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Incumbe-me aqui realizar uma breve explanação acerca do
tema "O Município na revisão da Constituição", para que, em seguida,
possamos iniciar os debates.

A situação em que hoje se encontra o Município no contexto
do sistema federativo brasileiro afigura-se inédita na história do
constitucionalismo pátrio e bastante singular em relação ao que se verifica,
de modo geral, em outras federações.

A Constituição promulgada em outubro de 1988, ao reavivar
o espírito municipalista que se destacara na Cartade 1946, erigiu o Município,
expressa e indiscutivelmente, à condição de entidade político-administrativa
integrante da Federação, dando-lhe a conceituação e o "status" formal há
muito reclamados por respeitados administrativistas, como é ocaso de Hely
Lopes Meirelles.

Abriu-se, diante disso, mais um importante caminho no rumo
da descentralização das atividades administrativas no Brasil, o que representa
um avanço para a causa municipalista, a qual, vale lembrar, já ensaiava suas
primeiras batalhas ainda nos tempos do Brasil-Colônia.

Sob a orientação de diluir equilibradamente o excesso de
poder central, o texto magno em vigorreforçou a autonomia dos municípios.
E a autonomia de que falo, atentem bem os senhores, provém não apenas da
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declaração formulada nos arts. 1° e 14 da Constituição Federal, depois
fielmente endossados pela nossa Carta Mineira. A verdadeira autonomia
está mais além: toma-se hoje possível, fundamentalmente, pelo fato de que
o Constituinte de 88 promoveu uma séria reordenação da divisão tributária
nacional, beneficiando os Municípios, ao mesmo tempo que aumentou as
competências exclusivas destes e deu-lhes o poder de auto-organização,
mediante o comando para elaborarem as respectivas leis orgânicas.

Liberta-se o Município do plano de uma autonomia meramente
nominal para, valendo-se de sua capacidade de decretar os próprios tributos
e gerir suas próprias rendas, assumir verdadeiramente os poderes e encargos
que o exercício da nova ordem lhe impõe.

Assim, ao lado de serem contemplados com um incremento
considerável no montante de suas receitas - o que se deu tanto pela elevação
do percentual de transferências quanto pelo alargamento da competência
para instituir os impostos -, os Municípios tiveram, em contrapartida, um
aumento de responsabilidades e encargos, como, por exemplo, os decorrentes
das novas obrigações constitucionais na área do ensino e da saúde, dentro de
um esquema de cooperação com os Estados e a União.

Mas tudo isso faz parte da autonomia municipal, que não se
restringe ao reconhecimento de capacidades, mas alcança também a assunção
de obrigações. É assim que o Município pode romper com o esquema
ultrapassado da hierarquia paternalista e ingressar no campo da
responsabilidade partilhada.

E exatamente nessa hora, quando o Município tem de pôr em
prática sua autonomia, de realizar suas competências, é que começam a surgir
as dificuldades. Passa-se a pensar, muitas vezes, que todos os problemas que
surgem são gerados pela Constituição ou pelas leis e que, por isso, seria
preciso alterá-las. Aqui entramos na questão da revisão constitucional, sobre
a qual tentaremos construir algumas reflexões básicas, chamando para elas
a atenção dos senhores.

O Município, assim como o Estado e a União, é hoje, mais do que
nunca, sujeito de prerrogativas e responsabilidades constitucionais. Ocupando
um novo lugar no conjunto da Federação, o Município tem de aprender a
administrar novas relações e sujeita-se a princípios de organização e ação
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administrativa que orientam também, de forma sistemática, a União e os
Estados.

Sob esse aspecto, é natural que os Municípios, especialmente
os menores, tenham maiores dificuldades de adaptação à nova época e à nova
ordem jurídica. Uma passada de olhos pela história do municipalismo
brasileiro nos revelará as várias e prolongadas experiências de estrangulamento
da autonomia local e de difusão da prática de subserviência e dependência
das municipalidades em relação a governos regionais ou nacionais, embora,
mesmo assim, tenhamos chegado hoje a uma organização federativa
peculiaríssima - onde o Município é o destaque - em contraste com outras do
mundo ocidental.

A cultura oligárquica do começo do século e a cultura
ditatorial dos anos 30 e, principalmente, da era pós-64 - só para citar as
situações históricas mais recentes - contribuíram de forma substancial para a
produção de alguns vícios na condução político-administrativa das instituições,
como o clientelismo e as práticas de cega subordinação, que só agora
começam a ser superados.

O Município, pressionado na base dessa estrutura centralista
e deformadora, é hoje convocado a levantar-se em sua autonomia e a assumir
aquilo que eu arriscaria chamar de uma verdadeira cidadania federativa.

Note-se, por outro lado, que a Constituição Federal e a
Constituição Mineira adotaram o sistema de planejamento e de cooperação
como meio de implementar e conduzira administração e as políticas públicas,
das quais o Município obrigatoriamente participa. É o caso dos programas e
planos de desenvolvimento e orçamentários; é também o caso do sistema
único de saúde, da cultura, da educação.

Para ingressar nesse círculo de trabalho comum e para
exercer todas as competências que lhe cabem de modo exclusivo, as
Administrações municipais precisam de preparo, preparo técnico e político.
E precisam imbuir-se do ânimo constitucional, passar à prática a letra do texto
maior, realizá-lo, descobri-lo, transformá-lo com o próprio fazer, esgotá-lo
naquilo que ele tem de mais positivo.

E então voltamos à questão que motiva todo este discurso: a
revisão constitucional. Como ela se vincula a tudo o que foi dito?
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A revisão constitucional está prevista no art. 30 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República, que
assim versa:

"Art. Y - A revisão constitucional será realizada após cinco anos,
contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos
membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral."

Deixando de lado a discussão que hoje se trava a respeito da
abrangência dessa revisão (alguns, como Geraldo Ataliba, afirmam que ela
se destina apenas a adaptar o texto da Carta Magna ao resultado do plebiscito
sobre forma e sistema de governo, no caso de consentida a alteração para
monarquia e/ou parlamentarismo; outros, como o Prof. José Afonso da Silva,
entendem ser possível uma ampla revisão Constitucional), convido os
senhores e senhoras, Prefeitos, Vereadores, servidores das Administrações,
cidadãos, a fazerem uma reflexão sobre o momento e o sentido dessa revisão
no que tange especialmente aos Municípios, neste momento tão dinâmico e
rico da vida brasileira.

Quero efetivamente dizer que a luta principal a que nós
somos convidados é a luta pela aplicação e pela realização da Constituição
que aíestá. Devemos implementá-la e dar-lhe, na prática, a sua interpretação.
É preciso reconhecer no dia-a-dia as nossas próprias conquistas, refletidas
nas inovações da nova ordem constitucional e resultantes de um esforço e de
uma vontade amadurecidos ao longo de vários anos de ditadura.

Todos sabemos, por Outro lado, dos problemas com os quais
freqüentemente muitas prefeituras têm de lidar, e que são comuns entre as
Administrações, como os de peso excessivo na folha de pagamento,
dificuldades com pessoal, quedas na arrecadação, dificuldades no processo
de municipalização da saúde e do ensino, etc.

Observamos que, na busca de uma solução para tais questões,
defende-se não raras vezes a alteração de dispositivos constitucionais como
única forma de pôr fim às tormentas. Em alguns casos, até, instala-se a
mentalidade de que a Constituição é a sede de todos os males e que se
deveria, por isso, transformá-la a qualquer preço.

Entendo, entretanto, que, verdadeiramente, a Constituição
não é a grande vilã nesse caso e que, via de regra, qualquer modificação que
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nela se queira introduzir deve ser fruto de um grande amadurecimento e de
uma firme convicção política e histórica.

É por isso que devemos ter o máximo de cautela ao tratarmos
de qualquer tipo de reforma na Constituição, e essa orientação vale
sobremaneira para as questões municipais.

É preciso verificar, em cada caso, se o cerne da dificuldade
detectada é realmente o texto da Constituição. Tal curiosidade é fundamen-
tal: deve ser alimentada cotidianamente e não apenas às vésperas de uma
revisão constitucional, que, de fato, não se sabe ainda como vai ser, pelo
menos no que se refere à sua amplitude.

Desejo enfatizar, em síntese, que muitos dos problemas
municipais cuja causa se atribui à Constituição ocorrem como conseqüência
da manutenção de práticas viciadas de administração, vinculadas ao passado,
que não mais condizem com a atual situação do Município na organização
político-jurídica do País. O homem público municipal deve estar atento para
isso, traduzindo o aclaramento de sua consciência na prática da condução dos
interesses de sua comunidade.

Deste modo, a busca da racionalização administrativa, o
controle orientado de gastos, a atenção para com a política de pessoal e para
com a contratação regular de servidores, o cuidado do Prefeito e da Câmara
de Vereadores quando da decisão de conceder isenções e incentivos, tudo
isso contribui para alinhar o Município na trilha da realização dos princípios
e preceitos constitucionais, reduzindo a necessidade de alterações no texto.

É esta a reflexão que proponho, diante do tema da revisão
constitucional. Penso que devemos concentrar nossos esforços na revolução
da cultura e dos costumes de gestão administrativa, o que vale não só para o
Município mas para todas as esferas da Federação.

Nunca é demais recuperaras lições do ilustre administrativista
Hely Lopes Meirelies, que afirmava a sua convicção de que "os defeitos da
Administração Municipal brasileira não estão nas leis, mas, sim, na maneira
de aplicá-las". Precisamos, pois, aplicar a Constituição, para respeitá-la e
descobrir-lhe os reais defeitos.

Nesse caminho, o acompanhamento constante das questões
nacionais faz-se indispensável e decisivo, cobrando-se dos agentes políticos
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federais a complementação e a integração do texto constitucional, das quais
eles são incumbidos.

Façamos da revisão constitucional, antes de mais nada, uma
revisão de postura. Se obtivermos sucesso nessa tarefa, estaremos cumprindo
missão mais fecunda que a de meramente alterar a letra do texto magno.

Se assim o fizermos, creio que teremos dado contribuição
efetiva para a verdadeira modernização do Brasil.

Muito obrigado.

Deputado Bonifácio Mourão
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