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O ano de 1993 inaugura-se sob os mais promisso-
res signos. O Brasil inteiro festeja o renascer da esperança,
o fortalecimento do ânimo, a renovação da fé em novos e
melhores tempos. As mudanças profundas que a sociedade
brasileira vem experimentando, a partir do último trimestre do
ano passado, não resolverão, como por milagre, os proble-
mas nacionais. Esgotou-se definitivamente aera das fórmulas
mágicas e das soluções espetaculares, que transformaram
este país no laboratório dos tecnocratas. Entretanto, temos
a certeza de que agora todo trabalho sério e consistente, fiel
ao imperativo da ética e da justiça, somar-se-á ao esforço
comum para resgatara terra brasileira dos males da recessão,
do desemprego e do subdesenvolvimento. A hora é de
entendimento e de união: a hora é, sobretudo, de compromis-
so com os destinos deste país.	 3



Esse atendimento, essa união, esse compromisso
se vêem nitidamente refletidos no Encontro dos Municípios
Mineiros, resultado dos esforços conjuntos da Assembléia
Legislativa e da Secretaria de Estado de Assuntos Munici-
pais, ora tomado realidade.

A bem dizer, não é de agora o interesse da
Assembléia pelos problemas atinentes aos municípios. Por
ocasião do último processo constituinte estadual, membros
desta Casa se dirigiram a várias cidades mineiras, no sentido
de ali auscultarem o pensamento das bases municipais para
que sua essência fosse transportada para a Constituição do
Estado. Assim pretendido, assim se fez e, em numerosos
casos, o que antes era aspiração, hoje se vê convertido em
letra oficial da Carta Magna de Minas. Ressalte-se também
a assessoria técnica que prestamos a legislativos e associa-
ções microrregionais de municípios, por ocasião da elabo-
ração de suas leis orgânicas. Voltando atenção e trabalho para
as células menores da divisão política nacional, nossa
atuação procurou responder à questão: fora do município,
o que há? O município são os frutos da terra, o gado das
pastagens, as figuras do artesanato, as fibras da madeira, a
têmpera dos metais, a urdidura dos tecidos, a racionalidade
da tecnologia, a própria sabedoria dos homens transformada
em riqueza. Enfim, fora do município nada existe.

Ao abrirmos este encontro, queremos felicitar, de
forma muito especial, osPrefeitos, Vice-Prefeitos, Vereado-
res e Assessores que aqui estão para três dias de integração,
diálogo e troca de experiências. Nós os cumprimentamos,
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momento de descrença e desencanto, foram depositários da
confiança e das esperanças de seus concidadãos. Com o
voto, eles colocaram, nas mãos de cada eleito, suas angús-
tias, seus sonhos, mas, principalmente, a crença em que este
país tem jeito e solução.

Nós os felicitamos, ainda, porque aqui estão. Ao
contemplá-los, alguns, veteranos de várias jornadas, outros,
recém-chegados à vida pública, vislumbramos a face deste
Estado: dessas Minas que são várias e múltiplas, mas que
partilham um só coração palpitante de vidae liberdade. Sejam
bem-vindos vocês, que vêm div idirconosco sua experiência,
o ânimo forte que os sustentou na luta, ano após ano, firmes
na certeza de que é possível construir uma vida melhor para
o nosso povo. Sejam bem-vindos os que recentemente
responderam ao apelo da causa pública e chegam cheios de
entusiasmo, de vontade de trabalhar e de servir.

A cada dia que passa, estamos mais conscientes
de que só pode ser chamado de desenvolvimento aquele cujo
processo é conduzido de forma democrática e livre pelas
bases. Só é legítimo o esforço de modernização de que possa
resultar uma distribuição mais justa de oportunidades tanto
pelos diversos segmentos de nossa sociedade como pelas
várias frações do território mineiro.

Esses ideais têm instrumentos privilegiados para
sua plena realização na sólida e antiga tradição municipalista
de Minas. Ocupando todos os espaços que lhes foram
abertos pela ordem constitucional vigente, é preciso que os
municípios assumam, de forma definitivae irreversível, seu
papel de atores principais da História desta Nação.	 5



Esta a tarefa maior que os espera: lutar pela
participação das comunidades locais em todas as fases do
processo decisório estadual  nacional. Ao impor a abertura
de canais de comunicação multilateral entre as várias instân-
cias de governo, vocês estarão, na verdade, assegurando
amplos horizontes ao exercício da cidadania.

Essa compreensão vem inspirando as ações da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Os projetos que,
nos últimos dois anos, mereceram nossa atenção prioritária
têm por finalidade, exatamente, resgatar a intervenção dos
municípios na definição de objetivos, normas e ações no
âmbito do Estado. Ao inaugurar o "Assembléia On Line"
em diversas cidades pólos e ao criar condições para o início
imediato das audiências públicas, quisemos garantir a pre-
sença de cada cidade mineira no dia-a-dia do Parlamento
estadual: uma presença constante, ativa, que propõe, fisca-
liza e cobra.

No primeiro semestre deste ano, esta Casa voltará
aos núcleos das macrorregiões para ouvir ponderações,
queixas, reivindicações, a fim de que dessa relação com as
bases surjam decisões a respeito de um dos atos mais
influentes na evolução dos municípios: a votação do orça-
mento.

Essa presença da Assembléia Legislativa nos
pontos produtores de riqueza - que recebeu o expressivo
nome de Audiências Públicas - significa a plenitude política
das atividades da Casa do Povo, já que é o próprio povo que
recebe a visita de seus representantes, dentro dos princípios
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Que o encontro que agora iniciamos possa forta-
lecer ainda mais nossas convicções municipalistas e conven-
cer-nos, de uma vez por todas, de queo Município é o lugar,
por excelência, onde se constrói a verdadeira democracia e
de que a força de Minas reside no valor de suas administra-
ções municipais.

A todos os participantes desejamos um bom e
produtivo trabalho, como o anúncio de um mandato fecun-
do, pleno de realizações e êxito.

Deputado Romeu Queiroz
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