
Entrevista

Azeredo compromete-se com Audiências Públicas
JORGE

O novo ano começa com
grandes expectativas quanto ao
desempenho do presidente,
governador e parlamentares
eleitos. Nesta entrevista, o Parceria
conversa com Eduardo Azeredo,
que fala sobre suas expectativas
quanto ao relacionamento do seu
governo com o Legislativo. Entre
os assuntos abordados, isonomia
salarial entre os poderes,
remuneração e estabilidade dos
servidores. A participação da
sociedade na discussão dos
problemas mineiros, através das
Audiências Públicas Regionais, é
considerada uma iniciativa
importante pelo governador eleito.

PARCERIA - Como deve ser o rela-
cionamento entre os poderes Execu-
tivo e Legislativo?
EDUARDO AZEREDO - Antes de
tudo um relacionamento de respeito,
que preserve a independência entre os
poderes. Quero ter com a Assembléia
Legislativa o melhor relacionamento
possível, tanto em nível das lideranças,
como com as bancadas e os partidos.

P - Qual a sua expectativa em rela-
ção à Assembléia? Como o Legislati-
vo pode contribuir para a execução
do programa de governo?
EA - A minha expectativa em relação
à Assembléia é a de que ela exerça sua
função de representação popular, fisca-
lizando o poder Executivo e discutindo
com a sociedade todos os projetos que
forem de interesse de Minas. Quero
elogiar as Audiências Públicas como
um fator de ampliação da participação
das comunidades na discussão orça-
mentária. Acho que as Audiências se-
rão um bom caminho para o estabeleci-
mento de uma maior parceria entre
Executivo, Legislativo e a sociedade
mineira.

— — — — —
"As Audiências Públicas são

uma iniciativa muito
importante e contarão com

toda a atenção do Governo"
— — — — —

P - Como o senhor vê a política que
vem sendo desenvolvida nos últimos
anos pelo Legislativo mineiro, com a
abertura do Poder à participação da
sociedade e iniciativas como as Au-
diências Públicas Regionais, que vi-

sam debater prio-
ridades orçamen-
tárias?
EA — Isto é como eu
já disse na resposta
anterior. Durante a
campanha eu tive a
oportunidade de di-
zer que gostaria de
fazer um governo
aberto e participati-
vo. Naprefeitura, nós
tivemos a experiên-
cia do Propar - Pro-
grama Participativo
de Obras, que era
uma espécie de fó-
rum popular onde se
definiam as obras
prioritárias a partir do que a comunida-
de decidia. Creio, vou repetir, que as
Audiências Públicas são uma iniciativa
muito importante e que deverão contar
com toda a atenção de governo.

P - Que papel espera da oposição?
EA - Nós estamos em pleno regime
democrático, aliás pelo qual lutamos
durante todo o tempo. Acho que o papel
da oposição é muito importante e eu
espero ter, com quem a fizer, um rela-
cionamento franco e de muita clareza,
baseado sempre nos interesses maiores
de Minas Gerais.

— — — — —
"Vou lutar para melhorar

progressivamente os
salários"
. . . . 1

P— Como o senhor analisa a situação
atual do funcionalismo estadual?
EA - Sei das dificuldades salariais e
das dificuldades de se estabelecer uma
política que corrija esta situação. Du-
rante a campanha eu disse que vou lutar
para melhorar progressivamente os sa-
lários, dentro de uma política responsá-
vel. Eu gostaria de lembrar que, na
época da prefeitura de Belo Horizonte,
os professores da capital chegaram a ter
salários melhores que os das prefeitu-
ras de Rio e São Paulo. Compromisso
semelhante será cumprido por mim
dentre das possibilidades do Estado.

P— Como pretende trabalharas ques-
tões da isonomia salarial entre os
poderes e do Plano de Carreira do
Funcionalismo?
EA - Esta é uma questão extremamen-
te complexa, dada a diversidade das
situações funcionais existentes não só
entre os três poderes, mas também in-
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ternamente a cada
um deles. Portanto,
somente um exame
realista e cuidadoso
do problema poderá
indicar as soluções
melhores e viáveis.
P - Qual a sua ava-
liação a respeito do
dispositivo consti-
tucional que asse-
gura, aos servido-
res, a recomposi-
ção dos vencimen-
tos aos níveis pra-
ticados em outubro
de 1986?
EA - Em primeiro
lugar, tenho dúvidas

se isso seria objeto de dispositivo cons-
titucional. Creio que esta matéria épara
ser tratada em lei ordinária. Esta recom-
posição só é possível se nós tivéssemos
a possibilidade de ter os números rela-
tivos de arrecadação também iguais aos
de 1986. Não é possível imaginar uma
coisa sem a outra.

P - Qual a posição do senhor em
relação à estabilidade do servidor
público?
EA - Eu acho que a estabilidade acaba
gerando uma espécie de aposentadoria
precoce, em prejuízo do bom funciona-
mento da máquina administrativa. Acho
que esta discussão sobre a estabilidade
terá que ser feita pelo Congresso Na-
cional em virtude da revisão constituci-
onal. Sou a favor da manutenção da
estabilidade para certas áreas como a
Justiça e os servidores da área Fiscal.
Não éjusto esta diferença entre a garan-
tia do emprego que existe para o traba-
lhador da iniciativa privada e a estabili-
dade absoluta na área do Estado. Mas,
de qualquer forma, essa é uma matéria
que extrapola o âmbito do Estado e
precisa ser discutida e equacionada em
nível federal.
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"Acho que a estabilidade
acaba gerando uma espécie
de aposentadoria precoce"

— — — — —

P - E quanto às anunciadas mudan-
ças nos critérios para aposenta-
doria?
EA - Este é, igualmente, um assunto
para discussão e decisão pelo Congres-
so Nacional e cujos critérios, a exemplo
da estabilidade, devem ser sempre os
da produtividade e da realidade dos
recursos da administração pública.


