
Primeiras

"O Poder Legislativo é a essência da democracia, único stema de governo compatível com a dignidade
humana, e quando os seus membros estao falando e votando se desincumbem da obrigaçao

que lhes foi deferida por seus coestaduanos nas urnas, auavls do voto livre. Onde elo Funciona
livremente este Poder, Inexiste o sistema demoaItico". deputado Sald Paulo Arges.

Palácio da
O deputado Sard Paulo Arges falou em nome do MOR Foi o au ultimo pronun
cíamento como lider. já que veia a ser substituido na liderança pelo ar. Lula Racca-

rini. As Dalavras do deputado Said Paulo Arq.s foram as seguintes:

F\'ao Sr Presidente	 Sem U mores e Sem CXCCSSOS. tom
altivez e tom dignidade e assim dig-

Se'ihorcs Deputados.	 nificamo' o Poder. Vêzes e mais vê-

As palavras que vimos pronunciar
nesta hora. ainda são na qualidade
de líder da Bancada do Movimento
•Democrático Brasileiro. Serão de
saudação ao povo, ás autoridades,
aos poderes executivo judiciário e
legislativo. pela oportunidade da
inauguração deste palácio. Serão
também de despedida aos meus li-
deradoc, porque a outro será con-
fiada a tarefa que humildemente,
modesta e patrioticamente procura-
mos cumprir.

Ao se instalar a presente iagisla-
lura, coube-nos a honra da presi-
dência da reunião. Confessamos que
o privilégio encheu-nos de orgulho
Era o Poder Legisãativo de Minas
Gerais, presidido por um elemento
da Oposição, que, na sua nobreza e
soberania, naquele instante dava
mais um passo para marcar mais u-
ma vez a sua presença na vida poli-
fica desta terra.

Havia - e perdura - na tons-
ciência de Lodos nós grande interro-
gação, em face da aspereza da tare-
fa que nos competia e da situação
institucional cm que se encontra o
País.

Decorrido o primeiro ano, senti-
nos que cumprimos o nono dever
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e tornando ate cansativo o assun-
to AÇOMINA& Mas, se reclamando
ainda não a conseguimos e assisti-
mos a preparativos pata instalação
da indústria de ferro e aço no lito-
ral, imaginem se deixássemos o pro-
blema como que sepultado.

Entendemos que o soerguimento
económico não depende apenas do
Executivo, que depende de todos. In-
clusive das classes conservadoras.
mas é imperioso fustigar os meios
de alcançá-lo. Deste soerguimento
nos competia argüir o Governo so-
bre as providências que deveria es-
tar tomando e, sem perda de tem-
pó, assim procedemos.

A Casa é tcsttmtu lia e Lo ibem o
ê a imprensa que nessa luta teia ti-
do um papel de real destaque e uma
demonstração de grande sensibili-
dade pelos grandes problemas de
Minas Gerais.

tuseiaos os pes neste plenário
com o pensamento voltado para os
Inúmeros problemas que afligem a
economia do nosso Estado, mas tam-
bém muito preocupados com as ins-
tiuiçôes dcmocràtícas, pois e:iten-
demos que de nada vale a riqueza
onde pereça a liberdade. E esla li-
berdãde se constitue de muitos fa-
tores mas, principalmente, no livre
exercício da atividade parlamntar,
na ausência de coação sobre o Po-

zes nos fizemos presentes nesta Tri-
buna para externar a nossa desa-
provação ao que, segundo a nossa
consciëncia e entendimento, não a-
tendia aos superiores interesses do
Estado.

Respeitando sempre a opinião do
Executivo e sem nos deixarmos con-
duzir pelo velho hábito de Oposição
como significado de contestação
pzrmanente em momento • algum pe-
camos pela omissão.

Fizemos valer a prerrogativa com-
tttueiorwt de legisladores e não de
meros espectadores das atntd ides
executivas. Buscamos colocar o Po-
der Legislativo naquela posição que
lhe é reservada, em sua superior
destinação histórica, a de orientador
constitucional da política do desen-
volvimento económico e das metas
em busca do progresso da terra e
do 'bem-estar do povo.

O lema era e continua sondo ser-
vir ao Estado. esta Minas Gerais,
tantas vêzes exibindo uma radio-
grafia de tal decadência e uma si-
tuação de tão grande pobreza, que
nos sentíamos feridos em nossos
sentimentos e brios de mineiros.

Então, reclamávamos e bradáva-
mos pedindo grandes investimentos



tnotismo, com Ito-
jositos à Pátria que
e civismo nos Pe-

ta é que a palavra
não seja um bai-

e Sint a expressão
ro am ou aplaudem

aqui tem sido em
os do homem. cm
justiça e da liber-
pronunciada como

menagem a Força
r sueira e em mc
ihas que se imola-
de batâlha, comba-

tendo a ditadura nazi-facista Sim,
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uoi Judiciario, no respeito inuufl e
,j convivência tranquila dos Três

I'uden s
Se ruir a harnic nu entre eles, se

lar a soberan ia de um, ou
se algum se jul gar mais poderoso e
passar a impõr-se sobre o outro, ai
enfio não há salvação para o regi-
me democrático, que desejamos pa-
r;' nossa Pátria. -	-

l:ncoq tranio-nos em prédio novo
O acontecimento sao nos leva a

.iíirmar que a majestade e a sobe-
anis do Poder Legislativo se au-

mentaram. Para nos do MDB a fia-
;ttde do Poder e permanente,
quer estejamos num prédio mais
- ;ifliUfli, ou menos suntunso.

U pectO maU rial tem menor
• ,,'n,Fu-an O uue importa é que a

( Legislativa permaneça:
cm - suas ;.prerrogativas

criticas. A nossa palavra aqui sem-
pre foi a favor do homem, a favor
do R'tado e a favoro nosso Pais

O Poder Legislativo e a essência
da democracia, único sistema de Go-
verno compatível cciii a dignidade
humana e quando os seus membros
estão falando e votando se desin-
curnbe,n da obdgaçao que lhe foi-----1
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do
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que para representa lo, aprovando	 ,	,	'''	 -	•	 4
ou reprovando, nos mandou para as

conc^uir que delegar o poder de le-
gislar se constitui na renúncia de

1 v	 i t
cum-

primem to do dever.

	

	 O deputado Sald Paulo Argos, ro parlamentar a ocupar a tri-
que falou pai. ,ltima vn como bona do Pali4cio da Inconfidencia

	

A Oposição sistemática considera-	líder do MDB. teve. •ntr.tanto. Ele filou antes do líder da ARE-	)
nos nnpatriohica. Mesmn disda

	

eorn-	uma grande honra; foi o primei- NA, deputado Bonifácio Andrada.
	di do Governo, em muitos pontos,	 A tribuna é de mármore branco
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"Encontramo-nos em prédio novo. O acontecimento nao nos leva a afirmar que a magestade e a
soberania do Poder Legislativa aumentaram Para nós do MDL a

magestade do Poder é permanente, quer estejamos num prédio mais suntuoso ou
menos suntuoso O aspecto material tem menor significaçio

O que Importa é que a Assembléia Legislativa permaneça inviolável aia 	prerrogativas
constitucionais" deputado Said Paulo Arges

aão 'se deve negar-lhe apoio às ini-
ciativas que se destinem a impulsio-
nar o progresso da Terra a ofertar
possibilidade de trabalho a gerar ri-
quezas e a garantir a paz.

Quando no estudo das proposições
sclatetidas à consideração da As-
sembléia aprcsentáramosernendas ou
até recusáramos aprovação, mostran-
do faces que, precisavam ser revis-
tas;.o objetivo não era um combate
lm)til e estéril de reprovação incon-
sequente mas o desejo de contri-
buir para o aprimoramento das leis
rue' see destinam  a garantir 'ao' Esta-
do e ao povo 'situações idênticas de
direito e de recíprocos deveres.

Para o Movimento Democrático..
Brasileiro todo o apoiamento incon-
dicional dá a 'impressão de desne-
cessidade, de quem só sabe apoiar,
como ,a Oposição radical,. a de ima-
turidade," de 'quem , tem a idéia fixa
de negar apoio

Estamos a postos para servir ao
Estado e ao nosso povo. procurando
,mostrar ao Governo os caminhos a
palmilhar ,e até assumindo a respon-
sabilidade de mostrar-lhe "os 'pré-
prios erros, quando ele ou 'os que o
apoiam não os- percebam.

O nosso 'pronunciamento mesmo
em hora tão'solene não pode ser
um amontoado de belas palavris e
consequentemente vãs. Há de ser a
afirmação serena de que estamos
prontos para servir ao Brasil' e ao
atino. empenhados na recomposi-
ção do quadro 'democrático, Há de
sr a confirmação do direito livre
da expressão do pensamento. Há 'de
ser a confirmação' de zim juramento
feito quando recebemos à sombra.do
Pavilhão Nacional o nosso certifica-
do de reservistas quando juramos
itt fender o Brasil na guerra ou na
paz e. por ele darmos ludo 'de 'nós',
sem pensarmos, em nós. há de ser a'
canil nuoção de novo juramento
quando aqui nos empossamos afir-
mando: 'Juro defender a Constitui-'.
ção e respeitar as leis'..

A nossa presença nas ,lides políti-
das e nas tribunas exprimem .a fé e
a esperança que temos. no 'Brasil.

que 'esperamos, ver trilhando' Õs: lar-
gos caminhos da democracia, numa
expressão de confiança que deposi-
tamos no Exmo.St" Presidente da
República '.- Gen. Emílio Médiei
que em inúmeras oportunidades tem
'afirmado 'que passará a, presidência
ao seu sucessor' em pleno regime de-
mocrático,

Não' vimos tecer loas e elogios
graciosos ao Governo nem tampou-
co para condenar-lhe por todos os
atos, nem para procurar encontrar
erros em todas as suas realizações
Não se pode aprovar-lhe seinrepa-
ros tódas as mensagens, porque rara-
mente alguma não carece de revi-
sões. É nosso dever consertar; apa-
rar as arestas, emendar as proposi-
ções a fim de ofertar ao Governador
cio Estado as condições essenciais
para bem gerir os. negócios de 'Minas
Gerais.

Foi esta a posição da bancada do
MOS, em 1911, quando chamou a a-
tenção do chefe do Poder Executivo
quanto à falta de planos parago-
lo e até criticá-lo naquilo quê nos
parecia suceptivel de criticas.

Se aprovamos esse plano, não o
querêmos ver engavetado, e vamos
cobrara sua execução porque, ele se
destina à reerguer Minas' afastando
dela a estagnação e . , a pobreza e: ja-
mais servir de ' demagógico Salte-
cimento das personalidades . que o
elaboraram e que Irão executá-lo.

Quando desta Tribuna 'reclamáva-
mos a . apresentação de 'um plano de
Governo, tínhamos também 'a-' proa
cupação do cumprimento de -precei-
to constitucional,

Comungamos das responsabilidades
cio Governo e como não nos cabe a
tarefa 4e execução de programas

nem de planos, sentimo-nos com . o
dever de cobrá-lo. 'FizêMo-lo com ,o
mais 'alto espirito público e ' Vimos:
noa atitude" coroada de egito, por-
que conseguimos sensibilizar o Go-
verno.

Há, porém. um reparo a fazer, O
Plano chegou.ao término das roo-
niões do ano de 1971 e fomos com-
pelidos a aprová-lo, apressadamente.
Não queríamos 'retardar mais em
dotar o Governo de um instrumen-
to para realização de' obras 'reclaffla-'
tias, não somente por nós, mas 'por
lodos os mineiros cônscios de suas
responsabilidades.

A Oposição teve, pois, um desta-
cado papel 'na' 'tarefa de dar a Minas
uma esperança é ao seu Governo' um
roteiro.

Se aprovou o Plano de csenvol-
cimento Económico negou, a apro
vaç'ão de certos projetos e que
i'os seja 'tolerada ' a expressão -
por considerá-los inconvenientes a
Minas Gerais. Combatemos então a
forma pela qual se p reparava o , Go-
verno mineiro para fazer emprésti-
mos externos,

A nossa reprovação tinha o supe-
rior objetivo de servir ao Estado. O
renovar 'empréstimos -para pagar dí-
vidas vencidas, consideramos expe-
d emite dondenável, Principalmente
emopréstimo em dólares, moeda que:
d" ,sc',sseiita em sessenta ou de se-
tenOi cm setenta dias sofre altera-
ção, o que sem dúvida importa em
atone,lto do nosso débito.

Impedimos a aprovação do' proje-
to que dispunha sobre a Taxa Ro-
doviária porque nele, se reduzia a-
quota destinada aos ' municípios ' e
não é justo que deles se afaste um.'
centavo, sequer.'

Empenhamo-nos em que o Código
Tributário tivesse também um estu-
do mais parcimonioso 'e não devesse
ser aprovado tal como chegou aesta
Casa: 'Era, Oessárjo . algumas mau-
danças e quando as emendas que .a-
presentamos sofreram . pressão da
maioria, reagimos com as forças re-
gisnenlais de que disponhamos a fim
de qtic o assunto' mais umadurccïdõ,
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tido, tivesse o seu termo,
autênticos de Código pa-

e não para ser emendado
ente, quando pela sua e-
issetu observados senões,

Em- todos os instantes -não se o-
mtou o MDB em termos de 0po-
ao:slstemitiea-, mas como um co-
borador. Continuaremos aqui espe-
ndo-as mensagens do Executivo e
Is confessamos dispostos a dar-
es a- nossa contribuição, sem sub-
rviência, sem radicalismo De nos-
parte o Poder Legislativo cont'-

ará sendo peça importante s pri-
III $lI'lll't'<so gIiVoriiaiIYient ai :1'

ràea tt'r a 5101 soberania e indo'
ndnci 1 p0 ti lo e lo rei ovo suas de -
w5 porquo são elas cm nome de
0 p1011 altaIloilrI que para repro-
nu-lo nos outorgou um mandato.
Ao iniciarmos esta oração afirmá-
mos qué estávamos na - Tribuna
tida riu qualidade de Lider do
DU e- entre as saudações deveria-
os prestar contas.
Ao deixarmos a liderança permi-
rn-not também um agradecimento
5 meus nobres pares da ARENA e

Líder Bonifácio Andrada, que
ando venceram batalhas não tri-
tdiatam sobre o vencido, mas tam-
m quando as perderam, demoera-
amente aceitaram a derrota, A
missão Executiva desta Casa nos
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dirigimos em entusiásticos cumpri-
mentos, pela mancha respeitosa e
atenciosa com que nos considerou
como Oposição. Ao Exmo. $r. Go-
vernador do Estado -. Dr. Rondem
Pacheco - também queremos agra-
decer por seu empenho em, ver esta
obra concluída e neste agradecimen-
to não há uma simples cortesia, tu
uma expressão de justiça.

Pessoalmente quero - agradecer aos
meus companheiros da Bancada do
14DB que me colocaram à sua fren-
te para - liderá-los e unidos marcha-
ram cem o seu líder, apoiando-o e
ajudando-o.	 -	-

As lutas em que nos empenhamos
se exilo tiveram foi graças à união
da Bancada que, embora tão peque-
na, jamais, considerou fosse inglória
sua peleja, Há de continuar unida,-
o pronunciamento de um de seus
membros -há de ser a expressão de
pensamento de todos.. -Continuará u-
nida - em defesa do regime demo-
crático da lei, do direito e da justi-
ça.	 -

A nossa luta foi aprimorada com
as criticas e a inspiração que rece-
bemos da imprensa que sem parti-
darismo teve palavras elogiosas so-
bre a nossa atuação, o que sobre-
maneira nos confortou. Aos jorna-
listas a nossa gratidão pelo teste-
munho sereno que deram à Minas e
à Nação do nosso desejo de bem
cumprir o nosso mandato.

Particularmente queremos esten-
der aos servidores da Casa o nosso
agradecimento e especialmente. à e -
quipe do Gabinete do MOR, que não
se poupou para nos -ajudar.

Deixando assim a liderança, de-
pois das afirmações de nossas inten-
ções, cremos ter expressado que vi-
mos para dar a esta instituição a
contribuição cívica que o Brasil es-
pera dos brasileiros:

Asnos' à terra em que nascemos;
Amor à Justiça e à liberdade;
Respeito às instituições, nascidas

na uniãodas forcas vivas da nacio-

Capacidade de sentir os anseios do
povo e por ele trabalhar:

Empenho em -que o regime demo-
ei-ático e cristão seja sempre man-
tido;

Capacidade de servir, trabalhando
para engrandecer o BRASIL.

Outro amplo sa-
ião pira reuniões
de deputados. Es-
se salão é dos mais -
belos do Palácio
da- Incenfidêncis.
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