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Lei define ação estatal na Cultura
Discussão em fóruns da Assembléia consolida nova legislação que reorganiza a ação do Estado no setor

TMEZA BRONZO
	ofício, requerimento ou projeto de lei, omissão.

Dentro de pouco tempo, começa a
vigorar a lei que vai alavancar a política
cultural em Minas, depois de percorrer
um longo e exaustivo caminho que durou
três anos. Desde o início dos debates,
quando foi colocada a urgência de regu-
lamentar os dispositivos constitucionais
referentes ao assunto na Carta mineira,
nenhum passo foi dado sem que todos os
vértices do triângulo - Legislativo/Exe-
cutivo/sociedade civil - tivessem partici-
pado ativamente da discussão, como nota
Hugo Antônio Avelar, da Gerência-Ge-
ral de Consultoria e Pesquisa, que esteve
à frente dos fóruns que centralizaram o
debate na Assembléia.

O pontapé inicial de todo o proces-
so, que na opinião de Hugo demonstrou
a importância do trabalho coletivo, foi
dado com a assinatura de um convênio
entre a Assembléia e a Secretaria de
Estado da Cultura, em 1992, estabele-
cendo a realização de fóruns específicos
para discutir os aspectos de cada área.
Ao longo de cinco meses, foram realiza-
dos os fóruns de "Documentação e Infor-
mação", "Patrimônio Cultural e Natu-
ral" (este, em duas versões: para discutir
a questão da memória e o seguinte, com
relação à espeleologia e paleontologia),
"Estado e Cultura" e "Mecanismos de
Financiamento da Cultura".

Ao final de cada fórum, confirman-
do o caráter democrático da iniciativa,
eram votadas as propostas prioritárias.
Em seguida, uma Comissão de Sistema-
tização, constituída de especialistas do
Legislativo, da Secretaria de Cultura e
das entidades ligadas ao tema, ficou
encarregada de proceder ao encaminha-
mento das sugestões, ou seja, avaliar o
que poderia ser despachado através de

conforme o nível de importância.
Hoje, ao se observar a matéria tra-

mitando na Casa, não se imagina como
tudo começou. Minas, um dos estados
mais ricos de expressões e manifestações
culturais, convivia com uma legislação
esparsa e difusa - uma brecha para mui-
tos órgãos públicos alegarem conflito de
competência como justificativa da

Agora, com o projeto, não há mais
desculpas. Ao longo dos seus 79 artigos,
ficam desenhados os limites de cada esfe-
ra, seja ela municipal ou estadual. Outro
mérito da proposta é reunir vários aspec-
tos que vão do incentivo à produção
cultural, passando pelos arquivos, a me-
mória, os museus, tratando inclusive da
paleontologia e da espeleologia.


