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Apresentação

Plebiscito do dia 21 de abril é oponto de pal1ida para
uma série de reformas que estão sendo exigidas pela sociedade

brasileira. Independeme do quefor definido no dia 21 de abril, essa
decisão terá conseqüências na revisão da Constituição, marcada para o
próximo mês de outubro e também na reforma dos sistemas eleitoral e
partidário. Assim, é importante que a sociedade esteja atenta a todos

esses desdobramentos e exerça seu direito de influir
nos lUmos da vida política nacional.

O debate sobre asformas e sistemas de govemo que melhor atenderiam
à complexa organizaçao social epolítica do Brasil contemporâneo tem
sido também uma oportunidade para revisitannos e reavaliarmos os
principais momemos da história dopaís e do desenvolvimemo da sua

organização política.
Essa abordagem está sugerida em cada um dos três (lItigos integrames

dessa ediçâo da REVISTADO LEGISLA17VO,sobre a Monarqu ia, o
Presidencialismo e oParlamentarismo. Duas reportagens buscam ainda
retratar o clima de discussão que hoje envolve a realização do plebiscito

e apresentar um panorama sobre as origens e desenvolvimemo dos
diferentes sistemasdegovemo hoje vigentes no mundo.

Nesta ediçâo, a REVISTADO LEGISLA17VOtrata ainda de uma questâo
que está,jlmto com os temas políticos, dividindo a atenção dos

noticiários naciona is e de toda a sociedade: a violência. Chocados com
o crescente número de crimes hediondos, os paremes e amigos de

uítimas desses crimes e uárias instituições e entidades, como aprópria
Assembléia Legislativa, se organizam nummovimemo nacional para

mudança do Código Penal brasileiro e exclusão, do seu texto, dos
atenuantes para réusprimários envolvidos em crimes hediondos.

Para estabelecer um canal direto de comunicaçâo entre os municípios
e a Assembléia e coletar subsídios para a elaboraçâo legislativa, além de

elementos que contribuam para oplanejamento do Estado e na
elaboraçâo orçamentária, a Assembléia Legislativa inicia neste ano as

Audiências Públicas Regionais.
Criadaspela Conslilu içâoEstadual, a implantaçâo das audiências

públicas é um dosprincipais objetivos da llOvaMesa da Assembléia e
pretende ser um marco nas relações entre o Poder Legislativo e a

sociedade, na medida em que permite uma participação mais direta das
comu n idades do interiordo Estado na definição das políticas

econômicas e sociais e dopróprio orçamento estadual. Os detalhes dessa
(l(ividac!eestâo apresentados numam(l(éria especial,jechando esta

ediçüo da REVISTA DO LEGISLATIVO.
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