
SEMINÁRIOS

A voz da sociedade
Organizados pelas próprias entidades, os seminários da

Assembléia Legislativa atingem a maturidade rompendo com o
modelo de representação tradicional

5 seminários Mirias Terra" e "Sanca-
rncnt() é Básico'' traduziram urna maturi-
dade da Assembléia Legislativa e da so-
ciedade civil na produção de eventos de
grande porte para a discussão de grandes
lemas con untura is. Aperfeiçoados aolon-
go da série de realizações semelhantes
dos dois últimos anos, esses seminários
atingirama grande meta que se pretendia
quando o Poder Leg islativo entendeu que
era preciso trazer para dentro doi

 as correntes de opinião em con-
flito na sociedade: fazer com que as pró-
prias entidades de representação os or-

anizassctn e, a partir deles, participas-
sem daelahoraçio das ações legislativas.

O "Minas Terra", porexemplo.
rou 175 propostas de ações parlamen-
tares. E o Saneamento é Básico" foi
produzido a partir de reivindicação das
próprias entidades, que discutiram em
várias reuniões o cronograina, 05 conle-
rencistasa serem convidados, os temas a
serem debatidos eoscncaminhamentosa
serem dados. A partir do documento
íinal, u iria comissão derepresentação das
entidades atua junto ao corpo técnico da
Casa nae1aboraçodc propostas de açíi()

paria mentar necessárias para transíorrnar
em ação concreta tudo o que foi aprova-
do.

Criados para atrair para dentro do
Poder Legislativo o que o presidente da
Casa. deputado Romeu Queiroz, chama
de "OS grandes canais de representação
da sociedade', os seminários da Asse m-
hléia Legislativa procuram uma relação
de troca em que, ao mesmo tempo que se
entranha a sociedade nos meandros do
Poder que a representa, colhe con-
tribuições para produzir leis mais ajusta-
dasàrealidade. "Éaprimciravezqueum
Parlamento ajuda a organizar os grupos
de prcssüo, mediando conflitos para
produtirdocumentos de qualidade técni-
ca e legitimidade política, de lorma a dar
suhsídio de alto vah)r ao trabalho parla-
mentar", diz o presidente.

A promoção consegue adesões en-
tusiasmadas, cornoa da historiadora Ma-
ria Eugênia Lage de Rezende, que coor-
dena a criação de um banco de fontes
históricas mineiras na IJFMG. Ela acha
que a A sse rnhléiade Minas está( ranslr-
mando em prática o sentido da represen-
tação ) parlamentar, que caiu na ahstraço
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nos últimos séculos do exercício do Par-
lamento no mundo moderno. "O cidadão
elege seu representante e não o vê mais,
tornando totalmente abstrata a flOÇãO de
representação*', diz.

Defensora do voto distrital misto,
que delimita o campo de ação dos parla-
mentares e estabelece compromissos
mais imediatos do representante com seus
representados, a historiadora diz que a
sociedade moderna, com sua complexa
organização, pulverizou os canais de re-
presentação e tornou a atividade parla-
mentar umapartc quase insignificante do
bolo. Daí ela ver a importância desses
seminários para atrair os cidadãos para
sua principal instância de representação e
fazê-los OS principais agentes dessa re-
presentatividade - o que seria quase um
retorno ao princípio clássico grego, do
cidadão como seu próprio representante,
como ocorria na Ágora, a assembléia na
democracia grega.

Na mesma linha, o cientista político
Domingos Girolieti, a caminho de um
pós-doutoramento na Inglaterra, evoca a
tradição brasileira do Parlamento para
afirmar que a promoção da Assembléia
significa uma ruptura com a represen-
tação tradicional. E que iSSO tende a leva-
Ia a ser o centro dos acontecimentos po-
líticos do Estado, como ocorre com a
Assembléia Legislativa do Rio Grande
do Sul, por outros motivos. Lá uma pola-
rização política histórica convcrge as lu-
tas sociais para a casa dos deputados. ao
invés do que é mais comum no resto do
país, onde os movimentos populares
procuram as praças ou canais diretos de
comunicação com OS palácios do Poder
Executivo.

Entre os participantes, há entusias-
tas como o chefe da Divisão de Captação

e Adução da Copasa, o engenheiro José
Nelson de Almeida Machado, impres-
sionado com o fato de que a grande
maioria dos quase 700 participantes do
"Saneamento éBásico" não arredou pé
das discussões do documento final, que
se prolongou das 18h às 1h30 da manhã
do dia 17 de junho, num envolvimento
ainda desconhecido por ele cm trabalhos
semelhantes. "E todas as vozes em con-
flito foram levadas a público, analisadas
e discutidas, sem qualquer preconcei-
to—,emenda.

Opiniões como a de José Nelson
sobre essa convergência de contrários
traduz bem o espírito da grande parte da
massa de participantes dos dois semi-
nários, aí incluindo dirigentes de enti-
dades de conceitos, ideologias e inte-
resses tradicional mente opostos. Como
o presidente da Federação dos Traba-
lhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais (Fetaemg), Sehastiãu Cos-
ta Neves, ou o presidente da Federação
da Agricultura do Estado de Minas Ge-
rais (Faem(,-). Gilman Rodrigues Viana.

Pólos opostos da reforma agrária,
que centrou grande parte das discussões
do seminário "Minas Terra", osdoiscon-
cordam com a multiplicidade de idéias
que a AL consegue convergir e com a
importância desses seminários para ca-
nal izarpara o corpo das leis as diferentes
correntes de opinião. Atinado com a
maioria. Gilman só Faz pequena restrição
() processo decisório, que elimina da

parte principal dosdocumcnlos finais as
posições minoritárias nas votações, como
a sua, contra a reforma agrária, derruba-
da por um plenário com franca maioria
de trabalhadores. As proposições rejei-
tadas, cercadas de polêmicas, são incluí-
das num anexo, como contribuição.
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