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Nesta oportunidade em que me cabe a honra de, para tão
nobre platéia, discorrer sobre o Poder Legislativo na construção da
democracia, não posso deixar de apresentar minhas felicitações à
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais e à Assembléia Legislativa
pelo ciclo de debates acerca dos assuntos pertinentes às funções dos
prefeitos e vereadores, indicados pelo último pleito eleitoral.

Cumprimentandoo Secretário Kemil Kumairaeo Deputado
Romeu Queiroz, reconheço que através deste seminário o conceito de
Minas se avulta não apenas no cenário nacional, como também alcança
nível pragmático compatível com o caráter funcional que precisa ser
aplicado na vida do Estado.

Uma vez tecidos esses comentários iniciais, parto para a
abordagem do tema a que me proponho, já por mim anunciado como "0
Poder Legislativo na Construção da Dernocracia".

Paraque se entenda a importância das funções de Legislativo,
é necessário empreender um giro pelo âmbito da História, com o
objetivo de se verificar antigas relações entre os poderes, bem como as
formas tomadas através dos tempos.	 3



Comecemos pela compreensão do que seja Poder Nacional,
expressão cujo sentido reúne o conjunto dos meios pelos quais a nação
cumpre as suas finalidades, manifestadas por intermédio da vontade de
suas forças vivas. Quatro são as dimensoes que constituem o Poder
Nacional: Poder Militar, Poder Econômico, Poder Político e Poder
Psicossocial.

0 uso conjunto desses poderes é confiado ao governo, que
atua em três níveis de função: normativa, que estabelece e defende a
ordemjurídica; administrativa, que gere os bens públicos; jurisdicional,
que aplica as leis.

0 bom desempenho dessas funções irá ditar a implantação
do bem-estar social, da mesma forma que a ineficácia acarretará trans-
tomos no organismo da nação. Tal é a razão de todos os povos se
preocuparem com ajusteza na distribuição das funções, ponto de partida
para a ordem e o progresso.

A História contra-indica a concentração de atribuições,
ocorrência que sempre ocasiona desastrosos efeitos. Montesquieti
repudia essa convergência de poderes: "Tudo ficaria perdido se o
mesmo homem, se o mesmo corpo dos príncipes, dos nobres ou do povo
exercesse estes três poderes: o de fazer as leis, o de executar as
resoluções públicas e o de julgar os crimes e as questões particulares".

Semelhante advertência seráencontrada nas palavras de John
Locke: "Quando na mesma pessoa ou em uni mesmo corpo de magis-
tratura o poder legislativo fica reunido ao poder executivo, não há
liberdade, pois que se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo
senado não faça senão leis tirânicas para as executar tiranicarnente".

Lendo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
célebre legado da França de 1789, também vamos dar com esse conceito
irrefutável: —Toda sociedade na qual a garantia dos direitos não está
assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não tem Consti-
tuição".

Antes da Revolução Francesa, surgiria, em 1748, uma obra
4	fundamental para aconsolidação do pensamento ocidental, no campo da



Política. Trata-se de "0 Espírito das Uis", por intermédio do qual
Montesquieu defende a tripartição dos poderes. Segundo esse princi-
pio, o sistema de freios e contrapesos cria o desejado equilíbrio, na
medida em que poder limita poder.

Tomando como sábia a doutrina da separação dos Poderes, e
atentando para os esforços da florescente burguesia contra o absolutis-
mo, vamos concluir que o Legislativo é uma grande vitória das camadas
populares, que assim se fizeram representar no centro das decisões
políticas.

Em "Legislativo: Poder Autêntico", expressa-se João de
Oliveira Filho: "Atribuição natural das pessoas govemantes ou dos
chefes de governo, o Poder Legislativo foi-se formando, gradativamente,
como corpo coletivo, a fim de atender às ponderações de todo o povo,
para o qual a lei era feita. Foi, porém, por conquista do povo contra os
governantes que esse corpo legislativo se constituiu".

No século V a. C., os gregos viviam em pequenos estados
independentes, as chamadas cidades-estado. Ao centro desses espaços
localizava-se uma praça, de nome ágora, onde os cidadãos discutiam os
assuntos comuns e deliberavam a respeito dos rumos a serem tomados
pela coletividade. Esse é o rudimento do parlamento, que hoje não pode
ser reproduzido, em virtude das gigantescas proporções atingidas pelo
Estado.

Eis por que essa instituição passou a funcionar pelo proces-
so da representação, ou seja, os cidadãos escolhem por meio do voto
aqueles que os representarão na defesa de seus interesses.

A grandeza das funções atribuídas ao Legislativo é extrema-
mente cara ao povo, pois ele aqui se vê projetado. 0 poder autêntico, na
classificação de João de Oliveira Filho, ganhara palavras entusiasmadas
de John Locke: "Esse poder legislativo não é somente o poder supremo
dacomunidade, mas sagrado e inalterável nas mãos em que acomunida-
de uma vez o colocou ( ... ) 0 poder legislativo é o que tem o direito de
estabelecercomo se deverá utilizara forçada comunidade no sentidoda
preservação dela própria e dos seus membros".	 5



Sempre que ocorre hipertrofia de um poder, os demais
entram em colapso, já que funções a eles pertinentes passam a ser
desempenhadas pelo poder exorbitante, com sérios prejuízos para o
povo. Não é preciso percorrer tempos remotos para se verificar a
veracidade dessa afirmação: basta citar fatos deste século, como o
estalinismo, o nazismo e o fascismo, movimentos que supervalorizaram
o Executivo, em detrimento da harmonia que deve reinar na tríada dos
poderes.

Não se trata de mero capricho administrativo, cujas conse-
qüências pudessem residir apenas no campo da ideologia. Para muito
além da falência de um modelo político, os danos que esses movimentos
impuseram à humanidade são malefício que precisa permanecer na
memória coletiva das nações, de modo a inspirá-las no contínuo das
marchas em busca de soluções para os sistemas de governo.

Flomem algum, organização alguma pode arvorar-se em
detentora de fórmulas absolutas, a menos que se assuma absolutista, e
já aí a própria classificação as recrimina. 0 Estado tem estrutura
polimorfa,. inapreensível natotalidadedas suas nuanças. 0 Estadoiamais
poderá tornar contornos de bem pessoal ou, sob qualquer justificativa,
um organismo a que se dêem enfoques de proteção singular: o Estado
tem natureza múltipla, caráter complexo, gênese e desenvolvimento
afinados com o universo da vida.

Unia característica há que se faz bastante eficiente para
demonstrara índole fragmentária do Estado: o conjunto dos municípios.
Já que é sempre conveniente começar de uni bom início, lembramos o
sentido da palavra município. Para isso, cito ensinamentodoPe. Fernando
Bastos de Ávila, S. J- na popular "Pequena Enciclopédia de Moral e
Civismo", publicação do MEC- Município é formado pelos elementos
munus (dom, privilégio) e capere (receber).

Daí, conclui-se que o município é que deve receber os dons,
os privilégios.

É igualmente importante que se enfatize: o município rece-
6	be de quem os privilégios? Recebe de si próprio, recebe os dons que ele



mesmo tiver construído com a força do trabalho daqueles que habitam
seu território.

Toda riqueza nacional é produzida no município, em cada
município. Que pensemos, então: se os homens escolhem um local para
produzir riqueza, essa riqueza deve ali produzir os seus efeitos de
desenvolvimento social e econômico.

Ao município cabe a intransferível missão de encarnar a
matéria e o espírito da nação. Célula menor e, por isso, indivisível do
Estado, o município é o limite mínimo para que se consiga o máximo.

A imprensae a sociologia política têm dado grande destaque
ao valor do município. Como exemplo, pode-se buscar sustentação nas
metrópoles, seja São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte: mesmo
em fase de notória recessão, esses municípios, além de tantos outros,
conseguiram, parcialmente, domar com obras os efeitos nocivos desse
monstro do mundo econômico-financeiro, obras que geraram emprego
e riqueza. Que fique bem claro isto: os municípios tiveram o extraordi-
nário poder de atenuar os males atiçados pela incompetência do Gover-
no Federal.

Também, não sedeve restardúvidade que nãofalamos apenas
dos grandes municípios, porque todos têm suaimportância, a importân-
cia de fonte geradora de recursos para a nação. Sendo assim, quais são
as autoridades que devem ser prestigiadas pelo comando supremo da
nação? Nada mais, nada menos que o Executivo e o Legislativo munici-
pais, ou seja, Prefeito e Vereadores. A razão é simples porque sobre seus
ombros, e com o auxílio das autoridades judiciárias, é que ficará a
responsabilidade de criar riquezas e promover a ordem e o bem-estar
social.

Portanto, caros senhores Prefeitos e Vereadores, precisa-
mos estar unidos para que esse direito lhes seja assegurados. Com  toda
segurança, vocês podem contar com o poder Legislativo estadual, pois
nesta Casa ecoam os melhores sentimentos mineiros.

0 Legislativo é a voz do povo e, assim, como se conclui pela 7
sabedoria popular, é a voz de Deus. É inadmissível a idéia de que o povo



não sabe escolher seus representantes. Toda vez que alguém pensa por
outro, fica ferido de morte o direito de alguém, tanto no plano individual
quanto no coietivo. 0 Legislativo, delegação do povo, não pensa porele,
simplesmente o representa, simplesmente faz valer a voz que, por
motivos físicos, não pode ecoar diretamente pela amplitude da nação.

Povonãoé abstração. Invariavelmente, todo impulso procu-
ra a aprovação popular. Uma canção precisa ser ouvida, uma peça de
teatro tem que servista, um invento exige uso, uma aula requerdiscípu-
los, um sermão espera fiéis. Quem ouve, quem vê, quem usa, quem
aprende, quem segue - quem, em última análise, aprova é o povo.

Cícero propõe "que o bem-estar do povo seja a lei supre-
ma". Não será? No século passado, Joseph Ernest Renan, historiador e
memorialista francês, lançou esta reflexão: "0 que faz que os homens
formem uni povo é a lembrança das grandes coisas que fizeram juntos
e a vontade de realizar outras".

É, pois, imperiosa a lembrança das grandes coisas que
tivermos feito juntos, da mesina forma que devemos niotivar-nos para
a realização de muitas outras. Mais uma vez, que entendamos: o povo é
o senhor. Somos mandatários ou, como diz o Aurélio, "executor de
ordens".

Especialmente na Assembléia Legislativa, órgão do Poder
Legislativo, o povo é soberano. Distintas correntes do pensamento,
representadas por partidos políticos que levam conceitos à população,
têm oportunidade de mostrar o que lhes pareça bom ou ruim. Mais que
isso, ouvir as bases, jargão neste Poder, é prática que autentica a
afirmação de que esta é a Casa do Povo.

Já em 93, a Assembléia se deslocará para as principais
cidades das macrorregiões, para onde convergirão lideranças regionais.
Acontecerão ali as chamadas Audiências Públicas.

Fato inédito nas tradições legislativas, essas audiências
s i, gnificam um largo passo no sentido de tornar a Assembléia um órgão
identificado com o seu destino essencial mente democrático. A maior

8	iniportância do acontecimento é a de tomar conhecimento, no local, das



dificuldades e das carências, enquanto verá também o potencial de cada
região.

Uma vez tido o conhecimento da realidade dos municípios,
a Assembléia disporá de condições privilegiadas para votar o orçamento
do ano seguinte, dando prioridade às questões que verdadeiramente a
mereçam. Eis por que os senhores devem dar às Audiências Públicas o
apoio para que elas ganhem o real sentido de avaliação sistematizada dos
problemas e das aspirações, bem como ofereçam ao Governo Estadual,
por intermédio da Assembléia Legislativa, as bases para o programa de
assistência aos municípios.

Hoje, estamos neste cíclo de debates, no qual me cabe a
missão de falar do Poder Legislativo na construção da democracia.
Lembrando que, no dizer de Alceu Amoroso Lima, democracia é o
"regime da convivência e não da exclusão", conclamamos a todos os
senhores presentes a passarem a proporcionar ao arraial, à cidade, ao
Estado, ao país uma condição de respeitabilidade operante, não simples
obediência servil.

0 Legislativo não apenas sonha, senhores Prefeitos e Vere-
adores, o Legislativo realmente quer e pode ser a ponte entre o povo e
os centros de decisão, influenciando e fazendo acontecer os melhora-
mentos necessários.

0 "pode autêntico" se encarrega de fiscalizar as atividades
do Executivoe, além disso, colabora para que ele proceda à concretização
do bem-comum. Uma dessas atividades do Legislativo é a de examinar
e votar o orçamento, pelo que se atende às prioridades dos municípios.

No âmbito da sua competência, também o Legislativo elabo-
ra os chamados diplomas legais ( que são as leis, no entendimento
popular), por meio dos quais se estabelecem as normas para a convivên-
cia dos indivíduos entre si e dos indivíduos com o Estado.

É exatamente por isso que dizemos que a democracia é o
melhor regime para se construir o bem-comum. E, todos sabem, dentro
de democracia, o Legislativo é o poder que mais fortemente pode
atender às aspirações do povo.	 9



Diante dessas considerações, voltamos a lhes dirigir palavra
de solidariedade: contem com o Legislativo. Aqui, na Casa do Povo, é
o lugar onde a vocação para a coisa pública se realiza de fato, como das
mais vivas manifestações de patriotismo.

Sabemos que todos os senhores, Prefeitos e Vereadores,
receberam inestimável crédito de confiança, porque foram eleitos pela
comunidade a que pertencem.

Convicto de que não faltará esforço para facilitar à comuni-
dade a concretização das suas vontades, levo aos céus o pedido para que
a atuação dos senhores seja coroada de êxito, ao mesmo tempo que
refaço a expressão com que dou conta do enorme prazer de participar
deste evento de magnas repercussões na vida produtiva de Minas no
concerto das exigências e das realizações.

Deputado Agostinho Patrus
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