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A Assembléia Legislativa está reunindo toda a documentação sobre a
história do Legislativo mineiro, num centro de memória política,
que será responsável também pela produção de estudos e pesquisas

UMA VIAGEM AO PASSADO
Maria Teresa Bronzo

Jornalista da ALEMG

Centro de MemóriaI	Política de Minas
: teve seu projeto

anunciado pela As-
sembléia Legis-

lativa em dezembro de 1996, no
lançamento das biografias de Pio
Canedo e Fabrício Soares, que
participaram da Constituinte de
1945. As fitas contendo as entre-
vistas com os ex-deputados, jun-
tamente com outras 350 fitas cas-
sete e cerca de 1.500 fitas de vídeo,
onde estão registrados vários
eventos e reuniões da Assembléia,
farão parte do acervo do centro.
Ali será instalado, também, o ar-
quivo de fotos da Assembléia, com
acondicionamento adequado para
a preservação do material, que
inclui negativos e slides. Ligado
por meio de terminais de compu-
tador à área de documentação da
Casa, o centro permitirá a consul-
ta a atas, manuscritos, livros,
documentos, anais, enfim, tudo
que esteja direta ou indiretamen-
te ligado à história do Poder
Legislativo, permitindo ao visi-
tante viajar no tempo e conhecer
de perto a história da Assembléia
de Minas.

O Centro de Memória Política
mostrará não só as curiosidades
de épocas passadas, como discur-
sos recheados de palavras estra-
nhas aos ouvidos modernos e a
bela grafia dos manuscritos. Essa
espécie de túnel do tempo permi-
tirá ao visitante reencontrar fa-
tos marcantes da história de Mi-
nas, perceber as mudanças e a
trajetória da legislação estadual
ao longo dos anos.

A política de preservação da
memória do Poder, definida pela
direção da Casa em 1982, está
centrada na produção legislativa.
A cada projeto de lei que tramitou
na Assembléia a partir de 1959,
foi anexada toda a documentação
referente a ele, como pareceres,
emendas e discursos, de forma a
reconstituir todos os passos e ân-
gulos desse processo. O acervo
anterior a esse período foi
destruído por um incêndio, quan-
do a sede da Assembléia ainda
era na Rua Tamóios. Parte do
material do período anterior foi
recuperado através do Diário do
Legislativo, no "Minas Gerais", e
outros documentos estão sendo
restaurados.
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Mas qual seria a importância

desse acervo? O centenário da
Capital, cujo nascimento foi mar-
cado por acalorados debates no
Congresso Constituinte de 1891,
serve de exemplo. Tema que mo-
nopolizou as atenções dos parla-
mentares em várias sessões, a
transferência da capital do Esta-
do suscitou argumentos de toda
natureza, num amplo leque que
alternou a racionalidade dos es-
tudos técnicos, os aspectos finan-
ceiros e posições puramente emo-
cionais. Tudo isso está registrado
em publicações em bom estado de
conservação. "Deviamos, depois
de votada a Constituição, nos
occupar da agricultura, da
instrucção publica; deviamos me-
lhorar as condições dos
productores do fumo, do vinho e
do café, porque é isto que pode
concorrer de modo real e eficaz
para a prosperidade", alertava,
da tribuna, o deputado Costa
Sena, tentando convencer os cole-
gas da imprudência de trocar Ouro
Preto por outra localidade. Mais à
frente, Costa Sena emendava:
"Sejam quaes forem os monumen-
tos de uma nova capital, não te-
rão a significação moral da especie
de pelourinho que, em nossa pra-
ça, assignal-a ao viajante o ponto
em que a cabeça do enforcado
gottejava o sangue que robuste-
ceu a arvore da liberdade".

Revelações - Uma leitura rápi-
da de "Coliecção das Leis" mostra
a riqueza e a variedade do mate-
rial. No livro, estão as primeiras
leis estaduais. A Lei no 1, de
14/9/1891, por exemplo, estabele-
ce o grande e o pequeno selo do
Estado, que pode ser visto hoje
em documentos oficiais dos três
poderes em Minas.

Um outro exemplo vem logo a
seguir—na Lei n°6, de 16/10/1891.
Para estruturar a base adminis-
trativa cio Estado, a lei criava as
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secretarias do Interior, das Finan-
ças e da Agricultura, Comércio e
Obras Públicas. E curioso perce-
ber, no entanto, não o número re-
duzido de secretarias que esta-
vam sendo criadas, mas, sim, o
fato de que a lei estabelecia as
condições indispensáveis para o
provimento dos cargos desses ór-
gãos. Segundo essa lei, o provi-
mento devia ser feito mediante
concurso, para os cargos inferio-
res a chefe de seção, ficando os
candidatos obrigados a provar sua
capacidade por certidão de exame
das línguas portuguesa e france-
sa, história, matemática elemen-
tar, elementos de Direito Admi-
nistrativo, economia política e
estatística, contabilidade e cali-
grafia. "E reflexo do ensino
humanístico de uma época em
que o Brasil era fortemente influ-
enciado pela França e em que a
estatística era o máximo", explica
a diretora-geral do Arquivo Pú-
blico Mineiro, professora Norma
Góes Monteiro.

Uma comparação entre a pro-
dução legislativa do final do sécu-
lo passado e a que se viu a partir
da década de 30 se apresenta tam-
bém como fonte significativa de
interpretações. Ao contrário da
excessiva autonomia dos Estados,
presente nas primeiras décadas
de implantação do regime repu-
blicano no País, o que se percebe
a partir dos anos 30 é uma traje-
tória inversa. "Depois de 30, ape-
sar de mantido o princípio do fe-
deralismo, certas atribuições fo-
ram gradualmente retiradas do
Estado, e isso vem ocorrendo até
hoje", explica o diretor do Depar-
tamento de História da Fafi-BH e
consultor da Assembléia, Ricardo
Faria.

A lei que trata da organização
municipal, também de 1891, sur-
preende não só pelo fato de deter-
minar a gratuidade da função de

vereador. O mais curioso é a ex-
trema flexibilidade da legislação
da época em relação às condições
de elegibilidade, facultando aos
estrangeiros o direito de disputar
a vaga, apenas exigindo que sou-
bessem ler e escrever, a idade de
21 anos, quatro anos de domicílio
no município e que fossem contri-
buintes do cofre municipal.

Outra publicação que merece
uma análise demorada são os
"Annaes da Camara dos Deputa-
dos", de 1930. Estão ali discursos
e documentos reveladores da mo-
vimentação política mineira fren-
te, sobretudo, à crise do café e ao
quadro de instabilidade provoca-
do pela Revolução de 30. A plata-
forma de governo do então candi-
dato à presidência de Minas,
Olegário Maciel, lida na Câmara
dos Deputados, é um bom exem-
plo, segundo explica o historiador
Ricardo Faria. A crescente insa-
tisfação popular e de alguns seto-
res alijados do centro de decisão
política, controlado pelas oligar-
quias do café mineira e paulista,
promove uma reorientação do dis-
curso e da atuação do governo,
sinalizando um certo compromis-
so com outros grupos, como o se-
tor industrial, para compor novas
bases de apoio político. Isso pode
ser percebido, segundo Faria, no
fato de o então candidato defen-
der incentivos para incrementar
o setor cafeeiro, ao mesmo tempo
em que destacava a necessidade
de diversificar a agricultura e de
investir na metalurgia.

"Você não vai ver toda a histó-
ria política de Minas no acervo do
Centro de Memória Política, já
que não se escreve a história ape-
nas com documentos oficiais. Mas,
daqui, pode-se ter uma visão, uma
interpretação, enfim, da maneira
como a elite política mineira se
via e percebia o Estado", conclui
Faria.
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