Minicipalistas
jatem lobby ^
na Assembleia ,
Uma reforma tributária e administrativa
que proporcione autonomia aos municípios,"
dando-lhes condições de resolver seus próprios
problemas é a principal reivindicação da "Banda Municipalista" da Constituinte, lobby que
já conta com a adesão de onze deputados de
diversos estados do país.
A "Bancada Municipalista" está sendo articulada pelos deputados Vasco Alves l
(PMDB-ES) e Ana Maria Rattes (PMDB- RJ). É apoiada pela Frente Municipalista
Brasileira, grupo integrado por prefeitos e
vereadores de todo o Brasil, que tem os governadores estaduais como fortes aliados — entre
eles, o governador eleito de São Paulo, Orestes
Quércia.
Foi a Frente Municipalista Brasileira, aliás,
que cedeu um espaço provisório pra as reuniões
da "bancada", até que seus membros consigam um local para encontro, dentro da Câmara
dos Deputados. Esse espaço — uma sala no escritório de São Paulo em Brasília (505 Sul) —
será inaugurado amanhã, às 10 horas. Após a
inauguração, no mesmo local, haverá uma
reunião da diretoria nacional da Frente Municipalista.
Soma
A partir do pressuposto de que a Nação é
resultado da soma dos municípios é que a
recém-criada "bancada" tentará convencer os
demais constituintes da importância da reforma tributária e administrativa. "A Constituição atual nem sequer define claramente as '
atribuições e competências dos municípios",
crítica o deputado Vasco Alves, para quem os
municípios, hoje, são submetidos "a mais vil
intervenção dos governos federal e estadual".
. Vasco Alves considera que a questão de-r
mocrática também está estritamente rela-'
cionada com a questão municipal. Por esse
motivo, defende a criação de mecanismos de
participação política nos municípios, para que
através deles a população possa controlar a
vida do estado. "Isso sem falar que, somente
quando os municípios forem fortes e respeitados, com recursos suficientes para enca
minhar seus problemas é que as reivindicações
básicas da sociedade serão resolvidas", complementa o deputado.
Poder
O pensamento do deputado Vasco Alves é
compartilhado pela deputada Ana Maria Rattes, que vê a municipalização como a única forma de solucionar as grandes questões nacionais, "que começam nds municípios". Ela
entende, ainda, que a reforma tributária e
financeira implicará na "descentralização, em
uma nova figuração do poder".
Dos onze deputados que aderiram, inicialmente, à "Bancada Municipalista", apenas um
é do PFL;: o deputado Enoc Vieira, do Maranhão. Além de Ana Maria Rattes e Vasco
Alves, os demais, todos do PMDB, são:
Irajá Rodrigues (RS), Alexandre Puzina (SC)f*
Airton Sandocal (SP), João Hermann (SP),
Renato Viana (SC), Luís Alberto Rodrigues
(MG), Manoel Moreira (SP), e Nion Albernaz
(GO), Todos já exerceram mandatos de vereador ou de prefeito.

