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ENTREVISTA

"Em Santos,
vamos discntir o que
qneremos da
Constituinte”
O vice-govemador de São Paulo, Orestes Quércia,
destaca, nesta entrevista ao
JORNAL DO INTERIOR, a grande importância
do 29? Congresso Estadual de Municípios, que
discutirá o munidpalismo e a Constituinte.
O munidpalismo ó uma força po
Jornal do Interior —Qual é o sig
nificado do 29* Congresso Estadual de lítica, que cresce a cada dia, e que de
fende, basicamente, o poder local, isto
Município*?
é, a valorização do município como en
Este congresso de município» de tidade estatal- independente e como
Santos será o primeiro grande debate responsável imediato pelas necessida
nacional para a Constituinte. Prefeitos, des básicas da sua comunidade. Que
vice-prefeitos, vereadores e munidpa- remos que a União devolva os recursos
listas de Sáo Paulo e mais 20 estados e as funções municipais que ela absor
vão debater o tema "O Município na veu, especialmente durante a ditadu
Constituinte". Vamos definir o que ra. Defendemos, como dizia, Tancredo
queremos da Constituinte e determinar
as linhas gerais da campanha de infor
"O caminho da
mação e esclarecimento que levaremos
a todo o Brasil. Estamos vivendo em
democracia passa pela
Santos um grande momento da Nova
fortificação dos
República: um ponderável grupo de re
munkipios"
presentantes da sociedade brasileira
estará participando ativamente do pro
cesso de mudanças do autoritarismo Neves, a descentralização dos Recur
para a democracia. Não houve ainda sos e a des concentração do poder. Para
no Brasil um debate assim tâo signifi n6b, o caminho da democrada passa
cativo.
necessariamente peia recuperação da
Federação e pela rediflnição do papel
JI - De uns tempos para cá fala- dos estados e dos munidpioa na vida
se muito em município, em municipa- pública. Com o fortalecimento do mu
lismo, em Frente Municipalista. O que nicípio, queremos o poder mais ao al
é munidpalismo?
cance da partidpação e da fiscalização
do cidadão e da sociedade. 0 que o mu
nicípio pode fazer não deve ser feito
pelo Estado. O que o Estado pode fazer
não deve ser feito pela União. Ou como
me disse recentemente o ministro DorJORNAL DO INTERIOR
nelles, da Fazenda :_"0 município ad
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ministra melhor quêo Estado e o Esta
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do administra melhor que a União".
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JI - O que tem feito o munidpa
lismo? Como o movimento tem atuado?
O munidpalismo é forte parque é
antiga e profunda aspiração na
cional. O Brasil começou pela cidade.
Quase todas as nossas constituições
valorizaram o município. Ao contrário
do que acontece em outros países, o
município entre nós é um ente estatal
autónomo e não uma mera circuns
crição territorial. Por ser aspiração, o
munidpalismo é um movimento de
grande unidade, trabalhando além dos
limites partidários ou ideológicos. A
medida em que o regime de 1964 radi
calizava a centralização e o arbítrio, o
munidpalismo fortalecia-se como uma
reaçáo natural. Ao ponto de no segun
um a

27* Congresso Estadual, no Guarujá

do semestre de 83, conseguirmos a pri
JI — Tancredo Neves morreu, a
meira derrota do Paládo do Planalto Nova República está quase com três
meses e a reforma tributária ainda não
"O compromisso de
saiu. Sairá logo ou vai ficar mesmo
com a Constituinte?
Tancredo era uma

reforma tributária antes
da Constituinte"
no Congresso em matéria económica.
Foi quando conseguimos, enfrentando
poderosas pressões orquestradas pelo
Paládo do Planalto, que o Congresso
aprovasse a Emenda Passos Prato,
uma espécie de minirreforma tributá
ria. Em 84 só não aprovamos uma re
forma melhor porque Tancredo Neves
temia que nossa mobilização servisse
de pretexto para algum casuísmo que
perturbasse o processo sucessório.
Tancredo pediu que esperássemos e
garantiu que uma das suas primeiras
providências como presidente seria a
realização da reforma tributária.

Não. 0 compromisso de Tancredo
era claro: a reforma tributária deve
sair antes da Constituinte. Por uma ra
zão muito simples: os municípios não
podem esperar a Constituinte, a maio
ria deles está ameaçado de falãnda
Infelizmente dois projetos municipalistas, que deveriam entrar na pauta do
Congresso no próximo dia 18, não sei
porque, foram retirados. Em nome da
Frente Municipalista protestei junto
aos deputados e senadores e aos lide
res de bancada no Congresso. Falei por
telefone com o presidente José Sarney
e estive com os ministros Domelles, da
Fazenda, e Sayad, do Planejamento. E
confirmo que, com ou sem a votação
dos projetos do deputado Ayrton SanJORNAL DO INTERIOR

doval, nós iremos a Brasília no próxi
mo dia 18. A reforma tributária é in
dispensável para a sobrevivência dos
municípios e a Frente Municipalista es
tá comprometida com a sua realização.
Repetiremos tantas vezes quantas fo
rem necessárias as marchas a Brasília
que tanto desagradaram o presidente
Figueiredo, que usou contra nós até as
malfadadas medidas de emergência.

"No governo do
general Figueiredo, os
prefeitos foram
presos em BrasQxa”
JI —Parecem óbvias as reivindi
cações municipalistas. Por que náo se
resolve nada? Parece que nem a Nova
República está sendo efetiva em ter
mos municipalistas...
No Governo do general Figueire
do, chegamos a ser recebidos pela poli
cia em Brasília. Nunca fomos atendi
dos pelo presidente ou pelos seus mi
nistros. Uma homenagem que preten
díamos fazer ao ex-presidente Juscelino Kubitschekno pátio do Memorial JK
foi arbitrariamente proibida, numa de
monstração de força que só mostrava
insegurança, desespero. Nessa ocasião
vários prefeitos foram presos e confi
nados em hotéis. Não era para menos:
votava-se na ocasião a Emenda Dante
de Oliveira e o regime estava nos ester
tores. Na Nova República, mudou mui
ta coisa. Já não somos considerados
perigosos. Eu telefono para o presiden
te Sarney e ele me atende com atenção.
Os ministros Sayad e Domelles,
como já disse, recebem a Frente Municipalista, debatem conosco. Os minis
tros e o presidente Sarney têm cons
ciência do compromisso de Tancredo
Neves pois ele foi assumido publica
mente e divulgado por toda a impren
sa.

- Evidente que sim. O munidpalismo, ao defender o poder local, exer
cido por autoridades escolhidas em
eleições livres e por mandatos pre
determinados, revitalizam a política
possibilitando um exercício maior da
democracia. Isso é o que o brasileiro
quer. Foi por isso que ele foi ás ruas e
às praças contra a ditadura. E é bom,
esclarecer que agora a Frente Munici
palista Nacional consolida-se aqui em
Santos com a posse da sua primeira diretoria e torna-se entidade de direito e
de fato. Estamos organizados em todos
os estados brasileiros. Reunimos pre
feitos, vice-prefeitos, vereadores e mu
nicipalistas de todos os partidos. Nosso
peso foi visível na campanha das Diretas já e na de Tancredo Neves. Temos
muito trabalho ainda em 85: imediata
mente, a conquista da reforma tributá
ria; mais a médio prazo, uma campa
nha nacional pela Constituinte. Edita
mos uma cartilha —Constituição: Co
nheça e Participe - que vamos distri
JI —Um dia os municipalistas te buir a todas as prefeituras, câmaras
rão seus princípios reconhecidos na municipais, entidades de classe e asso
ciações comunitárias do Brasil.
prática?

E apoiou o presidente eleito Tancredo Neves, de quem recebeu o compromisso de uma reforma
tributária de emergência.
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