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JUSTIFICATIVA

O descrédito por que passam as instituições públicas atualmente
atingem, em cheio, a Administração Pública Municipal, induzindo-nos à
uma reflexão necessária sobre os princípios básicos, fixados pela
Constituição Federal, norteadores de seus atos. Dentre eles encontra-se o
princípio da moralidade considerado por alguns como vago e impreciso,
decorrendo, talvez, daí, a idéia de que, apesar de alinhado aos demais
princípios, a eles não se equipare em grau de importância.

O equívoco se mostra evidente. Afinal, tem sido ele considerado a
mola propulsora da descredibilidade crescente da população, em relação
aos atos provenientes da Administração Pública.

A questão já merece ter tratamento cuidadoso na esfera municipal. É
que, a existência de legislação orientada a disciplinar o provimento de
cargos na administração municipal, onde existe a previsão de penalidade a
funcionários pelos prejuízos causados à administração Pública, que sejam
provenientes de ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o
decoro de sua função, reclama maior especificidade no que tange à questão
da falta de comprometimento de funcionários com a veracidade das
informações disponibilizadas à comunidade.

Na verdade, entendemos todos que não mentir é obrigação
implicitamente contida dentro do rol de atitudes exigíveis de um
funcionário público, uma vez que representante da Administração Pública,
quando no exercício de suas funções. Mas por implícita, pode, tal como o
princípio da moralidade ser considerada menos importante que as demais.
Vimos, entretanto, constatando exatamente o contrário, é este elemento que
estabelece nítida diferença entre o que é confiável, digno de respeito, e o
que não merece crédito, não admitindo-se ao Poder Público Municipal
enquadrar-se nesta última categoria.

O respeito pela natureza é o passaporte para a vida.
(J.B.T.)




