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PREFÁCIO

Tenho acompanhado de perto, em mais de duas dt!cadas de jornalismo polftico,
acontecimentos que alteraram o curso da história do Pafs e influ(ram decisivamente na
evolução do processo polftico e econômico do Pa(s. Aprendi a conviver com polfticos de
todas as tendências, de todos os matizes, de todos os partidos, de todos os Estados da
Federação. Mas nenhum deles tem a têmpera, o equilfbrio e o senso de brasilidade do
polftico mineiro, sempre presente nas sqluções dos graves problemas nacionais. Os mi-
neiros têm contribu(do - no curso da história - com soluções que permitiram ao Pafs su-
perar obstdculos e vencer crises.

Basta relembrarmos apenas José Bonifdcio de Andrada e Silva, Bernardo Pereira
de Vasconcelos, Olegdrio Maciel, Juscelino Kubitschek e mais recentemente Israel Pi-
nheiro, Magalhães Pinto e Tancredo Neves.

Não tenho nenhuma dúvida de que os mineiros - mais uma vez - vão dar sua
contribuição para o Pa(s sair da mais dramdtica, da mais tenebrosa, da mais angus-
tiante crise dentre todas que o têm assolado em seus 488 anos de descobrimento. Dos
mineiros, estou certo, partirão as soluções que retirarão o povo brasileiro deste ciclo de
penúria a que estd sendo submetido. Tempos de crise - mesmo sem a intensidade da
atual - sempre existiram, mas foram superados, graças à têmpera, à clarividência e,
principalmente, ao equilfbrio dos mineiros.

Ao fazer esta breve digressão, quero mànifestar minha satisfação em prefaciar
este livro que reúne pronunciamentos e discursos do Presidente da AssembMia Legisla-
tiva de Minas Gerais, Deputado Neif Jabur, durante o ano de 1987.

Mineiro tfpico, nascido em Passos, o Deputado Neif Jabur sintetiza, ao longo de
sua vida pública, a grande virtude dos mineiros sempre presente em toda a sua vida pú-
blica. Polftico de fibra e determinação, jamais se deixou intimidar diante das adversida-
des, das incompreensões e injustiças. Sabe aliar sua firme determinação na defesa dos
interesses públicos à conciliação para resolver os mais variados conflitos. Mas, jamais,
em tempo algum, transigiu com os princfpios bdsicos da democracia, jamais deixou de
trilhar os caminhos democrdticos que o trouxeram para a Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais em vdrias legislaturas e à Presidência da Casa. Na defesa intransigente dos
princfpios democrdticos e do interesse público, o Deputado Neif Jabur soube conquistar
a simpatia dos seus pares e o respeito dos mineiros.

Esta cóletânea de pronunciamentos mostra o alto esp(rito público de um homem
simples do interior no trato com as pessoas e preocupado constantemente com o bem-
estar social do povo mineiro e firme na sua determinação de defender os ideais demo-
crdticos.

São pronunciamentos efetuados ao longo do ano de 1987, um ano conturbado
por uma crise econômica sem precedentes, que se agravou no corrente ano. Em todos
eles, Neif Jabur revela uma fé inquebrantdvel nos destinos do Pafs, um amor incomen-
surdvel pela democracia e uma firme convicção de que o Brasil é tão grande que não
haverd, em tempo algum, crise que possa fazê-lo sucumbir.



Neif Jabur prega a renovação, em seu discurso de posse na Presidência da As-
sembllia Legislativa de Minas, ao mesmo tempo em que mostra que, mois do que nunca,
Minas tem compromissos com a liberdade e a democracia. Profundo respeito para com
a imprensa l revelado em seu pronunciamento na posse da nova diretoria do CEPO -
Centro de Cronistas Polfticos e Parlamentares de Minas Gerais.

Ao presidir a solenidade de posse do Governador Newton Cardoso, Neif Jabur
manifesta seu inconformismo com instituições arcaicas, que precisam ser reformadas e
modernizadas.

Quão admirdvell sua manifestação - na abertura do I Seminário de Presidentes
das Assembllias Legislativas, quando sintetiza em apenas quatro palavras todo o equill-
brio - ao qual me referi no inlcio deste prefdcio - que sintetiza a lndole dos mineiros:
"Minas lo centro", diz ele com muita propriedade. E acrescenta: "Por estas montanhas
passam muitos caminhos do Brasil. Caminho, centro e slntese. Eis a vocação de Minas
na hist6ria da Pdtria:'

Em todos os seus pronunciamentos, o Deputado Neif Jabur nos dd um admirável
exemplo de como trilhar os caminhos da democracia e exercitar o equilfbrio dos minei-
ros.

Belo Horizonte, julho de 1988

Jadir Barroso

- RESPONSABILIDADE DO LEGISLA TlVO

I' DB FEVBRBIRO D~ 1917
DISCURSO DE POSSE NA PRESIDeNCIA

DA ASSEMBLaIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS



o Poder Legislativo de Minas Gerais acaba de viver mais um dos mo-
mentos marcantes que têm feito de sua história um caminhar incessante na bus-
ca do aperfeiçoamento de nossas instituições democráticas.

Nos albores da instalação desta 11~ Legislatura. a eleição da comissão exe-
cutiva desta Casa representa o primeiro passo para que a Assembléia Legislativa
possa dar início efetivo aos seus trabalhos.

Por vontade livre e soberana de meus pares, assumo a Presidência deste
Poder com o compromisso único de atuar com persistência e coragem no senti-
do de sua permanente valorização. Além de meu compromisso - ao qual darei o
melhor de meus esforços - esta é também uma exigência dos novos tempos de
democracia e de participação que o Brasil conquistou, sob as inspirações libertá-
rias que estão no gênese de nossas Minas Gerais. Com efeito. a democracia ja-
mais será perene sem o convívio diuturno de um Legislativo valorizado e ciente
de suas responsabilidades.

Recebo o resultado deste pleito interno - que democraticamente acaba de
ferir-se sem feridos - como um voto de confiança de todos os nobres pares. Re-
cebo-o ainda como missão sagrada que espero saber cumprir com dignidade e
altivez. Para tanto, invoco a ajuda de Deus, a quem peço guiar-me os passos.

Confio e sei que em todos os momentos poderei contar com a sábia cola-
boração dos Srs. Deputados, não só dos ilustres membros que comigo com-
põem a Mesa Diretora. como da totalidade dos parlamentares que dignificam
esta Casa.

A presente Legislatura vem de instalar-se sob a égide da renovação, ex-
pressivamente demonstrada pelos resultados da última eleição proporcional.
Renovação que só pode ser entendida como depositária da esperança de mi-
lhões de mineiros na atuação de seus representantes, o que aumenta nossa res-
ponsabilidade e faz crescer o nível do nosso comprometimento com os anseios
populares. A nova Constituição de Minas - nossa tarefa maior - terá que tradu-
zir, com justiça e elevado sentido social, essas esperanças e esses anseios. E nos-
sa atuação nesta Casa terá que exercitar a contento a inquestionável missão de
transformar tais aspirações em realidade justa e democrática.

Este o nosso papel, enquanto representantes da vontade popular. Todos
juntos haveremos de fazer desta Casa um Legislativo atuante, no pleno exercício
de suas prerrogativas retomadas, a fim de que não se frustrem as esperanças
dos mineiros que em nós depositaram toda a sua confiança.

Muito obrigado pela honra que me é dada de ser o Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.



- NECESSIDADE DE REFORMAS SOCIAIS

I!! DE MARÇO DE 1987
DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO

SOLENE DE INSTALAÇÃO DA I~
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

11~ LEGISLATURA



17

A solenidade a que ora procedemos integra-se num contexto poHtico deci-
sivo para a reconstrução democrática do Pais. Inicia-se a presente legislatura no
momento em que se apresta a Nação brasileira - e com ela o povo deste Estado.
para a implantação de uma ordem constitucional que reflita. nos delineamentos
do novo ordenamento juridico pátrio. o perfil de uma sociedade que se construa
a partir de ideais e de esperanças longamente acalentados no coração da gente
brasileira.

Vivos e presentes em toda a história desta provincia montanhesa. também
os ideais e esperanças do povo mineiro concentram-se hoje na Assembléia Na-
cional Constituinte. de cujo trabalho resultará a Carta que haverá de reger os
destinos do Brasil e cujos princlpios nortearão a futura Constituição de nosso
Estado.

Enorme a responsabilidade dos homens públicos desta Nação. Enorme
a responsabilidade dos políticos mineiros. pois. no momento em que se descor-
tinam os horizontes de um novo tempo. a histórica vocação política de Minas
Gerais há de se fazer presente para a construção de um porvir fecundo.

Minas, em cujas montanhas ainda ressoam os brados de liberdade e de
justiça dos heróis do passado. seguirá emprestando à Pátria o brilho de seus fi-
lhos predestinados. Sob a inspiração permanente de Tiradentes. Juscelino Ku-
bitschek. Tancredo Neves e tantos outros mineiros que iluminaram o cenário
político nacional, permanecerá o nosso povo, com moderação e firmeza. atento
aos movimentos da Nação, buscando assegurar-lhe a aurora de um novo tem-
po.

E Minas. berço de homens públicos de vocação nacional, está ciente dessa
responsabilidade, pois sabe, como dizia Tancredo Neves, que "as nacionalidades
dependem muito de sua configuração física, dos acidentes imprevisíveis e in-
controláveis de sua formação. dos entes telúricos que lhes vincam a Indole e a
vocação. Mas não há notrcia na História de que nenhuma delas se haja transfor-
mado em nação poderosa, digna e culta sem a presença de condutores clarivi-
dentes e proféticos. de guias seguros e carismáticos, de líderes sábios e genero-
sos".

Que agora, mais do que nunca. para o bem do Brasil. mantenha-se Minas
fiel a seu compromisso primeiro. com a liberdade e com a democracia.

É num tal contexto que assumo a Presidência deste Poder. E o faço com o
propósito maior de atuar. com persistência e coragem. no sentido de sua per-
manente valorização. que tanto maior será quanto mais firme se fizer a união
das forças que hoje convergem para o sucesso desta luta. tão árdua e de tão
grande importância.

Que, de nosso trabalho, resulte um legislativo respeitado, forte e inde-
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penc;fente, capaz de corresponder às mais legítimas aspirações do povo que re-
presenta.

Que Deus me conceda cumprir, com dignidade e sem recuo, a nobre mis-
são a mim confiada por meus ilustres pares, no propósito permanente de bus-
car, com grandeza e destemor, a defesa dos mais sagrados interesses do povo
.de.Minas Gerais.

Na longa caminhada em direção à sociedade justa e democrática com que
todos sonhamos, estou certo de que contará o povo mineiro com o esforço deci-
sivo dos parlamentares que dignificam esta Casa.

Este o nosso papel. Como representantes da vontade popular, haveremos
de fazer desta Assembléia um Poder altivo e atuante, no pleno exercício de suas
atribuições e prerrogativas, para que não se esmaeça a esperança em dias me-
lhores que a gente das.montanhas acalenta em seu coração.

Para que não se ignorem os anseios e reivindicações de nosso povo, ne-
cessária se faz uma luta incessante por amplas e profundas reformas econõmi-
cas e sociais.

Urge que se promova uma total reforma tributária, permitindo a descen-
tralização das receitas públicas e a maior geração de recursos financeiros volta-
dos para o progresso econômico e social dos Estados e dos Municípios.

Há que se tornar efetiva a Federação pelo fortalecimento das unidades fe-
deradas.

Há que se tornar efetivo também o principio da autonomia municipal para
que a "cellula-mater" da nacionalidade, de fato, ocorra às exigências que emer-
gem das questões de seu peculiar interesse. Isto implica dotar o município do
poder concreto de dispor dos recursos por ele gerados e hoje transferidos. Sem
este importante aspecto da autonomia dos Estados e das municipalidades. não
se há que falar em Federação. E, nesta luta, alio-me decididamente ao ilustre
Governador eleito, Newton Cardoso, que tantas vezes tem reiterado seu propó-
sito de debater, a nível nacional, a reforma tributária imediata.

Mas, se é de suma importância o fortalecimento dos Estados e dos Muni-
cípios, para que se concretizem o progresso e o desenvolvimento do País, não
menos importante é reafirmar que uma reforma econômica séria e consciente
passa necessariamente por uma correspondente reforma social que satisfaça as
expectativas de todos os segmentos de nossa sociedade, nesta travessia cautelo-
sa, que ora empreendemos, para uma Pátria livre e soberana. .

E, neste passo, que não nos esqueçamos dos exemplos de dedicação, de
trabalho, de esforço e de destemor que, no passado e no presente, nos oferecem
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os nossos homens públicos mais eminen\es. Não nos esqueçamos do impor-
tante papel desempenhado. nesta hora, pelo ilustre Governador Hélio Garcia,
que, se deixa o Palácio da Liberdade, não se afasta do cenário político de Minas
e do Brasil.

Estou certo de que seu sucessor, o Governador Newton Cardoso, saberá
também trilhar, com civismo e determinação, os caminhos amplos da grandeza
de Minas Gerais.

Ao declarar instalada a 1~ Sessão Legislativa Ordinária da 11~ Legislatura,
conclamo toda a sociedade mineira a participar ativamente da construção desse
novo Brasil que haveremos de legar aos nossos descendentes.



- A IMPRENSA E O PARLAMENTO

13 DE MARÇO DE 1987
DISCURSO PROFERIDO NA SOLENIDADE DE

POSSE DADIRETORIA DO CENTRO DE
CRONISTAS poLlTlcOS E PARLAMENTARES
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o Poder Legislativo de Minas Gerais manifesta sua satisfação de acolher
no plenário desta Casa, mais uma vez, a solenidade de posse dos novos diri-
gentes do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares.

Parlamentar já veterano nesta Assembléia, com a honra de hoje presidi-Ia,
quero destacar que nesta Legislatura reassumimos - parlamento e imprensa -
nossas funções essenciais após o longo período autoritário.

Pela primeira vez, desde 1962, há 25 anos, portanto, este Poder tem seus
representantes escolhidos e eleitos sob o signo de um governo civil - o governo
da transição democrática, fruto da travessia conduzida sob a liderança do esta-
dista Tancredo de Almeida Neves.

Imprensa e parlamento, neste País, têm sido os alvos prediletos do auto-
ritarismo, suas primeiras vítimas. Mas, apesar de todas as intervenções e cen-
suras impostas ao longo do tempo, essas instituições têm sabido resistir ao im-
pério da força e têm sido instrumentos da sociedade brasileira para a recon-
quista do exercício democrático no Brasil.

Temos, portanto, um destino e uma causa comuns - a liberdade é nosso
instrumento de trabalho e ação.

Saúdo, pois, em nome do Poder Legislativo de nosso Estado, a nova dire-
toria do CE PO, entidade que pela qualificação e competência de suas sucessivas
diretorias tornou-se, hoje, uma verdadeira instituição a ser preservada e valori-
zada no cenário político de Minas Gerais.

Minas, sendo escola política e berço de estadistas, tem produzido igual-
mente, e de forma generosa, grandes talentos do jornalismo brasileiro.

E agora, mais do que nunca, parlamento e imprensa - no exercício da polí-
tica, da informação e da crítica - devem estar unidos na dimensão maior da
construção democrática. Esta é a grande resposta que a opinião pública cobra e
exige de nós, dos homens do Legislativo e do quarto poder. Nesta missão po-
deremos até errar, mas já não temos o direito de fa'lhar.

Muito obrigado!



- OBJETIVOS DA DEMOCRACIA SOCIAL

IS OH MA~ÇO OH 1987
DISCURSO PROFERIDO NA REUNIAO ESPECIAL

DESTINADA À POSSE DO DOUTOR
NEWTON CARDOSO NO CARGO DE

GOVERNADOR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
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Eleito pela vontade do povo mineiro, toma posse perante esta Assembléia

o Sr. Governador Newton Cardoso. Muito mais que o cumprimento de uma
obrigação constitucional, este ato tem uma significação essencialmente demo-
crática, na medida em que torna real e efetiva a vontade popular: o povo que
elege é o povo que empossa.

S. Exa. assume o Governo de Minas no momento histórico em que o País,
pela Assembléia Nacional Constituinte, busca repensar a vida nacional, proje-
tando-a para um tempo em que as conquistas da democracia social sejam
igualmente partilhadas e fraternalmente vividas por todos os brasileiros.

E esta nova democracia social - que tão de perto diz aos sentimentos e
propósitos dos mineiros - ultrapassa e transcende os limites formais da demo-
cracia política, conquistada pela perseverança nas lutas populares e cristalizada
pelo gênio político de Tancredo Neves, criador da Nova República. Democracia
social é o novo nome da liberdade. De regime político destinado a garantir aos
indivíduos a liberdade que eles possuem, torna-se a democracia - no dizer de
Georges Burdeau • uma organização do poder, tendo em vista assegurar aos in-
divíduos as liberdades que ainda não possuem. Modo de gestão de um universo
livre, a democracia se transforma no instrumento de criação daquele mundo que
há de testemunhar a libertação do homem." Dentro desse enfoque, o objetivo da
democracia social será comandado pelo conteúdo dos direitos sobre os quais ela
repousa: não só o direito de ser, mas o direito de obter; não só os direitos for-
mais, mas o direito real ao bem-estar e à felicidade de cada um.

Por conseguinte, esta mudança de perspectiva implica necessariamente a
utilização de nossos direitos políticos, mas voltados agora para a promoção da
reforma de nossa estrutura social e econômica. Esta reforma haverá de se fazer
sob a égide da mineiridade: com persistência e coragem, com moderação e sa-
bedoria. Minas não faltará a este País que se pretende rico e justo. "Minas deve
figurar perante o Brasil como o espelho de sua consciência", já nos lembrava
Tristão de Athaíde, para cumprir o que ele dizia ser nossa tríplice missão, que
deve ser, a um só tempo, de ordem preservadora daquilo que não se deve mu-
dar, de vocação reformadora do que se precisa recriar e, enfim, de sentido com-
pensatório para anular os desequilíbrios nacionais, posto que somos centro e
consenso do Brasil.

Para a viabilização de tal reforma, é imprescindível uma imediata e pro-
funda mudança na estrutura dos governos, privilegiando-se os poderes locais.
Com efeito, mais de duas décadas de centralização absoluta pesam sobre o País,
cerceando a autonomia das unidades que o compõem. E não se pode, em defi-
nitivo, tratar nas cúpulas o que deve ser resolvido nas bases. Poderes e recursos
não podem ficar concentrados na União, sob pena de atrofia irreversível dos
Estados e Municípios e do próprio falseamento do federalismo brasileiro. Sem
tais medidas, não se fará o crescimento da riqueza estadual e sua conseqüente e
justa distribuição, fatores essenciais à eliminação da miséria que degrada e
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ofende a pessoa humana. Minas. sob a administração Hélio Garcia - que hoje
deixa o Poder. mas não se afasta de nosso reconhecimento - desenvolveu cami-
nhos concretos nesse sentido. Mas, se não conseguirmos aprofundar e acelerar
as transformações requeridas pelas carências básicas de nosso tempo, não po-
deremos falar em liberdade, em justiça e em democracia social.

Este. Sr. Governador Newton Cardoso, o vulto do desafio que espera V.
Exa. e a ilustre Vice-Governadora Júnia Marise. Esta a difícil missão para a qual
V. Exas. foram eleitos.

Podemos todos atestar as qualidades do homem público Newton Cardoso,
dotado de força, de determinação. de dinamismo ímpar e. sobretudo. da condi-
ção do grande administrador, que. temos certeza. conduzirá nossa terra pelos
caminhos do progresso e da prosperidade.

Confiamos, Sr. Governador, em que um homem de sua envergadura polí-
tica saiba valorizar e respeitar o Poder Legislativo, e mais. esteja certo V. Exa. de
que sempre poderá contar, nas horas graves com que. certamente, nos defron-
taremos. com o patriotismo e a imaginação dos representantes do povo de Mi-
nas Gerais.

Que Deus ajude e inspire V. Exa. a bem desempenhar essa difícil missão
que lhe foí confiada.

Que a ação de seu governo. Sr. Governador Newton Cardoso, seja profí-
cua e fecunda, para o bem de Minas e do Brasil!

- A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA MULHER

18 OH MARÇO OH 1981
DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO
ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AO
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
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A voz do Legislativo de Minas soma-se às muitas vozes que, no mundo
inteiro, se fazem ouvir, ao ensejo das comemorações do Dia Internacional da
Mulher, para render homenagem àquela criatura que, dia após dia, vai conquis-
tando seu espaço, aliando à ternura de mãe, ao amor de esposa e à sabedoria de
mestra as extraordinárias qualidades de cidadã consciente, de política atuante e
de profissional competente e responsável, a quem é conferido, não raras vezes,
poder de decisão.

A História é testemunha de que, superada a concepção de inferioridade da
mulher, tem sido marcante a presença feminina nas mais diversas áreas da ativi-
dade humana.

Para nos restringirmos a nossa História, devemos assinalar que, nos últi-
mos 20 anos, a mulher brasileira vem exercendo inegável influência nas mais
importantes decisões políticas e assumindo posição de liderança em vários mo-
vimentos ligados à realidade institucional, econõmica e social do Pais, podendo-
se destacar o Movimento Feminino pela Anistia e a campanha pelas eleições
presidenciais diretas.

Essa forma de exercer a cidadania não significa, e não deve significar,
abandono do lar ou da família ou falta de feminilidade, mas o pleno exercício da
igualdade de direitos, a garantia da sobrevivência do próprio grupo familiar.

A mulher fez-se necessária nas universidades, nas empresas, nos sindica-
tos, junto a cortes de justiça, no governo de estados e municípios, nas casas le-
gislativas. nas secretarias e ministérios e em outros importantes órgãos públicos.

Nesta homenagem que hoje prestamos à mulher, há de se evocar, inicial-
mente. a imagem de Madre Teresa de Calcutá. símbolo vivo da grandeza femi-
nina que se afirma dialeticamente no cotidiano. Portadora de uma fragilidade
aparente, frente aos obstáculos da vida, revela toda a sua imensa força interior.
capaz de marcar, com firmeza e solidez, cada um de seus atos. Uma vida inte-
gralmente dedicada à causa da humanidade, exemplo universal da capacidade
feminina de doação. desprendimento e tenacidade.

Mulheres da estirpe de Anita Garibaldi, Maria da Conceição Tavares, Hele-
na Greco, Rose Marie Muraro, Nair Guedes, Risoleta Neves, Helena Antipoff, Ir-
mã Dulce e tantas outras enriquecem as páginas de nossa História, contribuindo
cada uma à sua maneira e no respectivo campo de atuação para a grandeza da
Nação brasileira.

o Governo de Minas não prescinde da participação feminina, haja vista
que o cargo de Vice-Governador do Estado coube a Júnia Marise Azeredo Cou-
tinho e o de Secretário da Cultura a Ângela Gutierrez, devendo-se lembrar que,
na administração passada, a Pasta da Educação foi entregue a Maria Eugênia
Murta Lages.
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No plano federal. ressalte-se o papel das Deputadas Constituintes. incum-

bidas de fazer constar do texto constitucional os preceitos necessários a atender
às reivindicações específicas das mulheres, nos aspectos ligados à família. ao
trabalho, à saúde, à educação e cultura, à eliminação da violência e às questões
nacionais e internacionais.

Às Deputadas Estaduais Maria Elvira e Sandra Starling caberá a relevante
tarefa de inserir na futura Constituição de Minas. que será o espelho da nova
Carta do País, a resposta aos anseios da mulher mineira. certamente não dife-
rentes dos das mulheres dos demais Estados da Federação.

Há que se lembrar sempre, além, é claro. dessas grandes mulheres que fi-
zeram e fazem a sua própria história no Brasil. da mulher simples, da operária e
da camponesa. das tantas marias que. anonimamente, lutam pelo pão e pela vi-
da de cada dia.

Não podendo faltar a evocação do belo, do sublime e do poético quando
nos referimos à mulher, lembramos Adélia Prado. Cora Coralina eHenriqueta
Lisboa. figuras que nos remetem diretamente às sábias palavras de Vitor Hugo:
"Nós olhamos as estrelas por dois motivos, porque são luminosas e porque são
impenetráveis. Mas temos perto de nós uma luz bem mais doce e um mistério
maior, a mulher."

- RECONSTRUÇÃO DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA

20 DE ABRIL DE 1987
DISCURSO PROFERIDO POROCASIÃO DO

LANÇAMENTO DA OBRA"A RESTAURAÇÃO
EO CONTROLE POLfTICO DO PODER

LEGISLATIVO", DE AUTORIA DO
PROF. JOSÉTARcfzIO DE

ALMEIDA MELO, NO I ENCONTRO
DE PRESIDENTES DE ASSEMBLÉIAS

ESTADUAIS
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Aguardamos exatamente a oportunidade deste encontro para promover o

lançamento da obra do Prof. José Tarcízio - "A Restauração e o Controle Políti-
co do Poder Legislativo" - que é uma contribuição intelectual de alto nível, de
interesse, não apenas para a Assembléia Nacional Constituinte, como também
para todas as Assembléias Legislativas do Brasil.

o conteúdo e as propostas deste trabalho representam, a nosso ver, como
tese e como objetivo político, o dado essencial do momento brasileiro.

Emergimos de uma longa noite autoritária, que se abateu de golpe sobre
as instituições e prosseguiu, ao longo do tempo, a deturpar valores. conquistas e
as feições fundamentais do regime democrático.

Este regime, todos sabemos, somente tem existência quando se assenta
sobre o equilíbrio dos Poderes. quando respeita as prerrogativas do tripé institu-
cional constituído pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, os quais de-
vem formar, a exemplo do próprio símbolo da Bandeira de Minas Gerais, um
triãngulo equilátero.

Os dias de expectativa, de frustrações e de incertezas por que hoje passa a
Nação brasileira estão marcados pelo estigma angustiante da crise política, eco-
nõmica e social. E, conquanto multiforme em sua natureza, essa crise somente
encontrará os caminhos de sua solução definitiva a partir do momento em que
se estabelecer a restauração da organização política da sociedade e do Estado
brasileiro, com a recomposição desse equilíbrio perdido.

Não temos dúvida também em afirmar que um desenvolvimento dinãmico
e estável das instituições democráticas, neste País, passa necessariamente pela
restauração do Poder Legislativo, como instrumento legítimo de participação
popular na gestão dos negócios públicos e, de um modo geral, nas decisões do
Estado.

Este trabalho de fôlego do Prof. José Tarcízio, que ora oferecemos ao
exame e à reflexão dos senhores e dos membros da Assembléia Nacional Cons-
tituinte, aborda a ampla questão do fortalecimento do Poder Legislativo e de seu
relacionamento com os demais Poderes, de um ponto de vista próprio e que,
pela seriedade dos argumentos que o embasam, merece a atenção de todos
aqueles sobre cujos ombros hoje recaem as responsabilidades da vida pública.

Também nesta oportunidade, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
promove o lançamento dos Anais da FASE II do Simpósio "Minas Gerais e a
Constituinte", além de fazer a entrega aos Srs. Presidentes dos Anais da FASE I
do mesmo Simpósio. Realízado no decorrer do ano legislativo de 1986, o Sim-
pósio "Minas Gerais e a Constituinte" reuniu nesta Casa entidades e movimen-
tos sociais de nosso Estado para debater e propor sugestões à Assembléia Na-
cional Constituinte, incorporando ainda as contribuições de autoridades jurídicas
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renomadas e de especialistas em questões de relevante interesse da população,
que estão registradas nesses anais.

Entendemos que esta mobilização do Poder Legislativo - principalmente
na atual Legislatura, a primeira a ser eleita sob a égide de um governo civil des-
de 1962, é fundamental para a restauração do próprio Poder e para a reconstru-
ção da Federação brasileira. Estas são reconquistas essenciais ao desenvolvi-
mento e consolidação do regime democrático, à estabilidade das instituições e,
afinal, à modernização e ao equilíbrio político, social e econõmico da Nação bra-
sileira.

- MINAS É ORDEM E MUDANÇA

20 DE ABRIL DE 1917
DISCURSO PROFERIDO NA SOLENIDADE DE

ABERTURA DO I ENCONTRO DE PRESIDENTES
DE ASSEMBLéIAS LEGISLATIVAS
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Minas é o "senso grave da ordem", como queria João Pinheiro. É o res-
peito meticuloso à lei, no pensamento de Mílton Campos. Minas é tradição, mas
também reforma e transformação, na audácia da atuação de Juscelino Kubits-
chek, contemporâneo do futuro. Minas antecipa alvoradas. Se é ordem e mu-
dança, pode ser também revolução, quando sente que é preciso romper com a
ordem injusta. Aqui Minas é rebeldia e insubmissão, porque, como definiu Tan-
credo Neves, "o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade". E é justa-
mente dessa diversidade e dessa vocação para a síntese transformadora que nos
fala Sylvio de Vasconcellos: "Tudo nas Minas é antinômico, antagônico,contra-
ditório, binário; tudo, porém, conflui para sínteses perfeitas ... As Minas não só
relacionam como promovem o somatório das caracteristicas nacionais".

Com efeito, Minas é o centro. Por estas montanhas passam muitos cami-
nhos do Brasil. Caminho. centro e síntese: eis a vocação de Minas na História da
Pátria.

Ouso esperar que o Encontro de Presidentes de Assembléias Legislativas -
que tenho a honra de declarar instalado neste "Palácio da Inconfidência", possa
significar o centro de inspiração, busca e descoberta de novos caminhos para a
grande síntese nacional.

Aqui se encontram Presidentes dos Legislativos de todos os Estados da
Federação, inspirados na necessidade de retomada das prerrogativas do Poder
que representamos. Também é esta a hora oportuna para levantarmos e discu-
tirmos os rumos de um novo federalismo brasileiro, que incorpore uma visão
atual das atribuições. dos meios e das responsabilidades dos três níveis de go-
verno: o Federal, o Estadual e o Municipal.

Para esta tomada de posição, o momento é agora. Agora. quando a Nação.
através da Assembléia Nacional Constituinte, elabora sua norma jurídica maior.

A data e o local do encerramento deste encontro são de particular singula-
ridade. O berço da Inconfidência lembra-nos o martírio de Tiradentes, e sua luta
pela nossa liberdade. Estou seguro de que os ideais da Inconfidência Mineira
hão de iluminar os propósitos deste Encontro.

E o primeiro propósito há de ser o de viabilizar uma efetiva e concreta
participação das Assembléias Legislativas nos trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte.

Seria incompreensível nossa passividade e nosso silêncio diante da posi-
ção a que foram relegadas as Casas Legislativas Estaduais pelo Regimento In-
terno da Assembléia Nacional Constituinte. Com efeito, a participação que nos
foi reservada limita-se à simples apresentação de sugestões às Comissões Te-
máticas. conforme textualmente dispõe o ~2'! do art. 13 do Regimento.
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Nem mesmo o direito de emendar o projeto, o que justa e democratica-

mente é facultado a 30.000 eleitores em conjunto, nos é concedido. Esqueceram-
se os constituintes de que é da tradição do direito constitucional republicano
permitir"se às Assembléias Estaduais a iniciativa da apresentação de propostas
de emendas à Constituição. Ora, se às Assembléias dos Estados sempre se reco-
nheceu o direito de iniciativa da revisão constitucional - após elaborada a Lei
Maior - por que restringir-lhes agora a iniciativa de emendar o texto em elabo-
ração?

É interessante alertar, como bem observa o Prof. Dagoberto Liberato Can-
tizano, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que "atualmente as As-
sembléias Legislativas dos Estados-membros da Federação brasileira não mais
possuem a iniciativa de apresentação de propostas de emendas à Constituição,
que possuíam desde a Carta Magna de 1891 até a redação primitiva da Constitui-
ção de 1967". Na Constituição de 1891, tal iniciativa lhes era assegurada desde
que a proposta fosse subscrita por 2/3 das Assembléias, enquanto nas de 1934,
1946 e 1967 bastava que mais da metade delas se pronunciasse através da maio-
ria absoluta de seus respectivos membros. Foi preciso que viesse a Emenda
Constitucional nQ 1, de 1969, da Junta Militar, para que tal direito lhes fosse re-
tirado. Este despropósito, segundo Afonos Arinos, é "uma demonstração antife-
derativa que não encontra abrigo nas leis constitucionais anteriores".

Por outro lado, se examinarmos o direito constitucional da maioria dos
parses democráticos, veremos que a iniciativa da revisão constitucional pelas As-
sembléias Estaduais ou de províncias autônomas é garantida.

Urge, portanto, que a questão seja levantada com a urgência imposta pe-
los prazos, e que aqui encontremos os caminhos que nos assegurem a retomada
do direito de efetiva participação no processo constituinte.

Outro ponto que acredito deva ser objeto de nossas preocupações funda-
mentais diz respeito à própria estrutura do federalismo brasileiro. Já se afirma-
va, no Manifesto Republicano de 1870, que "no. Brasil, antes ainda da idéia de-
mocrática, encarregou-se a natureza de estabelecer o principio federativo. A to-
pografia de nosso território, as zonas diversas em que ele se divide, os climas
vários e as produções diferentes, as cordilheiras e as'águas estavam indicando a
necessidade de modelar a administração-e o governo local acompanhando e
respeitando as próprias divisões criadas pela natureza trsica e impostas pela
imensa superfíci~ de nosso território". Assim é que o principio federativo, re-
clamado a um só tempo pelas forças telúric5ls e pela vontade manifesta da Na-
ção, foi inserido na primeira Constituição da República. Mas o que se viu a seguir
foi o seu exato reverso: centralização acentuada, contradizendo tudo aquilo que
o federalismo prega, com a conseqüente castração absoluta das competências,
das atribuições e dos meios das unidades federadas e dos municipios brasileiros.

Ocorre que, a rigor, Estados e Municipios perderam sua autonomia, dada a
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crise aguda do federalismo brasileiro, que na expressão do Prof. Raul Machado
Horta. chegou na "Fase agônica. antecipadora do desenlace mortal". Evidencia o
ilustre constitucionalista mineiro que "Constituições federais posteriores a 1891.
mantendo a federação em norma intangivel da lei fundamental. foram progres-
sivamente organizando a centralização do poder da União. que se tornou absor-
vente e insaciável. com a mutilação dos poderes estaduais. em processo de esva-
ziamento de substância e de conteúdo. Os Estados se retraíram no definha-
mento de suas atribuições e a União se expandia no gigantismo de sua compe-
tência". O que se propõe é a substituição do federalismo hegemõnico e centrali-
zador pelo federalismo de equilíbrio e cooperativo, ainda não concebido e prati-
cado no Brasil.

E de nada adianta que haja repartição de competências, distribuição de ati-
vidades entre União. Estados e Municípios, sem que a contraparte da suficiência
financeira seja garantida e exercida. Daí que a descentralização tributária se faz
imprescindível.

Senhores Presidentes das Assembléias Estaduais.

Não é por acaso que aqui estamos, no centro de Minas. Retomando Sylvio
de Vasconcellos, aqui estamos exatamente para encontrar a síntese do pensa-
mento das Assembléias que representamos, "relacionando e promovendo o
somatório das características nacionais."

Vila Rica, que amanhã nos recebe carregada de História. é bem o cenário
da rebeldia dos Inconfidentes. Rebeldia à qual D. Pedro de Almeida, Conde de
Assumar, querendo implantar a ordem na Capitania de Minas. assim se referia:
"A terra parece que evapora tumultos; a água exala motins; o ouro toca desafo-
ros; destilam liberdade os ares; vomitam insolências as nuvens; influem desor-
dens os astros; o clima é tumba de paz e berço da rebelião; a natureza anda in-
quieta consigo e. amotinac1a lá por dentro, é como no inferno".

Pois é a esta mesma santa rebeldia que me refiro para que ela nos
sirva de estímulo em nossos propósitos de restauração das prerrogativas do Le-
gislativo. em nossa luta pelo direito histórico de poder influir concretamente na
elaboração do novo texto constitucional e, sobretudo, em nossa disposição de
implantar no País o conceito novo do federalismo de equilíbrio e de cooperação.

Estão abertos os nossos trabalhos.



- POSTULADOS 00 ESTADO DEMOCRÁTICO

21 DE ABRIL DE 1987
SAUDAÇÃO AO PRESIDENTE DA ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE, DEPUTADO
UL YSSES GUIMARÃES, NA SESSÃO

DE ENCERRAMENTO DO I ENCONTRO
DE PRESIDENTES DE ASSEMBL~IAS

ESTADUAIS
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Os Presidentes de Assembléias Legislativas delegaram-me a missão de

saudar Vossa Excelência em nome dos participantes deste Encontro, que tem o
objetivo primordial de marcar uma nítida posição política do Poder Legislativo
Estadual diante do processo constituinte que vive o País.

Evidentemente, esta posição não se esgota aqui e agora.

Já no próximo dia 28 de maio, em Goiãnia, os Presidentes dos Legislativos
Estaduais de novo estarão reunidos em um segundo encontro, a fim de estabe-
lecer um acompanhamento dinâmico do momento histórico em que estamos
envolvidos diretamente e diante do qual temos responsabilidades claras e defi-
nidas.

Vossa Excelência, Presidente Ulysses Guimarães, pode avaliar como pou-
cos o peso da responsabilidade que recai sobre a classe política neste atribulado
momento da vida nacional. Vossa Excelência tem a dimensão da História por-
que, antes de ser ator do processo político brasileiro, tem sido autor e sujeito
dessa própria História.

Homem do Legislativo, que na trincheira desse poder desfraldou o tempo
todo a bandeira das liberdades democráticas quando as instituições democráti-
cas eram violentadas em seu cerne, Vossa Excelência pode pronunciar hoje as
palavras reservadas aos líderes possuidos de luz, que iluminam o caminho do
seu tempo: "Lutei e venci. Ao futuro lego minha herança de luta'" Mas
eis que, finda a luta, que culminou com a vitória da transição e da travessia,
apresenta-se diante do combatente nova e desafiadora missão - a extraordinária
missão política de presidir os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte.

E Vossa Excelência, com energias renovadas, dispõe-se ao serviço irre-
nunciável - que é o seu compromisso com a Nação. E, por isso, em nome deste
compromisso, Vossa Excelência aqui está em Ouro Preto, participando do en-
cerramento deste encontro e acolhendo as propostas dele emanadas.

Confiamos em que nossas propostas, de largo e profundo alcance para
a retomada das prerrogativas do Legislativo e para a prática de um federalismo
consentâneo com nossas realidades, haverão de frutificar, integrando o texto fi-
nal da nova Constituição da República.

Estamos certos de que a sensibilidade política do estadista que dignifica a
presidência da Constituinte haverá de dar respaldo às nossas teses. Estamos
convictos de que Vossa Excelência saberá equacionar ações decisivas, no sentido
da viabilização das propostas aqui discutidas, Presidente Ulysses Guimarães.

Aqui, neste torrão de Ouro Preto, Cidade-Monumento Mundial e sede cívi-
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ca da nacionalidade, foram cravados com sangue os marcos precursores da Re-
pública Federalista, que possibilitasse a autonomia dos governos locais, facili-
tando o pleno controle popular em face do despotismo centralizante do Reino
português.

Significativamente. na data em que se comemora a Inconfidência Mineira,
do solo ouro-pretano se levanta o brado de confiança nos nossos destinos como
Nação. Sim, Presidente Ulysses Guimarães: no documento que hoje lhe entre-
gamos - sob o título de "COMPROMISSO DE OURO PRETO" - estão con-
substanciados os ideais renovados da Conjuração Mineira. proclamando a ne-
cessidade e o firme propósito de tornar efetiva e real a nossa Federação. Com-
promisso de luta. firmado por 19 das 23 Assembléias Legislativas Estaduais.

São sonhos reconquistados pela cidadania brasileira. que não se abate,
nem desiste, nem se cansa, jamais se desespera diante dos pesadelos institucio-
nais que têm adiado. já por longo tempo, o reencontro - ou o definitivo encontro-
entre Estado e Nação.

Esta é a oportunidade histórica - certamento a última que este século de
atropelos nos reserva - para resgatar para a cidadania brasileira os postergados
direitos civis. sociais e políticos que ela definitivamente merece exercer em ple-
nitude.

E é através de um parlamento forte que se manifesta. em toda a sua gran-
deza, a soberania popular e. portanto a voz dos cidadãos, a sua representação
política, o seu controle sobre os atos do Estado.

Eis por que. Presidente Ulysses Guimarães, o nosso Encontro de Presi-
dentes de Assembléias Legislativas projetou - e fixa como bandeira de luta polí-
tica - os objetivos da restauração do Poder Legislativo e da reconstrução da Fe-
deração brasileira. Nesta bandeira podemos inscrever os postulados do Estado
Democrático e das liberdades civis, que representam o norte e o rumo indesviá-
vel das aspirações da imensa maioria do povo brasileiro. As tentações autoritá-
rias - e os desvios do autoritarismo - não anularam em nossa gente a vocação
última e final - de amor à liberdade. -

E porque hoje é 21 de abril, porque estamos em Ouro Preto, porque tam-
bém hoje - "Dia de Tiradentes" - a Assembléia Nacional Constituinte presta
homenagem especial ao construtor da Nova República, em sessão qúe Vossa
Excelência presidirá agora à tarde em Brasília. e porque Tancredo Neves e Ulys-
ses Guimarães são sinônimos da mesma causa, encerramos nossa saudação
com as palavras daquele que imolou sua vida, há dois anos passados. em prol da
reconstrução democrática neste País.
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Senhores Presidentes.

Presidente Ulysses Guimarães.

Em 21 de abril de 1984. neste mesmo cenário, Tancredo Neves, então Go-
vernador de Minas. dizia:

"A tua lição, Tiradentes. pondo em risco a vida para colocar, acima dela,
a liberdade do povo e a Bandeira de Minas. consagrou na sua legenda o perma-
nente sentido da luta:

liberdade ainda que tardia, liberdade como recomeço, a cada dia, do es-
forço para defendê-Ia em todos os lugares e em todas as horas."

A lição está guardada. viva e nos une nesta hora.
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o PODER POLÍTICO E A lEI

Senhoras, Senhores,

Nesta oportunidade em que aqui nos encontramos reunidos, gostaria de
falar-lhes sobre aspectos globais que envolvem a relação entre Economia e So-
ciedade, desenvolvendo minha palestra na forma de reflexão sobre temas e di-
lemas do momento político, econômico e social do País.

Em primeiro lugar, devo abordar a situação conjuntural do País, matizada
pela crise econômica interna, de um lado, e pelos pesados compromissos exter-
nos, de outro.

~em dúvida, o Brasil atravessa um momento de evidente perplexidade.
Esta é a palavra mais ouvida em todos os ambientes que freqüentamos.

Vale observar que em sua origem. em sua raiz semântica latina, a palavra
perplexidade tem o significado de emaranhado. E nós vivemos, de fato, um
emaranhado de problemas, e daí a emergência de dúvidas e hesitações, pala-
vras que também são sinônimo de perplexidade.

Toda transiçâo produz turbulências naturais, tal como se dá em todos os
momentos de passagem da vida humana. Assim é a transição, a passagem da
infância à adolescência, desta à juventude, da juventude à idade adulta, e desta à
velhice.

1. CRISE E ALTERNATIVA

Nesse sentido, podemos visualizar a atual crise brasileira como, sobretudo,
uma crise de crescimento. A passagem de um sistema autoritário para uma
organização democrática da sociedade impõe mudanças e adaptações em todo o
conjunto social. São essas mudanças e adaptações que sugerem o estado de cri-
se que a todos afeta.

Nas relações internacionais, observa-se igualmente uma nítida crise de
crescimento do Brasil. O Brasil está passando de uma relação de dependência
para outra de interdependência internacional. Isto significa que o País, ao
invés de ser apenas um mero exportador de bens primários, hoje compete no
mercado industrial externo, assim como no setor de bens e serviços.

Essa emergência do Brasil no comércio mundial também constitui fator
agravante da crise de crescimento interno, pois sofremos retaliações de várias
ordens, desde a pressâo dos credores externos até a política protecionista e res-
tritiva às exportações brasileiras, como a que vem sendo aplicada, por exemplo,
pelos Estados Unidos.
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Este é o preço que pagamos por havermos conquistado a posição de oita-

va economia do mundo ocidental. Já incomodamos as economias dos países
centrais, como resultado do nosso próprio desenvolvimento.

E a inflação brasiléira, tendo muitas causas, apresenta igualmente um
componente de crescimento. Verificamos que a nossa base produtiva não está
preparada para uma expansão acelerada do mercado interno, e o desequilíbrio
entre oferta e procura de bens, como ocorreu nos primeiros meses do Plano
Cruzado, produziu uma inflação reprimida, que agora se apresenta com todo o
vigor dos dois dígitos mensais.

E nenhuma sociedade pode conviver com uma espiral inflacionária da or-
dem de 30% ao mês, sem sentir-se atônita e, mesmo, desorientada.

Todavia, essa situação conjuntural de crise não nos pode conduzir, de for-
ma alguma, ao imobilismo ou à apatia, pois com essa atitude estaríamos apro-
fundando e tornando ainda mais perigosos os fatores intrínsecos da crise.

Como políticos, empresários, profissionais liberais, trabalhadores - como
brasileiros, enfim -, temos de vencer a perplexidade, ora dominante, para avan-
çarmos em busca de alternativas.

Precisamos pensar, em primeiro lugar, que os fatores dessa crise recuam
no tempo; alguns são fatores crônicos, estruturais, que estão profundamente
enraizados no próprio modelo de desenvolvimento brasileiro.

Este modelo, tradicionalmente dependente da poupança externa ou da
banca internacional, produziu uma dívida gigantésca tl hoje pagamos o preço
desse brutal endividamento.

Há, a respeito, um número deveras assustador: nos últimos cinco anos ex-
portamos 55 bilhões de dólares - valor equivalente a 50% do total da dívida -
apenas a título de pagam~nto de juros, sem qualquer amortização do principal.

Ora, essa imensa, gigantesca transferência de capital líquido para o exte-
rior inviabiliza todo e qualquer projeto de crescimento interno. Mesmo a mora-
tória de 90 dias não nos permitiu retomar fõlego para estabilizar a economia in-
terna.

Nesses termos, corremos, novamente, o risco de ingressarmos em proces-
so recessivo sem garantias de debelar o inédito surto inflacionário.

Nesse contexto, só descortino uma solução duradoura: nossa organização
poHtica enquanto sociedade, a reconquista plena do estado de direito e sua con-
solidação em bases permanentes.
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Efetivamente, a crise brasileira é essencialmente política, porque ainda não
nos organizamos politicamente. É muito fácil atribuir a culpa ou a responsabili-
dade pelos problemas nacionais a um ou a outro setor da sociedade. Muitos
acusam os políticos; outros acham que são os empresários os responsáveis pela
disparada dos preços; há aqueles que apontam o dedo para os banqueiros, e as-
sim por diante.

Na verdade, por ação ou omissão, todos temos uma parcela de culpa e,
enquanto não chegarmos a essa conclusão, o Brasil continuará esperando seu
futuro.

A propósito, chamo a atenção aqui para as palavras de um eminente bra-
sileiro, palavras essas que o jornalista Joelmir Betting relembrou recentemente:

"Quando, na solidão do meu gabinete,
contemplo o Brasil que agoniza no
leito das torturas que lhe armaram
os desmandos do regime que nos rege;
quando constato o estado de apatia
coletiva que mais parece uma saliência
do caráter nacional;
e quando descortino o horizonte da
impunidade e da desesperança - eu
me pergunt.o: não haverá um único
homem que, purificando o trato das
instituições, sustenha a Pátria que
resvala para o abismo, no fundo do
qual irá encontrar seu esfacelamento?
Como resposta aterradora, recolho o
silêncio e o desânimo."

Essas palavras foram escritas em junho de 1879 por um dos precursores
do pensamento juridico brasileiro, o DOUTOR CLÓVIS BEVILÁCQUA.

Aí estão palavras-chaves no ocaso do Império: desmandos do regi-
me; estado de apatia coletiva; impunidade e desesperança; o Pais que
resvala para o abismo.

Além do abismo, do abismo de sempre, as palavras de Bevilácqua já de.
nunciavam um traço freqüente do caráter nacional: a espera de um salvador, de
um mensageiro messiânico que nos livre da definitiva queda no famigerado
abismo que, desde o Império, parece nos ameaçar,

Este é um grave erro nacional: esperar de um homem iluminado a solução
mágica e salvadora para os imensos problemas que enfrentamos.
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Só uma sociedade politicamente desorganizada pode viver na expectativa
de soluções miraculosas. Na construção real da Nação, não podemos ficar à
mercê de "salvadores da pátria", que simplesmente nunca existiram e nem exis-
tirão.

2. A PRIORIDADE NÚMERO 1

Poderemos, em exercício político constante e com o permanente aperfei-
çoamento de nossas instituições, preparar estadistas capazes de executar políti-
cas democraticamente aprovadas e apoiadas pela população, polfticas essas que
devem perseguir um fim exclusivo: eliminar os graves desequilibrios 50:-

ciais que ainda impedem o Brasil de se tornar uma Nação efetivamente
moderna.

Um estudo sério e profundo nos mostra que o Brasil é o pafs do mundo
que revela, hoje, a maior distância entre seus indicadores econômicos e os so-
ciais.

Somos, hoje, em termos do Produto Interno Bruto - PIB - a oitava maior
economia do mundo.

o Brasil é o quinto maior produtor de alimentos, superado apenas pelos
Estados'Unidos, a União Soviética, o Canadá e a China.

A capacidade produtiva do nosso parque industrial está pouco abaixo da
capacidade da Inglaterra.

Fizemos consideráveis progressos no setor das comunicações. Temos ex-
celente desempenho no equacionamento do problema das energias alternativas,
à base de combustíveis líquidos renováveis, como o álcool é caso exemplar.

Entretanto, quanto aos indicadores sociais, nossa posição cai abaixo da
situação das Filipinas e dâ Tailândia, conforme relatório do Banco Mundial.

O Brasil tem hoje 20 milhões de analfabetos adultos, e cerca de 40 milhões
de brasileiros são subnutridos. Em nossas eidades circulam 12 milhões de crian-
ças sem escola ou abandonadas - e 25 milhões vivem em favelas.

Estes contrastes extremos constituem, verdadeiramente, o pon.to nevrálgi-
co do desafio brasileiro de nossa época.

A grande tensão que vive a nossa sociedade - da violência urbana ao con-
flito da terra .• passa, exatamente. por esse imenso desnível de renda entre pes-
soas e regiões. fazendo com que tenhamos vários "brasis" convivendo lado a la-
do.

55
A diferença entre esses vários "brasis" é que ameaça a paz social interna,

pelos seus riscos de ruptura e de comoção.

Diminuir e até eliminar essas diferenças gritantes é a grande prioridade
nacional. E essa prioridade número 1 s6 pode ser atendida pelo exercicio da
politica em sua plenitude, pelo exercicio da cidadania plena.

Problemas dessa magnitude, vale repetir, não podem ser resolvidos pela
vontade de um só homem, nem terão solução apenas com discursos de boa in-
tenção.

São questões que só podem ser encaminhadas pela participação da socie-
dade no processo político, pela construção de um Estado democrático que abra
oportunidade de trabalho, de acesso à educação, à saúde, à alimentação, para
uma grande parcela da população que está marginalizada dos benefícios do de-
senvolvimento.

3. UMA NOVA ORDEM ECONÔMICA

No âmbito múltiplo da Ordem Econômica. essas questões estarão cada vez
mais presentes no Quotidiano das relações Que envolvem empresa e comunida-
de; empregadores e empregados; empresa e Estado; produtores e consumido-
res, e assim sucessivamente.

São essas relações que definem a função social da empresa, pois é a em-
presa importante instrumento de justiça social e, em última conseqüência, de
paz social.

Não é apenas a pura e simples geração de emprego Que define e sustenta
a função social da empresa. Ainda que a expansão da oferta de trabalho seja, no
Brasil, necessidade imperativa, face às nossas taxas de crescimento populacional
(com a necessidade de geração de 1 milhão e 500 mil novos empregos a cada
ano) precisamos modernizar o conceito sobre as relações entre Empresa e So-
ciedade no Brasil.

Em primeiro lugar, para redimensionar esse papel, verificamos Que está
historicamente superado o entendimento da empresa como uma instituição Que
visa o lucro pelo lucro e para o lucro.

O agente econômico deve preocupar-se com a eficiência, condição pri-
mordial para se alcançar o lucro, cujos efeitos devem recair não apenas sobre a
empresa - mas também sobre os empregados. sobre o Estado e até sobre ter-
ceiros. em uma visão que leva em conta a função social do lucro.

Assim, a questão do lucro não é apenas a de sua apropriação, mas tam-
bém a de sua destinação social. Hoje já se nota, nas empresas modernas, o claro
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conceito de que - independentemente de razões éticas, morais e religiosas -, in-
vestir no homem é sempre um bom negócio.

Nessa filosofia de gestão empresarial, nota-se que o relacionamento Em-
pregado-Empresa estende-se além da mera relação de troca salarial da força de
trabalho. Já se estabelece remuneração complementar nas áreas da saúde pre-
ventiva e corretiva; da educação e desenvolvimento do trabalho; da alimentação
e do lazer; do seguro de vida e de acidentes; de auxílios especiais em comple-
mentação à previdência oficial; de convênios para assistência jurídica, tudo isso
constituindo uma variada gama de benefícios que deixam superadas as rígidas
relações trabalhistas que predominam entre capital e trabalho em nosso País.

Além desses aspectos pertinentes ao fator remuneração, observa-se a apli-
cação de políticas de estímulo à melhoria da produtividade; à tomada de deci-
sões participativas no planejamento da empresa; a programas de melhoria das
relações humanas dentro da empresa; à adoção de mecanismos que possibilitem
a participação dos empregados nos lucros, segundo a formulação juridica da
empresa, seja através da participação acionária dos empregados no capital, seja
por outros meios julgados convenientes.

A nível da relação Empresa/Sindicato, verifica-se a restituição aos empre-
gados, nos setores modernos da economia, de sua condição de legitimos par-
ceiros sociais, favorecendo uma política trabalhista dentro de parâmetros mais
amplos, possibilitando o exercício da negociação.

4. PODER E DIREITO

Permitam-me que estabeleça, nesta oportunidade, uma correlação entre a
Ciência do Direito e o Poder Legislativo, que tenho a honra de representar comC'
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A convergência entre estruturas jurídicas e poder político tem construído,
em nossa civilização, o chamado Estado de Direito no mais amplo sentido da
palavra.

Quando o Estado e a Ciência Jurídica se distanciam, temos as várias for-
mas de arbítrio, como ocorreu, com alarmante freqüência, na história republica.
na brasileira, povoada de casuísmos de toda ordem.

. Hoje vivemos em nosso País um proc~sso político que visa, em instância
flOal, à recuperação da supremacia da lei como justificação do Estado.

Grandes pensadores da ciência jurídica pregaram, por isso mesmo, que
a fonte do Direito funda-se no primado do Poder Legislativo.

Isto porque o principal remédio contra o arbítrio é a constituição de um
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poder a ~ se confia o ofício de estabelecer leis certas e fixas, iguais para to-
dos. Tal conquista representa a passagem da sociedade para o Estado Juridico.

Em uma palavra, podemos concluir que não existe Poder sem Direito, isto
é, a legitimidade do Poder depende de sua legalidade.

A síntese maior desta concepção do Estado Moderno vamos encontrá-Ia
em ROUSSEAU, quando estabelece no Contrato Social: "Só o Estado regido
por leis é um Estado digno de ser chamado República."

E, .assim, entendem~s que "a única Constituição permanente é aquela em
que a lei é soberana e nao depende de nenhuma pessoa particular."

É importante recuperarmos essas noções fundamentais que disciplinam as
relações entre o Estado e a Sociedade Civil, no momento em que se realiza no
Brasil a transição entre o direito da força e a força do direito, vale dizer, en-
tre o autoritarismo e a forma democrática de governo.

Gostaria de ressaltar, aqui, a necessidade premente de que todos nós lu-
tem.os pel~ valorização do Poder Legislativo em sua função fundamental de pro-
duzir as leis que regem as relações internas da sociedade.

No Brasil, este Poder teve suas prerrogativas essenciais totalmente desfi-
guradas, o que nos levou à descrença em relação às virtualidades deste Poder.

Poucos estão conscientes de que o esvaziamento do Legislativo só serve
àqueles que, em todas as épocas, se apegam às formas totalitárias e ditatoriais
do Poder.

Poucos se dão conta, por exemplo, de que em Minas Gerais (para citar a
realidade próxima), a destinação orçamentária do Poder Legislativo - todas as
despesas por ele realizadas no exercício anual - representa apenas e tão-so-
mente 1% (um por cento) do Orçamento global do Estado.

Daí a importância da reconstrução do Legislativo neste País, a fim de que
ele .volte a exercer, na plenitude, a função de representação popular e a prerro-
gativa de produzir as leis que constituem o ordenamento normativo da socieda-
de.

E este novo ordenamento deve substituir a "colcha de retalhos" que hoje
forma o aparato legal brasileiro. Esta "colcha de retalhos" em que se transfor-
mou a .I~gislação br~sileira, praticamente desorienta a função juridica, pela su-
perpo.slçao, ~erd~delramente caótica, de leis, decretos e portarias, produzidos de
m~nelra arbltrárra pela tecnocracia do Estado, essa mesma tecnocracia que nos
deiXOUcomo herança uma autêntica "torre de babe'" nos mais variados setores
da vida brasileira.
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Cabe-nos, agora, passar o Brasil a limpo. O passo decisivo para isso, repi-

to, é o reordenamento juddico do Estado brasileiro; o que será consagrado pela
nova Carta Magna.

5. O IMPERATIVO DO CRESCIMENTO

Minha mensagem final é manifestação de confiança no projeto brasileiro.
Ainda que angustiantes, as dificuldades que enfrentamos são, sobretudo, como
disse, dificuldades de crescimento.

O Brasil ainda não é um. pais pronto e acabado, !côino o são as nações eu-
ropéias e como se tornou, em muito pouco tempo, a sociedade norte-americana.

Temos uma ampla base territorial a ser ocupada. material, humana e eco-
nomicamente, no Centro-Oeste e no Norte Amazônico. na ampla extensão de
nossa fronteira latino-americana.

Temos, também, um crescimento demográfico que ainda torna imperativa
a manutenção de taxas de crescimento econômico compativeis com essas de-
mandas sociais.

Temos, sobretudo, a necessidade de aproximar os padrões do País mo-
derno e industrial, instalado no Sul, do outro Brasil, subdesenvolvido. com seus
bolsões de miséria.

Temos:portanto, grandes desafios a exigirem grandes respostas. Por essa
razão. precisamos pensar na construção nacional de maneira ampla. sem nos
deixarmos abater por crises de conjuntura, por perversas ou ameaçadoras que
sejam.

E precisamos. urgentemente, curar uma grande doença nacional. que é
passar da euforia à depressão com imensa facilidade.

Não somos o maior. nem somos o pior pais do mundo.

Como todos os povos. na construção de suas respectivas nacionalidades,
temos motivos de entusiasmo e razões de preocupação. O importante é dosar-
mos o entusiasmo e a preocupação com um justo senso de realidade.

E a realidade nos mostra que, apesar de todos os pesares. com todos os
acidentes vividos em nossa história politica, com seus retrocessos e fechamen-
tos. o Brasil vem mantendo taxas de crescimento que colocaram o Pais. neste fi-
nal do século XX, entre os dez maiores Produtos Brutos da economia ocidental.

Tenho a convicção, nascida da confiança adquirida em anos de experiência
com a realidade de Minas e do Pais. de que estamos enfrentando. novamente,
uma tipica crise de crescimento. como a analisei no inicio de minhas palavras, e
de que, mais uma vez, amadurecemos soluções que fortalecerão o projeto na-
cional, a médio prazo.

- OS DIREITOS DOS CIDADÃOS

22 DE ABRIL DE 1981
DISCURSO PROFERIDO POR OCASIÃO DA

EXPOSIÇÃO DO DEPUTADO MÁRIO
ASSAD E DO SENADOR JOS~ BISOL,

PRESIDENTE E RELATOR,
RESPECTIV AMENTE, DA COMISSÃO DA

SOBERANIA E DOS DIREITOS E
GARANTIAS DO HOMEM E DA

MULHER, NA ASSEMBL~IA
LEGISLA TIVA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS

Muito obrigado I
, .
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em iniciativa que tem
o apoio de sua Mesa, das Lideranças Partidárias e do Centro Legislativo, inicia
hoje uma série de encontros com Presidentes e Relatores das Comissões Temá-
ticas da Assembléia Nacional Constituinte, com o alto objetivo de inserir o Par-
lamento Estadual no amplo processo de discussão de temas constitucionais que
hoje vive a Nação brasileira.

A par de tão relevante finalidade, estas reuniões, que honram as tradições
democráticas e cívicas do Palácio da Inconfidência, servirão também para forne-
cer elementos e subsídios para a função constituinte decorrente que esta Casa
exercerá a partir do próximo ano, na discussão e elaboração da nova Constitui-
ção do Estado de Minas Gerais.

Com a realização do Simpósio "Minas Gerais e a Constituinte", esta As-
sembléia abriu suas portas aos mais diversos segmentos da sociedade mineira,
com o propósito de buscar na fonte legítima das aspirações populares sugestões
e propostas que contribuam para dar ao texto da nova Carta Magna, como tam-
bém à futura Constituição deste Estado, conteúdo e valores compatíveis com a
construção de uma sociedade moderna, pluralista e contemporânea de uma
época marcada por profundas mudanças.

Temos a honra de iniciar estas reuniões de trabalho com a presença, neste
Plenário, do Presidente e do Relator da 1~Comissão Constitucional - A COMIS-
SÃO DA SOBERANIA E DOS DIREITOS E GARANTIAS DO HOMEM E DA
MULHER.

Comissão que tem na sua presidência o nobre Deputado Mário Assad,
parlamentar experiente, que já emprestou o seu talento, a sua vivência e a sua
vocação de homem público a esta Casa, agora cumprindo o seu terceiro man-
dato como Deputado Federal por Minas Gerais, além de ter sido Secretário do
Trabalho e Ação Social de nosso Estado. É com muita honra, Deputado Mário
Assad, que mais uma vez recebemos V. Exa. nesta Casa, que é sua também.

O Relator da Comissão é o nobre Senador José Bisol, representante do Rio
Grande do Sul na Assembléia Nacional Constituinte, que aquiesceu prontamente
ao nosso convite. Jurista renomado em seu Estado, homem do Judiciário - ex-
Juiz e Desembargador no Rio Grande - conhece de perto as questões pertinen-
tes ao Poder Legislativo, pois exerceu, antes de sua eleição para o Senado, man-
dato parlamentar como Deputado Estadual de seu Estado, na última legislatura.
Somos especialmente gratos a V. Exa., Senador José Bisol, pela forma com que
atendeu ao nosso chamamento, conciliando este c~mpromisso com outras soli-
citações urgentes requeridas pela sua atividade parlamentar.

Nosso propósito, nesta reunião, é ouvir de V. Exas. um relato das ativida-
des que se desenvolvem no âmbito das Subcomissões vinculadas à Comissão
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Temática e que irão confluir em nova definição da soberania nacional, de um la-
do, e dos direitos e gãrantias dos cidadãos, de outro.

Esta Comissão deverá, na verdade, dar nova forma e conteúdo a conceitos
profundamente distorcidos no período autoritário, pois a questão da soberania -
a par das normas que regem as relações do Brasil com outros países - envolve,
primordialmente, a transformação do poder de fato em poder de direito, ou o
poder. da força em poder legítimo. E são esses, hoje, os grandes objetivos da so-
ciedade brasileira.

Por outro lado e da mesma forma, 'com relação à cidadania, as' noções
elementares dos direitos e garantias dos cidadãos encontram-se profundamente
anuladas ou confundidas, em função de um longo período de intervenção direta
e indiscriminada do Estado na organização da sociedade civil. E, no entanto, as
garantias e os direitos da cidadania deveriam consagrar, preservar 'e'promover o
espaço dos cidadãos diante do poder, não somente enquanto garantias indivi-
duais, mas em termos de seus direitos civis, políticos e sociais.

No âmbito da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Ho-
mem e da Mulher vai ser desenhado, portanto, um novo perfil das relações entre
Estado e Cidadão - e essas relações significam o divisor de águas entre o auto-
ritarismo, profundamente enraizado em nossa história política, e a organização
democrática da sociedade.

É com grande interesse, portanto, que ouviremos V. Exas. sobre essas e
outras questões que irão definir as bases de uma nova organização do Estado e
da Sociedade Civil em nosso País.

- A FUNÇÃO PARLAMENTAR

28 DE ABRIL DE 1987
DISCURSO PROFERIDO POR OCASIÃO DA

EXPOSIÇÃO DO DEPUTADO EGfDIO
FERREIRA LIMA, RELATOR DA
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DOS PODERES E SISTEMA DE
GOVERNO, NA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO

DE MINAS GERAIS
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Esta Casa prossegue hoje os trabalhos de debate constitucional que trazem

até o Poder Legislativo de Minas Gerais os Presidentes e Relatores das Comis-
sões Temáticas da Assembléia Nacional Constituinte.

Podemos dizer que na última quarta-feira este Plenário viveu um dos seus
grandes dias, durante as palestras e debates sobre os temas e questões aborda-
dos pela Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da
Mulher, que contou com as presenças do Deputado Mário Assad e do Senador
José Bisol, presidente e relator, respectivamente, da referida Comissão.

Hoje esta Casa tem a honra de receber o Exmo. Sr. Relator da Comissão de
Organização dos Poderes e Sistema de Governo, Deputado Federal Egídio Fer-
reira Lima, advogado e professor de Direito, Deputado Estadual à Assembléia
Legislativa do Estado de Pernambuco, cassado em 1966, depois eleito e reeleito
Deputado Federal pelo seu Estado, na última e na atual legislatura.

V. Exa., Deputado Egídio Ferreira Lima, tem uma grande folha de serviços
prestados a Pernambuco e à Nação, especialmente na árdua jornada que uniu,
sob uma bandeira comum, os democratas brasileiros no esforço pela recon-
quista do Estado de Direito entre nós.

A Constituinte é, exatamente, o processo culminante dessa jornada, que
visa às mudanças necessárias à modernização do País. Modernização essa que
deve envolver o ato político, o fato econômico e, sobretudo, viabilizar um pacto
social capaz de reduzir as perversas desigualdades e disparidades de renda -
pessoais e regionais -, pois são essas desigualdades extremas que sempre põem
em risco a estabilidade institucional neste Pais.

Esta Assembléia Legislativa, nobre Deputado Egídio Ferreira Lima, está
empenhada num movimento de âmbito nacional - que reuniu em Belo Hori-
zonte e Ouro Preto, semana passada, Presidentes de 19 Assembléias Legislativas
do País - visando resgatar, em bases permanentes, a dignidade da função par-
lamentar no Brasil.

Entendemos que o livre jogo das forças políticas, canalizado através dos
Partidos e confluindo na representação parlamentar e na atividade legislativa, ou
seja, o exercício democrático,em sua plenitude, será a grande conquista da so-
ciedade brasileira neste final de século. Não podemos mais adiar etapas que
constituem, hoje, patrimônio e apanágio da civilização contemporânea.

Portanto, é com o máximo interesse que ouviremos sua exposição, cientes
de que, no âmbito da Comissão da qual S. Exa. é relator, transitam questões
cruciais para o futuro político da nacionalidade, incluindo sistema de governo,
duração do mandato presidencial e daquelas que se desdobram nas subcomis-
sões do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário e Ministé-
rio Público.
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Cabe reiterar que o Exmo. Sr. Presidente dessa Comissão, Deputado Oscar

Corrêa, justificou a sua ausência por.encontrar-se em viagem ao Exterior, inte-
grando missão parlamentar que visita a Nicarágua.

Com a palavra. pois. o Constituinte Egídio Ferreirà Lima.

- HOMENAGEM AO PIONEIRISMO

3 DH MAIO DH 1987
DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ESPECIAL

EM HOMENAGEM À ESAL
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Esta Casa se reúne hoje para prestar legítima e merecida homenagem à

Escola Superior de Agronomia de Lavras - mais conhecida por ESAL - pelos
seus 79 anos de existência.

Idealizada pelo missionário Samuel Rhea Gammon, a ESAL foi a primeira
instituição do gênero a ser constituída em Minas Gerais e a terceira no Brasil.

Escola-modelo, destaca-se no cenário nacional pela alta qualidade de en-
sino. excelente programa de pesquisas e eficiência de seus cursos de extensão.

Pólo de desenvolvimento regional, inestimáveis são os benefícios que esta
nobre instituição tem prestado aos agricultores de nosso Estado e de todo o
Brasil. Empenha permanentemente sua competência e dedicação na busca de
novas técnicas e alternativas para solução dos problemas agrícolas do País.

Justa se faz, pois, esta homenagem que hoje rendemos à Escola Superior
de Agronomia de Lavras, na pessoa de seu ilustre e dinâmico Diretor, Dr. Luiz
Augusto de Paula Lima, de seus professores e alunos.

Nosso tributo a esta instituição pioneira e incansável, que vem laboriosa-
mente preparando o solo fértil do florescimento econômico deste grande País.

À ESAL o nosso incentivo e admiração e, principalmente. o agradecimento
do povo destas Minas Gerais pelas ricas sementes que tem plantado no solo mi-
neiro.



- RESPONSABILIDADE DOS MEIOS DE CqMUNICAÇÃO

.• DE MAIO DE 1981
REUNIÃO ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO

AO DIA INTERNACIONAL DAS
COMUNICAÇÕES
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"Comunicação e desenvolvimento são conceitos inseparáveis. No comple-
xo mundo de hoje, a eficácia dos serviços de comunicação é condição indispen-
sável ao progresso e ao bem-estar dos povos. Comunicação e informação cons-
tituem o sistema nervoso das sociedades contemporâneas. Conforme entende a
UNESCO, a "sociedade industrial caracterizou-se durante muito tempo pelo po-
der do homem sobre as coisas e a natureza, mas agora parece estar se transfor-
mando no que alguns chamam de sociedade da comunicação, cuja característica
é o aumento da capacidade humana de ampliar seus conhecimentos, armaze-
ná-los e organizá-los, produzindo informações e difundindo-as instantanea-
mente. A informação sempre foi elemento fundamental para a organização hu-
mana e para a coesão social e, portanto, a revolução das comunicações tem con-
seqüências profundas sobre a organização da sociedade."

A falta de uma infra-estrutura adequada no campo das comunicações po-
de inviabilizar qualquer estratégia de desenvolvimento econõmico e social. E
neste final do século XX, época que marca um vertiginoso progresso tecnológico
no tratamento e difusão das informações, é forçoso reconhecer situações extre-
mamente diversas entre países. No início da presente década, o terceiro mundo,
com 70% da população mundial, detinha apenas uma fração mínima dos meios
de comunicação: 22% dos títulos de livros publicados, 17% da distribuição total
dos jornais, 8% do consumo de papel, 27% das estações de rádio, 18% dos apa-
relhos de rádios, 5%das estações de televisão e 12% dos aparelhos de TV.

Tais desequilíbrios, que afetam até mesmo alguns países industrializados,
não cessam de aumentar, na medida em que evolui a tecnologia de ponta. O
Brasil, no entanto, oitava economia mundial e caracterizadamente terra de con-
trastes, onde convivem injustamente os setores mais adiantados e modernos da
economia ao lado dos setores mais atrasados e retrógrados, pode hoje ostentar
posição relativamente privilegiada na área das comunicações, quando compara-
do com países em vias de desenvolvimento. De um sistema absoluto e limitado,
partiu o País para a implantação de uma vasta rede de telecomunicações, insti-
tuindo a base necessária à ampliação e difusão desses serviços. Em Minas o
exemplo da TELEMIG é notável. É imperioso, entretanto, que o País possa sair
com urgência de suas dificuldades atuais, sob pena da defasagem do nosso sis-
tema de comunicações e da irreparável perda da modernidade do setor.

Outra ordem de raciocínio diz respeito ao papel e à responsabilidade dos
meios de comunicação de massa. "A liberdade de informação, para subsistir,
pede a observância de princípios que a preservem", enfatiza João Paulo li, em
documento pontifício sobre comunicações. Como todo instrumento, os meios de
comunicação podem gerar o bem e o mal, dependendo de quem os utiliza. Em
si, os "mass media" são neutros. Daí a responsabilidade de quem os conduz,
governos e organizações privadas, pois a orientação que se lhes pode dar tanto
explicam o rádio da Alemanha de Hitler, o da Rússia de Stalin, como a perma-
nência de valores sobre os quais se baseia uma sociedade verdadeiramente justa
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e democrática. A extraordinária importância do comunicador social revela-se
nesta evidência: ele tanto pode conduzir o homem à busca da plenitude de sua
vida social, como à massificação que o degrada e à insensibilidade que o desu-
maniza, atingindo~o em seu mais precioso atributo: a intangibilidade da pessoa
humana.

A propósito, a bem da verdade e por imperativo de justiça, aqui rendo as
homenagens deste Poder aos profissionais~de comunicação de nosso Estado
pela lisura, correção e competência com que exercem seu relevante múnus pro-
fissional. E permitam-me aqui destacar os profissionais credenciados perante
esta "Assembléia, os quais, em diuturna convivência com este Poder aberto e co-
nhecedores de nossas fraquezas enquanto homens, contribuem decisivamente
para o revigoramento democrático, na medida em que analisam e divulgam os
fatos politicos de que o Legislativo é fonte ou repositório.

Encerrando a presente reunião em que se comemora o Dia das Comunica-
ções, renova-se aqui a expressão de nosso perene reconhecimento ao patrono
da Comunicação no Brasil. Nos albores deste século, um herói visionário come-
çou um novo trabalho de desbravamento dos rincões da Pátria, plantando pos-
tes e estendendo .Iinhas telegráficas até a Amazônia. Cândido Mariano Rondon
traçou no meio das selvas os caminhos pelos quais passaria o sonho brasileiro
de integração nacional.

Que seus sonhos e seu trabalho pioneiro, frutificados na pujante realidade
das comunicações no Brasil de hoje, não sofram agora solução de continuidade,
a fim de que nossa infra-estrutura nesse setor vital e imprescindível possa ga-
rantir a continuidade do desenvolvimento brasileiro.

Nosso reconhecimento ao DENTEL, à TELEMIG, aos jornais, emissoras de
rádio e televisão e órgãos de comunicação em geral, que têm procurado, através
dos tempos, aproximar os homens, vencendo limites físicos e extrapolando
fronteiras diversas, rumo à consolidação de uma comunidade universal.

Que todo este progresso sirva, acima de tudo, ao progresso e à felicidade
de nosso povo.

Muito obrigado!

- RELEMBRANDO TANCREDO NEVES

6 DE MAIO DE 1987
DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO

ESPECIAL EM HOMENAGEM À
MEMÓRIA DO EX-PRESIDENTE

TANCREDO NEVES
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Gostaria de, neste momento, aproveitando a presença ilustre de D. Riso-

leta Neves, exemplo maior da coragem e da determinação da mulher brasileira,
relembrar fatos que são particularmente especiais para mim.

D. Risoleta, sinto-me imensamente feliz por ter tido a sorte de partilhar do
convívio com o nosso grande e estimado Tancredo Neves.

Posso af~rmar-Ihe que essa convivência significou para mim uma rica
oportunidade de aprendizado e crescimento, em que pude vivenciar o seu vigor,
a sua perseverança, o seu otimismo e admirá-lo cada vez mais. Reporto-me,
neste instante, aos tempos em que ambos éramos candidatos, ele a Deputado
Federal e eu, a Estadual.

Percorremos, nessa época, quase todo o Estado de Minas, numa intensa
campanha política em que ele se mostrava sempre companheiro animado e in-
cansável. e dizia: "Oualquer sacrifício vale para alcançarmos o objetivo maior."

De onde esse homem extraía tanta garra, energia e coragem? ficava a me
perguntar.

Depois, analisando um fato e outro, pude ter certeza de que essa emer-
gente vitalidade repousava no seu patriotismo, no seu amor ao Brasil e, além e
acima de tudo, na fiel retaguarda, força, esteio e conforto da nossa querida D.
Risoleta.

É motivo de grande honra para mim que esta Assembléia, hoje, ao prestar
homenagem ao grande estadista Tancredo Neves, o faça na pessoa de D. Riso-
leta Neves.

"Pedra e mármore da História." Nesta expressão, concisa e carregada de
profunda significação, está o papel indelével e a missão acabada de Tancredo
Neves na vida pública nacional. Segundo dizeres do Presidente José Sarney, '
poucos homens, na história política brasileira, reuniram a experiência e as quali-
dades com que Tancredo Neves dignificou, perante o País, as mais caras tradi-
ções políticas de Minas Gerais. Profundamente mineiro, protótipo perfeito e en-
carnação medular do que se'convencionou chamar de mineiridade, sua peregri-
nação exemplar, por todos os caminhos que trilhou com exímia proficiência, es-
teve sempre indissociavelmente ligada à vocação nacional dos grandes homens
públicos destas montanhas. Tancredo não surgiu ao acaso. Durante toda uma
geração e por 50 anos consecutivos acompanhou, vivenciou, influenciou, liderou
ou foi ele próprio personagem central dos fatos políticos mais importantes que
marcaram incisivamente a vida da Nação. E, no desenrolar desses aconteci-
mentos, sempre foi fator de equilíbrio, de moderação, mas também de altivez e
de afirmação. Se Tancredo personificou como ninguém o político mineiro, na-
quele perfil de cautela, de discrição, de perspicácia e de sabedoria que a crônica
de nossos costumes traçou através dos tempos, também soube como poucos
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caracterizar-se na coragem de posições firmes e na audácia tão necessária aos
homens empreendedores do futuro. Vocação inata para a política, Tancredo en-
frentou serenamente as mais graves crises, seja nos episódios que culminaram
com a morte de Vargas, seja nas convulsões políticas que antecederam à im-
plantação de nossa única experiência parlamentarista em regime republicano -
cujo gabinete implantou e chefiou para que não houvesse ruptura da ordem
constitucional e derramamento de sangue - seja, enfim, na recente e culminante
ação de engenharia política que comandou, promovendo, qual novo "Pacto de
Mancloa", a conciliação nacional pela Aliança Democrática, permitindo a passa-
gem pacífica do autoritarismo que degrada para a democracia que liberta. Todos
os seus passos, todos os seus atos, foram impregnados pela marca de acendra-
do espírito cívico, subordinado a um compromisso democrático infatigável e in-
terpretando indefectivelmente os superiores interesses nacionais, graças à sua
perfeita sintonia com a vontade do povo e da sociedade brasileira. Vereador,
Presidente da Câmara de sua heróica São João del-Rei, Deputado Estadual, De-

• puta do Federal, Secretário de Estado das Finanças, Ministro da Justiça, Primei-
ro-Ministro, Líder e Presidente de partido político, Governador de Minas e Pre-
sidente da República, eis a síntese do patrimônio cívico que Tancredo represen-
tou com dignidade e honradez para Minas e para o Brasil. Aplicam-se a Tancre-
do, com propriedade e percuciência singulares, as palavras harmoniosas profe-
ridas por ele próprio, quando orador oficial em reuniões legislativas especiais,
destinadas a homenagear grandes vultos da cultura e da vida pública de Minas.

Receba hoje, Tancredo, as mesmas palavras com que sua fulgurante inteli-
gência reverenciou a memória de Bernardo Pereira de Vasconcelos, ainda quan-
do Deputado Estadual junto a esta Assembléia Legislativa: " ...grande entre os
maiores de nossa terra, pelas idéias que encarnou, pelos princípios que defen-
deu, pelas lutas que pugnou, pelo seu gênio politico, construindo as bases do
governo livre em nosso País. Pela sua energia criadora e dominadora, salvando
a unidade moral e física da Pátria, a pique de desagregar-se, projeta-se em nos-
sa História, como um dos nomes tutelares de nossa democracia ..."

Tancredo, como Bernardo Pereira de Vasconcelos, encarna a força telúrica
de Minas, que conforma a habilidade política de seus homens para fazer frente
aos grandes desafios nacionais, a partir do saber inato de que a liberdade só
floresce no solo fértil da ordem e da autoridade. Ao fazerem da politica a arte
dialética da união dos contrários, alcançam o consenso, alicerce firme e sólido de
uma sociedade estável.

Quando do transcurso do centenário de nascimento de Antônio Carlos Ri-
beiro de Andrada, enfatizava Tancredo, em sessão conjunta do Congresso Na-
cional: " ... homens como ele, a despeito da morte, não se satisfazem no esque-
cimento, mas, ao contrário, crescem, avultam, tanto mais se distanciam, adqui-
rindo a dimensão dos seres talhados para a imortalidade". Assim também ha-
vemos, brasileiros, de nos lembrar sempre do grande líder Tancredo Neves, ar-
quiteto de sonhos e artífice da transição democrática do nosso País, rumo à co-
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solidação do projeto de uma nação soberana e independente, como idealizava
Antônio Carlos de Andrada.

Ao homem público Tancredo Neves rendo minhas homenagens com esta
sua primorosa oração proferida em comemoração ao nascimento de Raul Soa-
res de Moura: "Os homens públicos de Minas Gerais têm isso de singular: mer-
gulham-se no anonimato, entregando-se ao trabalho fecundo e perseverante,
quando a Pátria percorre as avenidas ensolaradas da paz e do progresso: omi-
tem-se silenciosamente nas suas tarefas diuturnas, quando o nosso povo, tran-
qüilo e feliz, desfruta quadras de bonança; recolhem-se no fundo da cena políti-
ca, deixando que outros, no seu proscênio, se desincumbam dos encargos do
engrandecimento nacional, quando os dias da nossa gente são de segurança e
tranqüilidade. Mas como crescem, se avultam e se agigantam nas horas de an-
gústia, agonia e perigo para a nacionalidade. "E, soada a hora de ação, Tancre-
do, à maneira de Minas, prega e faz revoluções, sem, contudo, abandonar a tra-
dição; planta idéias e instituições e sintetiza na sua linha de atuação as mais vivas
diversidades das Minas Gerais. Expressa a real mineiridade, esse sentimento
bem nosso, que, no entanto, não contradiz a brasilidade, como afirmava o pró-
prio Tancredo, pois "nós, mineiros, do mesmo modo que os outros, somos an-
tes de tudo brasileiros, hipnotizados na magia que sugere o nome de nossa Pá-
tria comum. Essa brasilidade que a cada dia mais se afirma a despeito das latitu-
des geográficas, das diferenças sócio-econômicas".

E referindo-se a outro ilustre mineiro, Mílton Campos, Tancredo sempre
acentuava a sua incansável luta pelo progresso social e.político do País, inspira-
ção maior para a retomada, dia a dia, dos caminhos em direção ao alvorecer de
novos tempos.

Por fim, faço minhas as palavras de Tancredo Neves, ao render seu preito
de gratidão a Juscelino Kubitschek, em sessão solene da Câmara dos Deputados:
"São os predestinados que, com as suas mãos fortes e rígidas, sabem argamas-
sar as virtudes e os defeitos de seu povo para torná-lo viril e dinâmico e que,
com o olhar fito no. futuro, rasgam nos horizontes a perspectiva iluminada de
seu destino ..."

E ninguém soube cumprir com tamanha grandeza a sua missão de pre-
destinado, sonhando, lutando e sofrendo para reduzir, como o próprio Tancredo
dizia. a área dos miseráveis e apaziguar o espírito revoltado dos que têm fome e
sede de justiça.

E porque ninguém excedeu à vida, à obra e aos exemplos que nos legou
Tancredo Neves, dedicamos hoje ao ex-Presidente as mesmas palavras e o
mesmo elogio com que reverenciou a memória de Bernardo Pereira de Vascon-
cellos, Antônio Carlos de Andrada, Raul Soares, Mílton Campos e Juscelino Ku-
bitschek,seus insignes homenageados.
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E que sua permanente lembrança seja para todos nós constante inspira-
ção, para que continuemos seguindo, sem nos dispersarmos, os caminhos ilu-
minados que ele nos indicou, no sentido da conquista definitiva dos postulados
democráticos e da vivência fraterna da justiça social.

- A ORDEM ECONÔMICA

7 DH MAIO DH 1917
DISCURSO PROFERIDO POR OCASIÃO DA
EXPOSIÇÃO DO DEPUTADO JOS~ LINS
DE ALBUQUERQUE. PRESIDENTE DA
COMISSÁO DA ORDEM ECONÔMICA

DA ASSEMBL~IA NACIONAL
CONSTITUINTE. NA ASSEMBL£IA

LEGlSLATIV A DO ESTADO
DE MINAS GERAIS
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A Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem promovido reuniões com
Relatores e Presidentes das Comissões Temáticas da Constituinte com o intuito
não apenas de acompanhar os trabalhos constitucionais a nível federal mas
também de possibilitar a maior participação dos Legislativos Estaduais no pro-
cesso de elaboração da nova Constituição brasileira.

Dando continuidade a esta programação, temos a honra de receber aqui,
hoje, o De~tado José Lins de Albuquerque, ilustre Presidente da Comissão
Constitucional da Ordem Econômica.

Cearense da melhor cepa, suas raízes se estendem até o solo mineiro e se
entrelaçam profundamente com as do nosso povo, pois foi na histórica Escola
Nacional de Minas de Ouro Preto que se graduou, marcando e sendo marcado
de maneira indelével por aquela vetusta instituição. síntese do espírito das Ge-
rais.

Mineiro por direito. soube conquistar a amizade, o carinho e o respeito do
povo das Alterosas, traduzidos no título de cidadania honorária a ele concedido
por esta Casa em 1976.

Político sério e atento às várias e complexas facetas da realidade brasileira,
soube fazer de sua vida pública um constante aprendizado, buscando sempre o
enriquecimento teórico e prático em cada experiência. Sua prática parlamentar
atesta seu compromisso com os mais autênticos interesses nacionais e com a
luta por uma melhor distribuição de renda no País. Foi ele um dos primeiros
parlamentares a denunciar a falácia da crença oficial de que a mera criação de ri-
quezas. por si só, resultaria em benefício imediato para todas as classes sociais.

É a este político de trajetória ilibada e que retorna hoje brevemente ao
nosso convívio que temos o prazer e a honra de dar as boas-vindas, na esperan-
ça de podermos haurir parcela de suas lições sobre os caminhos que estão sen-
do abertos por sua Comissão na direção de um Brasil estável, participativo e
democrático.

Seja bem-vindo.



- POR UM FEDERALISMO AUTÊNTICO

8 DE MAIO DE 1981
DISCURSO PROFERIDO POR OCASIÃO DA
EXPOSiÇÃO DO SENADOR JOS~ RICHA,

RELATOR DA COMISSÃO DA
ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
DA ASSEMBL~IA NACIONAL

CONSTITUINTE, NA ASSEMBL~IA
LEGlSLATIV A DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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Dando prosseguimento às reuniões promovidas por esta Assembléia com

Presidentes e Relatores das Comissões Temáticas da Constituinte com o objetivo
de efetivar uma maior participação dos Legislativos Estaduais na elaboração da
nova Carta Magna do Pais. temos o prazer de receber, hoje. o ilustre Senador
José Richa, Relator da Comissão da Organização do Estado.

Carioca de nascimento e paranaense por adoção, o Senador José Richa
graduou-se em odontologia pela Universidade Federal do Paraná. Na sua ãnsia
de saber. freqüentou a Faculdade de Direito de Curitiba, a Faculdade de Ciências
Econômicas do Paraná, tendo feito ainda o curso de Formação Polltica em Cara-
cas, Venezuela.

Sua vocação para a causa pública se fez sentir desde a sua passagem pela
Universidade. onde seu espirito de liderança o guindou à Presidência da União.
Paranaense dos Estudantes. A partir de então. desempenhou as mais dignifi-
cantes funções públicas: Subchefe da Casa Civil do Governo do Paraná. Deputa-
do Federal, Prefeito de Londrina, Senador, Governador do Paraná e novamente
Senador.

Este o grande político José Richa: um tenaz defensor da convocação da
Assembléia Nacional Constituinte e um incansável arauto da democracia.

Certos estamos de que a experiência e a capacidade do eminente Senador
haverão de assegurar o pleno êxito da dificil missão que lhe foi confiada, a de
encontrar a essência comum na multiplicidade das propostas da Comissão. com
a finalidade precipua de tornar factivel antiga aspiração acalentada pelo povo
brasileiro desde a Inconfidência ~ineira: a implantação de um federalismo au-
têntico no Pais. Aspiração que ainda recentemente se reafirmou. através dos re-
presentantes das Assembléias Legislativas de todo o Brasil, reunidos em Ouro
Preto. Das velhas e tortuosas ruelas da histórica Vila Rica, ressoou por toda a
Nação o forte apelo consubstanciado no Compromisso de Ouro Preto, docu-
mento que sintetiza não só a antiga esperança de um federalismo autêntico, mas
também de um Poder Legislativo independente, atuante e representativo em to-
dos os nlveis.

Sr. Relator, passo às mãos de V. Exa. este documento. entregue ao Presi-
dente Ulysses Guimarães. ao Deputado Egidio Pereira Lima, Relator da Comis-
são de Organização dos Poderes e Sistema de Governo e ao Presidente da Sub-
comissão do Poder Legislativo, Deputado Bocayuva Cunha. em Brasllia. É com
renovada esperança que o submetemos ao seu compromisso de homem público
que conhece de perto as limitações que o atual sistema federativo. nos moldes
da exacerbada centralizEf'ção. imprime a este Pais de dimensões continentais. que
desconhece. no mais das vezes, a figura do Estado-membro como principal
elemento de realização da plenitude da Federação.
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Com a palavra o Senador José Richa. que. certamente. com sua capacida-
de e inteligência. nos permitirá conhecer a filosofia e as linhas mestras do tra-
balho que vem sendo realizado por sua Comissão.

- PRESERVAÇÃO 00 MEIO AMBIENTE

S DE JUNHO DE 1987
DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ESPECIAL

EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO
MEIO AMBIENTE
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A conservação e a melhoria do meio ambiente têm sido uma constante
preocupação da comunidade e, por isto mesmo, encontra neste Poder o mais le-
gítimo respaldo, na medida em que o parlamento tem por missão preclpua cata-
lisar as soluções dos grandes problemas da Nação.

O homem, em pouco mais de 50 anos de exploração predatória dos recur-
sos naturais, está modificando radicalmente o meio ambiente, produto de lenta
evolução geológica e biológica.

Recorde-se que a geologia histórica nos demonstra o aparecimento da vi-
da no planeta há mais de 1 bilhão de anos. No início o ambiente era hostil. Nos
continentes, o vulcanismo era intenso e a atmosfera primitiva carregada de ani-
drido carbônico. Os vegetais foram os primeiros a se adaptar, iniciando o pro-
cesso milenar de purificação do ar e liberando o oxigênio necessário à vida.
Transcorreram mais de 1 bilhão de anos de evolução, das formas rudimentares
aos animais atuais e ao "homo sapiens", hoje capaz de flutuar, no doce embalo
do cosmos, a caminho das estrelas.

O homem moderno, com sua evolução tecnólogica, já pode conquistar o
espaço estéril dos outros planetas. Entretanto, encontra-se, ainda com toda a
sua ciência e tecnologia, na mesmíssima dependência ecológica das plantas ver-
des clorofiladas, como estiveram seus longínquos antepassados trogloditas das
cavernas. Na verdade, a ciência e a tecnologia ainda não podem sintetizar a ma-
tériá orgãnica da qual nos alimentamos. Ela é elaborada pelas plantas, às quais
creditamos também o trabalho de purificar, em escala planetária, o ar que res-
piramos.

Esta imagem torna, pois, inquestionável a importãncia da proteção aos
ecossistemas naturais que regulam o equilíbrio ecológico e a vida sobre a face
da terra.

O mais significativo esforço internacional para o desenvolvimento de no-
vas atitudes de relacionamente harmõnico homem-natureza, constituiu-se na
célebre Conferência de Estocolmo, realizada em 5/202.

Este evento internacional, promovido pelas Nações Unidas, repercutiu
profundamente no Brasil. Foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente -
SEMA, e os poderes constituídos da Nação responderam, dentro de suas res-
pectivas competências, aos princlpios da carta do meio ambiente, iniciando-se
então no Brasil uma nova fase de percepção dos problemas ecológicos.

Em Minas Gerais, o movimento de preservação ambiental foi semente boa
lançada em terra fértil. Surgiram as sociedades civis conservacionistas, que vêm
prestando inestimáveis serviços à natureza.

Na Assembléia Legislativa, já em 1975, era promovido o "Ciclo de Estudos
sobre Problemas de Preservação e Melhoria do Meio Ambiente". Este simpósio
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reuniu povo, políticos e cientistas, numa iniciativa inédita no País: a procura de
novos rumos para ~ política nacional do meio ambiente.

A partir de então, uma série de propostas parlamentares tornou-se uma
rotina quase diária nesta Casa.. Foram requerimentos de providências urgentes
na defesa da flora, da fauna e da paisagem. Foram pronunciamentos veementes
dos Deputados no sentido de viabilizar soluções requeridas pela comunidade
para sustar processos de poluição, desmatamentos e degradação ambiental das
mais variadas formas e origens. E, principalmente, projetos de lei que comple-
mentam e enriquecem a nossa legislação conservacionista.

Paralelamente aos trabalhos mais divulgados, que são os de Plenário, há
que se reconhecer também o profícuo desempenho das comissões técnicas,
destacando-se, neste particular, a atuação da Comissão de Defesa do Meio Am-
biente.

Ainda há pouco, desenvolveu-se nesta Assembléia o Simpósio "Minas
Gerais e a Constituinte", onde o tema meio ambiente foi amplamente discutido,
com a participação popular, tendo as sugestões sido encaminhadas à Assem-
bléia Nacional Constituinte.

Todo este encadeamento de idéias e esforços assume agora relevância
maior, quando o meio ambiente é inserido na Constituição que se esboça, repre-
sentando uma conquista irreversível na forma de um capítulo específico - tra-
tamento constitucional que só possuem países culturalmente avançados.

Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, é reconfortador constatar este avan-
ço, que representa a sintonia necessária entre a sociedade brasileira e o Poder
Legislativo.

- A TRAJET6RIA DE PEDRO ALEIXO

20 DE AGOSTO DB 1987
DISCURSO PROFERIDO NA SOLENIDADE DE

LANÇAMENTO DO LIVRO "ITINERÁRIO DE UM
LIBERAL", DEJOS~CARLOS BRANDI ALEIXO
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Estamos hoje aqui reunidos para promover o lançamento da obra "Itine-
rário de um Liberal", do Padre José Carlos Brandi Aleixo.

Escrita com desvelado esmero filial, a presente obra reconstitui o itinerário
do político austero e íntegro, do jurista insigne, do orador brilhante e finalmente
do grande homem que foi Pedro Aleixo.

A rica trajetória percorrida por este liberal começa no berço das tradições
libertárias, na histórica cidade de Mariana, e se consolida na busca dos ideais
democráticos que empreendeu durante toda a sua vida.

Ao longo de sua profícua carreira de homem público, deixa um lastro de
justíça, igualdade social e engrandecimento das instituições a que serviu.

Poucos demonstraram como ele tanta coragem e patriotismo no desem-
penho das múltiplas funções públicas para as quais a Nação o convocou.

Poucos souberam tão fielmente corresponder aos anseios de liberdade e
justiça que, por reiteradas vezes, o povo lhe confiou.

Raros na História os exemplos de coerência permanente com os principios
democráticos como os que marcaram a vida de Pedro Aleixo.

Jamais abdicou de suas crenças e convicções. Jamais vacilou ante o dever
de servir à Pátria.

o lançamento desta obra vem reavivar na memória de todos nós o traço,
DEFINITIVO, gravado na História do Brasil, pelo itinerário exemplar de um
grande liberal.



- HOMENAGEM A UM EDUCADOR

24 DB SBTBMBRO DB 1917
DISCURSO PROFERIOO NA REUNIÃO ESPECIAL

DESTINADA À ENTREGA 00 TITULO DE
CIDADÃO HONORÁRIO 00 ESTAOO DE
MINAS GERAIS AO PROF. ABELARDO

DE OLIVEIRA CARDOSO
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"A estima pública, a retidão de caráter, a honestidade, enfim, a honra, não

se publicam: vivem-se."

Ao integrar o caudal de homenagens ao Prof. Abelardo de Oliveira Cardo-
so, receamos não retratar fielmente, como o orador que nos precedeu, as quali-
dades do nosso homenageado, cuja envergadura ética e profissional é de todos
reconhecida.

Das mais justas, a concessão da cidadania honorária de Minas Gerais ao
emérito educador.

O fato de ter o homenageado nascido em Salvador certamente o levou a
fazer da liberdade um dogma, do respeito à natureza e da admiração pelas artes
e letras o leme e as velas de sua alma navegante. Iniciou seus estudos no Giná-
sio da Bahia, formando-se em Pedagogia na extinta Escola Wenceslau Braz. Se-
quioso de sabedoria. transformou-a em seu objetivo maior e. procurando am-
pliar os horizontes do seu conhecimento, ultrapassou os limites territoriais do
País, enriquecendo seu "curriculum" com outros títulos, representados por cur-
sos de especialização nos Estados Unidos.

Segundo Einstein. "todo mundo age não apenas movido por compulsão
externa mas também por necessidade íntima". Convocado pelo dever superior
da consciência de instruir e sabedor de que a bênção do trabalho é a força inces-
sante da vida. o Prof. Abelardo abandonou sua terra natal e, transpondo as
montanhas alterosas, fixou residência em Belo Horizonte. Aqui. na intimidade de
uma convivência familiar, soube contornar e conciliar as duas culturas: compati-
bilizou o extrovertimento baiano com a timidez mineira; as conversas abertas
com as conversas ao pé do ouvido; a faceirice litorânea com o espirito de reserva
do matuto.

Alertado de que a implantação da Escola Técnica Federal poderia ocorrer
em outro Estado, não poupou esforços para impedi-lo. Foi um soldado comba-
tivo na decisiva luta por seu ideal, saindo vitorioso na batalha. Implantou-se, fi-
nalmente, a Escola Técnica Federal em Minas, tendo na sua direção o Prof.
Abelardo. Seu pensamento coincidia com o de seu mais ilustre conterrâneo, Rui
Barbosa. que dizia: "Acima de todos os elementos de organização, de adminis-
tração, de regeneração, acima de todos se acha. evidentemente, como a mais
política de todas as forças políticas, a inteligência. a cultura, a ciência". Empres-
tou o homenageado feição singular àquele educandário, o CEFET, contribuindo
de forma contundente para o seu engrandecimento.

Pestallozzi compara a função de um educador à de um jardineiro. E o se-
nhor, mestre, foi um dedicado e leal jardineiro de várias gerações de jovens que
passaram pelas Escolas Técnicas de Minas e do Espírito Santo, pelo SENAI
deste Estado, pela nossa Escola de Engenharia e por diversos estabelecimentos
e instituições espalhadas por este Brasil afora. Foi um incansável semeador que,
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embora não esperasse recompensa, não pretendesse retorno algum, a não ser o
benefício de seus semelhantes, foi ganhador de várias condecorações.

E assim, pelo profícuo trabalho em prol do nosso Estado. refletindo o
amor genuíno pela terra, que é também sua, o Prof. Abelardo tornou-se mere-
cedor deste título. Neste momento, a nossa comunidade se enriquece pela inclu-
são, no rol seleto da cidadania mineira, de um homem a quem se aplicam as
palavras de Gibran: "Quando trabalhais. realizais parte do sonho mais longínquo
da terra, desempenhando assim uma missão que vos foi designada quando esse
sonho nasceu".

Prol. Abelardo de Oliveira Cardoso. muito obrigado por tudo. Muito obri-
gado por sua honradez. Muito obrigado por sua dignidade. Muito obrigado por
seu trabalho. As grandes obras ultrapassam os seus autores. Por tudo aquilo
que V. Exa., que o senhor, que o nosso amigo, que o nosso professor fez por
Minas e pelo Brasil. o nosso muito obrigado. Em nome do povo mineiro, a As-
sembléia lhe presta esta homenagem. Tenho certeza de que estamos oferecendo
o mínimo para quem merece o máximo.

- O PAPEL DA UFMG

28 DB SBTBMBRO DB 1987
DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ESPECIAL

EM HOMENAGEM AO 602 ANIVERSÁRIO
DAUFMG
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Ciente como o grande poeta Goethe, de que "não basta saber, é preciso
aplicar, não basta querer, é preciso também agir", associo-me, com orgulho, às
homenagens que esta Casa hoje presta à Universidade Federal de Minas Gerais,
que vem, com dedicação e coragem, ao longo desses 60 anos, lutando pela edifi-
cação de uma sociedade mais justa e democrática em Minas e no Brasil.

Sob a inspiração de seu emblema - a pira ardente - a UFMG tem enfrenta-
do, com inesgotável energia, as crises e limitações sempre presentes na ativida-
de educacional do PaIs.

Depara-se nos dias atuais com o desafio de harmonizar a tradição e a mo-
dernidade, liderando a corrente do pensamento novo, propondo avanços cientf-
ficos e mudanças sociais e políticas, assegurando, enfim, suporte acadêmico aos
fortes ventos de renovação que sopram em todo o Brasil.

Renovação esta que se pretende substancial e efetiva com a nova Carta,
que deverá traçar, sob a luz da História, os rumos da Nação. E que, nessa hora,
não se esqueçam os Constituintes de que o progresso de um povo passa neces-
sariamente por uma polftica educacional bem estruturada, capaz de formar cida-
dãos comprometidos com os destinos de seus semelhantes e de sua Pátria.

É preciso, no entanto, ter em mente que uma Constituição não tem poder
de solucionar, por si só, os grandes problemas que afligem o PaIs.

A concretização do projeto de sociedade idealizado pelo povo brasileiro
dependerá de nossa capacidade de forjar, juntos, o nosso futuro enquanto Na-
ção.

Estou certo de que a UFMG desempenhará, como o fez nesses 60 anos,
um relevante papel na construção do patrimõnio cultural brasileiro, dotando o
Estado e o País dos elementos essenciais a seu processo de desenvolvimento e
saberá, mais uma vez, extrair dos atuais tempos de crise e escassez lições profí-
cuas para a redefinição do futuro.

Já sonhavam os inconfidentes com uma Universidade capaz de fomentar e
difundir o desejo de liberdade e justiça no seio da gente mineira, como esteio de
uma Minas Gerais forte e independente.

Em 1927, quando da criação da UFMG, o seu primeiro Reitor, Mendes Pi-
mentel, lhe assinala a mesma inspiração e lhe outorga a nobre missão de zelar
"para que a herança secular de liberdade não se dilapide". Assim, está a liberda-
de em sua semente e em sua luta diuturna pela evolução da ciência e do homem.

E, hoje, reafirmamos a nossa esperança de que esses propósitos se mos-
trem capazes de manter acesa a chama ardente que sempre iluminou os cami-
nhos da UFMG, consolidando-a como um dos virtuais agentes propulsores da
grandeza do nosso Estado.



- RESSURREIÇÃO DO AMOR À VIDA

I!! DE OUTUBRO DE 1981
DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ESPECIAL

EM HOMENAGEM À ASSOCIAÇÃO DOS
ALCOÓLICOS ANÔNIMOS
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Ao termo desta reunião especial, na qual a Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais homenageia a Associação dos Alcoólicos Anônimos - AAA
- pela comemoração de seu 40<':>aniversário de criação no Brasil, esta Presidência
manifesta o seu regozijo pelo evento e expressa o reconhecimento do povo mi-
neiro pelos relevantes serviços que esta entidade beneficente tem prestado à so-
ciedade.

Já disse alguém que "o vício é como uma flecha: facilmente penetra e difi-
cilmente sai". O alcoolismo, como todos os grandes vícios, tem essa característi-
ca diabólica: é adotado com facilidade e prazer; mas breve se torna um pesadelo
e rejeitá-lo é difícil e penoso. A Associação dos Alcoólicos Anônimos, nasCida
em 1935 nos Estados Unidos, conta hoje mais de um milhão e meio de associa-
dos em todo o mundo, tendo-se estabelecido em nosso País em 1947, com a fi-
nalidade de ajudar o viciado a vencer a tentação do álcool, recuperando-o para a
coletividade.

Nada mais gratificante do que verificarmos a grande obra humanitária que
estes abnegados anônimos têm feito em prol de seus semelhantes. Com fé e
confiança na capacidade de recuperação do ser humano, eles acolhem, com a
humildade apostólica de verdadeiros cristãos, os abandonados da sorte, os pá-
rias da sociedade, os homens enfraquecidos e desgraçados pelo vício. Sua tera-
pia é simples e natural, sem drogas, sem censura, sem grades, sem repressão. A
grande receita é o amor ao próximo. O remédio é a terapia grupal, é o espírito
desarmado, é a revelação do íntimo ao próprio paciente; levando-o a exorcizar
os seus fantasmas internos. O que o viciado recebe é simplesmente o apoio ne-
cessário para que readquira a confiança em si, a certeza de que pode encarar
qualquer ser humano sem se envergonhar e de que pode dar a contribuição de
seu trabalho e de seu gênio criativo para o esforço conjunto da sociedade em
prol de um mundo,melhor. Seu objetivo é devolver ao paciente a sua capacidade
de amar e ser amado, é proporcionar-lhe uma nova existência: a ressurreição do
amor à vida.

O trabalho nobre e altruísta dessa magnífica associação tem como resulta-
do patente a recuperação de milhões de seres humanos. capacitando-os a se
adaptarem novamente ao meio social para exercerem o papel de pessoas de
bem, confiantes no futuro.

É, pois, com profunda admiração e respeito que esta Presidência. em no-
me do povo mineiro. se associa às justas homenagens aqui prestadas a esta in-
signe e exemplar entidade humanitária e. refletindo os mais nobres sentimentos
da gente mineira, agradece aos diretores da Associação dos Alcoólicos Anôni-
mos pela contribuição invulgar que ela tem prestado a Minas. ao Brasil e ao
Mundo.

Muito obrigado!



- HOMENAGEM À POLíCIA MILITAR

7 DE OUTUBRO DE 1987
DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ESPECIAL

COMEMORATIVA DO 156~ ANIVERSÁRIO DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE

MINAS GERAIS
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Ratifico as palavras dos oradores que me antecederam e associo-me às
homenagens aqui prestadas a essa brava corporação que procurou. em seus 156
anos de história, defender as tradições e os ideais da gente mineira.

Emergente das necessidades do próprio Estado - ente político destinado a
garantir o equilíbrio social e o bem-estar coletivo - a Polícia Militar de Minas
sempre se postou como escudo das instituições e como guardiã da comunidade.

Os anais da História registram que a origem da instituição remonta aos
Regimentos Reais de Lisboa, que, no ano de 1719, chegaram a Vila Rica. capital
da então predominantemente urbana e mineradora Província Mineira, onde já se
fazia indispensável o concurso da força organizada para manutenção da ordem e
da tranqüilidade.

E, em toda a sua caminhada. desde os conturbados dias do Período Re-
gencial, a Polícia Militar de Minas tem participado de muitos dos momentos de-
cisivos da vida nacional.

As duras batalhas da Guerra do Paraguai testemunharam a destacada
atuação das tropas mineiras presentes também na Revolução de 1930. Os bravos
soldados de Minas. com coragem e civismo. lutaram em favor da modernização
econõmica, política e institucional do Pais.

Merecidamente depositária da admiração e da confiança de todos nós, es-
sa instituição incansável tem-se pautado pela defesa dos ideais libertários do
nosso povo, sob a inspiração constante do lema da Bandeira de Minas: "Libertas
Quae Sera Tamem".

Movida pelo propósito de resguardar os valores e costumes do povo mi-
neiro, a Polícia Militar vem, ao longo da História. dignificando a memória do
nosso herói maior e seu patrono, Tiradentes. cujos exemplos iluminam as lutas
cotidianas dos anônimos integrantes da corporação.

O nosso reconhecimento à Polícia Militar de Minas Gerais pelo seu traba-
lho árduo e incessante em prol da grandeza do nosso Estado, garantindo prote-
ção e segurança nos momentos adversos e mantendo a ordem pública e a tran-
qüilidade nos tempos de paz. A todos os integrantes dos seus quadros. o sincero
agradecimento do povo mineiro.

Ao Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Cel. José Braga
Júnior, o nosso aplauso pela sua brilhante atuação à frente dessa denodada e
heróica corporação.

Parabéns, Polícia Militar! Nós, mineiros, sentimo-nos honrados de perten-
cer a um Estado que tem a sua segurança nas mãos dessa gloriosa Policia Mili-
tar.



- NOVO CIDADÃO DE MINAS

21 OH OUTUBRO OH 1981
DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ESPECIAL

DESTINADA À ENTREGA DO TfTULO DE
. CIDADÃO HONORÁRIO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS AO DR. MOACÉLIO MENDES
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Em 1978, o povo mineiro, através de seus representantes, fez incluir em
sua galeria de cidadãos ilustres o nome do engenheiro Moacélio de Aguiar Men-
des, concedendo-lhe o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais.

No entanto, essa justa e legítima homenagem só se completa hoje, com a
entrega do diploma ao nosso ilustre agraciado, este cearense que se fez mineiro
por sua profunda identificação com as causas de nosso Estado.

Desde muito jovem, ainda estudante da Escola de Minas de Ouro Preto,
Moacélio Mendes já comungava dos ideais progressistas de nosso povo.

Sua vida profissional pautou-se sempre pela luta incansável em prol do
crescimento industrial de Minas Gerais e pela busca constante do aprimora-
mento necessário ao melhor desempenho de suas funções, através de estudos
realizados no Brasil e no Exterior.

Como técnico arrojado, pesquisador brilhante e notável administrador, o
itinerário percorrido pelo engenheiro Moacélio Mendes em terras mineiras dei-
xou marcas significativas que resultaram em benefícios inestimáveis para o pro-
gresso e a projeção de Minas Gerais no cenário nacional e internacional.

Evidenciam-se nessa trajetória sua dinâmica atuação como engenheiro da
USIMINAS por mais de uma década e sua administração ativa e fecunda como
Presidente da AÇOMINAS por quatro mandatos.

Além de exercer atualmente a presidência do Grupo SIDERBRÁS, Moacé-
Iio Mendes tem colaborado intensamente para o desenvolvimento da siderurgia
nacional, através de participação efetiva em inúmeras comissões técnicas, asso-
ciações, institutos e conselhos universitários.

Com especial orgulho, associo-me às homenagens aqui prestadas ao in-
signe cidadão mineiro Moacélio Mendes, neste gesto que encerra o reconheci-
mento do povo das Gerais por sua valiosa contribuição para o engrandecimento
de nosso Estado.

Muito obrigado!



- APOLOGIA A CARLOS DRUMOND DE ANDRADE

,

"
li DE NOVEMBRO DE 1987

DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO ESPECIAL
EM HOMENAGEM A CARLOS DRUMMOND

DE ANDRADE
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Ainda consternados pela morte de Carlos Drummond de Andrade, rende-
mos hoje, em nome do povo mineiro, nossas homenagens a esse homem sim-
ples e poeta excelso, símbolo de grandeza e dignidade, que soube exprimir co-
mo poucos o sentido das coisas e os enigmas da existência humana.

Fazendeiro do ar, dizia-se mais um observador do mundo do que um
agente de sua transformação. Mas, apesar de não o admitir, Drummond legou-
nos uma obra de inquestionável valor político e um exemplo de vida pleno de
autenticidade e sabedoria. À revelia do poeta, suas qualidades incontáveis, sua
personalidade marcante e sua obra rica e profunda conduziram-no à notorieda-
de e o fizeram amado por todos, dos morros às academias, dos passistas das es-
colas de samba à alta intelectualidade brasileira e internacional. Alçado ao mais
alto patamar da glória, jamais abandonou seu jeito "gauche", arredio, itabirano,
e timidamente declarou ao completar 78 anos: "Eu fui um homem qualquer".

Porta-voz dos mistérios da vida, de idéias e ideais, poeta-deputado, o po-
vo o descobriu no seu recato, amou sua poesia e nele reconheceu o caráter reto,
coerente e sensível. E o povo não erra, não se engana, identifica o som longín-
quo que lhe fala à alma, que lhe toca as raízes e depura no caos a palavra mais
límpida, verdadeira e autêntica.

Itabira, sua cidade natal, foi uma constante em sua vida, como ele mesmo
afirmou: "Continuo morando em Itabira, através de minhas raízes ... É uma he-
rança atávica, profunda, que não posso esquecer". Lá partilhou do convívio com
a gente humilde, respirou as puras aragens das veredas, trilhou caminhos pe-
dregosos, viu o cometa de Halley, sentiu o frio do minério e, acima de tudo, co-
nheceu a inflexível lealdade do homem do sertão mineiro.

o poeta talvez se retraísse ao saber de nosso orgulho em tê-lo mineiro.
Mas como nos furtamos a esse sentimento, quando o ouvimos dizer: "Espírito
de Minas, me visita ... I Lança teu claro raio ordenador". Entre páginas líricas e
irônicas - amargas até - insinuou sua sensibilidade e seu humor. Consciente de
sua cumplicidade com o leitor, dizia: "Sem o leitor não existo; sem o escrevedor
ele também não".

Paralelamente às suas atividades de escritor e jornalista, Drummond foi
funcionário público, tendo exercido cargos na administração do Estado e poste-
riormente no Rio de Janeiro, onde foi chefe de gabinete do Ministro da Educa-
ção, seu amigo Gustavo Capanema. Apesar de avesso ao mundo burocrático,
sempre exerceu suas funções com disciplina e seriedade.

Hoje, ao homenagearmos nosso poeta maior, pesa-nos a responsabilidade
de zelar por tudo aquilo que um dia ele conheceu e amou em Minas.

Por ter eternizado em versos sua profunda ligação com a terra e a gente
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mineira, Carlos Drummond de Andrade permanecerá entre nós, reavivando a
cada dia a chama do amor a Minas Gerais.

No encerramento desta reunião, dedicamos ao poeta as suas próprias pa-
lavras: "Adeus, composição/Que um dia se chamou Carlos Drummond de An-
drade/ 0.0 Adeus, vida aos outros legada". Muito obrigado.

- MINAS DEMOCRÁ riCA

30 DE NOVEMBRO DE 1987
DISCURSO PROFERIDO NA REUNIÃO SOLENE DE
ENCERRAMENTO DA I! SESSÃO LEGISLA TIVA

ORDINÁRIA DA 11! LEGISLATURA
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Encerramos hoje os trabalhos da 1~ Sessão Legislativa Ordinária da 11~
Legislatura da Assembléia de Minas Gerais, instalada sob a égide da renovação,
comprometida com a implantação de uma nova ordem política e social não só
em nosso Estado como em todo o Brasil.

Com um expressivo índice de renovação do colegiado parlamentar, vive-
mos um ano de intenso dinamismo, onde o entusiasmo de inovadoras propostas
ideológicas advindas da filosofia dos Deputados recém-chegados aliou-se à sá-
bia experiência dos parlamentares reeleitos, resultando num reconhecido equilí-
brio democrático. As divergências ocorridas neste período de fundamental im-
portância para o destino de nosso Estado ensejam, paradoxalmente, uma pers-
pectiva de crescimento do Poder Legislativo.

Quando da instalação, nesta Casa, do I Encontro de Presidentes de As-
sembléias Legislativas, em 21 de abril deste ano, em nossa saudação aos colegas
Presidentes, assim falávamos de nossa Minas. Minas é o "senso grave da or-
dem", como queria João Pinheiro. É o respeito meticuloso à lei, no pensamento
de Mílton Campos. Minas é tradição, mas também reforma e transformação, na
audácia da atuação de Juscelino Kubitschek, contemporâneo do futuro. Minas
antecipa alvoradas. Se é ordem e mudança, pode ser também revolução, quando
se sente que é preciso romper com a ordem injusta. Aqui, Minas é rebeldia e in-
submissão, porque, como definiu Tancredo Neves, "o primeiro compromisso de
Minas é com a liberdade", e é justamente dessa diversidade e dessa vocação
para a síntese transformadora de que nos fala Sylvio de Vasconcellos: "Tudo nas
Minas e antinômico, antagônico, contraditório, binário. Tudo, porém, conflui
para sínteses perfeitas ... As Minas não só relacionam como promovem o soma-
tório das características nacionais".

Com efeito, Minas, talvez mesmo pela posição central de seu território,
continua a se afirmar como pólo sensível das mutações políticas por que passa a
Nação. A Minas democrática que emerge agora dos anos de autoritarismo vivi-
dos pela Nação aponta para novos rumos, à medida que, sobre a tradição conci-
liatória que sempre lhe vincou a alma, sem perder de vista a lição histórica de
nossa própria atuação política, afirma a imperiosidade de uma direção política
que consubstancie as divergências e contrastes das Gerais, que alie tradição e in-
conformismo, timidez e coragem renovadora, cautela e impetuosidade.

Este ano de 1987 há de se inscrever na História de Minas como um período
reconhecidamente fértil em termos políticos, marcado pelos debates e pela bus-
ca constante do senso comum em meio às muitas diversidades.

Há que se lembrar, nesta hora, que, apesar das dificuldades e atropelos
próprios desse turbulento quadro de transição institucional por que passa o País,
esta Casa soube superar as adversidades e se fazer presente nos principais mo-
mentos da vida mineira.
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Esta Presidência manifesta seu mais sincero agradecimento aos colegas da
Mesa, qué jamais renunciaram a seu espírito de luta e colaboração, emprestan-
do-nos decisivo apoio nos momentos difíceis com que nos defrontamos ao lon-
go deste ano.

Entre as inúmeras medidas de iniciativa da Mesa, permitimo-nos destacar,
por sua relevância, a publicação da "Resenha legislativa", instrumento ágil de
divulgação dos trabalhos parlamentares e elo de interação entre o povo e seus
representantes, assim como o diligente trabalho de acompanhamento do pro-
cesso constituinte nacional. Imperioso registrar, ainda, o nosso reconhecimento
à ampla atuação da Comissão Preparatória dos Trabalhos da IV Assembléia
Constituinte do Estado de Minas Gerais, por sua inestimável contribuição que
abrange desde a coleta de sugestões para o futuro anteprojeto de Constituição
do Estado, passa pelo envio de delegações a Brasflia para acompanhamento do
processo nacional constituinte, pelas propostas de instrumentalização .técnico-
operacional do processo constituinte mineiro, pela preparação, organização e
edição de obras de resgate da história do Poder em nosso Estado, até, e princi-
palmente, à elaboração da proposta de Regimento Interno da IV Constituinte do
Estado.

Aos nobres pares que aqui trouxeram a sua valiosa contribuição, como re-
presentantes das mais diversas regiões do nosso Estado, trazendo para o Plená-
rio os distintos enfoques dos problemas que vive a sociedade, o nosso agrade-
cimento por terem dignificado os trabalhos desta Casa, cujos caminhos condu-
ziram à unidade das várias Minas Gerais que aqui se fizeram presentes. O Ple-
nário desta Casa e a convivência de cada dia refletem os contrastes das Minas e
das Gerais, as Minas mineradoras, nômades, deconfiadas, ariscas e urbanas, as
Minas agricultoras, presas a suas raízes conservadoras e comedidas e as Minas
industriais, ousadas, empreendedoras. Por este Plenário, desfilam: o confor-
mismo atávico do Jequitinhonha, aliado ao sofrimento com as agruras do Vale
do Norte e do Nordeste; de peito aberto, a coragem do Nordeste, que não co-
nhece montanhas; a introversão, o espírito de luta da Zona Metalúrgica; o espi-
rito avançado, com caracterfsticas cosmopolitas, do homem da Mata; a tendência
desenvolvimentista do Triângulo; o nítido senso de ordem, o tradicionalismo,
aliado à consciência da modernidade, do Sul. A atuação desta Casa, mediadora
dos conflitos pollticos, há de ser o somatório, a síntese desses contrastes que
caracterizam a riqueza humana das Minas Gerais.

Enganam-se aqueles Deputados que pensam que, difamando os colegas,
diminuindo o Poder legislativo legitimamenl,e constituído, farão os. seus Parti-
dos e suas idéias prevalecerem. Contribuirão, sim, para a desmoralização do Le-
gislativo e estarão ar'mando o retorno à ditadura, ao arbítrio. Parece que estão
perplexos com a democracia e querem brincar com ela.

Registre-se a intensa produção parlamentar durante a sessão que ora se
encerra, o calor dos debates, a freqüente participação dos diversos segmentos

125

da sociedade, quando da discussão dos temas maiores, e a seriedade com que
cada um dos parlamentares se desincumbiu das tarefas de sua representação. E
esse trabalho só foi possível graças ao denodo e dedicação dos funcionários da
área do processo legislativo. Destaca-se aqui a atuação dos Departamentos de
Plenário, Taquigrafia, do Cerimonial e da Consultoria Legislativa e Parlamentar.

A produção deste ano legislativo deve-se em grande parte ao trabalho sé-
rio e constante das Comissões, subsidiando com elementos técnicos a soberana
decisão do Plenário. Há de se registrar aqui a arrojada política desenvolvida pe-
las Comissões através dos seus diversos Presidentes, Coordenadores e mem-
bros, no que contou com a colaboração eficiente de especialistas e convidados
de renome, além do trabalho incansável e competente da equipe de funcionários
daquele Departamento.

É importante destacar a atuação firme da Oposição, que, embora às vezes
exacerbada, contribuiu de forma decisiva para a sedimentação do Legislativo
mineiro como fórum de embate das diversas correntes de pensamento que se
conjugam e se completam no enfrentamento das várias questões que afligem a
nossa sociedade. É. pois, de justiça reconhecer à Oposição seu relevante papel
no processo de construção democrática.

Os Líderes de Bancada, atuando como porta-vozes junto à Mesa da As-
sembléia e às Comissões, cumpriram com seriedade as atribuições que lhes fo-
ram conferidas por seus pares, concorrendo de maneira decisiva para o êxito
dos trabalhos legislativos. As Lideranças de Maioria e Minoria funcionaram co-
mo ponto de equilíbrio e convergência das diversas representações partidárias.

Ao testemunharmos, neste momento. o relevante trabalho cívico que cabe
à imprensa numa sociedade democrática, renovamos nossa fé em que uma na-
ção só é livre, soberana e desenvolvida quando tem na imprensa livre o seu
sustentáculo. a sua guardiã e a sua consciência histórica.

A imprensa há de ser séria, honesta, divulgar os fatos sem distorcê-los,
permitir ao leitor o acesso às verdadeiras informações e traduzir as suas versões
numa linha de trabalho responsável e coerente. .

Não existe democracia sem liberdade de expressar crenças e opiniões, sem
o exercício do sagrado direito de divergir.

Dentro desse enfoque, o trabalho da imprensa supera conjunturas, proces-
sos de mudança e instantes de conflito.

Nesse sentido, a atuação dos jornalistas do Centro de Cronistas Parla-
mentares - CEPO e dos diversos segmentos da imprensa, em estreita e diuturna
convivência com este Poder aberto que representa o povo, desenvolveu-se den-
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tro de uma linha eminentemente profissional, que caracteriza a liberdade de ex-
pressão.

o Departamento de Imprensa da Assembléia, por seu lado, não descurou
do cumprimento de suas obrigações, atuando com o propósito de facilitar o pro-
cesso de comunicação e de registrar a História.

A eles, bem como a toda imprensa, registramos nossa expectativa de que,
cada vez mais, parlamento e imprensa, cada qual dentro de suas atribuições es-
pecíficas, estejam coesos na proposta maior da construção democrática.

Agradecemos ao Diretor-Geral, responsável pela implantação de uma no-
va política administrativa na Casa, pelo zelo e eficiência com que conduz a admi-
nistração, pela simplicidade que faz a sua grandeza, pelo espírito prático e obje-
tivo com que enfrenta os problemas de cada dia. Estendemos o nosso agrade-
cimento aos Assessores do Processo Administrativo, aos Diretores dos Depar-
tamentos de Informática e Pesquisa, de Administração, de Patrimônio, de As-
sistência, de Finanças e Contabilidade, de Pessoal, Tesouraria, ao Auditor e ao
Procurador-Geral, a todos os Coordenadores, Supervisores, Chefes de Divisão e
funcionários, que garantiram o necessário suporte administrativo às atividades
deste parlamento.

À Secretaria-Geral, que vem implantando a nova estrutura de apoio ao
processo legislativo, o nosso agradecimento, extensivo aos Assessores do Pro-
cesso Legislativo, Diretores, Coordenadores, Supervisores e funcionários de sua
área, pela sua atuação criteriosa, eficiente e segura à frente da Secretaria-Geral,
que, apesar do seu pouco tempo de funcionamento, já se faz imprescindível à
estrutura administrativa da Assembléia de Minas. Sob sua orientação, os dedi-
cados funcionários dos diversos departamentos ligados ao processo legislativo
representam sólidos alicerces em que se esteiam as nossas atividades parla-
mentares.

A todos aqueles q~e prestam serviços nos Gabinetes, o nosso reconheci-
mento por sua inegável ajuda nesta difícil tarefa de atender aos anseios e con-
cretizar os ideais da gente que representamos, dividindo conosco as tantas an-
gústias e êxitos de nosso trabalho.

Estamos certos de que o balanço final de nossas atividades não apresenta-
ria um saldo positivo não fossem o empenho e a dedicação constantes de todos
os servidores da Casa.

O nosso agradecimento aos assessores da Mesa, que, com a maior habili-
dade e competência, nos ajudaram a dirigir os trabalhos desta Casa.

Assinalamos a importância do trabalho prestado pela GRASLEMG, que
com eficiência atendeu à contínua demanda da Casa e envidou todos Osesforços
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para o cumprimento de suas tarefas. À equipe da GRASLEMG e ao seu Presi-
dente, Deputado Saint'Clair Souto, os nossos efusivos agradecimentos.

Modelar entidade de assistência social, a ASFAS desenvolveu relevante
trabalho filantrópico. Através da dedicada atuação de sua diretoria, qa eficiente
equipe de apoio e da criteriosa participação dos associados, obteve resultados
gratificantes, que solidificaram sua ampla ação voltada aos menos favorecidos.

o dinamismo da atual direção da ASLEMG tem correspondido satisfato-
riamente à expectativa dos funcionários. O trabalho sério e profícuo a que se de-
dica, com apoio da Mesa, na pessoa do Deputado Raimundo Albergaria, tem re-
sultado significativas melhoras no campo social desta Casa.

Acompanhando o crescente avanço tecnológico da área de informática, o
CINPE, sob a Presidência do 4~-Secretário, Deputado Carlos Pereira, ofereceu
imprescindíveis subsídios à atuação parlamentar, contribuindo para a perfeita
dinâmica do processo legislativo.

Ao PRELEGIS, órgão de fundamental importância para a classe de funcio-
nários, que vem cumprindo com seriedade os seus objetivos, os nossos agrade-
cimentos, como testemunho de sua eficiente atuação.

Reafirmamos nesta solenidade a confiança depositada no ilustre colega,
ex-Deputado Nélson Lombardi. A retidão de seus atos e o êxito contínuo de sua
gestão têm permitido o perfeito cumprimento dos objetivos do IPLEMG. A ele o
nosso reconhecimento e o nosso apreço.

Em adendo, agradecemos ao pessoal da MINASCAIXA, do posto de cor-
reios e aos demais responsáveis pelos serviços prestados à Casa.

Ao encerramento desta sessão, reiteramos ao povo mineiro o nosso com-
promisso de traduzir, dentro da competência que nos é reservada, as suas aspi-
rações e anseios no novo texto constitucional que regerá os destinos de nosso
Estado.

Ao ilustre Governador Newton Cardoso manifestamos o reconhecimento
do Poder Legislativo pelo respeito e consideração com que tem distinguido esta
Casa e a nossa admiração pela maneira firme com que vem exercendo o Gover-
no do Estado.

Ao término dessa laboriosa sessão, reafirmamos aos nobres colegas e ao
povo mineiro a nossa plena consciência do dever cumprido e de haver trabalha-
do sempre, ao lado dos ilustres companheiros que compõem este Plenário, pelo
engrandecimento do Legislativo mineiro.

Muito obrigado.



- A BUSCA DO FUTURO

9 DE DEZEMBRO DE 1987
DISCURSO PROFERIDO POR OCASIÃO DA
FORMATURA DOS ALUNOS DO CURSO DE

APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS DA
ACADEMIA DE POLíCIA MILITAR
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Formandos,

Muito honrado com a distinção deste convite, volto minha lembrança neste
momento para um grande amigo, Dr. Tancredo de Almeida Neves, e repito aqui
as suas palavras: "A nossa Polfcia Militar é um patrimônio do povo mineiro".

Meus amigos, como Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Ge-
rais, quero deixar claro que darei meu apoio irrestrito à nossa Polícia Militar.

Além disso, é desejo de todos nós permear as páginas da nova Constitui-
ção Estadual com normas e conceitos resultantes de um novo pensamento polí-
tico que contenha avanços na democracia e soluçôes para os problemas econô-
micos e sociais que hoje vivemos.

A Polícia Militar tem hoje, sobre seus ombros, responsabilidade de singu-
lar relevância: a manutenção da ordem e a harmonia do Estado, seja exercendo
controle dos seus problemas sociais, seja na defesa dos superiores interesses
do País.

Somos testemunhas, a todo momento, da ação constante da Polícia Militar
nas mais complexas e díspares funções, que vão desde a defesa da moral e dos
bons costumes, até outras ligadas à saúde pública, ao trânsito, ao socorro nas
calamidades, nos incêndios, na proteção das nossas florestas e do nosso verde.

Formandos:

Lá fora a sociedade espera muito de vocês. Esta corporação que hoje pas-
sam a defender é responsável pela preservação da ordem pública, dirimindo o
conflito de direitos e garantindo a cada cidadão o gozo de seu próprio dir"eito.

o Policial Militar é aquele que vive momentos extremamente diversos:
convive em proximidade com a população, dispensando-lhe proteção e inspi-
rando-lhe confiança, ao mesmo tempo em que se lhe exige o confronto com a
criminalidade e a violência que lhe cabe combater.

É necessário, pois, ao Policial Militar, a compreensão de todos os valores
que estão envolvidos nessa sua tarefa múltipla, o conhecimento e a"soma de in-
formações capazes de fazê-lo conduzir-se com calma nas situações mais com-
plexas e manter a ordem sem abusos.

A escola que vocês acabam de cursar - tenho certeza - habilitou-os ao ple-
no desempenho de tão elevada função, à qual se faz necessário ainda o conhe-
cimento' justo das realidades de cada cidade deste Estado.

Dessa forma, vislumbro para os senhores uma carreira de sucesso, um
futuro em que os seus objetivos serão atingidos.
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Desejo felicidades a todos, parabenizo os familiares, e agradeço em nome
da sociedade os inegáveis serviços prestados pela Polícia Militar de Minas Ge-
rais.

- O ESTADO DE DIREITO

22 OH OHZHMBRO OH 1987
DISCURSO PROFERIDO NA SOLENIDADE DE
ENTREGA DE CARTEIRAS AOS ADVOGADOS

INSCRITOS NA OAB, COM ENTREGA DE
DIPLOMAS ESPECIAIS AOS SRS.

DEPUTADOS ADVOGADOS
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Honra ao bacharel, que os caminhos da vida conduziram à política, com-
partilhar deste momento importante na vida profissional de cada um de vocês.
Esta ocasião marca o limiar de uma carreira das mais sublimes, cujo exercício
nos põe em contato com os dramas mais insólitos, exige profundo conheci-
mento da alma humana e requer invulgar dedicação, além da imprescindível
formação jurídica.

Defender o Direito há de constituir, sempre, o mister mais nobre do ser so-
cial, uma vez que é impossível viver numa sociedade desprovida de ordena-
mento jurídico.

Fora da realidade jurídica ninguém vive no mundo moderno e, pode-se di-
zer, ninguém nasce em sua ausência. Por necessária, ela está em todos os luga-
res, regula todo enlace social, permeia, em sua totalidade, a vivência das pes-
soas.

o advogado é o perene intermediador entre o indivíduo e as leis e, o que é
mais importante, entre o cidadão e a justiça.

Neste momento, que se coloca como o marco inicial no projeto de vida
que vocês doravante adotarão, devo alertá-los para um dos principais papéis do
advogado: defender a ordem jurídica e contribuir para o seu aperfeiçoamento.

Vocês se habilitam para o exercício pleno do Direito em momento especia-
líssimo da História brasileira.

Vivemos a emergência de uma nova Constituição, vale dizer, de um novo
ordenamento jurídico da sociedade.

o Brasil, nos últimos tempos, especializou-se em afrontar e retalhar a or-
dem jurídica. Com razão, as normas jurídicas vigentes - o entulho autoritário -
passaram a ser chamadas de "colcha de retalhos".

E é esta "colcha de retalhos" que produziu, em grande parte, o descrédito
e a desconfiança nas instituições. E a falência das instituições é o mal maior que,
a todo custo, precisamos evitar neste País.

Daí a importância da nova ordem constitucional. Ela dará, com todos os
defeitos que possa ter, a visibilidade que está faltando ao Pais.

De fato, o Poder Legal, na compreensão dos maiores estudiosos, do Direi-
to, é aquele que é exercido de acordo com regras pré-constituídas e, para isso,
reclama a existência de órgãos destinados à produção e modificação destas re-
gras, que são exatamente os órgãos legislativos.

Esta visão do Estado Moderno, representativo e administrativo, consolidou
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a imagem do Estado de Direito, isto é, o Estado limitado pelo Direito: o poder
estatal depende dos limites fixados pelas regras pré-constituídas.

Esta reconquista do Estado de Direito entre nós, e o seu continuado apri-
moramento, é a única forma capaz de recriar, nas relações sociais, políticas e
econômicas, a credibilidade nas instituições nacionais.

Credibilidade: esta é a chave que há de abrir as portas de uma nova etapa
histórica no Brasil.

o brasileiro, exatamente pela ruptura do Poder Legal. tornou-se um des-
crente da lei - e isto é grave. O descrédito da lei - a forma mais alta do Direito - é
condição fatal para a emergência do arbítrio e do autoritarismo.

Os senhores estão aptos. exatamente. para a defesa da lei, para o cumpri-
mento do direito. Fazem parte, podemos dizer, da primeira geração que irá
exercer o Direito em regime de liberdade civil e política, após duas décadas em
que o Direito rolou em plano inclinado, ante o predomínio absoluto da vontade
dos donos do poder.

Nesse período de violentação da lei magna e, conseqüentemente, das leis
ordinárias, muitas vozes se levantaram contra os desmandos do arbítrio. Ho-
mens como o Presidente desta ordem, Jair Leonardo Lopes, figuras luminares
como Sobral Pinto, jamais se curvaram ante a arrogância e a prepotência.

É grande a dívida da sociedade brasileira para com homens dessa enver-
gadura. Mas, certamente, precisamos ressaltar a grandeza das instituições civis.
que se opuseram tenaz e corajosamente às arremetidas do Estado todo-podero-
so.

Entre essas instituições, a Ordem dos Advogados do Brasil - a nossa OAB
- esteve na linha de frente.

Elas supriram, com sua ação, a fragilidade dos partidos políticos em nossa
sociedade.

Agora, é tempo de fortalecer os partidos.

Não teremos organização da sociedade enquanto os partidos forem. ape-
nas. agrupamentos de interesses imediatistas, da luta do poder pelo poder.

Nem teremos uma sociedade democrática enquanto instituições como o
Poder Legislativo nâo recuperarem, na plenitude. suas prerrogativas.

Não é hora de enganos ou de falsas promessas;
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Construir uma nação como o Brasil não é tarefa que se realiza com discur-
sos ou comícios, em cima do palanque.

A experiência do Plano Cruzado, primeiro, nos mostra como interesses
poderosos se opõem às conquistas populares.

Interesses de dentro e interesses de fora.

Podemos dizer que bastou o Brasil retomar o seu crescimento, iniciar uma
distribuição da renda nacional, como aconteceu nos primeiros meses do cruza-
do, para logo surgir a reação contrária, de numerosos interesses que tentam
manter o País numa situação de dependência externa e crise interna.

São aqueles interesses que se aproveitam de uma mão-de-obra barata, no
campo econômico, e de uma sociedade politicamente imobilizada, na frente so-
cial e política.

Mas, hoje, à custa de sofrimentos, de decepçôes, a sociedade brasileira
está começando a perceber, com maior nitidez, quais são seus reais interesses.
Toma consciência e está sabendo distinguir os que estão a favor e os que estão
contra a sua emancipação.

Prezados advogados,

_ Falei-lhes sobre a situação nacional, pois sei bem das angústias, das afli-
çoes, q~e vivemos neste momento. Angústia maior para aqueles que começam a
construir sua vida profissional, como acontece com os senhores.

Pois bem: ninguém é e todos são culpados pelas dificuldades que
o Pais enfrenta.

~ingué~ .é, porque não podemos apontar um ou outro setor responsável
pela crise brasileira, de forma localizada.

Nessas horas, os políticos co.stumam ser acusados de todas as desgraças
nacionais. Mas não existe político sem eleitor, não existe partido sem voto.

Nesse sentido, então, todos são culpados.

Por isso disse que ninguém é e todos são culpados ao mesmo tempo.

Querendo ou não, a sociedade brasileira terá que enfrentar de frente a
questão polltica. A polltica é o único meio inventado pelo homem para autogo-
vernar-se socialmente.

E o principio deste autogoverno é a lei.
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Portanto, polftica e direito estão ligados como irmãos siameses.

E o surgimento de uma nova polltica e um novo direito em nosso Pais de-
pende, exatamente, da participação politica da sociedade na condução dos seus
destinos.

Não basta votar; é preciso acompanhar, fiscalizar e cobrar a ação politica
dos eleitos.

Não basta xingar; é preciso agir para mudar a realidade brasileira.

Não basta desacreditar; é preciso reconquistar o crédito perdido nas insti-
tuições.

Esta cobrança, esta mudança, esta conquista não dependem da vontade
pessoal de alguns pretensos salvadores da Pátria.

É tarefa coletiva, é organização polftica, é compromisso democrático. É
ação comum.

Eu desejo que a geração dos senhores possa consolidar e tranformar o re-
gime republicano e as instituições democráticas neste Pais.

o Brasil economicamente é um pais moderno, é uma economia forte no
mundo. Mas os indicadores sociais nos envergonham. Estamos entre os dez
maiores palses na produção de aço, de cimento, de automóveis, de equipamen-
tos pesados, até na fabricação de equipamentos bélicos.

Quando olhamos as taxas de mortalidade infantil, de nutrição, de saúde,
de educação, de habitação - em relação ao conjunto da nossa população - fica'.
mos atrás de 50 outros palses do mundo.

Não é mais posslvel a permanência dessa enorme disparidade entre o eco-
nômico e o social.

Reduzir esse desequillbrio é tarefa polftica; não há outra salda que ação
polftica: continuada, corajosa, decidida.

Essa conquista de equilfbrio social é imprescindlvel para que possamos vi-
ver sob o império da lei. Pois a máxima i1e'galidade brasileira é esta distância
entre os poucos que tudo têm - e aqueles, muitos, que pouco ou nada têm.

Senhoras,

Senhores,

COo. 01.20.145
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