
(PP). com 55% (25.844)
Gilberto Pereira (PP), com 5,4%
(25.696); e Cleuber Carneiro
(PFL), com 5% (23.479) dos votos
válidos.

Para deputado federal, foram:
Humberto Souto (PFL), com 23%
(87.712); José Saraiva Felipe
(PMDB), com 11% (42.741);
Eli seu Resende (PFL), com 5,7%
(21.879): Fernando Diniz
(PMDB). com 4,5% (17.266): e
Armando Costa (PMDB), com
3,7% (14.230).

Na MACRO VII (Jequi-
tinhonha). Hélio Costa teve 55%
dos votos válidos, e Eduardo
Azeredo, 20%. no primeiro turno.
No segundo turno, Eduardo
Azeredo teve e Hélio Costa,
44 c;.

Para o Sendu, Francclino
Pereira teve 27 1/4 , ; Arlindo Porto,
13%;eVirgílioGuimarães, 12%.

Para deputado estadual, os
eleitos mais votados foram:
Geraldo Santana (PMDB), com
13% (27.984) dos votos válidos;
Romeu Queiroz (PTB), com 1017c
(22,069); Péricles Ferreira
(PSDB). com 9 11c (20.612); José
Ferraz (PTB), com 7% (15.971);
e Carlos Murta (PP), com 4%
(9.454).

Para deputado federal, foram:
Newton Cardoso (PMDB), com
18% (36.001):José SaraivaFelipe
(PMDB), com 8,6"7c (17.063);
Vittorio Medioli (PSDB). com

5,9% (11.802); Danilo de Castro
(PSDB), com 5% (10.147); e Maurício
Campos (PL) com 4,3% (8.621).

Na MACRO VIII (Rio Doce), Hélio
Costa teve 53% dos votos válidos, e

PV	0,4	96,3 0,9
Fte: TREMG. Eboaço; G.*. de Womiica e Gorda
di ConsLhNOfl*• PasquiM da AL.EMG

íi 7,

Eduardo Azeredo, 21%, no primeiro
turno. No segundo turno. Eduardo
Azeredo teve 57%, e Hélio Costa, 43%.

Para o Senado, Francelino Pereira
teve 20% dos votos válidos; Virgí'lio

VII
	VIII

0,3 0,8
1,9 7,6
3,1	8,9
5,1 24,0
5,1	11,6
0,7 6,9
4,3 10,0
0,2 1,9

	5,1 	0,4	1,0	0,4	3,3

	

6,0
	

1,9	2,7
	1,2 4,8

	7,3 	1,6	2,0	0,6	2,7

	

8,2	5,6	6,9
	

1,7 1,3
	0,4 	0,5	4,2	0,2	2,9

	

16,2
	

0,8	1,4
	1,1	1,8

	12,4	4,1	3,4	1,5	5,6

	

7,7
	

1,7	8,2 4,9 4,4
	1,8 	0,7	2,1	0,3	0,9

	

9,8
	

2,4	5,1
	

2,9 9,1
	14,4 11,6	6,5	9,6	3,5

	

0,2 0,6	0,3 0,3 0,3

-

PARTIDOS ESTADO
II

PCdoB	0,4	31,8 16,0
PDT	5,6

	
42,1 116,4

PFL	6,5	21,1	9,9
PL	3,8

	
30,3 8,9

PMDB	9,7	23,1 12,3
1PMN	't1

	
49,0 L14,1

PP	8,2
	30,3 15,3

PPR	1,6
	

34,0 12,7
PPS	0,7	46,2 23,2
PRN	0,1

	
66,3	8,2

PRONA	0,2	57,0 13,1
PRP	0,7

	
57,3 11,7

PSB	0,5
	81,4	6,9

PSC	0,5
	

73,1	1,9
PSD	1,6

	64,8	2,4
PSDB	6,9

	
49,7 13,7

PSTU	0,1	83,6	3,2
PT	6,5

	
48,9 11,8

PTB	6,3	22,8	8,8

20,4
9,0

15,6
7,5
3,6
3,7
5,8
9,8
7,5

10,0
22,9

1,1

Tabe'a 7

PARTiCIPAÇÃO PERCENTUAL DOS..,PARTIDOS NO ESTADO
E NAS MACRORREGIOES - 1994

DEPUTADO ESTADUAL

MACRORREGIÕES

	

III	IV	V	VI
	1,3 28,6	0,4 20,9

	

10,2	7,7 4,3	9,8
	25,5 10,0	6,0 15,5

	

15,5	5,7	1,8	8,8
	24,1	9,6	4,5	9,7

	

3,2 23,5	1,0	1,6
	11,1	10,3	5,8 13,0

27,8 22,0 0,9 0,6
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Guimarães, 15%; e Arlindo Porto, 13%.
Para deputado estadual, os eleitos

mais votados foram: José Henrique
(PMDB), com 8% (35.327); Bonifácio
Mourão (PMDB), com 6,8% (31.352);

Ermano Batista (PL), com 6% (27.488);
O1intoGodinhoPL), com 4%(l 8.147);
e Kemil Kumaira (PMDB), com 4%
(18.084) dos votos válidos.

Para deputado federal, foram:

Ronaldo Perim (PMDB), com 9%
(38.923); Israel Pinheiro Filho (PTB),
com 5% (21.296); João Domingos
Fassareila (PT), com 4,8% (19.859);
José Rezende de Andrade (PTB), com

3,9% (16.129); Mauro
Ribeiro Lopes (PFL), com 3%
(12.602); Chico Ferramenta

o	(PT), com 2.9% (12.092);
Eliseu Resende (PFL), com
2.7% (11.390); José Santana
de Vasconceilos (PFL), com
2,7%(1 1.214),elbrahimAbi-
Ackel (PPR), com 2,6%
t11.066).

Votação por partidos
nas macrorregiões - Quando,
pela tabela 4, verificamos a
distribuição da votação por
partidos ou coligações nas oito
regiões, vemos que no primeiro
turno, para governador, a
coligação "Todos PorMinas",
puxadapelo PSDB, teve 53%
de seus votos na Macro 1, e a
"Frente Minas Popular",
liderada pelo PT, teve 16%,
demonstrando o apoio dessa
região, onde estão con-
centrados li dos 21
municípios do Estado com
mais de 60 mil eleitores, aos
partidos considerados
progressita.s.

O "Movimento Popular
Progressista", tendo à frente o
PP, que foi vitorioso no
primeiro turno, teve apenas
31 % de seus votos na Ma-
cro 1. A coligação teve maior
peso relativo de votos no
Triângulo e Alto Paranaíba
(1 3 17c, para um contingente de
$ .7% dapopulação do Estado)
e flO Sul de Minas (19%, para
15 da população do Estado).

Votação expressiva ria
Niacro 1 teve também o
candidato do PMDB, José
Alencar: 39%.

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DOS PARTIDOS NO ESTADO
E NAS MACRORREGIÕES - 1994

DEPUTADO FEDERAL

PARTIDOS ESTADO

PCdoB	2,7
PDT	4 2,0
PFL	 8,0
PL	 1,6
PMDB	11,0
PMN	 4,0
PP	 7,8
PPR	 1,5
PPS	 0,2
PRN	 0,1
PRONA	0,2
PAP	 0,2
PSB	 0,2
psc	 0,1
PSD	 0,3
PSDB	4 9,7
PSTU	0,1
PT	 7,0
PTB	 4,5
Pv

MACRORREGIÕES
II	III	IV	\'	VI	VII	\/11I

81,0	5,2	3,4	2,9	1,1	3,7	1,3	1,5
32,8 20,4 18,1 5,4 5,2 11,1	0,7 6,4
20,7	9,8 26,0 11,5	3,7 18,1	1,9	8,3
61,7	8,2	2,8 2,0 1,1 2,2 19,0 13,0
24,3	11,0 16,1 10,8	8,410,9	8,2 10,4
62,0 15,1	8,7 1,5 4,8 2,8	1,3 3,8
27,2	12,7 10,8 28,6	2,1 5,1	3,4 10,2
16,1 33,9 13,1 13,9 1,2 11,7	0,6 9,5
80,9	2,6	2,4	1,1	1,1	3,5	1,2	7,2
54,3 11,0 14,8 6,6 2,5 4,0	1,7 5,1
53,3 12,0 15,2 6,5	1,8 2,6	0,8	2,7
36,6	2,2 26,2 0,9 24,9 7,0 0.7 1,4
42,8 28,9	5,1 12,6	1,0 2,6	1,6	5,5
40,8 50,8	3,4 1,6 0,5 0,9 0,8 1,2
64,9	6,6 11,3 4,8	0,9 7,1	1,2	3,2
49,5 12,3 18,0 6,5 3,2 3,4 4,5 2,6
77,8	4,5	8,3	2,6	1,7 1,8	0,7	2,8
48,3 17,5	9,4 7,1 2,1 4,2	2,5 9,0
33,8	9,6 18,9	3,8	6,7 7,2	4,9 15,2
75,0	4,7	8,2 2,1 2,4 4,7	1,3 1,8
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No segundo turno, o "MPP"
aumentou sua vantagem proporcional
no Triângulo e Alto Paranaíba, Zona da
Mata e Jequitinhonha (tabela 5).

Para o SENADO, na Macro 1
tiveram votação expressiva o PC do B
(47% dos votos do partido no Estado),
o PDT (59%), o PI- (43%) e o PT
(50%). (tabela 6).

O PMDB teve votação excelente na
Zona da' Mata (39% dos votos no
Estado) e no Sul (18%).

Até 25.000 eleitores
2
3
4
5
6
7
8

Total
De 25.001 a 40.000	1
eleitores	 2

3
4
5
6
7
8

Total
De 40.001 a 60.000
eleitores	 2

3
4
6
8

TOtal
Mais de 60.000
eleitores	 2

3
4

8

O PFL, primeiro colocado
(Francelino Pereira), teve resultado
acima da proporção da população nas
regiões Sul (16%), Triângulo e Alto
Paranaíba (12%) e Noroeste (12%).

O PTB, segundo colocado (Ari indo
Porto), teve votação expressiva no
Triângulo e Alto Paranaíba (19%), Alto
São Francisco (8%) e Noroeste (11%).

Para DEPUTADO ESTADUAL
(tabela 7), os partidos mais votados no
Estado, pela ordem, foram: PMDB

100
121
167

52
53
97

682	4.769.527 480
7
4
6

8
2

30	941.718	8,9
7
4
6
2
3

23,:	1.122.035	10,6
11

i

2

(10%), PP (8,2%), PSDB (7%), VI'
(6,5%), PFL (6,5%), PTB (6,3%) e
PDT (5,6%).

As regiões onde o PMDB teve
votação proporcional mais expressiva
foram: Sul (24%), Triângulo e Alto
Paranaíba (10%), Noroeste (10%) e
Rio Doce(] 2%). O PP foi relativamente
mais votado nestas regiões: Mata (15%),
Triângulo e Alto Paranaíba (10%), Alto
São Francisco (6%), Noroeste (13%) e
Rio Doce (10%).

O PSDB teve maior peso
proporcional de votos nas regiões
Metalúrgica (50%) e Mata (13%).

O PT, nas regiões Metalúrgica
(50%), Mata (12%) e Triângulo (10%).

O PFL, nas regiões Sul (26%),
Triângulo e Alto Paranaíba (10%), Alto
São Francisco (6%) e Noroeste (16%).

O PTB, nas regiões Sul (23%),
Triângulo e Alto Parana.íba(14%), Alto
São Francisco (12%) e Jequitinhonha
(10%).

O PDT, nas regiões Metalúrgica
(42%), Mata (16%) e Noroeste (10%).

Para DEPUTADO FEDERAL
(tabela 8), os partidos mais votados
foram, pela ordem: PMDB (11%),
PSDB (10%), PFL (8%), PP (7,8%) e
PT(7%).

O PMDB teve maior peso
proporcional nas regiões Sul (16%),
Triângulo e Alto Paranaíba (11%), Alto
São Francisco (8%), Noroeste (11%),
Jequitinhonha (8%) e Rio Doce (10%).

O PSDB, nas regiões Metalúrgica
(50%), Sul (18%) e Mata (12,3%).

O PFL, nas regiões Sul (26%),
Triângulo e Alto Paranaíba (12%) e
Noroeste (18%).

O PP, no Triângulo e Alto Paranaíba
(29%), Mata (13%) e Rio Doce (10%).

O PT, nas regiões Metalúrgica
(48%) e Mata (18%).

Tobel 9

FAIXA DE ELEItORAQO POR	íMACRORREOJAO NUMERO
DE MUNICÍPIOS E DEELEITORES - MINAS GERAIS - 1994

Tóta----

Municípios - É importante notar
que 682 dos 756 municípios mineiros,
ou 90% do número total no Estado, têm
colégio eleitoral igual ou inferior a 25

Total	 21	3.767.880	35,5
TOTAL DO Es_Tpo	 - 756	10.801.160 100,0
F'N: Gp*da	1is 1 P,i,a *	Sitlms
ds	.
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mil pessoas. Aí estão 4.769.527	Para deputado federal, o partido teve 5l%,e Hélio Costa, 38%,
eleitores, o equivalente a 45% do total mais votado foi o PMDB, com 13%,	Para o Senado, o PFL teve 11%; o
do Estado (tabela 9).	 seguido do PFL (9%), PSDB (8,3%), PTB, 8,1%; e o PT, 8%.

Nessa faixa, no primeiro turno Hélio PP (6,8%) e PTB (6,2%).	 Para deputado federal, o PSDB teve
Costa venceu com 35% do total de	Os municípios que possuem de 11%; o PFL, 10%; o PMDB. 8,6%; e o
votos, e Eduardo Azeredo teve 13%. 25.001 a 40.000 eleitores são 30 (4% PT, 7%.
No segundo turno, Eduardo Azeredo do total). Eles agrupam 8,9% dos	Para deputado estadual, o mais
teve 50%, e Hélio Costa, 39% (tabela eleitores, ou 941.718. A votação para votado foi oPMDB, com 14%, seguido
10).	 governador, nessas cidades, foi a pelo PP, com 12%, P1', com 9%, e

Para o Senado, os partidos mais seguinte: no primeiro turno, Hélio Co- PDT, com 8%.
votados foram o PFL, com 10%, e O sta teve 34%, e Eduardo Azeredo, 17 %;	 Na faixa de 40.001 a
PTB, com 7%.	 no segundo turno, Eduardo Azeredo 60.000 eleitores, encontram-se 23

PERCENTIJAL Dos PARTIDOS OU COLIGAÇÕES MAIS VOTADOS POR FAIXA
ELEITORAL E CARO - 1994 wil!]

Faixa
Eleitoral

de
Municípios

Até 25.000
Eleitores
(682 Muni-
cípios)

De 25.001
a 40.000
Eleitores
(30 Muni-
cípios)

Governador	Governador	Senador
Turno	22 Turno

Coligação % Coligação %	Partido %
mais	mais	 mais
votada	votada	votado

°MPP" 349	TPM 50,1
	

PFL 10,3
CTPM 12,7	UMPPÍ 386	PTB 7,3

PT	5,2

'MPP' 34,4	"TPM° 51,0
TPM 16,7	"MPP' 38,2

Deputado
Federal

Partido %
mais*votado

PMDB 13,0
PFL	9,0
PSDB	8,3
PP	6,8
PTB	6,2

Partdo %
mais*votado

PMDB 11,9
PP	8,5
PTB	8,3
PFL	6,8
PSDB	5,2

PMDB 14,0
PP	11,7
PT	8,8
PDT	8,0
PSDB	7,1

PFL 0,6	PSDB 10,8
PTB 8,1	PFL	10,1
PT	8,0	PMDB	8,6

PT	7,1
PP	5,8

De 40.001	MMPP" 32,0	TPM 54,3
a 60.000	"TPM' 17,1	MPP" 33,9
Eleitores
(23Muni-
cipios)

Acima de	"MPP" 30,1	"TPM" 54,1
60.000	"TPM" 26,1	'MPP- 35,2
Eleitores
(21 Muni-
cípios)

Forde:T1E. EDoaço: GerècIe de Infomálica a Garnda
de Consulto,ie e Peeqsa da ALEMG.

PT	8,9	PFL	11,7 PMDB 11,8
PFL 8,6	PSDB	9,9 PTB	8,5
PTB 8,0	PT	9,5 PSDB

	8,1
PMDB 9,2 PT

	
7,6

PDT	4,4 PP	6,3

PT 10,4	PSDB 10,9 PSDB
	8,5

PFL 9,8
	

PP
	

10,6 PT
	

8,5
PTB 8,9
	

PT
	

9,9 PP
	

7,6
PMDB
	

9,7 PFL
	

6,9
PFL
	

5,3 PDT
	5,9
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municípios (3%). Eles
totalizam 1.122035
eleitores, ou 11% do
eleitorado estadual.

No primeiro turno, o
"MPP" teve nesses
municípios 32% dos votos,
e o "TPM", 17%. No
segundo, o "TPM" teve
54%,eo"MPP", 34%.

Para o Senado, o mais
votado foi o P1', com 9%,
seguido pelo PFL, com
8,6%.e pelo PTB, com 8%.

Para deputado federal,
os mais votados foram: PFL
(12%), PSDB (10%), PT
(9,5%) e PMDB (9,2%).

Para deputado estadual
foram: PMDB (12%), PTB
(8,5%), PSDB (8%) e PT
(7,6%).

Nas 21 (2,8%) cidades com
eleitorado superior a 60 mil pessoas,
estão 3.767.880 eleitores, ou 35,5% do
total de Minas.

No primeiro turno, o "MPP" teve
nessa faixa 30% dos votos, e o "TPM",
26%. No segundo turno, o "TPM" teve
54%,eo"MPP," 35%.

Para o Senado, em primeiro lugar
ficou o P1' (10%), seguido pelo PFL
(9,8%) e pelo PTB (8,9%).

Para deputado federal, os mais
votados foram: PSDB (11%), PP
(10,6%), PT (10%) e PMDB (9,7%).

Para deputado estadual, foram:
PSDB (8,5%). P1' (8,5%), PP (7,6%),
PFL (6,9%) e PDT (6%).

A análise da votação por faixa
eleitoral mostra-nos que, à medida que
o tamanho dos municípios aumenta,
cresce a participação dos partidos
considerados progressistas. Para o
Senado, por exemplo, nas duas
primeiras faixas (até 40 mil eleitores),
o PT foi o terceiro colocado. Nas duas
últimas faixas (mais de 40 mil eleitores),
o PT passa para o primeiro lugar, sendo
que 62% de seus votos vieram desses
municípios.
46 REVISTA IX) LEGIsLvo

'	1
Para deputado federal, o PSDB e o

P1' ficaram entre os três primeiros
lugares nas duas últimas faixas
eleitorais, com 53% e 67% do total de
seus votos, respectivamente.

O PMDB e o PFL tiveram, nas duas
primeiras faixas (até 40 mil eleitores),
58% e 60% de seus votos,
respectivamente.

Para deputado estadual, na faixa de
municípios acima de 60 mil eleitores,
os partidos mais votados foram o PSDB
e o P1', ambos com 8,5% dos votos.
Nas duas últimas faixas, esses partidos
tiveram, respectivamente, 58% e 61%
do total de seus votos.

Nos municípios menores, o PMDB
teve 66% de seus votos, sendo 32% na
faixa de até 25 mil eleitores. O PP teve
58% de seus votos nas duas primeiras
faixas.

Região Metropolitana de Belo
Horizonte - A RMBH foi a única do
Estado em que Eduardo Azeredo venceu
no primeiro turno, com 43% dos votos
válidos, contra 33% para Hélio Costa.
Talvez se confirme novamente a idéia
de que as cidades de grande

.: ...

E.

concentração industrial são redutos
preferenciais dos candidatos chamados
progressistas.

Foi também na RMBH que o
candidato do PT ao Seriado ficou em
primeiro lugar, com 20% dos votos
válidos da região. Para deputado federal,
o partido mais votado foi o PSDB, com
30%, seguido pelo PT, com 16%. Para
deputado estadual, o PSDB ficou em
primeiro, com 15%,eoPTem segundo,
com 14%.

Com um eleitorado de 2.405.475
pessoas (21% do total do Estado), a
RMBH teve abstenção de 13% no
primeiro turno e de 15 17, o no segundo
turno. Para governador, no primeiro
turno, os votos brancos e nulos atingiram
24% e, no segundo turno, 11%. Para o
Senado, foram 44%; para deputado
federal, 41%; e para deputado estadual,
48%.

Colaboraram:

Fernando Maia Tepedino e Paula
Andréa Denigké Ribeiro (Gerência-
Geral de Siste,nas e Informática)



A NOVA COMPOSIÇÃO
PARTIDÁRIA EM MINAS

O PMDB permanece como a maior bancada
na Assembléia, e o PP registra o maior avanço

Assembléia Legislativa de Minas é composta,
hoje, por 77 deputados, pertencentes a 14 partidos.

Três coligações concorreram à última eleição: "Todos
Por Minas", congregando o PTB, o PSDB e o PL, que
elegeu 22 deputados: o "Movimento Popular
Pro2ressista", representado pelo PP, PFL e PPR, que
conquistou 21 cadeiras: e a "Frente Minas Popular",
abrangendo o PT, PV, PSB, PPS, PSTU e PC do B, com
11 parlamentares (tabela 1).

O PMDB permanece com a maior bancada na
Assembléia: 13 deputados, ou 1 7% do total. Em relação
à eleição anterior, o partido perdeu sete cadeiras (iniciou
a 12 Legislatura com 20 deputados, tendo, ao seu
término, 15) (tabela 2).

O maior avanço, contudo, foi registrado pelo PP, hoje
o segundo partido em termos numéricos na Assembléia.
Criado depois da eleição de 1990, o partido ganhou, ao
longo da última legislatura, 12 parlamentares, oriundos
de outras siglas partidárias. No pleito de 1994, elegeu 11
representantes.

A maior derrota dessa eleição foi do PRN, partido do ex-
presidente Fernando Coilor. Em 1990, sua bancada era de
Oito deputados, que, ao longo do mandato, transferiram-se
para outras siglas partidárias. Hoje, o PRN não tem
representantes no Legislativo estadual (tabela 2).

A renovação global na Assembléia Legislativa foi de 33
deputados, ou 43% das cadeiras.

Analisando a origem dos 33 novos parlamentares, vemos
que 20 delesjá ocuparam, pelo menos, um cargo público via
mandato popular (dez vereadores, oito prefeitos, um deputado
federal e prefeito e um vice-prefeito): sete possuem cargos
públicos na administração direta ou em autarquias e empresas
públicas (um diretor da Telemig. um da Cerni g. um chefe de
gabinete de prefeitura, um funcionário da Assembléia, um
superintendente regional da Caixa Econômica Federal, um
secretário municipal de Agricultura e um superintendente-
geral da Polícia Civil): há um presidente de sindicato de
trabalhadores, dois empresários, um aeroviário, um médico
e um produtor rural.

Ta,,In

ASSEMBL1A LEGISLATIVA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

COMPOSIGÃO PARTIDÁRIA - 1995.
N' DE DEPUTADOS

"TPM"	 22	 28,6
PTB	 10	 13,0
PSDB	 8 _	 10,4
PL	 5,2
'MPP'	-	21	 27,3
PP	 . 14,3
PFL	 9	______	11,7
PPR	 M#1	 1,3
PMDB	 13	 16,9FMPW	11	-	14,3
PT	 8	 10,4
PV	t.	1	 1,3
PSB	 1 	1,3
PPS	 e-	 1,3
PDT	 7	 9,1
PSD '1	2	 26
PMN	 1	 1,3
TOTAL	 77	i	100,0

Fo,'ie Gee	Cor'çaçac o.zi 1a ALEMG
Elaboaç,eGereca se ConsjI'o'o e POSQUSa ca ALEMC.

O PDT e o PTB também cresceram
bastante entre as duas últimas eleições.
Em 1990, o PDT conquistou apenas
três cadeiras, tendo ao final de 1994
duplicado a sua bancada, Na última
eleição, o partido obteve sete vagas.
O PTB, representado antes por seis
parlamentares, findou a legislatura
com 13, tendo agora dez deputados.

Não obstante tere leito o governador
do Estado, o PSDB contará apenas
com oito cadeiras na Assembléia -
uma a mais do que as obtidas em
1990.

O PT, que havia perdido dois
deputados ao longo da legislatura
passada, manteve sua bancada em
Oito deputados.

7J
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•cOMPOSÇÃO PIcA1MIt1E1!

COUGAGÃCW NUMERO DE

	

PARTI 	DEPUTADOS
.MPP a	17	32,1

	

PFL	 10	18,9
O	11,3

	

.. PPR	 1	 1,9

	

"S1D^B ____•_____. 
15,1	1	

-. Á
PL	 1 ______	1,9

-.	Ø,7
"FMP'	7 	13,2	-

.	 11,3
PCdoB	1	 1,9

- k. 3,8
PDT	 1 	1,9

r ?MN	 19
Fonte: Gerendi de Ccrnuntcaçlo Socal de ALEMO.
Elaboração: Gerónda de Consultaria e Pesquisa de AlENO.

CÂMARA FEDERAL COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA
DA BANC ADA MINEI RA 1991-1995

PARTIDOS	1991	 1995
(Início)	 (Nova Legislatura)

14
6	 10
6	 8
3	 7
6	 6

.rA 4 —a5...r4.a	 1
6

4	lia1

1	
1

..----

4
53	 53

.1
F,r. c..&.-,. ' C.r. ,fl$ SC,shl, ALEIjO

1,	• p...,	,

dois foram prefeitos; dois foram deputados estaduais e um
foi vereador), um foi duas vezes ministro de Estado
(Transportes e Fazenda), um foi secretário estadual de
Saúde, um foi presidente da CEF, um foi secretário-geral
do Ministério da Saúde, um foi diretor-geral da Polícia
Rodoviária Federal, um foi presidente de cooperativas de
café, um é médico e um foi consultor e gerente da Caixa
Econômica Estadual.

PMDB
PFL
PSDB
PTB
PT
PPR
PP
PL
PC do 
PDT
PMN
PSB
PRN
PDC
PDS
PAS
TOTAL

4L i

ti

A NOVA COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA EM MINAS

Tabela 2

ESTADA
RIA
Q  MIMAS	LJ

1$øl-1996

NÚMERO DE DEPUTADOS
PARTIDOS 12' Lsglslatura 12' Legislatura 13' Legislatura

flnao)	 Çrãdeo)	N'
PMDB	 20	 15	13	16,9
PFL	 7	 6	9	11,7
PSDB	 7	 8	8	10.4
PRN	 8
PT	 10	 8	8	10,4

	

1	 4	5,2
PDT	 3	 6	7	9,1
POc	1
PRS	 6
POS	 . 1
PMN	 2	 1	1,3
PTA	 .
PTB	 6	 13	10	13,0
Rsc
PSD	 2	2,6
PTdoB	 1
PV	 1	1,3
P58	 •.	 :,:!	 1	 1	1,3
PPS	 1	1,3
pp	.,.	.	.	..	12	11	14,3
PPR	 2	1	1,3

Fonte: Gerénoa de Comunicação Social da ALEMG.
Elaboração: Geréncia de Consultoria e Pesquisa da ALEMO.

Câmara Federal - A bancada de Minas Gerais
na Câmara Federal conta com 53 representantes,
distribuídos por 11 siglas partidárias (tabela 3).

Os partidos que tiveram melhor desempenho
na eleição para a Câmara Federal foram o PP,
que conquistou seis cadeiras; o PTB, que ampliou
sua bancada de três deputados, em 1990, para
sete; e o PFL, segundo maior partido em termos
numéricos, que também aumentou em quatro o
número de vagas (passou de seis para dez
deputados).

O PSDB, partido que mais cresceu no
Con gresso Nacional, ampliou de seis para oito o
número de parlamentares do Estado.

Dos grandes partidos, o PMDB sofreu a
maior redução: passou de 14 para 11 deputados,
mas ainda assim continua com a maior bancada
mineira.

O PPR, originado da fusão do PDS com o PDC, não
conseguiu, também, bom desempenho no Estado. O PDS
elegeu em 1990 dois deputados, e o PDC, um. Juntos,
conseguiram, agora, apenas uma cadeira (tabela 4).

Na Câmara Federal, a renovação dos representantes
mineiros foi de apenas 15 deputados, ou 28% do total.

Desses 15 deputados federais, sete já tiveram mandatos
populares (dois já foram deputados estaduais e prefeitos;
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PESQUISA

A divulgação de pesquisas eleitorais durante as campanhas
políticas pode influir na decisão de voto do eleitor?
Estes resultados podem ser manipulados? As pesquisas
expressam, de fato, a intenção de voto dos eleitores?

Prévias eleitorais e
a decisão do voto

Um dos temas discutidos durante as campanhas
eleitorais no Brasil diz respeito à necessidade de maior ou
menor controle legal sobre a divulgação dos resultados das
pesquisas de intenção de voto, realizadas no período que
antecede as eleições. Por trás dessa discussão, podem-se
identificar pelo menos três questões.

A primeira delas, talvez a que provoque menos
controvérsia, é se os resultados das prévias eleitorais de fato
expressam a distribuição das intenções de voto dos eleitores
no momento de realização da pesquisa. Especialmente os
candidatos mais mal colocados nas pesquisas, mas também
alguns analistas políticos, muitas vezes colocam em dúvida
a possibilidade de se prever a decisão do conjunto dos
eleitores a partir de entrevistas feitas com uma proporção,
normalmente muito pequena, da população com direito a
voto.

A segunda questão se refere à possibilidade de as
empresas de pesquisa, os meios de comunicação de massa
e os próprio candidatos ou seus assessores manipularem os
resultados das pesquisas de intenção de voto, de forma a
favorecer ou prejudicar determinadas candidaturas.

A terceira questão muitas vezes levantada é se as
prévias eleitorais influem sobre a decisão dos eleitores,
fazendo com que eles votem ou deixem de votar em um ou
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PREMAS ELEITORAIS E A DECISÃO DO VOTO

outro candidato.
As respostas alternativas a essas

três perguntas justificariam, para mui-
tos, a necessidade de se ter, ou não,
mecanismos legais para o controle da
divulgação dos dados de pesquisas de
intenção de voto. Se as prévias eleito-
rais não influenciam a decisão do elei-
tor, não haveria necessidade de contro-
le. Mas se influenciam e, mais ainda, se
as pesquisas nem sempre expressam a
realidade e se seus resultados podem
ser manipulados, haveria necessidade
de se criarem mecanismos legais mais
exigentes para a sua
divulgação.

A resposta à ter-
ceira questão é prova-
velmente a mais fácil
de ser dada. Certamen-
te a posição dos diver-
sos candidatos nas pré-
vias eleitorais éum dos
fatores, entre outros,
levados em conta pelo
eleitor ao fazer sua es-
colha. A informação a
respeito dos dados das
pesquisas provavel-
mente influencia o voto
de muitos eleitores e.
conseqüentemente, o
resultado das eleições.

Entretanto, saber qual a tendên-
cia do comportamento dos outros elei-
tores, conhecer as chances maiores ou
menores de os diversos candidatos se-
rem eleitos é um direito do cidadão. E é
perfeitamente legítimo e razoável que o
eleitor faça sua escolha orientado pela
percepção das chances de vitória dos
diversos candidatos. O eleitor pode per-
feitamente mudar a direção de seu voto
em função dessa informação: deixar de
votarem um candidato porque o perce-
be com menos chance de ser eleito e
escolher candidato preferido em segun-
do] ugar, com o intuito, por exemplo, de
dificultara eleição daquele que percebe
como o pior, embora seu voto seja

somente um entre milhares ou milhões
de eleitores.

Por outro lado, dificultar a di-
vulgação dos dados das prévias eleito-
rais com o argumento de que elas influ-
em sobre o voto não vai impedir que o
eleitor decida orientado pelas chances
percebidas de vitória dos diversos can-
didatos. Na verdade, o eleitor teria,
nesse caso, menos informação e, certa-
mente, perceberia de maneira distorcida,
porque baseada somente em sua obser-
vação cotidiana, as tendências de voto
dos outros eleitores e as chances relati-

vas de cada candidato ser eleito.
A divulgação das pesquisas de

intenção devoto só poderia serconside-
rada potencialmente danosa se fosse
possível afirmar, sem sombra de dúvi-
da, que seus resultados são usualmente
manipulados em função dos interesses
de certas candidaturas, ouse a dúvida a
respeito da eficácia prediti va da técnica
utilizada nas pesquisas de intenção de
voto fizesse sentido. Nenhuma dessas
afirmações, entretanto, sustenta-se.

A suposição de que empresas de
opinião pública manipulam sistemati-
camente os resultados de suas prévias
tendo em vista os interesses de seus
clientes, não é certamente razoável, No
Brasil, existem várias empresas con-

correndo no mercado de pesquisa. Nos
períodos eleitorais, a maioria delas rea-
liza, por encomenda de clientes diver-
sos, pesquisas nacionais, ao mesmo
tempo ou em momentos contíguos.
Assim, os resultados a que chegam
podem ser, em geral, comparados entre
si. Nessa situação, seu interesse, inde-
pendentemente de quem sejam seus cli-
entes e suas preferências eleitorais e
partidárias, é, muito provavelmente, o
de realizar da melhor forma seu traba-
lho, conseguindo a informação mais
confiável possível. Divulgar intencio-

nalmente dados incor-
retos, para favorecer
alguma candidatura, é
um risco muito grande,
que certamente nenhu-
ma empresa está dispos-
ta acorrer: ela seria ime-
diatamente denunciada
pelos concorrentes ou
pela imprensa, poderia
ficar desacreditada e
perder futuros clientes,
além de estar submeti-
da às sanções já
estabelecidas na lei elei-
toral brasileira.

Os grupos que con-
trolam os meios de co-

municação de massa poderiam ter inte-
resse em privilegiar seu candidato pre-
ferido, através da divulgação de dados
que lhe são favoráveis. Durante as cam-
panhas eleitorais, são muitas vezes de-
nunciados noticiários tendenciosos e
programações supostamente voltadas
para favorecer candidaturas, apesar do
risco que os meios de comunicação de
massa correm de perdera credibilidade,
a audiência ou os leitores. Por outro
lado, os próprios candidatos certamen-
te teriam interesse na divulgação de
resultados de pesquisas de intenção de
voto que são a seu favor. Em sua pro-
paganda eleitoral, eles muitas vezes
divulgam somente os casos em que
estão em melhor situação: a distribui-

Conhecer as chances
maiores ou menores de os
diversos candidatos serem
eleitos, através da tendência
do comportamento dos
outros eleitores, é um direito
do cidadâo
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ção das intenções de voto em certo tipo
de cidade, em alguma região do País ou
entre parte dos eleitores. Entretanto,
qualquer manipulação ou falsificação
dos resultados de prévias eleitorais com
o objetivo de ganhar votos, além de
também submeter a mídia e o candidato
às penalidades já
estabelecidas na lei elei-
toral brasileira, podem
ter efeitos contrários aos
intencionados: podem,
na verdade, criar uma
imagem negativa do
candidato entre os elei-
tores. Certamente, os
meios de comunicação
de massa e os candida-
tos não têm interesse
em ser denunciados
como manipuladores,
enganadores ou menti-
rosos.

Resta discutir a
primeira questão acima:
até que ponto as pes-
quisas realmente ex-
pressam a distribuição
das intenções de voto
no conjunto do eleito-
rado. E possível afir-
mar com bastante se-
gurançaque, a partir de
planos amostrais bem
construídos, os resulta-
dos encontrados na amostra estão perto
dos números reais da população, dentro
de uma proporção de erro especificado
(a margem de erro) e em uma porcen-
tagem, também especificada, das pos-
síveis amostras definidas da mesma
maneira (o nível de confiança). Na ver-
dade, a inferência feita para a popula-
ção a partir dos dados da amostra pode
fornecer mais segurança de que certa
proporção do eleitorado apóia determi-
nado candidato, do que se fosse feito
um recenseamento completo dos eleito-
res; no censo, não há erro de inferência,
mas outros tipos de erro de pesquisa

podem ocorrer em maior número: o
entrevistador anota informação errada,
eleitores não são entrevistados ou há,
por exemplo, erro na codificação e na
digitação do dado.

Uma amostra bem construída é
aquela que reproduz, em menor escala,

os diversos subgrupos do eleitorado.
De acordo com a teoria da probabilida-
de, só se consegue ter uma amostra
representativa da população se as pes-
soas a serem entrevistadas são
selecionadas de forma aleatória.

Um dos problemas que deve ficar
claro para os eleitores é que as empre-
sas de opinião pública, no Brasil como
em outros países, não utilizam, na mai-
oria das vezes, amostras estritamente
aleatórias nas prévias eleitorais. Pes-
quisas com amostras aleatórias são
muito caras, entre outras razões, por-
que levam um tempo muito maior para

serem realizadas. O que as empresas de
pesquisa estabelecem, em geral, é al-
gum compromisso entre a necessidade
de representatividade, de um lado, e a
disponibilidade de recursos financeiros
e de tempo, de outro. São, por exemplo,
selecionados aleatoriamente os municí-

pios em que a pesquisa vai ser realizada
e, em cada um deles, preenchem-se
cotas de entrevistados de acordo comas
proporções de eleitores dadas pelo cen-
soou pelos Tribunais Eleitorais, defini-
das em termos de variáveis como idade,
renda, escolaridade e local de moradia.

Com amostras por cotas não é
possível especificar, com antecedên-
cia, a margem de erro e o nível de
confiança da inferência. A única infor-
mação que se tem, resultante de pesqui-
sas realizadas nos Estados Unidos, é
que amostras por cotas implicam, em
média, o mesmo erro de pesquisas com
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Quanto maior o grau de
informação do eleitor

amostras aleatórias de tamanho três
vezes menor. Somente essa informa-
ção, empírica, sem justificativa teórica
possível, sustenta a afirmação de que a
margem de erro com a qual as empresas
de pesquisa trabailiain, no caso de amos-
tras por quotas, é, por exemplo, de 3%
ou 4% e o nível de confiança da
inferência é de 95%.

Esta última afirmação leva dire-
tamente à segunda questão, que deve
também ficar muito clara para os elei-
tores. Há limites ao que se pode afirmar
com segurança, a par-
tir dos dados de inten-
ção de voto, conside-
rando a margem de erro
e o nível de confiança.
Pode-se dizer, por
exemplo, que, dados
certo tamanho e forma
de construção da amos-
tra, há 95% de chance
de que a proporção de
eleitores que pretende
votar em certo candi-
dato varie entre x-4% e
x+4%, se a margem de
erro é de 4%, sendo x a
proporção encontrada
na pesquisa.

As conseqüências desses limites
são muito importantes. Uma delas éque
há certa chance, por pequena que seja -
de 5%, se o nível de confiança é de 95%,
por exemplo -, de a projeção estar
equivocada, independentemente de a
amostra ter sido bem construída e as
entrevistas bem conduzidas, verificadas
e fiscalizadas pelas empresas de pes-
quisa. Outra conseqüência é que se um
candidato obteve, por exemplo, 5%,
8% e 4% em pesquisas sucessivas, isto
não significa necessariamente que ele
cresceu e a seguir caiu na preferência
dos eleitores, se a margem de erro com
a qual se está trabalhando é de 4%, já
que aquelas variações estão dentro da
margem de erro, o candidato pode ter
continuado com a mesma proporção de

intenção de voto no eleitorado, da pri-
meira à última prévia. Se dois institutos
de pesquisa chegam a resultados que
são diferentes, mas dentro da margem
de erro com a qual trabalham, o que se
tem é mais confiança nos dados e não
uma contradição entre eles. Se a dife-
rença na proporção de eleitores que
apóiam dois candidatos está dentro da
margem de erro da pesquisa, é impossí-
vel prever qual deles terá mais votos -
essa é a situação de empate técnico, à
qual os institutos de pesquisa muitas

vezes se referem.
É possível propor como conclu-

são que, na divulgação e análise dos
resultados das pesquisas através dos
meios de comunicação de massas, o
máximo de informação seja difundida.
O eleitor tem o direito de saber, no
mínimo, aquilo que a legislação brasi-
leira atual exige que as empresas de
pesquisa registrem junto à Justiça Elei-
toral antes da divulgação dos dados das
prévias: quem contratou e financiou a
realização da pesquisa, qual a
metodologia utilizada (especialmente
como foi construída a amostra e o seu
tamanho - o que está relacionado com
a margem de erro e o nível de confiança
da estimativa), em que período a pes-
quisa foi realizada, a que área física (a

região, cidade ou estado) os dados se
referem e qual é  sistema de controle e
verificação, conferência e fiscalização
da coleta de dados e do trabalho de
campo. O problema é que o esclareci-
mento de todos esses itens nem sempre
parece possível, especialmente na mídia
eletrônica, dado o alto custo de cada
segundo de programação. Mas a suges-
tão é de que quanto maior o grau de
informação do eleitor sobre os dados e
o significado das pesquisas de intenção
de voto, mais ele terá condição de ana-

lisar as tendências do
processo eleitoral e, pro-
vavelmente, decidir au-
tonomamente como vo-
tar.

Pesquisas feitas no
Brasil mostram que es-
pecialmente os setores
de baixa posição social
são desinformados, de-
sinteressados e pouco
envolvidos no processo
político. Para muitos
analistas, isso tomaria
o eleitor brasileiro mais
suscetível a manipula-
ção de lideranças polí-
ticas clientelistas,

eleitoreiras e populistas. Entretanto, os
dados disponíveis indicam que o baixo
grau de sofisticação política—informa-
ção, interesse e envolvimento político -
caracteriza também o eleitorado popu-
lar de diversas democracias vigentes e
bem-sucedidas no mundo moderno. Esse
fato não serve nem pode servir como
argumento para justificar a restrição à
divulgação dos dados das prévias elei-
torais. Pelo contrário, uma das formas
de encaminhar a solução do problema
seria criar condições para aumentar a
quantidade e a qualidade das informa-
ções acessíveis ao público.

Professora do Departamento de
Ciência Política da Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas da
UFMG

como votar

sobre os dados e o
significado das pesquisas,
mais ele terá condições de
decidir automaticamente
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A timidez que marcou o início das negociações para instalação do
Mercosul contrasta agora com os números crescentes do comércio
entre os países associados, mas ainda existem obstáculos a serem
superados para a consolidação desse novo mercado

O NASCIMENTO DE
UM NOVO MERCADO

Maria Teresa Bronzo
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O comércio
regional entre
os quatros
sócios do
Mercosul
triplicou a partir
de 1990 e hoje
está na casa
dos USS 10
bilhões

odia26deinaiçode 1991, a
troca de ministros do gover-
rio Coilor era o destaque de
primeira página dos pnnci-
pais jornais brasileiros, en-

quanto nascia, num país vizinho, entre
a descrença e o deboche da comunidade
financeira internacional, o Tratado de
Assunção e, com ele, o quarto espaço
integrado da economia mundial: o
Mercosul. A assinatura do tratado, na
verdade, foi apenas mais um degrau -
um passo, só que definitivo e mais
ambicioso - rumo à integração regional
de países da América Latina.

Passados quatro anos, a frieza e a
indiferença deram lugar a um compor-
tamento diferente. O fluxo de capitais
já não respeita fronteiras, sejam elas de

natureza gcogratca ou política. Japão,
China e México já sinalizaram interes-
se de aproximação com o quarto bloco
econômico. Com a União Européia
(UE), as negociações estão em estágio
avançado. Em dezembro último, os dois
blocos assinaram um memorando de
entendimentos para a formação da mai-
or zona de livre comércio do mundo.
Até os Estados Unidos - a princípio
descrentes - têm enviado sinais de que
pretendem aproximar o Mercosul do
Acordo de Livre Comércio da América
do Norte (Nafta).

"0 Mercosul é a última palavra em
integração regional, superando inclusi-
ve a União Européia, pois está ocorren-
do entre países irmãos, com proximida-
de cultural, política, econômica e so

cial", sentencia o presidente da Comis-
são Parlamentar Conjunta, um dos seis
órgãos da estrutura institucional do blo-
co, senador Dirceu Carneiro (PSDB-
SC). O parlamentar advoga a tese de
que o Brasil - o maior parceiro no
Mercosul - levará maiores vantagens,
em virtude da superioridade tecnológica
de seu parque industrial.

Com suas economias integradas,
Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai
responderão por 29% da oferta mundi-
al de soja e por 55% das exportações de
farelo. Serão responsáveis também pela
oferta mundial de 13% da carne bovina.
Os quatro parceiros formam juntos,
ainda, US$ 722 bilhões de Produto
Interno Bruto e um mercado de 200
milhões de consumidores, distribuído
porurna áreade 12 milhões dequilôme-
tros quadrados, o que corresponde a
70% da América Latina. Esses núme-
ros podem parecer modestos se compa-
rados como PIB de US$ 6,4 trilhões do
Nafta e seus 380 milhões de habitantes,
mas ainda assim constituem o espaço
econômico de maior peso relativo no
conjunto dos países em desenvolvimen-
to, de acordo corri recente reportagem
do jornal "Gazeta Mercantil".
As transações comerciais entre os paí-
ses já eram intensas antes mesmo do
funcionamento oficial do Mercosul, que
entrou em vigor no dia 1' de janeiro de
1995 com uma zona de livre comércio
e uma união aduaneira. O comércio
regional triplicou a partir de 1990 e
hoje está na casa dos US$ 10 bilhões.
As exportações brasileiras para os ou-
tros três sócios saltaram de US$ 1,3
bilhão em 1990 para US$ 5,4 bilhões
em 1993.

Esse intercâmbio também é pro-
missor no sentido contrário. Entre 1990
e 1993, as importações brasileiras dos
demais países-sócios passaram de US$
2,3 bilhões para US$ 3,4 bilhões. Entre
o Brasil e a Argentina, os números se
mostram especialmente expressivos. A
Argentina é o segundo mercado com-
prador dos produtos brasileiros - lista
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que é encabeçada pelos EUA. A ordem
inversa também é muito lucrativa. Os
produtos argentinos têm mercado cati-
vo por aqui - 21% do total exportado.

O vigor do desempenho atual é
creditado ao Programa de Integração e
Cooperação (Pice), assinado entre o
Brasil e a Argentina em 1986, conside-
rado o pontapé inicial para o Mercosul,
embora a América Latina tivesse regis-
trado, há pelo menos quatro décadas,
algumas tentivas de formação de um
mercado regional, como a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio
(Alalc) e a Associação Latino-Ameri-
cana de Integração (Aladi). Vencido o
mal-estar das rivalidades entre os dois
países, especialmente agravado pela
construção da hidrelétrica de Itaipu, os
presidentes José Sarney e Raúl Alfonsín
iniciaram o programa de integração,
depois ratificado pelo Tratado de
Integração, Cooperação e Desenvolvi-
mento, assinado em novembro de 1988.

Desafios —Pelas regras do Mercosul,
os produtos brasileiros competirão com
os congêneres argentinos, uruguaios e
paraguaios em condições de igualdade.
Os quatro países farão intercâmbio de
seus produtos sem proteção tarifária,
salvo alguns itens constantes em listas
de exceções. Desde o dia 1 0 de janeiro,
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai
estão comercializando produtos com
tarifa zero e aplicando a Tarifa Externa
Comum (TEC) para as importações de
outros mercados.

Minas Gerais, assim como os
outros estados da Federação, em espe-
cial aqueles situados ao sul do País,
está buscando sua adaptação à nova
realidade de um mercado em que a
competitividade, a produtividade e a
flexibilidade vão dar o tom. E isto está
ocorrendo não só em função do impacto
causado pelas regras do Mercosul so-
bre o cotidiano nacional, mas também
pela política de abertura às importa-
ções - instrumento de "barganha" do
governo federal para controlar a infla-

ção nesses tempos de Plano Real. Uma
rápidaconsulta aos supermercados per-
mite a qualquer cidadão perceber isso,
Na mesma prateleira, com poucas va-
riações de preço, o consumidor pode
escolher entre um queijo suíço, holan-
dês, mineiro ou argentino.

Perfil econômico - O perfil econô-
mico de Minas Gerais apresenta
potencialidades comparadas às de paí-
ses como a Nova Zelândia, a Irlanda,
Cingapura e o Chile. Minas - que de-
tém a segunda maior economia do País,
responsável pela geração de quase US$
43 bilhões do PIB nacional - lidera o
ranking nacional na produção de miné-
rio de ferro, aço bruto, café, leite, ferro-
gusa e rebanho bovino.

De acordo com dados do Ministério
da Indústria, Comércio e do Turismo e
da Secretaria de Estado do Planejamen-
to e Coordenação Geral (Seplan), o
volume das exportações de Minas para
o Mercosul tem oscilado entre 10% e
12% do total brasileiro exportado para
esses países nos últimos três anos. Os
US$ 263 milhões registrados em 1991
pularam para a cifra de US$ 508 mi-
lhões, segundo estimativa para 1994.
"Minas tem mantido a média de segun-
do Estado exportador para o Mercosul
e só foi ultrapassado, em 1993, pelo
Rio Grande do Sul, que faz divisa com
os outros países", explica o técnico da
Divisão de Assuntos Internacionais da
Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais (Fiemg), Frederico
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Ribeiro.
A dinâmica dos negócios mineiros

com os parceiros do Brasil no Mercosul
também pode ser evidenciada pelo vo-
lume de certificados de origem, que, em
Minas, são emitidos pela Fiemg. Em
1992, a entidade emitiu uma média de
800 certificados mensais para os países
do Mercosul - boa parte deles
direcionados para a Argentina. Em
1994, esse número subiu para 1.200
emissões mensais. O certificado de ori-
gem é um documento que pretende res-
guardar os setores industriais e produ-
tos dos países integrantes, fazendo o
controle do fluxo comercial das merca-
dorias e evitando que países não-inte-
grantes do acordo usufruam de seus

benefícios.
A Fiemg tem funcionado como um

canal entre a iniciativa privada e as
possibilidades comerciais abertas pelo
Mercosul, de acordo com Frederico
Ribeiro. Além da elaboração do "Infor-
mativo Mercosul" - uma publicação
que circula mensalmente, há dois anos
e meio, contendo informações acerca
dos mecanismos legais do bloco, aFiemg
vem promovendo encontros e seminá-
rios sobre novas tecnologias industriais
e também orientando os empresários
em relação à formação de preços para
exportação, à importação de produtos
e às oportunidades comerciais dos ou-
tros países membros.

A inserção do Brasil e, conseqüen-

temente, de Minas nesse processo de
formação de livre comércio e do merca-
do comum dele decorrente está exigin-
doum novo posicionamento dos setores
produtivos mineiros. Um exemplo típi-
co é o da pecuária leiteira. Enquanto o
Brasil produz 15 bilhões de litros de
leite, a Argentina produz 6 bilhões, mas
se, no Brasil, 85% dos produtores reco-
lhem menos de 200 litros/dias, na Ar-
gentina, mais da metade dos pecuaristas
entrega diariamente 600 litros. Esses
números permitem avaliar que a produ-
tividade média brasileira, com um re-
banho de 19 milhões de fêmeas, é de 2
litros/animal/dia, enquanto a da Argen-
tina, formada por 3,5 milhões, é de 15
litros/animal/dia.

A titular do Centro de Planejamento
da Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária  Abastecimento, Marina Sou-
za Campos, faz um contraponto à idéia
de que o alto grau de especialização do
mercado argentino poderá impor per-
das unilaterais no confronto com a pro-
dução leiteira nacional. "Os argentinos
têm custo de produção menor do que o
custo da produção nacional. Agora, é
preciso pensar nesse aspecto dentro da
cadeia produtiva, porque o leite não é
vendido só in natura. A nossa indústria
de beneficiamento do leite, por exem-
plo, é melhor posicionada do que a
indústria argentina" - pondera.

Mas, segundo Marina Souza Cam-
pos, mesmo assim a pecuária leiteira,
não só nacional, mas também a minei-
ra, que é muito expressiva, terá que
passar por uma "reconversão técnica
de atividade" - um jargão do Mercosul
utilizado para designar a necessidade
de modernização do setor. Estudos
financiados pelo BiDjá procuram esta-
belecer uma política global de
reconversão em todos os países do
Mercosul. Para alguns produtos, como
é  caso do leite brasileiro, serão neces-
sários investimentos na adequação
tecnológica, para que se tomem compe-
titivos nesse novo mercado.

No entanto, diante das possibilida-
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des abertas por um mercado comum,
como associações,joint ventures e par-
cenas, investir apenas no incremento
do fluxo comercial não será o maior
desafio imposto pelo Mercosul a Minas
Gerais. Essas modalidades de negócio
permitem que as grandes empresas ou
mesmo as médias organizações invis-
tam emnovos mercados sem absorver o
risco absoluto do mercado prospectado,
o que toma as formas associativas
meios mais práticos de conquista de
espaços econômicos até então desco-
nhecidos.

O processo de internacionalização
de empresas brasileiras rumo ao
Mercosul já é uma realidade, embora
Minas não contribua com bons núme-
ros. Segundo dados da Associação de
Empresas Brasileiras para a Integração
doMercosul (Adebim), desde 1991 mais
de 400 empresas fincaram suas bandei-
rasem território argentino, uruguaio ou
paraguaio, na forma de parcerias, na
maioria dos casos.

Essa internacionalização em
Minas vem ocorrendo de forma lenta -
apenas 13 casos -, fruto de um
"estranhamento" cultural diagnostica-
do pela Fundação Dom Cabral, que há
dois anos vem dando suporte a empre-
sas brasileiras e mineiras interessadas
na expansão de seus negócios. "En-
quanto as empresas do Sul não perce-
bem o aspecto cultural como entrave,
esse item é considerado um problema
para os empresários mineiros", explica
o professor e diretor dos Programas de
Internacionalização da Fundação Dom
Cabra], Carlos Alberto Arruda.

Segundo ele, o padrão de
gerenciamento das empresas argenti-
nas segue o modelo europeu, ao passo
que as empresas brasileiras, de maneira
geral, adotaram o modelo norte-ameri-
cano. "Vários empresários já declara-
ram que investir nos EUA é como
vestir no Brasil, enquanto investir na
Argentina é urna grande aventura."

Na sua avaliação, o Mercosul vai
trazer, em curto prazo, incremento às

atividades das empresas que optaram
pela excelência empresarial e que já
estão internacionalizadas, como é ocaso
do setor siderúrgico mineiro. Aliás,
capacitação gerencial é a "moeda" mais
valiosa nesse mercado que desponta.
Apesar do esforço brasileiro nesse sen-
tido, muito ainda precisa ser feito, a
começar pelo nível de escolaridade do
operariado nacional - a ponta do arco
produtivo brasileiro, cuja maioria nem
concluiu o ensino fundamental.

Transporte - Outro desafio que o
Brasil terá de vencer para consolidar
essas relações refere-se à sua carência
estrutural na área de transportes. Se-
gundo dados da Confederação Nacio-

nal do Transporte, o País está perdendo
20% da safra agrícola e gastando 50%
a mais de combustível no transporte de
cargas e passageiros porque 70% do
total de 1,5 milhão de quilômetros de
estradas federais encontram-se em es-
tado deplorável de conservação.

"Não tem comércio sem transpor-
te", lembra o assessorda Seplan Ramon
Victor César, que foi o coordenador do
Plano Multimodal de Transportes
(PMT), desenvolvido em parceria com
a Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas e o Departamento de
Estradas e Rodagem (DER—MG).

O PMT vem ocupar uma lacuna
esquecida desde a década de 60, quan-
do foi elaborado o último plano diretor
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de transportes mineiro. Nesses tempos
em que a palavra de ordem é a
competitividade, a montagem de um
planejamento integrado para o setor de
transportes é imperativa. "O desenvol-
vimento econômico e a conseqüente
ampliação da produção que se antevê
para os próximos dez anos irão exigir
transportes com qualidade operacional
e custos competitivos, o que significa
não se poder pensar na retomada do
desenvolvimento sem se dispor de um
sistema de transporte efetivamente ade-
quado às demandas de Minas Gerais",
avalia Ramon Victor.

O plano faz uma radiografia do
sistema de transporte em Minas, abran-
gendo as modalidades rodoviária, fer-
roviáriae hidroviária, considerando um
horizonte que não parece mais tão lon-
gínquo: o século XXI. Num país emque
as pressões momentâneas quase sem-
pre impedem o planejamento de longo
prazo, o Plano Multimodal de Trans-
portes avança no tempo e imagina Mi-
nas no ano 2005, quando estarão circu-
lando, pelo Estado, 628 milhões de
toneladas de cargas, contra 346 mi-
lhões registrados em 1992—um aumen-
to de 81,4%.

Retomando aos dias atuais, conspi-
ra contra essa projeção otimista um
aspecto amplamente avaliado pelo
PMT: a necessidade de recuperação da
malha rodoviária estadual, no momen-
to bastante comprometida - o que po-
deria ser um entrave para o escoamento
da produção originária de Minas e tam-
bém da que trafega pelo território mi-
neiro com destino a outros mercados
consumidores. Considerando as rodo-
vias estaduais e as federais, precisam
de recuperação 9.546 quilômetros. Em
pior estado de conservação estão as
rodovias federais, que registram um
movimento de carga maior. Segundo
levantamento feito pelo PMT, em boa
situação está apenas 10% do traçado
rodoviário mineiro, e, em situação re-
gular. outros 46,8%, que correspondem
a 10.253 quilômetros da malha.

Feito o diagnóstico, o Plano esbarra
em outro obstáculo: o custo da emprei-
tada. Para recuperar os quase 10 mil
quilômetros, numa projeção dedez anos,
sem considerar os investimentos em
pavimentação e duplicação de rodovi-
as, serão necessários recursos da or-
dem de US$ 1,2 bilhão - montante um
tanto salgado, considerando as restri-

ções financeiras por que passam o Es-
tado e, principalmente, a União.

No setor ferroviário, que responde
pelo transporte de 37% do volume de
cargas que circula pelo Estado, os núme-
ros também não dão folga. Para
incrementar o ramal ferroviário
UnaÍ—Pirapora, além de recuperar o tre-
choPirapora—Sete Lagoas —eixos impor-
tantes para o escoamento da produção do
Noroeste de Minas e do Oeste da Bahia
para a região Sudeste do País e para os
portos do Espírito Santo—, serão necessá-
rios, segundo cálculos do PMT, outros
US$ 365 milhões.

Apesar dos problemas estruturais in-
temos de cada país e dos entraves e
embates causados pela busca de uma
harmonização das legislações específi-
cas, o Mercosul dá provas de que já
decolou. A ponte aérea entre os países
revela uma frenética movimentação -
técnicos, especialistas, consultores e
advogados saem em busca das melhores
formas de negócio. As conseqüências, em
longo prazo, ninguém se arrisca a formu-
lar. Fica apenas a certeza de que não
caberão mais, nesse Brasil da virada do
século, os mercados protegidos e as estru-
turas arcaicas.

58 REVISTA IX) LEGISL&TIO



LIBERALISMO E DEMOCRACIA

Varg as LIlosa

O escritor e ex-candidato à Presidência da República do
Peru assegura que, pela primeira vez na História, os países
podem escolher entre serem pobres ou ricos, graças
à internacionalização da economia e das idéias

A DEFESA RADICAL DAS

REFORMAS LIBERAIS

O

escritorperuano 4íario Trps Liosa esteve na Assembléia LaisJaüva no dia de dezembro pas
onde	

sado.
fez. nopleiiário. urna erposiçãoparaparlarne-nta-res efinciaánnos. Otirnilta quanta à situação do Brasil

e defensor das icléias neoliberaii, Liosa dirse queivefnos um momento priaiJeiado da História, quando,
pela primeira vez no curso da civilizaçãobumana, os países podem escolher serprósperos ou ser pobres em
decorrência da internacionalização  das ideias, das técnicas. da informação e dos capitais.

Dizendo-se grande admirador dá cultura brasileira, Liosa não poupou doios aos escritores Eucbdes
da Cunha e Guimnanies Rosa. cuji obra Cramie Sertão. Tiredas" considera uma das novelas mais

	

-	 ambiciosas. compiaras e formosas que a imnati-
- - nação humanajd criou uma das cateair do

zêneronoielesco. que todos os escritores olhamos
om uma adrrziração que não estáirenta de certa

i'i veja Tia-ias Liosa esteve no Brasilpara lançar
' bTO de memórias políticas 'O Peixe naAL'va

Na Assembléia, ele concedeu a entre-
ista que se se,'ue a técnicos ejornabitas da Casa.

(a/ando de grandes conflitos - capitalismo e
ocia/ismo, literatura e política -. temas recor-

rentes em suas úlunas conferências Partioa -
rum da entrevista  os funcionários E/cio Costa
Moreira e Marcílio França Castro (Gerência-
Cera/de Consultona e Pesquisa). Cristina Agos-
tinho (Gerência'-GeraJ de Plenário). Ramiro
Batista e Francisco de Morais Meia/es (Gerência
de Comunicação Social).

REVISTA IX) LEGISLATIVO 59



"A
modernidade
chegou para
uma minoria,
a imensa
maioria vive
de maneira
primitiva,
essa a
diferença."
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Revista do Legislativo - O modelo
liberal que está vingando na América
Latina vem de países que, em outro
momento, resolveram seus problemas
sociais e hoje voltam a tê-los, como a
Inglaterra. Esse modelo encontra, na
América Latina, um Estado corrompi-
do, exaurido e incapaz de atender às
necessidades sociais básicas, como
saúde, educação e assistência aos
excluídos do mercado. No Brasil, para
o enxugamento do Estado, propõe-se
a privatização desses setores. Isso não
seria catastrófico, já que os resulta-
dos positivos viriam em longo prazo e
os que sofreriam mais imediatamente
as conseqüências seriam os excluídos
do mercado?
Vargas Uosa - Querem situação mais
catastrófica do que a atual? A do Bra-
sil, do Peru, da América Latina, onde as
diferenças são monstruosas? A
modernidade chegou para uma mino-
ria, a imensa maioria vive de maneira
primitiva, a corrupção envolve a maior
parte das instituições, a legalidade é
privilégio dos poderosos, e os pobres
não têm acesso à defesa de seus direi-
tos. Essa é a catástrofe que temos. As
reformas liberais têm aspectos políti-
cos e econômicos. A reforma política
busca aperfeiçoar a democracia para
acabar com a corrupção nas institui-
ções, para que haja fiscalização através
da liberdade de imprensa, da liberdade
crítica, da liberdade sindical, pelos par-
tidos e pela sociedade civil. As refor-
mas econômicas são para produzir ri-
queza. Nossos países produzem pobre-
za, não produzem riqueza. A razão de
se abrir a economia, permitir que o
mercado funcione, é justamente criar
riqueza. A transição é sempre difícil.
Mas, se as reformas ocorreram de uma
maneira radical e simultânea, os bene-
fícios virão rapidamente. Exemplo
muito interessante é o do Chile, que
criou um milhão de empregos em cinco
anos. O desemprego caiu a níveis de
países desenvolvidos. Isso é conseqü-
ência das reformas que estão dando ao

Chile um crescimento, nos últimos dez
anos, de 6%, 7%, em média.

RL - Nossos problemas seriam os da
social-democracia?
Vargas Llosa - São os problemas do
populismo, do intervencionismo esta-
tal. A fonte da corrupção é o Estado
muito grande, interventor, uma buro-
cracia que usurpa o protagonismo da
vida econômica ao empresário, que é o
criador da riqueza, e converte o trâmite
na atividade mais importante, na ativi-
dade que drena as energias dasocieda-
de e freia o desenvolvimento. E preciso
acabar com isso de uma forma radical.
As alternativas que tivemos, até agora,
não deram resultados. Estamos cada
vez mais pobres. Mas as reformas eco-
nômicas, por si, não bastam. Elas de-
vem ter um critério social. A
privatização, por exemplo, é muito im-
portante, não só para reduzir o déficit
fiscal, mas para criar mais proprietári-
os, distribuir a propriedade entre os
trabalhadores, como se fez na Inglater-
ra no início das reformas da senhora
Thatcher. A privatização distribuiu
ações entre milhões de ingleses de con-
dição modesta. Esse é um exemplo de
como se pode reformar a economia e
criar as condições de igualdade e opor-
tunidade que nós não temos tido.

RL - América Latina, Peru. Fujimori
no poder. Golpe e ditadura. Abimael
Guzman vestido de zebra, enjaulado,
mostrado na televisão. A primeira-
dama acusa o marido de conivência
com a corrupção. O apoio de 81% da
população ao golpe. 80% da matéria-
prima da cocaína consumida no mun-
do é plantada no país, e 100%, prati-
camente, na América Latina. Salário
mínimo de 35 dólares, reeleição de
ditador. A realidade da América Lati-
na imita o realismo fantástico? Além
de literatura, o que é possível fazer a
partir dessa matéria-prima?
Vargas Liosa - Eu diria que imita o
realismo fantástico, imita as telenove-

-
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Ias. A história peruana assim resumida
parece uma telenovela. No Peru, o que
ocorreu é triste, senão cômico. Mas
devemos situar o golpe de Fujimori,
que destruiu a democracia no Peru,
pois ele tem um contexto. O Peru viveu
uma situação crítica: os cinco anos de
populismo do senhor Alan García. en-
tre 1985 e 1990, destruíram a socieda-
de peruana de uma maneira realmente
indescritível. Os que eram pobres se
tornaram miseráveis. A classe média se
proletarizou. A corrupção se
institucionalizou no país. Junto com
isso havia o terrorismo, que causava
estragos...

RL - E a moratória...
Vargas Liosa - A moratória foi uma
loucura que converteu o Peru em um
país pária, que não podia receber crédi-
tos. Provocou insegurança, confusão,
desesperança. Numa situação assim, a
população se toma muito sensível à
demagogia autoritária. E dizem: "Isto é
culpa dos políticos, que são inúteis,
ineficientes, ladrões; necessitamos de
um governo forte, com autoridade, que
não perca tempo com direitos huma-
nos". A situação do povo peruano per-
mitiu que muitos aceitassem o canto da
sereia autoritária. E, como a política
econômica de Fujimori estava sendo
orientada para conter a inflação e como
havia uma certa ordem, a população
teve uma segurança mínima. Isso expli-
ca o apoio à ditadura. E a primeira vez,
no Peru, que há uma ditadura que se
pode chamar de popular. Creio que é
um apoio transitório, pois nenhuma
ditadura conseguiu ser popular por
muito tempo. Os crimes contra os direi-
tos humanos são terríveis. Não há pu-
blicidade, porque os meios de comuni-
cação são controlados. Há assassina-
tos, desaparecimentos, tortura. Isso não
pode durar muito tempo. Minha espe-
rança é que logo o povo peruano se
mobilize para exigir o restabelecimento
da democracia.

RI - Em um dos seus artigos, no jornal
"El País", o senhor afirma que as
paixões indispensáveis à vida devem
ser buscadas na ciência, nas artes, na
vida pessoal, no amor, na religião, em
viagens, menos na política. Em suas
memórias, o senhor reconhece que
aceitou ser candidato à Presidência
do Peru pela atração que o desafio
representava. Isso, mais ofaro do auto-
exílio na Europa depois das eleições,
não contradiz o seu ponto de vista? O
senhor não pôs uma dose muito gran-
de de paixão na política?
Vargas dosa - Paixão, sim. Para nós,
é impossível fazer política sem paixão.
Somos passionais de nascimento. Eu
não estou contra a paixão, mas contra a
utopia em política, contra a idéia de
uma sociedade perfeita. A utopia é uma
necessidade profundamente cara ao ser
humano. Necessitamos de utopias para
viver, e isso produz resultados benéfi-
cosem muitos campos, como nas artes,
na literatura. Em nível individual, a
utopia é possível. Mas não é possível
em nível social. Se alguém quer uma
sociedade inteira formada de fantasia
utópica, o resultado é sempre um infer-
no: regimes monstruosamente autoritá-
rios, violência, supressão da liberdade
individual. Na política, o ideal é ser
racional, pragmático, fazer o possível e
não o impossível. Não é possível criar
uma sociedade perfeita. Deve-se criar
uma sociedade onde os problemas pos-
sam ser resolvidos, onde se possa pro-
gredir, mas dentro da adversidade que é
arealidade humana. Na organização da
sociedade, temos de aceitar que a forma
mais humana e mais eficaz para atrair
o progresso é a democrática. Os países
que têm alcançado o desenvolvimento,
a civilização, a riqueza, são os que
seguiram essa rota. Os que buscaram o
paraíso acabaram criando infernos,
pobreza, violência, assassinatos, tortu-
ra. Esta é a grande lição que tivemos, a
partir de 1989, com o colapso de uma
das mais poderosas utopias da Histó-
ria, a utopia socialista.

"Na
política, o
ideal é ser
racional e

pragmático,
fazer o
que 

possível e
não arriscar

o impossível"
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"Na
organização
da sociedade,
temos que
aceitar que a
forma mais
humana e
eficaz para
atrair o
progresso é a
democracia"

RL - Gostaríamos de ouvi-lo sobre o
Parlamento. A gente sente que, no
liberalismo, a rapidez com que as
decisões têm de ser tomadas faz com
que o Executivo delegue poderes até
ao Banco Central. Comofica o Legis-
talho hoje? O senhor acha que a
representação parlamentar, na for-
na atual, atende a sociedade? E Pos-
sível melhorar a representação par-
lamentar nesses sistemas de
distorções muito grandes que temos?
Vargas Llosa - - Sempre é possível
aperfeiçoar seus mecanismos. Os pa-
íses avançados tentam fazê-lo cons-
tantemente. O que não me parece
substituível é a divisão dos poderes,
uma das grandes realizações da demo-
cracia. A existência de poderes inde-
pendentes, que colaboram, mas tam-
bém se neutralizam. O Brasil viveu
recentemente uma experiência muito
interessante e dramática, que nos mos-
trou como o Legislativo pode salvar a
democracia. A crise foi resolvida sem
que os quartéis passassem a dirigir a
vida política. Porquê? Porque os me-
canismos democráticos funcionaram
de maneira eficaz. E claro, com urna
participação da sociedade civil muito
intensa. A democracia saiu fortalecida
da crise, isso é uma prova de que essa
divisão dos poderes, um dos funda-
mentos da democracia, é indispensá-
vel. E muito terrível, em nome da
democracia, conceder poderes extra-
ordinários a um dos poderes sobre os
demais. O resultado é Fujimori.

RI- O político Vargas Llosa admira
quais políticos brasileiros?
Vargas Liosa - Eu não sou um polí-
tico. Sou um escritor, um intelectual
que se ocupa da política porque acre-
dita que isso faz parte da obrigação do
escritor. Tenho visto, com muito entu-
siasmo, o clima que há no Brasil nesse
momento. Tenho a impressão de que
uma imensa maioria de brasileiros tem
confiança na nova etapa que se inau-
gura com a eleição de Fernando
Henrique Cardoso. Um presidente que
tem todos os méritos para iniciar uma
grande transformação pacífica e de-
mocrática no Brasil, pela competência
intelectual, pelo pragmatismo, por suas

idéias, que, na direção das reformas
liberais, podem trazer prosperidade
para a sociedade.

RL - Urna das grandes qualidades da
rua obra /7ccional é a habilidade (te
articular o texto e a capacidade de
persuasão do leitor. Onde é que esta-
ria a chave da persuasão no discurso
político? O que há de fantástico no
discurso político que não se pode
encontrar no realismo do seu discur-
so ficcional?
Vargas Liosa - Não é bom fazer a
aproximação entre o discurso político
e o discurso literário. O ideal, para
mim, seria que o discurso político
fosse dirigido exclusivamente à inteli-
gência e à razão, não aos instintos.
Mas é um ideal muito difícil de alcan-
çar, e poucos países o conseguiram.
Em flOSSOS países, somos muito mais
passionais e emotivos que racionais.
E isso se traduz no discurso político,
que serve, muitas vezes, como discur-
so irracional, puramente emotivo, e
passional aos caudilhos. Gostamos
dos líderes carismáticos, que nos se-
duzem, que nos hipnotizam. Isso é
uma deficiência terrível num sistema
democrático. O ideal, na democracia,
seria os líderes ficarem invisíveis. Mas
isso é uma utopia. Pelo menos pode-
mos pedir ao discurso político
racionalidade e autenticidade. Exigir
que os políticos digam a verdade, que
não mintam.

RL- Mas o discurso político em
nossa realidade é persuasivo.
Vargas Liosa - O discurso político
é persuasivo geralmente pelas mes-
mas razões, não porque toca a inteli-
gência, a razão, mas porque vai ao
emocional, corno o discurso dos cau-
dilhos. Os caudilhos carismáticos
têm sido os grandes protagonistas de
nossas vidas políticas. A esperança é
que, quanto mais nossa democracia se
aperfeiçoe, esses caudilhos
carismáticos sejam vistos com des-
confiança. E que busquemos líderes
sérios, responsáveis, que não preten-
dam hipnotizar-nos e convencer-nos
sem argumentos. Creio que, todavia,
esse é um longo caminho.
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