
ENCONTRO
Os presidentes das Assembléias Legislativas decidiram criar um cole giado
para defender maior participação dos Legislativos estaduais nas grandes
decisões nacionais e rediscutir a excessiva concentração do poder central.
Propõem ainda investir na modernização das Assembléias estaduais
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Encontro realizado em Minas tem a participação de representantes de 18 Casas Legislativas

O

s presidentes de Assembléias
Legislativas de todo o País
não têm duvida: o fortaleci-

mento dos Legislativos Estaduais é im-
prescindível para a consolidação da
democracia no País. Com essa certeza
e muitas propostas, foi criado, em mar-
ço deste ano, em Belo Horizonte, o
Colegiadode Presidentes de Legislativos
Estaduais, que. em 10 de agosto, em
Recife, realizará sua primeira reunião
ordinária, quando elegerá seu coorde-
nador nacional.

As ações do Colegiado seguirão as
dez diretrizes estabelecidas na reunião
realizada em Belo Horizonte. Entre elas
estão o respeito aos princípios éticos e
morais, a modernização dos procedi-
mentos legislativos e garantia da parti-
cipação da sociedade civil no processo
de elaboração das leis. Várias ações

serão propostas, como modificações na
legislação federal para garantir o forta-
lecimento do Legislativo.

Para o presidente da Assembléia de
Minas, deputado Agostinho Patrús, é
excessiva a concentração de prerrogati-
vas no poder central. Ele defende uma
maior participação das Assembléias
Legislativas na tomada de decisões, pois,
em sua opinião, os Legislativos poderi-
am referendar as leis federais ou mesmo
decidir sobre questões que atingem pe-
culiaridades de cada Estado, como acon-
tece no federalismo dos Estados Unidos
da América.

"A Constituição Federal atribui
grande número de prerrogativas exclu-
sivas ao Congresso Nacional. Por isso,
algumas decisões que dizem respeito ao
dia-a-dia dos estados acabam sendo
definidas pelo poder central, restando

muito pouco para os Legislativos esta-
duais, mais próximos das realidades
dos estados", analisa Patrús, que apre-
sentou proposta, acolhida pelos diri-
gentes de outras Casas Legislativas, de
modificação da Constituição Federal:
ao invés da maioria das Assembléias
Estaduais, seriam necessárias apenas
três para a apresentação de proposta
de emenda à Constituição.

Os presidentes das Assembléias de
Roraima, deputado Almir Sá, e do
Maranhão, deputado Manoel Ribeiro,
concordam com Agostinho Patrús e
lembram, como exemplo, que o Con-
gresso Nacional decide sobre reservas
indígenas e a Funai passa a demarcá-
las sem que os deputados dos estados
diretamente envolvidos sejam sequer
ouvidos. O 1°- vice-presidente da As-
sembléia do Paraná, Luiz Carlos Zuk,
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condena o fato de o Executivo transfe-
rir poder e atribuições para os municí-
pios sem a correspondente transferên-
cia de recursos - "igno-
rando os deputados e as
Assembléias"—e sem aten-
tar para as peculiaridades
regionais.

Opresidente da As-
sembléia do Rio de Janei-
ro, deputado Sérgio Cabral
Filho, vai além e condena
a concentração de poderes
no âmbito do poder cen-
tral os -

sentada pelo deputado Agostinho Patrús, rar a transparência e publicidade dos
no sentido de obterapoio dos Legislativos atos do Legislativo; promover a parti-
à SIT:I proposta de modificação da Cns- cipação das Assembléias na elabora-

ção e reforma de dispositivos
constitucionais; e garantir a
participação da sociedade para

1	.4' subsidiara elaboração de leis.
Entre suas competências, des-
tacam-se a sugestão de dire-
trizes de política nacional, de
estratégias e planos de ação

• ! visando à modernização dos
Legislativos e sua integração
com a sociedade.

	

/	 Emenda - A proposta de
ta de que as Assembléias	.	 1"	.1	emenda à Constituição feita
estaduais sejam ouvidas na	'•'	" 	pelo deputado Agostinho
elaboração do Orçamento 	Patrús já foi aprovada, em
da União, participando das	:	'	.......•.	.	. ','	.-(	maio, pelo Plenário da As-
definições de prioridades.	..	 '•	.	 sembléia Legislativa de Mi-

Nova reunião dos diri-	.' -	 .	.	'	 nas, faltando a aprovação por
gentes de Assembléias 	outras Casas estaduais para
Legislativas foi realizada	II_1L_JIII.Ï!	.'	 que seja apresentada ao Con-
em São Paulo, em maio, Agostinho Patrús apresentou proposta de alteração da gresso. Em outra ação, o de-
quando foi aprovado o Constituição Federal	 putado federal Benedito Gui-
Regimento Interno do	 marães (PPR-PA) apresentou
Cole-lado de Presidentes, cujas reuni- tituição Federal, que tem o objetivo de ao Congresso Nacional projeto de
ões serão bimestrais. Nesse mesmo en- valorizar os Estados e o federalismo,	emenda à Constituição idêntica à pro-
contro foi aprovada uma moção apre-	O Regimento Interno busca asse-u- posta por Agostinho Patrús.

Diretrizes do Colegiado de Presidentes
1. Pautar suas ações pelo rígido respeito aos

princípios éticos e morais
2.Rediscutiro instituto da imunidade parlamen-

tar
3. Assegurar a plena publicidade dos atos do

Legislativo
4. Modernizar os procedimentos legislativos

para a constante busca de racionalidade e eficácia de
seu processo decisório

5. Afirmar a vocação do Legislativo como
catalisador da organização política da sociedade

6. Garantir a participação da sociedade civil
para subsidiar a elaboração das leis

7. Fazer respeitar a independência do
Legislativo, sem prejuízo da harmonia entre os
Poderes

8. Exercitar, na sua plenitude, o poder
fiscal izador das políticas e ações governamentais

9.Propugnar por um novo pacto federativo, que
interprete a diversidade geopolítico-cultural e ofe-
reça condições de equilíbrio e governabilidade à
Nação

10. Envidar esforços para propiciar a efetiva
participação das Assembléias Legislativas na re-
forma e elaboração dos dispositivos constitucionais
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