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E como se fosse uma parceria que deveria ter
continuidade, ao assumir eu o cargo de ministro do Trabalho

APRESENTAÇÃO

Os discursos parlamentares do deputado José
Ferraz, pronunciados quando o dileto amigo e líder político
exercia a presidência da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, no biênio 1993194, agora reunidos neste livro
"Tempo de Construção", são a própria expressão da maneira
serena eflrrne de fazer política que tão bem caracteriza o autor.

Antes de analisar as idéias políticas contidas
nesta obra, gostaria de assinalar que, no período recente, tenho
tido a grata oportunidade de conviver bem de perto com o homem
público José Ferraz.

Quando exerci o cargo de secretário do
Planejamento e Coordenação Geral de Minas Gerais, pela
generosa confiança em mim depositada pelo governador Hélio
Garcia, compartilhei como então líder do governo na Assembléia,
no período 1991192, de numerosas decisões políticas e
administrativas que envolviam a apreciação legislativa. Logo
em seguida, no biênio 1993194, no mesmo período de governo,
o deputado José Ferraz é guindado ao honroso posto de
presidente da Assembléia Legislativa.

Então, em nível institucional, iniciativas de êxito
foram estabelecidas entre o Executivo e o Legislativo mineiros,
sendo a principal delas, não resta dúvida, a realização das
audiências públicas regionais, que tiveram seu início em abril
de 1993. abrangendo onze macrorregiões mineiras, com ativa
participação da SEPLAN/MG, da qual eu continuava então
titular.
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reencontro-me em estreita cooperação com o deputado José
Ferraz, convidado pelo governador Eduardo Azeredo para o
posto de secretário de Trabalho e Ação Social do seu governo.

Estou, portanto, familiarizado com a ação e o
pensamento políticos do autor desta obra, sendo que muitas
idéias contidas em "Tempo de Construção" pude ouvi-las de
viva voz do deputado José Ferraz, em numerosas
oportunidades, quando, como disse, compartilhávamos de
decisões e iniciativas no âmbito da administração pública de
Minas Gerais.

Todavia, ao compulsar os originais desses
discursos, pude constatar singulares coincidências em aspectos
essenciais que respondem a posicionamentos nossos em relação
a questões sociais, políticas e econômicas que Minas Gerais e o
Brasil enfrentam.

Quando José Ferraz, já em seu discurso de posse,
afirma que "promover o bem comum numa sociedade tão
desigual é urna tarefa que exige do homem público algo mais
que coragem política - exige fé". entendendo essa "fé" como "o
exercício em plenitude de nossa vontade política e, mais que
vontade, a inarredável determinação de enfrentar e superar os
ingentes desafios que estão colocados diante de nós", o autor
define uma posição política em plena sintonia com o tempo
presente.

São perguntas que formulo: será muito querer,
simultaneamente, liberdade e igualdade? Será muito querer,
simultaneamente, eficiência e eqüidade?

Reencontro essas mesmas indagações
formuladas, de diferente modo e com a mesma essência, em
outro discurso de José Ferraz, quando acentua que "sobretudo
agora, quando a Nação experimenta sua vocação democrática,
consolida suas instituições civis e tenta despertar-se para si
mesma depois de enfrentar os limites enlouquecidos da
desordem financeira, não podemos renunciar à tarefa de
promover graus crescentes de eqüidade social em nosso País."
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As sínteses entre liberdade e igualdade, entre
eficiência e eqüidade, são, a meu juízo, os desafios
fundamentais que devem ser enfrentados, conjuntamente, pelo
governo e pela sociedade, desafios em buscar a convergência
de conceitos aparentemente inconciliáveis.

Para a conquista da igualdade se supõe a prática
da democracia, o governo para todos, a organização do Estado,
o que significa o estabelecimento do poder constituído, na busca
do bem-estar de todos.

Por seu lado, liberdade requer autonomia
individual. No liberalismo o Estado é mínimo. "Liberdade e poder
são dois termos antitéticos, que denotam duas realidades em
contraste entre si e são, portanto, incompatíveis", conforme
observou Norberto Bobbio.

Historicamente, as liberdades individuais estão
associadas à visão liberal e se sobrepõem a quaisquer outros
atributos ou necessidades. Neste modelo, a distribuição dos
recursos se dá, de maneira mais eficiente, pelos mecanismos
de mercado. A eficiência da economia é essencial,

Historicamente, a busca da igualdade, ao
contrário, exigiu a construção de um Estado forte. Estado capaz
de interferir na alocação dos recursos, principalmente visando
à proteção dos segmentos mais vulneráveis, à eliminação da
pobreza e da miséria. Estado forte para garantir a eqüidade.
Nesse caminho, muitas experiências seguiram a via do
autoritarismo, como no caso das economias planejadas do Leste
Europeu. Tanto o liberalismo quanto a social democracia
prescindiram da democracia em muitas das suas experiências
concretas. Na maioria das vezes liberdade e igualdade foram
conceitos que se opuseram mutuamente.

Se essas são contradições trabalhadas no campo
da ciência política, tantas vezes identificadas na prática do poder
estatal, é necessário e é possível pensar que conceitos que
parecem opostos podem estar juntos. No caso da liberdade e
da igualdade deve haver a síntese, ajunção, o equilíbrio.

17
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E, então, volto às Gerais e à ação política de José
Ferraz. Porque exatamente este é o ensinamento que vem das
Minas: o paradoxo não significa apenas a antítese. Atrás do
aparente conflito, está a integração de dois objetivos a serem
perseguidos simultaneamente. Está a conciliação. Está a
síntese.

Volto, também, a citar o autor de "Tempo de
Construção", em seu discurso de 4 de abril de 1993: "Ser mineiro
é obra de muita paixão e ousadia. É um ultrapassar constante
de limites, qual bandeirante em busca de sonhos. É tomar-se
servo da própria inquietude, desconhecer barreiras, descortinar
horizontes."

Mineiro de Santa Maria do Salto, tendo por
Alrnenara sua pátria adotiva, com o coração banhado pelas lutas
e esperanças do seu Vale do Jequitinhonha, certamente por
isso José Ferraz converge no pensamento e na ação de sua
vida pública. Desta escola, Minas e o Brasil não podem
prescindir. Porque a convergência é o processo de construção
da síntese, processo do qual esta coletânea de discursos é um
depoimento vivo.

Paulo Paiva
Ministro de Estado do Trabalho

1
"Poder Legislativo: Uma Tarefa de

Todos", discurso proferido ao
assumir a Presidência da Mesa da
Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais
(Palácio da Inconfidência, 1512193)
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Em nome da Mesa da Assembléia, eleita no dia
de hoje, agradecemos a expressiva manifestação de confiança
do corpo parlamentar, delegando-nos a responsabilidade de
dirigir os destinos desta Casa no próximo biênio.

Assumimos esta responsabilidade em hora grave,
que convoca a um trabalho intenso e permanente do Poder
Legislativo, sob o compromisso de promover o bem comum.

Promover o bem comum numa sociedade tão
desigual - com a maior desigualdade relativa de renda entre
todos os países do mundo -' é uma tarefa que exige do homem
público algo mais que a própria coragem política. Exige fé!

Graças a Deus, temos esta fé!
Na Liderança do Governo, que exercemos no

último biênio, pudemos conviver de perto, a cada dia, com
todos os senhores Deputados com as Lideranças de todos os
Partidos, e pudemos avaliar o espírito público que inspira e
motiva a atuação de cada parlamentar desta Casa.

Esta experiência nos infunde uma grande
confiança, porque sabemos que poderemos contar com a
valiosa colaboração de cada Deputado na formulação e
execução das diretrizes e ações da Mesa da Assembléia.

O nosso agradecimento se renova, portanto no
compromisso de um trabalho conjugado, de uma
administração participativa, ouvindo as lideranças partidárias
escutando o Plenário, com atenção permanente à voz da
sociedade, cada dia mais presente nesta Casa.

Além de um compromisso, este é também nosso
dever político diante dos fatos que marcaram a eleição dos
membros da nova Mesa. Queremos registrar, por ditado da
consciência, o desprendimento do nobre colega Deputado
Agostinho Patrus, que retirou a sua candidatura em favor de
um amplo entendimento, visando ao fortalecimento
institucional da Assembléia Legislativa. São gestos que honram
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e elevam a atividade política em Minas Gerais: que merecem
nosso reconhecimento e nosso respeito.

Outro registro que nos cabe fazer nesta hora é
o de reconhecimento e aplauso à Mesa que ora conclui os
seus trabalhos. Todos os seus integrantes superaram,
podemos afirmar, as melhores expectativas que sobre eles
foram formadas, quando foram eleitos no início da atual
legislatura.

A liderança do dileto amigo Presidente Romeu
Queiroz, que consolida uma trajetória política que muito tem
ainda a realizar em beneficio de Minas Gerais e do Brasil,
ensejou um rico acervo de realizações no último biénio, com
a decisiva colaboração de seus pares na Mesa da Assembléia.

Estas realizações se projetam. no campo
institucional, com a plena abertura da Assembléia às
demandas sociais e à participação da cidadania. Na área
administrativa, com ponderáveis resultados na crescente
qualidade dos serviços.

Em todos os níveis, vai se afirmando junto à
opinião pública o conceito de seriedade e de competcncia desta
Casa.

Pedimos vênia, neste momento solene, para
ressaltar a dimensão social do trabalho desenvolvido pela
estimada amiga Mariângela Queiroz e, nesta oportunidade.
reconhecer a solidariedade permanente de minha companheira
de todas as horas, minha esposa Nara, com quem compartilho
a honra e a responsabilidade desta investidura.

Honra-nos dizer, caro Presidente Romeu Queiroz.
com assentimento geral, que daremos continuidade e
conseqüência às diretrizes centrais de um projeto político e
administrativo voltado para o aprimoramento institucional
do Poder Legislativo.

Reafirmamos, assim, o projeto administrativo da

Mesa presidida por Vossa Excelência, que deu impulso a um
dinâmico processo de mudanças na cultura administrativa
da Casa, com ações voltadas para a profissionalização dos
servidores: o crescimento na carreira por critérios de mérito e
de eficiência; a introdução de sistemas de treinamento, de
reciclagem e de avaliação, que vão formando um novo perfil
administrativo da Assembléia, com positivas repercussões no
ambiente interno, como também no ambiente externo à
Instituição.

Temos pela frente a efetiva implantação da
Escola do Legislativo, cujas projeções, a médio e longo prazos,
permitem antever um novo momento na formação de quadros
para a instituição parlamentar e para a integração entre o
Legislativo e a sociedade.

Em conseqüência das inovações e mudanças que
se operam na Casa, daremos ênfase ao projeto para
consolidação do programa permanente de qualidade total, que
sustentará níveis crescentes de superação de nossos serviços.

Senhoras.
Senhores,
Nobres colegas Deputados.
Esta avaliação que fazemos sobre o atual cenário

de nossa Assembléia não teria a menor importãncia política
caso estivéssemos com os olhos exclusivamente voltados para
dentro de nossa Casa.

Ao contrário, este olhar para dentro corresponde
a uma visão firmemente voltada para fora, para o campo aberto
da sociedade, onde nós, Deputados, de fato atuamos.
enquanto cumprimos com nossos deveres legislativos.

Estamos mudando por dentro - e continuaremos
as mudanças - para melhor atendermos à coletividade mineira
como um todo. É nesta coletividade onde nasce nossa missão
pública. Não estamos falando, portanto, de ações e metas
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voltadas para a satisfação de um grupo de pessoas, seja do
corpo parlamentar, seja do quadro de servidores. Estamos
falando de um serviço público e de uma missão pública, que
devem estar à altura de sua responsabilidade, pública
também.

Cabe aqui, portanto, uma advertência. Esta Casa
não é, nem pode ser, uma provedora de privilégios. É espúrio
todo e qualquer privilégio que esteja, dentro do Poder
Legislativo, acima ou à margem do interesse público.

Cobraremos esta responsabilidade de todos
aqueles que, em nome do público, aqui exercem funções, em
qualquer nível, sob o dever de servir à coletividade, estando a
serviço da Assembléia Legislativa. Esta é uma norma que não
comporta exceções e que faremos cumprir.

Nobres colegas Deputados,

No caminho de afirmação do Poder Legislativo,
estamos conscientes de que não há espaço para qualquer
pausa.

Por isso, lançamos uma conclamação aos
senhores Deputados: façamos neste segundo biénio de nossos
mandatos um esforço concentrado para a consolidação do
Parlamento mineiro, que, com a atuação de cada Deputado,
está reatando, solidamente, os elos de participação e de
confiança entre o Legislativo e a sociedade.

Somos convocados a tarefas irrenunciáveis.

Temos pela frente as audiências públicas, que
levarão a Assembléia à fonte de sua própria legitimidade, com
a descentralização dos seus trabalhos, com a regionalização
das suas atividades, que fortalece a ação integrada do Estado
diretamente junto às bases de onde emana o poder popular.

As audiências públicas representam um fato
absolutamente atual na administração pública, fortalecendo

24

o mandato parlamentar e o Poder Legislativo como um todo.
Esta é uma experiência que vem alcançando notável sucesso
no México, com a participação direta da população na decisão
sobre prioridades de ação do poder público.

Vamos exercitar em Minas Gerais, na plenitude,
esta prerrogativa que democratiza planos e ações de governo.

Temos igualmente pela frente a revisão
constitucional, que será conseqüente ao processo de revisão
da Constituição Federal. Até agora, na atual legislatura, fomos
ao limite de nossa competência no cumprimento de nossas
obrigações legislativas, ressalvadas as limitações impostas
pela lei maior ou decorrentes da iniciativa dos demais Poderes.

Esta é uma convocação à qual não poderemos
faltar, uma vez que o aperfeiçoamento constitucional tem um
único fim: a busca da justiça social. Por isso, no processo de
revisão constitucional, impõe-se a participação de todos os
setores sociais, influindo diretamente no processo de
elaboração legislativa.

Tudo isso faremos tendo em conta que, cada vez
mais, vai se acentuando a independência entre os Poderes, o
que assegura, em última instância, a própria vigência do
regime democrático. Esta independência pode ser praticada
com indispensável harmonia exatamente porque estamos
construindo as bases do equilíbrio entre os poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário.

Em Minas Gerais, a liderança do Governador
Hélio Garcia na chefia do Poder Executivo, com sua atuação
séria e firme, discreta e decisiva, contribui para uma
convivência elevada entre os distintos poderes do Estado, em
relação de mútuo respeito e franca colaboração.

Na Alta Corte de Justiça, temos a presidi-la o
talentoso e brilhante Desembargador José Norberto Vaz de
Mello, que sucede ao humanismo e competência jurídica do
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Desembargador José Fernandes Filho, grande amigo desta
Casa.

Temos em Minas Gerais condições excepcionais
de desenvolver um trabalho integrado e proveitoso, voltado
para a resolução dos imensos desafios que a conjuntura
apresenta.

É neste cenário que se afirma, cada vez mais, o
poder civil exercido pela imprensa, que assumiu papel
histórico nos fatos recentes do nosso processo político. Entre
o Legislativo e a Imprensa, como os fatos demonstram,
converge o compromisso democrático da liberdade política e
da liberdade de informação. É neste patamar alto que situamos
o relacionamento entre o Poder Legislativo - o poder público
mais visível à informação - e os veículos de comunicação social.

Senhoras,

Senhores,

Nobres colegas Deputados.

Queremos, ao final, lançar um alerta sobre a
hora que vivemos.

De modo especial, queremos fazê-lo em relação
ao plebiscito que se avizinha, que convocará a sociedade a
escolher sobre a forma e o sistema de governo.

O povo brasileiro, quando o chamamento cívico
toca a alma nacional, vai às praças e comparece às umas.

Foi às umas clamar pelas "Diretas-Já", em 1984.
Acompanhou, comovido, a agonia e morte do Presidente
Tancredo Neves, em 1985. Saiu às ruas quando acreditou no
primeiro plano econômico, que anunciava a redenção nacional.
em 1986. Foi às umas, após 30 anos, na primeira eleição
direta para Presidente da República, em 1989. Voltou às ruas
em 1992, com a cara-pintada da juventude, para repudiar o
abuso de poder que humilhava o país.

Atingimos, assim, um ponto-limite da tolerância
nacional. Da paciência, já sem tempo, dos humildes; da
opressão, já sem prazo, dos desamparados na multiplicação
dos bolsões de miséria que se espalham, de maneira
vertiginosa, pelas cidades e campos do país.

Sem questionarmos o mérito do plebiscito,
julgamos de nosso dever advertir que se a consulta popular
de abril for transformada em mais uma panacéia ou numa
espécie de poção mágica para os problemas nacionais,
estaremos fomentando o risco de uma tragédia política e social
no país.

Sentimos que a sociedade está pronta para
repelir - talvez de forma imprevisível - esse interminável jogo
de manipulação das elites brasileiras, enquanto se adia o
enfrentamento dos mais urgentes e imediatos problemas
nacionais.

Vizinhos nossos, como o México e a Argentina,
estão demonstrando a capacidade de vencer problemas
crônicos das sociedades em desenvolvimento. Nós, no Brasil,
permanecemos anestesiados diante de uma inflação que se
coloca como a segunda mais alta do mundo, levando ao
desespero e à angústia a imensa maioria das famílias
brasileiras, enquanto uma ínfima minoria tira o máximo
proveito da especulação financeira.

Com a inflação galopante, permanecem
intocados os problemas estruturais que concentram a riqueza
nacional, que mantêm a estagnação da economia, que
paralisam a produção, que esmagam o trabalho. Sem o
enfrentamento direto dessas questões, podemos medir o risco
de se tentar passar à sociedade qualquer nova ilusão, qualquer
sonho de "loteria", em confronto com uma realidade que
oprime e angustia a todos.

Precisamos evitar, a todo custo, que o plebiscito
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de abril se transforme em mais uma ilusão nacional. Para
tudo há um limite!

É nesta hora dificil que Minas Gerais é chamada
a servir à Nação. Mineiros ilustres ocupam, hoje, os postos
mais altos da República. É da tradição mineira o equilíbrio e
a prudência. Mas Minas Gerais, além de servir, pode e deve
também exigir um ataque direto aos fatores que estão
desagregando a sociedade brasileira, fatores que, acumulando
tensões, podem ameaçar a própria estabilidade das
instituições nacionais.

Não há mais tempo para permanecermos à
sombra, julgando-nos a salvo de nossas responsabilidades
futuras.

De nossa parte, estamos dispostos a travar o
bom combate, no campo aberto da nossa realidade política,
social e econômica, em linha direta com os anseios populares.

Para esta tarefa concitamos a todos - à imprensa:
aos movimentos sociais; às entidades da sociedade civil; a
todos aqueles que já tiveram assento nesta Casa: aos nobres
colegas de Parlamento.

Que todos nos auxiliem nesta tarefa, porque este
é o destino de nossos mandatos.

Muito obrigado!

Discurso proferido por ocasião
da entrega do título de Cidadão
Honorário ao Dr. Carlos Camilo

Smith Ftgueroa (4/3/93)
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O Governador Hélio Garcia houve por bem
conceder ao Dr. Carlos Camilo Smith Figueroa o Titulo de
Cidadão Honorário de Minas Gerais. Ao fazê-lo, atendeu a
uma sugestão desta Casa e, além disso, mostrou-se, mais
uma vez, sensível ao querer do povo mineiro.

Nossa gente, acostumada à solidão das
montanhas e à imensidão dos gerais, é meditativa e pouco
dada a grandes efusões sentimentais. Resguarda-se,
recatadamente, quase tímida, o que lhe valeu a pecha de
desconfiada. Recusa elogios, reluta em fazê-los. Antes, é
prudente e rigorosa ao reconhecer os méritos de quem quer
que seja. O trato com o ouro e com as pedras preciosas deu-
lhe acurado senso critico, capaz de distinguir, com precisão,
as gemas autênticas e os falsos brilhos.

Diante daquele que real valor ostenta, entretanto,
que se identifica com nosso peculiar modo de ser, que nos
conquista a confiança por verdadeiros merecimentos, o
coração de Minas se abre.

Por isso, hoje, nossa gente não se contenta em
expressar seu carinho e reconhecimento ao grande
cardiologista. Quer mais! Quer declarar, formalmente, que o
acolhe como um de nós: que ofaz herdeiro de nossas tradições
mais caras.

Ser mineiro não é questão de mera geografia.
Há quem tenha nascido entre estas montanhas e aqui vivido
uma existência inteira sem sequer chegar a sê-lo.

Ser mineiro é obra de muita paixão e ousadia. É
um ultrapassar constante de limites, qual bandeirante em
busca de sonhos. E tornar-se servo da própria inquietude,
desconhecer barreiras, descortinar horizontes.

Ser mineiro é regar a terra com sangue e suor,
para plantar sementes luminosas de liberdade. É ser tardo e
prudente no falar e, no entanto, madrugar na construção do
futuro.
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Ser mineiro é assumir a vocação às alturas, sem
medo da profundidade abissal das minas: das minas da terra:
das minas do coração.

Há os que aqui nasceram e se fizeram
encarnações perfeitas da mineiridade. Há os que, quando
pisaram nosso chão, já eram mineiros, mesmo sem o saber.
O clima cultural, político e humano que se respira neste pedaço
do Brasil apenas foi, para eles, oportunidade de desenvolverem
o que já lhes morava na alma.

Entre estes últimos, está, sem dúvida, o Dr.
Carlos Camilo Smith Figueroa. Nascido à sombra dos andes,
cresceu ouvindo a saga dos libertadores. Adolescente,
aprendeu a orgulhar-se dessa América Latina tão sofrida que
não se deixa abater e não renuncia à fé no grande destino
que a aguarda.

Moço, adotou por segunda pátria o Brasil. Em
Belo Horizonte, finalmente, revelou aos poucos aquela
mineiridade inata que só esperava ocasião de mostrar-se.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, em consonância com a vontade popular, formaliza
hoje uma realidade que já existe há bom tempo.

Receba, Dr. Carlos Camilo SmIth Figueroa, nesta
reunião especial, o carinho e o reconhecimento da gente de
minas ao querido irmão de lutas e ideais.

Muito Obrigado!

3
Discurso proferido no

encerramento do Segundo
Encontro de Prefeitos do Vale

do Jequitinhonha (16/3/93)
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É sempre uma emoção renovada poder estar
com os queridos irmãos do Vale do Jequitinhonha, irmãos de
lutas, de fé, de sofrimentos e de esperanças. Desde a infância,
vivenciamos essa realidade complexa que -é o Vale:
experimentamos na carne os efeitos das profundas
desigualdades socioeconômicas que se verificam na região;
assistimos ao heroismo de um povo que, apesar d todas as
dificuldades e carências, é alegre, generoso e forte.

O êxito do segundo encontro de prefeitos do
Vale do Jequitinhonha alimenta nossa crença em que está
perto o tempo da redenção deste pedaço do chão mineiro, tão
presente nos discursos e tão ausente das preocupações
concretas dos governantes.

A Constituição da República de 1988 redefiniu
o papel dos municípios, concedeu-lhes autonomia e entregou-
lhes grande soma de responsabilidades na realização do bem
comum. O municipalismo acolhido pelo texto constitucional,
entretanto, ficaria só no papel se não houvesse a vontade
política de torná-lo real e operante. Para nossa grande alegria,
vemos que prefeitos e lideranças de nosso torrão natal voltam-
se corajosamente sobre os problemas que afligem a gente do
Vale, buscando alternativas e soluções realistas capazes de,
a curto e a médio prazo, abrir novos horizontes para o
desenvolvimento autêntico da região.

Esse encontro não poderia ocorrer em hora
mais oportuna. Ele vem num momento em que o Governo
Federal demonstra nítida preocupação com o empobrecimento
do povo brasileiro, voltando suas atenções para as questões
sociais. Acontece, ainda, no instante em que o Governador
Hélio Garcia, estabilizada a situação do Estado, dá início a
uma verdadeira cruzada contra a recessão e suas
conseqüências funestas, determinando a retomada do
desenvolvimento em Minas Gerais. Aliás, temos à frente do
Governo do Estado um homem que entende profundamente
de Minas, conhece as carências e potencialidades de cada
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Mpalmo desta terra e que já mostrou, por diversas vezes, seu
compromisso com a supressão das desigualdades regionais e
com a garantia, a todos, de iguais oportunidades de
crescimento e de realização humana.

Ao sentarem-se à mesa do diálogo e do debate,
prefeitos e representantes da Comissão de Desenvolvimento
do Vale do Jequitinhonha, para discutir a situação dos
municípios e o papel da CODEVALE como canal de
reivindicação e veiculo de execução das reivindicações dos
municípios do Vale, vocês os fazem em boa hora.

Temos a certeza de que as propostas
originadas nesta discussão terão a virtude de dinamizar as
ações em prol de nossa região, colocando-se, desde já, como
promessa de dias melhores para nossa gente.

Muito obrigado!

^1
Discurso proferido na Reunião

Especial em comemoração do
Dia Internacional da Mulher

(18/3/93)
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A Presidência associa-se aos sentimentos que
motivam esta reunião especial, convocada em virtude do
transcurso do Dia Internacional da Mulher.

No Brasil inteiro, a data foi marcada pelo debate
e pela reflexão a respeito da condição feminina. Em sintonia
com esse espírito, ousamos uma pergunta, o que há hoje para
comemorar?

Os números da violência contra a mulher que
nos foram exibidos são realmente assustadores. Para nos
limitarmos a apenas alguns, as 1.610 ocorrências registradas
pela Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher, nesta
Capital. em 1991, cifra que cresceu para 4.531 ocorrências
em 1992, constituem o quadro de uma situação inaceitável.

A discriminação sofrida pela mão-de-obra
feminina, em nosso país, é vergonha nacional. Desde as
gritantes diferenças de salários entre profissionais que
desempenham as mesmas funções até exigências descabidas
que atentam contra os mais sagrados direitos da esposa e
mãe trabalhadoras são verdadeiros crimes que maculam nossa
história e enchem de indignação a consciência pátria.

Esses fenômenos não estão isolados. Eles se
inserem numa cadeia causal perversa, em cuja base, se situa
a injusta distribuição de rendas que infelicita nossa gente e
tende a se agravar, em 1990, 60% dos brasileiros eram pobres
ou extremamente pobres. Isso significa que vegetavam com
rendimentos mensais inferiores a 60 dólares. A esses patrícios
somemos os desempregados, que não têm renda nenhuma, e
teremos um retrato fiel do que se passa entre nós. É quase
um milagre que o tecido social não se tenha rompido de forma
irremediável.

Nesse contexto, no seio de uma sociedade
secularmente patriarcalista, não é de se admirar que a mulher
seja a grande vítima, o alvo referencial de uma violência que
assumiu características de pandemia social.
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Diante desses fatos, perguntamos: o que há para
se comemorar?

Há muita coisa!

Em primeiro lugar, celebremos a esperança, essa
força que nos mantém vivos e não nos deixa esmorecer.
Celebremos a fé na justiça e na liberdade, que, desde a
Inconfidência, anima as mulheres mineiras. Louvemos a
coragem daquelas que caminham na vanguarda, afrontando
imemoriais preconceitos para criar uma nova consciência da
importância da presença feminina para a construção de uma
sociedade mais justa. Comemoremos, sobretudo, as muitas
conquistas que fazem deste século o século da mulher.
Prestemos nossa homenagem àquelas que, nos mais diversos
setores de atividades, vêm lutando contra a discriminação,
libertando-se de pelas e mordaças, para protestar, reivindicar,
impor novos rumos à civilização. Reverenciamos,
especialmente, a memória da vereadora Maria Tôfani, pioneira
que, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, emprestou às
grandes causas sua inteligência, sua voz e seu entusiasmo.

Neste ano, a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, de modo muito especial, tem o que comemorar. A Lei
Estadual n 2 11.039, sancionada em 14 de janeiro pelo
Governador Hélio Garcia, abre novos horizontes às
trabalhadoras mineiras. Originada de projeto de lei da autoria
da nobre Deputada Maria Elvira, que contou com a
colaboração da bancada feminina desta Casa, a iniciativa
ganhou integral e pronto apoio da totalidade dos
parlamentares. Eis a prova inconteste de que o poder hoje é
sensível à questão e de que uma nova mentalidade cria raízes
profundas no parlamento mineiro.

presença feminina é uma constante também no
assessoramento, ocupando 45% dos cargos de assessores.

Em todos os setores da instituição, a mulher
empresta seu valioso concurso em apoio ao poder na
consecução de seus objetivos maiores.

Por isso, queremos, em consonância com os
objetivos desta reunião, prestar especial homenagem à mulher
executiva e à mulher funcionária da Assembléia a quem cabe
grande parte do mérito pela nova atuação do poder junto à
sociedade.

Se a violência e a discriminação teimam em
persistir, graças a vetores do conservadorismo presentes em
nossa cultura e à ideologia opressora do capitalismo selvagem,
não foram poucos os avanços da causa feminina.

Hoje, a profissional liberal, a empresária, a líder
política, a operária, a mestra, a trabalhadora rural, a mãe de
família são plenamente sujeitos da história e caminham
mesmo na vanguarda para resgatar o ser humano das garras
de uma ordem injusta, que oprime e massacra.

Por tudo isso, parabéns, mulheres!

Juntos ainda construiremos um pais OfldC cada
um possa concretamente usufruir do sagrado direito d'
realizar-se como pessoa.

Muito obrigado!

Além de quatro parlamentares atuantes e
destacadas, a presença da mulher faz-se sentir de forma
eloqüente nos quadros funcionais do Legislativo de Minas.
Na atualidade, ela se mostra de forma ativa e participante em
50% de nossas diretorias, 40% de nossas gerências. A
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5
Discurso proferido por ocasião da

Exposição do Arcebispo
Metropolitano de Belo Horizonte,

Dom Serafim Fernandes de
Araújo, sobre a Campanha da

Fraternidade (2413193)



Esta Casa sente-se honrada em receber o
Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, Dom Serafim
Fernandes de Araújo, que aceitou nosso convite e vem falar-
nos sobre a Campanha da Fraternidade de 1993.

O expositor dispensa maiores apresentações.
Filho de uma das regiões do Estado em que a questão social
faz-se sentir de forma especialmente intensa, ele desenvolveu
grande sensibilidade para com esse aspecto da realidade
brasileira. Alia, a uma inteligência privilegiada, um invulgar
zelo apostólico. Hoje, à frente de um rebanho que ultrapassa
a casa dos milhões, Dom Serafim é a própria encarnação da
figura do pastor: benevolente, sóbrio, seguro, prudente
equilibrado. Preocupa-se não só com o destino espiritual dos
fiéis mas também com os aspectos de sua realização humana.
condição primordial para o pleno desabrochar da vocação
cristã dos filhos de Deus.

O trabalho que vem sendo levado a cabo por
nosso ilustre Arcebispo conquistou a simpatia de todo o povo
mineiro, independentemente de classe social ou credo
religioso. Uma vida inteira devotada ao ministério sagrado
valeu-lhe o reconhecimento não só de Minas e do Brasil mas
do exterior, especialmente do Vaticano.

A Campanha da Fraternidade de 1993 tem como
lema a frase "Onde Moras?".

"...Aqueles que não têm casa constituem uma
categoria de pobres ainda mais pobres. que devem ser
ajudados por nós." Com essas palavras. o Papa João Paulo II
expressou a preocupação da Igreja com o problema da falta
de moradia.

A casa é o espaço físico primordial, suporte
indispensável ao desenvolvimento sadio da família. Ela é não
só a primeira referência espacial mas o lugar onde se devem
formar os alicerces morais e afetivos do indivíduo.
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Entretanto, é triste constatar que a falta de
moradia atinge, hoje, cerca de sete milhões de brasileiros. Se
a esses somarmos os moradores de cortiços e de favelas, sem
as mínimas condições de urbanização e de saneamento básico,
chegaremos a números realmente impressionantes.

O déficit habitacional em nosso Estado chega á
cifra de novecentos e sessenta e cinco mil moradias. É o
segundo maior do país. Se construíssemos 50 mil casas por
ano, levaríamos dezenove anos para superá-lo.

Segundo dados do Secretário Estadual da
Habitação, por falta de aporte de recursos federais, em dois
anos o governo conseguiu construir apenas quatro mil e
quinhentas habitações populares em Minas.

Diante dessa realidade brutal, a Campanha da
Fraternidade, em boa hora, indaga: "Onde Moras?". É preciso
que os governantes, a iniciativa privada e a sociedade como
um todo se unam em torno deste que é um dos maiores
problemas do país.

Ouçamos, pois, o nosso ilustre expositor!

Discurso proferido na Reunião
Especial de comemoração dos

dois anos de vigência do Código
do Consumidor (2513193)
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Na sociedade atual, predomina o binômio
produção-consumo que determina, em última análise, os
rumos da economia e os próprios caminhos da civilização.

No Brasil, os desequilíbrios estruturais das
relações sociais de produção receberam tratamento adequado
na legislação trabalhista. Por ela, foi aberto o canal de
harmonização dos interesses do capital com os interesses do
trabalho, oferecendo-se proteção ao trabalhador, que se
presume a parte mais fraca.

Foi, entretanto, necessário que chegássemos à
última década deste século para vermos consolidadas as leis
sobre as relações de consumo.

Eis por que a Casa atribui máxima importância
à data em que o Código do Consumidor começou a vigorar,
dedicando uma reunião especial à rememoração do fato. Pode-
se dizer que essa data marca o inicio do processo de formação
de uma nova mentalidade, tanto por parte de fornecedores
como de compradores. Estes últimos, tendo reconhecidos pela
norma os seus direitos, mobilizaram-se para vê-los
respeitados. Os primeiros, à medida que se fizeram cientes
das novas realidades, cuidaram de desenvolver programas
de aprimoramento da qualidade de produtos e de serviços,
para oferecer resposta às demandas provocadas pela lei.

Juridicamente, o Código do Consumidor trouxe
inovações notáveis e até mesmo ousadas, como por exemplo
a possibilidade de anulação de cláusulas abusivas, a
desconsideração da personalidade jurídica e a inversão do
ônus da prova, criações legais que limitaram a supremacia
do fornecedor, instaurando o equilíbrio nas relações de
consumo.

Todavia, o maior beneficio da Lei n° 8.078 foi,
sem sombra de dúvida, conscientizar os consumidores de seus
direitos, levando-os a reivindicá-los. Em contrapartida, a
indústria e o comércio, bancos e empresas prestadoras de
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serviços e até mesmo entidades da administração pública
passaram a adotar uma atitude de maior respeito com relação
às respectivas clientelas.

Já na primeira hora, em consonância com seu
projeto de estreitar os vínculos com a sociedade, o Legislativo
mineiro colocou-se na vanguarda para a criação dessa nova
consciência.

Cabe aqui ressaltar o trabalho incansável da
Comissão de Defesa do Consumidor, que procurou levar a
todas as parcelas da população o conhecimento dos seus
direitos e dos instrumentos para torná-los efetivos.

Em 12 de novembro de 1991, a Casa lançava a
cartilha do consumidor, em que a arte do cartunista Ziraldo
se aliava a um texto fácil, capaz de atingir todos os mineiros.
A partir dessa iniciativa, os debates com a sociedade se
intensificaram. Recentemente, o sistema Assembléia On Line
foi colocado à disposição dos consumidores das diversas
regiões do Estado.

Apesar disso, a Assembléia reconhece que ainda
há muito que fazer. A regulamentação do Código até hoje não
foi sancionada. O número de reclamações aos Procons
continua grande.

Contudo, o Parlamento mineiro reconhece
também que pode exibir, com legítimo orgulho, extensa e
significativa folha de serviços prestados ao consumidor
mineiro.

Muito obrigado!
	 tF---Á

Discurso proferido ria
assinatura de termo de

aditamento a contrato firmado
entre a Assembléia e a

Adservis (2513193)
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A Assembléia é a casa do povo. E esta casa há
de ser limpa. Limpa e transparente em seus ideais, princípios
e ações; agradável e bem cuidada em seu espaço fisico. Aqui
recebemos os mais ilustres visitantes que, aliás, são os
verdadeiros donos dessas instalações, razão e motivo de tudo
isto. São os cidadãos mineiros que procuram a Instituição
para propor e cobrar. Alguns deles passam boa parte de sua
vida neste ambiente. Em primeiro lugar, são aqueles que foram
escolhidos por seus coestaduanos para representar os
interesses maiores de cada região do Estado: os deputados
que, por uma vocação especial, foram chamados à vida pública
como defensores da causa do povo. Outros, servidores do
poder, emprestam o concurso de seus dons, de suas
habilidades e de sua inteligência em apoio à instituição
parlamentar para que ela possa cumprir, com eficiência, suas
funções precípuas.

Aqui é um lugar de trabalho, onde cada um dá o
melhor de si em prol do bem comum. Mas só se trabalha bem
num ambiente adequado e saudável que ofereça plenas
condições para o cumprimento das tarefas. É por iSSO que.
assinar este termo aditivo, a Assembléia mostra-se
consumidora exigente e preocupada com a qualidade dos
serviços que lhe são oferecidos. Ao propormos à contrauula
um ambicioso e ousado programa de qualidade que envolvera
o elemento humano como um todo, estamos também pensando
em nossa responsabilidade de proporcionar ã populacio do

Estado uma resposta à altura da confiança que nos foi

depositada.

A elevação dos padrões de limpeza e conservacão
das dependências do Legislativo insere-se num projeto que
envolve todos os nossos órgãos, em busca do aprimoramento
e da perfeição, para melhor servir à sociedade, razão última
de nossa existência institucional.
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Queremos louvar a postura aberta e moderna
da ADSERVIS que compreendeu nossas razões, aceitou nosso
desafio e aderiu à nossa causa. Temos a certeza de que os
efeitos benéficos deste termo aditivo não tardarãõ a se
manifestar.

Discurso proferido ao receber
título de cidadania honorária

emAlmenara (214193)
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É preciso ter raízes profundas no Vale do
Jequitinhonha para entender a emoção que sentimos neste
momento.

Em Santa Maria do Salto, terra mãe, abrimos os
olhos para a existência: em Almenara. pátria adotiva,
despertamos para a vida pública. Como único político em
exercício de mandato nascido nesta região, gozamos. desde o
berço, o privilégio de experimentar o carinho e a bondade de
nossa gente querida. Temos assim condições de avaliar a
importância da homenagem que os irmãos do Vale hoje nos
prestam. Ela é mais o resultado do afeto e da generosidade
de vocês que conseqüência de nossos poucos méritos.

Almenara, Bandeira, Diviriópo lis:

Pa]rnópolis, Rubim, Jordãnia:

Santo Antônio do Jacinto. Rio Pardo:

Jacinto, Joaíma, Felisburgo:

Mata Verde, Salto da Divisa. «Jcquitinhonha:

Doces nomes, afetiva geografia: se um dia a vida
nos levou para longe, aqui sempre ficou o coração. E se alguma
vez buscamos outras plagas, moveu-nos a vontade de melhor
servir a este pedaço do chão de Minas. Aqui estão nossas
origens familiares, as amizades maiores, as mais caras
lembranças. Ao nos adotarem como filho e cidadão, essas
comunidades estreitam ainda mais os vínculos que nos ligam
aos conterrâneos do Vale.

Sempre nos sensibilizou o estado de extrema
penúria de nossas populações. Nunca aceitamos a falta de
escolas. A ausência de saneamento básico e assistência
médica. Os fluxos migratórios causados pela inexistência de
oportunidades de emprego, por diversas vezes, tiraram-nos o
sono. A precariedade do sistema energético e das
comunicações é nossa preocupação constante. Oscilávamos
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entre a tristeza e a revolta ao ver o sofrimento dos irmãos
desta terra.

Quando, inconformados com as muitas
carências regionais, abraçamos a política, não nos faltou o
apoio de vocês. Foi assim que, em 1986, elegeram-nos para
representar seus interesses na Assembléia de Minas.

Tudo fizemos então para corresponder a
tamanha confiança. Lutamos incessantemente para que as
potencialidades do Vale fossem transformadas em benefícios
reais para esse grande povo que acredita e trabalha. Para
nossa felicidade, o reconhecimento veio em 1990, quando
fomos conduzidos ao segundo mandato.

Com decisão, reiniciamos nossa campanha pelo
desenvolvimento regional. Mais uma vez, foram as lições
aprendidas com a boa gente do Vale, a capacidade de ouvir e
de conciliar, que levaram-nos, sucessivamente, à Liderança
do Governo e à Presidência do Parlamento mineiro. Hoje, à
frente de um dos poderes do Estado, temos a plena consciência
de nossas elevadas responsabilidades nas decisões sobre os
destinos de Minas. Para bem desempenhar nossa missão,
novamente buscaremos, nas tradições e na cultura da terra
que nos viu nascer, os valores, a inspiração, a força e a
coragem.

Hoje, somos todo gratidão e compromisso.

Gratidão por esse momento único que vocês nos
proporcionam, quando experimentamos, em toda sua
extensão, o imenso afeto da nossa gente querida do Vale. Esse
é, certamente, o instante mais significativo de nossa vida
pública. Ele ficará gravado, para sempre, em nosso coração.

Renovamos, também, agora, aquele
compromisso que assumimos ao ingressar nas lides políticas:
a busca incansável de novos horizontes de realização e
prosperidade para esse povo que acredita em nosso trabalho

e não nos deixa faltar o estímulo de seu carinho e de seu
apoio.

Para tanto, contamos com o apoio do Governador
Hélio Garcia, esse mineiro que possui a estatura moral de
nossos maiores estadistas e vem enfrentando os grandes
desafios de Minas, desafios que intimidaram gerações inteiras
de políticos. Hélio Garcia, pelo que vem fazendo por este
Estado, pela presença serena e conciliadora nas grandes crises
nacionais, desponta como o nome ideal para conduzir a nação
brasileira pelas sendas do progresso e da paz social. Ele é o
artífice do entendimento e da pacificação capaz de levar-nos
a superar os obstáculos do presente para nos firmar como a
grande potência da América Latina. Ele representa Minas e o
bom senso instalados no poder.

Finalizando, queremos cumprimentar o Dr.
Chauer Chequer Filho, advogado e líder que recebe a cidadania
honorária almenarenSe. Com justiça, esta comunidade
reconhece o seu meritório trabalho em prol do bem comum.

Agradecemos aos nobres colegas deputados e
demais autoridades e a todos os amigos que nos homenageiam
com sua prestigiosa presença.

Agradecemos também, aos vereadores e
prefeitos que muito nos honraram concedendo-nos o título
de cidadão honorário de seus respectivos municípios.

Juntos traçaremos um grande destino para esta
região que ainda brilhará, na constelação mineira, entre as
mais desenvolvidas do Estado.

Muito obrigado!
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Discurso proferido na
inauguração de terminal do

Projeto Assembléia Ort Líne em
Almenara (2/4/93)



Quando assumimos a Presidência da Assembléia
Legislativa, inscrevemos, entre nossas metas prioritárias, o
estreitamento dos laços e a multiplicação dos canais de
comunicação entre a sociedade e o parlamento. Como
principais instrumentos para a realização das audiências
públicas e a continuidade do Projeto Assembléia On Line.

As primeiras terão início em breve, O Legislativo
irá, então, tornar-se itinerante para auscultar as demandas
populares onde elas se fazem presentes.

O Projeto Assembléia On Line entra em sua
segunda fase, dando seqüência ao ideal de colocar a
informática a serviço da democracia e permitir a comunicação
direta entre a comunidade e o parlamento.

Por ele, o acompanhamento dos trabalhos
legislativos, o acesso imediato à legislação estadual e às
matérias em tramitação nas Comissões e no Plenário, o
encaminhamento de propostas e reivindicações ao poder
deixam de ser privilégio exclusivo dos moradores da Capital.
O morador do interior de Minas é chamado ao mais pleno
exercício da cidadania, que se traduz em efetiva participação
na condução dos negócios do Estado.

Fizemos questão de iniciar esta segunda fase por
Almenara. Foi nosso desejo mostrar que a tecnologia, até hoje
a serviço das elites, precisa colocar-se a serviço do povo. Os
frutos da ciência precisam ser democratizados e empregados
para resgatar as populações mais carentes das garras da
pobreza e do subdesenvolvimento.

Ao entregar à comunidade do Vale do
Jequitinhonha este terminal, convocamos cada um para que
o utilize como instrumento de participação democrática e
amadurecimento da consciência da cidadania.

Muito obrigado!
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Discurso proferido ria Reunião
Especial em homenagem ao
Sexagésimo Aniversário da

FIEMG (13/4/93)

r 11
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Ninguém soube melhor caracterizar a vocação
maior de nosso Estado que o saudoso Presidente Tancredo
Neves: "O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade."
Entretanto, não pode ser livre um povo enquanto estiver atado
a contingências como o subdesenvolvimento, o desemprego,
a miséria, o analfabetismo, a doença e a fome. Disso sabem
os tiranos; isso sabia a metrópole européia quando liqüidou
as primeiras pretensões da colônia à industrialização. A pior
escravidão é a socioeconômica. Ela mina os caminhos da
liberdade e abre as portas a todo tipo de sujeição. Sob seu
império, não medra a cidadania: fenece a dignidade humana.

Promover o desenvolvimento é inserir-se num
projeto libertador que abre, a cada conquista possibilidades
novas de crescimento integral para o homem.

1993: outra vez Minas sonha com a
independência. Novos inconfidentes intentam colocar este
Estado, até então essencialmente agropastoril e fornecedor
de matéria-prima, na rota da industrialização. Inconformados
ante a possibilidade de que os benefícios da terra generosa
iam fazer a felicidade de outras gentes, deixando aqui, rasgado,
o ventre das montanhas, dão origem a ambicioso projeto e
fundam a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais
- FIEMG.

Há sessenta anos, estabeleceu-se o início da
parceria fecunda entre a entidade de classe e o povo mineiro.
Renunciando aos estreitos limites do corporativismo a FIEMG
lançou olhos mais além, ao fazer das causas de Minas suas
próprias causas, de nossas lutas as suas lutas.

Criação da CEMIG, implantação do BDMG,
instituição da USIMINAS, organização da AÇOMINAS, fixação
da Refinaria Gabriel Passos, instalação da FIAT em nosso
território, industrialização da área mineira da SUDENE, eis
os resultados concretos de algumas das memoráveis
campanhas lideradas pela Federação e que mobilizaram a
sociedade mineira.
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SESIMINAS, SENAI, Instituto Euvaido Lodi, eis
o testemunho vivo e atuante de que os compromissos da
entidade transcendem à mera defesa dos interesses de classe
e traduzem-se em verdadeira cruzada pelo crescimento
econômico e social deste pedaço do Brasil.

"Necessária ao rendimento econômico e ao
progresso humano, a introdução da indústria é, ao mesmo
tempo, sinal e fator de desenvolvimento..." "...Qualquer
programa feito para aumentar a produção não tem, afinal,
razão de ser se não colocado ao serviço da pessoa." "Dizer
desenvolvimento é, com efeito, preocupar-se tanto com o
progresso social como com o crescimento econômico." Essas
palavras do Sumo Pontífice Papa Paulo VI encerram princípios
que, desde a Fundação da FIEMG, vêm sendo postos em
prática pela Federação, em seis décadas de existência como
poderosa aliada desta terra.

Hoje, o Presidente da FIEMG, José Alencar
Gomes da Silva, dá continuidade a uma tradição em que gestos
de generosidade se alternam com rasgos de ousadia e coragem.
Prosseguindo a obra que lhe foi legada por figuras ilustres
como José Carlos de Morais Sarmento, Alvimar Carneiro de
Rezende, Américo Renê Gianetti, Newton Antônio da Silva
Pereira, Hamleto Magnavacca, Lídio Lunardi, Fábio de Ara úo
Motta, Theõdulo Pereira e Nansen Araújo, o atual presidente
da entidade atualiza, no cotidiano, aqueles mesmos princípios
que inspiraram sua fundação.

Seu ambicioso projeto de interiorização das ações
da FIEMG vem dar resposta a uma demanda real de nosso
povo, colocando a instituição na vanguarda do esforço pela
supressão das desigualdades regionais.

Por tudo isso, esta Presidência associa-se, neste
momento, às homenagens que o povo mineiro presta à
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, por
seus sessenta anos de fecunda existência.

Se o primeiro compromisso de Minas é com a
liberdade, com a liberdade que se traduz concretamente em
participação e exercício pleno da cidadania. a FIEMG tem
sido, durante todo esse tempo, personagem destacada na
história da efetivação desse compromisso.

Muito obrigado!
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Discurso proferido ria Reunião

da CIPE -São Francisco em
Juazeiro (15/4/93)



Inicialmente gostaríamos de manifestar nossa
satisfação ao assumirmos a presidência da CIPE-São
Francisco. Julgamo-nos em condição privilegiada para integrar
essa comissão, pois temos vivência pessoal do drama das
populações ribeirinhas, primeiras vítimas da exploração
desordenada dos recursos hídricos. Nascemos no Vale do
Jequitinhonha, pedaço de Minas onde mais se fazem notar
as desigualdades regionais, à semelhança do que ocorre com
o São Francisco, no plano nacional.

Vemos, como estimulantes, os passos já dados
até o momento, destacando-se, por exemplo, as iniciativas
resultantes da primeira reunião de trabalho, em Recife,
quando se procurou influir na proposição de lei que dispõe
sobre a política nacional de recursos hidricos, visando ao
aprimoramento daquele documento legal, segundo os
princípios esposados por esta comissão. É nosso desejo
prosseguir na busca dos objetivos de integração e de
desenvolvimento sustentável.

Do encontro realizado em Maceió, onde se
discutiu o controle de cheias e os efeitos dos barramentos
sobre o meio ambiente e o desenvolvimento regional, deve-se
ressaltar a proposta, aprovada em plenário, de se encaminhar
ao Exmo. Sr. Presidente da República um documento contendo
sugestões para o equacionamento de importantes problemas
da bacia, mormente os que envolvem a gestão dos órgãos
com atuação direta no Vale do São Francisco.

Na oportunidade, elogiamos a iniciativa da
augusta Casa Legislativa do Estado da Bahia ao escolher como
foro de debates as cidades de Juazeiro e Petrolina, trazendo a
discussão para as margens do velho Chico. Assim, foi possível
nestes dois últimos dias, aproximarmo-nos de um problema
crucial, a seca, cuja peculiar relevância decorre dos aspectos
sociais e humanos que envolve.

Ao colocar sob os nossos olhos o quadro realista
da seca e promover a discussão sobre os benefícios e
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problemas originados nas políticas de irrigação, a CIPE-São
Francisco dá mais um importante passo rumo as soluções
concretas comprometidas com a realidade das populações
ribeirinhas.

E preciso que tenhamos a coragem política de
romper com a indústria da seca, bem como a ousadia de
afrontar estruturas secularmente sedimentadas para redimir
esses irmãos da penúria e da marginalização. Precisamos
assumir que o problema deles é um problema de todos nós, e
que nenhuma nação será verdadeiramente grande se não
saldar sua dívida social. É impossível fundar um progresso
autêntico e duradouro sobre a fome e a penúria de multidões
inteiras.

Que esse encontro possa contribuir efetivamente
para aprofundar a consciência da necessidade urgente da
união de esforços e da compatibilização de interesses para
salvar o São Francisco e resgatar, para a cidadania plena, os
moradores de suas margens.

12
Discurso proferido na Reunião

Especial destinada a comemorar
os 30 anos do Caderno

Agropecuário do jornal "Estado de
Minas" (15/4/93)
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Ao encerrar a presente reunião, esta Presidência
associa-se aos sentimentos da gente mineira, que saúda com
alegria e reconhecimento os 30 anos de existência do Caderno
Agropecuário do "Estado de Minas". O grande jornal dos
mineiros, testemunha e ator dos principais episódios da
história da gente da montanha, tornou-se também aliado
poderoso para a realização de nossa mais importante vocação
econômica, fundada no cultivo do solo e no aperfeiçoamento
dos rebanhos.

Em coerência com as três décadas de trabalho
em prol do homem do campo, esse encontro não teve o objetivo
meramente laudatório, mas ofereceu-nos ocasião privilegiada
para refletir sobre nossa realidade agrícola e agrária.

Os dados não nos deixam tranqüilos. O Brasil
poderá apresentar déficit de produção de alimentos já a partir
de 1995. Segundo estudos da empresa de pesquisa
agropecuária de Minas Gerais, no ano de 1995 essa deficiência
poderá ser da ordem de dez e meio bilhões de toneladas para
produtos básicos como arroz, milho, feijão e trigo. As projeções
para hortigranjeiros não são menos assustadoras.

Esta Casa, há muito, despertou para a questão.
Em abril de 1992, os Deputados, em conjunto com 22
instituições ligadas ao setor rural, debruçaram-se sobre o
assunto, estudando-o em seus vários aspectos, buscando
soluções para os vários problemas que ameaçam os que vivem
da terra, alimentam o Brasil e ainda produzem excedentes
exportáveis. Foi o Seminário Minas Terra que, de 6 a 9 de
abril do ano passado, congregou cinco centenas de
participantes. Dos debates, quando segmentos sociais
historicamente antagônicos sentaram-se à mesa do diálogo
para conciliar interesses divergentes resultaram 175 ações
legislativas tendentes à formulação de uma política agrícola e
agrária consistente e realista.

As constatações foram da triste condição social
do trabalhador do campo e do pequeno agricultor à
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necessidade de revisão de nosso sistema de crédito rural, que
se mostra insuficiente, incapaz de oferecer suporte a uma
classe que quer apenas o mínimo necessário para trabalhar e
produzir.

Hoje, como principal desdobramento do Minas
Terra, tramita nesta Casa um projeto de lei de política agrícola,
preparado por uma comissão especial encarregada de avaliar
o encontro e estudar suas conclusões. A proposta legislativa
contou com a colaboração valiosa da Secretaria da Agricultura,
da FAEMG e da FETAEMG, o que lhe assegura o caráter
democrático.

Por esse pequeno relato, pode-se ver que a
Assembléia Legislativa deste Estado tem já os olhos voltados
para a agricultura ano 2000. Estamos envidando ações
concretas para exorcizar as ameaças de crise que pairam sobre
o setor e prepará-lo para novos desafios.

Realidades que nos esperam num futuro muito
próximo exigem intensa e urgente mobilização. O MERCOSUL
é já um fato irreversível e acarretará pesadas conseqüências
especialmente para a agricultura e a pecuária mineiras. O
acirramento da concorrência obrigará as ações imediatas em
busca de qualidade e de produtividade competitivas.

Neste momento crucial, que pode representar a
redenção ou a morte de nosso setor rural, é preciso que o
homem do campo não fique só. É imprescindível que ele possa
contar com o apoio e a solidariedade de governantes,
legisladores, técnicos e dos profissionais da imprensa. Mas
esse apoio tem que se fazer concreto e eficaz.

Por isso, queremos agora saudar o Caderno
Agropecuário do "Estado de Minas, que saiu na frente e, há
trinta anos, vem sendo guia, parceiro e amigo daqueles que
tiram do chão de Minas o alimento para matar a fome do
Brasil.

Muito obrigado!

13
"Tempo de Construcão'.

discurso proferido na solenidade
de posse da Diretoria do Centro de
Cronistas Políticos e Parlamentares

de Minas Gerais - CEPO, com a
presença do Excelentíssimo Senhor

Presidente da República, Doutor
Itamar Franco (2914193)
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Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Doutor Itamar Franco;

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Minas Gerais, Doutor Hélio Garcia;

Exmo. Sr. Desembargador José Norberto Vaz de
Mello;

Senhores Ministros de Estado:

Senhores Senadores, DepuLados Estaduais e
Federais:

Autoridades civis e militares:

Senhor Jornalista João Bosco Sailes. Presidente
do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas
Gerais - CEPO;

Membros da Diretoria do CEPO:

Senhores jornalistas:

Senhoras, Senhores:

Há exatamente cinco dias. Vossa Exce1ncia,
Senhor Presidente Itamar Franco, anunciava aos brasileiros
um plano de ação que, pela primeira vez, propõe o diálogo
entre o Estado e a Sociedade como melhor alternativa para o
enfrentamento dos problemas nacionais.

Podemos afirmar, com sinceridade, que julgamos
ser este o único caminho possível para restabelecer no País o
primado da razão e do bom senso, valores da inteligência que
foram sepultados entre os escombros do vordadeiro delírio
que assolou a Nação no passado recente.

Com esses valores da inteligericia recuperados,
e assumindo o comando das decisões nacionais, poderemos
reconquistar, em horizonte próximo, princípios e códigos de
comportamento que respondem a padrões civilizados de
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convivência ética e moral, também violentados na autêntica
avalanche de desmandos que infelicitou o País.

Por tudo isso, Senhor Presidente, em nome
desses princípios, somos solidários com Vossa Excelência na
determinação de realizar um governo de todos, honrado, aberto
e submetido à vigilância da sociedade.

Permita-nos, Senhor Presidente, reafirmar com
Vossa Excelência:

"Não podemos perder a confiança em nós
mesmos. Devemos ter em mente que a nossa primeira luta é
no interior da alma. Não podemos aceitar a miséria e o
sofrimento de milhões de compatriotas, muitos deles com as
mãos abertas para suplicar os instrumentos de trabalho. Mãos
vazias que, diante da frieza dos abastados, podem crispar-se
na violência."

É uma declaração que fala à consciência
nacional, que redime a grandeza da chefia do Estado, que
honra a dignidade da nação.

Quis Vossa Excelência, Senhor Presidente, que
nessa visita aos seus conterrâneos, entre os tantos e múltiplos
compromissos que ocupam a agenda do Chefe do Estado e do
Governo, fosse reservado este momento para marcar, com a
sua presença, o ato de posse da nova diretoria do Dentro de
Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas Gerais - o
tradicional CEPO.

Como este ato de posse, também
tradicionalmente, se realiza nesta Casa, entendemos o seu
gesto, Senhor Presidente, como demonstração de especial
apreço por duas instituições - a Imprensa e o Parlamento -
que só crescem e prosperam, e se fazem respeitadas, quando
a liberdade triunfa e se afirma como prática democrática da
sociedade.

Senhoras,

Senhores,

Cumprimentamos no talento tão moço quanto
vitorioso do Jornalista João Bosco Sailes, que assume a
presidência do CEPO, todos os integrantes da nova diretoria
da entidade, congratulações que entendemos ao Jornalista e
prezado amigo Manoel Fagundes Murta - símbolo dos melhores
valores de nossa imprensa - e aos seus colegas de diretoria
que hoje concluem seus mandatos.

Que este encontro entre Estado e Sociedade, que
aqui vivenciamos, e que também é um encontro de todos os
mineiros com Vossa Excelência, seja expressão permanente
do entendimento que todos buscamos, do entendimento
político que também baliza o pensamento e a ação do
Governador Hélio Garcia, com sua experiente e patriótica visão
de homem público.

Senhor Presidente Itamar Franco: todos nós
temos o dever de construir um tempo melhor para nossa gente.
Com Vossa Excelência, já é tempo desta construção.

Muito obrigado!
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14
Discurso proferido na abertura

da Audiência Pública Regional no
Vale do Jequitinhonha (3014193)



Na condição de Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, e em atendimento ao
disposto no art. 60, O 2, inciso III, da Constituição do Estado,
declaro aberta a Audiência Pública da Região dos Vales do
Jequitinhonha. do Mucuri e do São Mateus. A coordenação
dos trabalhos caberá ao Excelentíssimo Senhor Deputado Célio
de Oliveira, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária do Legislativo Estadual.

A instituição das audiências públicas, a serem
realizadas ainda no primeiro semestre deste ano, nas oito
macrorregiões em que foi dividido o Estado de Minas Gerais,
a partir de critérios socioeconômicos, é uma iniciativa
extraordinariamente importante dos deputados desta Casa.
Seu principal intuito é o de possibilitar ao Legislativo estadual
uma aproximação cada vez maior, não com uma comunidade
abstrata, idealizada, porém, com a sociedade real, que, do
interior, constrói a grandeza de Minas.

Os objetivos das audiências podem ser
resumidos em cinco pontos:

1- Possibilitar um canal direto de comunicação
entre os municípios agrupados nas regiões e a Assembléia;

2- Possibilitar a efetiva participação do cidadão
junto a seus representantes, na identificação e discussão dos
problemas sociais, econômicos e políticos de seu Estado:

3-Permitir à Assembléia maior conhecimento das
realidades regionais, de modo a pautar a atuação do poder
legislativo pelos interesses do desenvolvimento global das
regiões:

4- Colher subsídios para a elaboração legislativa:

5- Fornecer à Assembléia elementos para que
possa contribuir no planejamento do Estado e na elaboração
orçamentária.
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O Poder Legislativo, como os senhores podem
perceber, coloca-se numa posição de total receptividade às
necessidades e às demandas surgidas das nossas
comunidades, comprometendo-se com o seu encaminhamento
e solução.

A última década do século XX ainda encontra a
sociedade brasileira dilacerada por graves problemas de
caráter social e econômico. As políticas implementadas ao
longo dos últimos anos deixaram de lado, infelizmente,
iniciativas voltadas para o desenvolvimento econômico,
capazes de superar as distorções existentes no País.
Agravaram-se as desigualdades regionais, surgindo, ao lado
de áreas desenvolvidas, imensos bolsões de pobreza: a
excessiva concentração da renda nas mãos de alguns
segmentos da sociedade realizou-se em detrimento da maioria
da população: a deterioração das condições de vida nas áreas
rurais determinou o chamado êxodo urbano, inchando as
grandes cidades, aumentando as tensões, produzindo índices
alarmantes de miséria, de violência e de criminalidade.

O desenvolvimento econômico e social mineiro
sofreu, ao longo dos anos, a influência desse processo, que
ocorreu desigualmente, aquinhoando algumas porções do
território do Estado em desproveito de outras.

Exemplo do desenvolvimento desigual e,
portanto, injusto, são as condições de vida no Vale do
Jequitinhonha. Temos, aqui, agrupados em cinco
microrregiões, cerca de 85 municípios, totalizando 79.069km2
(setenta e nove mil e sessenta e nove quilômetros quadrados),
ou seja 13,47% da área do Estado.

Existem, em praticamente todos os municípios,
graves deficiências nos setores de saúde, saneamento básico
e educação. Há também a séria questão do desemprego,
agravada pela fragilidade da economia urbana e pelos
baixíssimos níveis de utilização de mão-de-obra no setor
agropecuário.

Natural de Santa Maria do Salto, conheço bem
os problemas da região, que, se apresenta todo tipo de
carência, possui, também, por outro lado, uma grande riqueza
humana e cultural, parte inseparável das melhores tradições
mineiras.

A partir das audiências públicas, estamos certo
de que o Poder Legislativo começará a virar as páginas mais
dramáticas do passado de Minas, para, com ajuda dos dados
levantados, permitir a implementação de políticas capazes de
trazer o progresso às mais diversas regiões mineiras.

Teófio Otôni, escolhida para sediar este encontro
em razão da sua importância econômica e cultural, é bem
um símbolo do futuro que esperamos para todo o vale do
Jequitinhonha, do São Mateus e do Mucuri, pois seu progresso
é a demonstração viva das realizações que se tomam possíveis
pelo trabalho e pela criatividade dos homens.

Agradecemos o apoio dado pela Prefeitura de
Teófilo Otôni, pela Câmara Municipal e pelas lideranças locais
à realização desta Audiência Pública Regional. O trabalho que
aqui começa a ser realizado é uma demonstração inegável da
modernização do Legislativo, que hoje assume uma posição
de vanguarda junto ao povo que representa, na luta por dias
melhores para a gente mineira.

Muito obrigado!
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Discurso proferido na Reuntão

Especial em homenagem à
memória do Prof Wílson

Chaves (1215195)

EM



Iniciava-se a segunda metade do século XX. Os
últimos 50 anos tinham sido um período conturbado,
marcado, no cenário mundial, pelas duas grandes guerras. A
política nacional vira acontecer golpes e contragolpes e, no
intervalo, tímidas experiências democráticas.

Chegava à mocidade uma geração provada na
incerteza e no sofrimento. Uma geração que amadurecera a
duras penas, mas que, talvez por isso mesmo, possuía ânimo
forte e extraordinário vigor espiritual.

Assim era, em 1951, o jovem Wilson Chaves,
Presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade Mineira de
Direito e ainda Vice-Presidente da União Estadual dos
Estudantes. Os títulos de Bacharel e Licenciado em Letras
Neolatinas não foram suficientes para saciar aquela alma ávida
de saber, sequiosa por novos desafios em que empregar sua
inesgotável energia.

Num tempo em que a longa noite autoritária não
havia ainda roubado o entusiasmo e a indignação sagrada de
nossos universitários, Wilson Chaves Buscou, no estudo do
Direito, resposta à sede de justiça que madrugara no coração
do educador.

A partir desse tempo, duas vocações passaram
a disputar a preferência do grande marianense: eram
igualmente fortes o compromisso com o magistério e o desejo
de servir à causa pública. Personalidade de múltiplas riquezas,
às duas causas soube responder com coragem e competência,
inscrevendo definitivamente seu nome na História do ensino
e da política em Minas Gerais.

Homem de esmerada formação acadêmica, afeito
às lides do espírito e ao rigor teórico, surpreendia a todos
pela capacidade de dar pronta solução a questões de cunho
eminentemente prático. Nele, a profundidade do mestre aliava-
se ao gênio do administrador. O conhecimento do Professor
somava-se à fina sensibilidade do homem público.
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O que mais realçava em sua personalidade era
sua capacidade de desprendimento, seu altruísmo. Essa
virtude levou-o a partilhar o saber e a rica experiência de
vida com verdadeira multidão de alunos dos mais importantes
educandários desta Capital. Levou-o, ainda, a abraçar, com
idealismo, uma infinidade de empreendimentos, que,
invariavelmente, conduzia ao sucesso.

Sua passagem por esta Casa deu-se num
momento crítico para as instituições democráticas nacionais.
Foi quando se instalou, entre nós, o império do arbítrio, que
retirou do Legislativo suas prerrogativas essenciais.

Diante da incerteza e das angústias de uma
época especialmente difícil, Wílson Chaves era a própria
encarnação da firmeza serena, que é dom exclusivo dos
espíritos de escol. Assim, sua atitude corajosa e equilibrada
ajudou o Legislativo mineiro a buscar caminhos então
impensados para, logo após, tornar-se trincheira avançada
da resistência democrática.

Por tudo isso, essa Presidência associa-se à
homenagem que nosso povo presta à memória do grande
marianense, ao mesmo tempo em que o aponta como exemplo
de educador e de homem público, para que suas qualidades
e virtudes sejam cultuadas por aqueles que possuem a grave
missão de dar continuidade a sua obra e a seus ideais.

16
Discurso proferido ria reunião

de instalação do Fórum Mineiro
em Defesa da Vida (13/5/93)
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A Presidência, ao abrir a reunião de instalação
do "Forum Mineiro em defesa da vida", manifesta seu especial
agradecimento pelas presenças, entre nós, do Dr. Aristides
Junqueira, Procurador- Geral da República, nosso ilustre
conferencista, e dos debatedores Dr. Raimundo Cândido Jr.,
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de
Minas Gerais - e Pe. Antônio Scarpa, Presidente da Comissão
Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo
Horizonte. Agradece também aos representantes dos Poderes
Executivo e Judiciário e das entidades que se aliaram ao Poder
Legislativo na caminhada que ora se inicia, visando à defesa
da vida e da dignidade da pessoa humana.

Desde o começo dos anos 70, em conseqüência
de um processo acelerado de crescimento que não levou em
conta a necessidade de resgatar a imensa dívida social do
Brasil, a incidência da violência e da criminalidade aumentou
em escala geométrica. De lá até os dias atuais, muitos
estudiosos - antropólogos, sociólogos, juristas, assistentes
sociais, cientistas políticos e outros - passaram a dedicar
crescente atenção ao assunto, analisando-o e esforçando-se
para descrever as causas, as modalidades e as repercussões
do fenômeno no contexto da nossa vida social.

Como resultado desses estudos e de pressões
originadas na opinião pública, já no ano de 1985 o Ministério
da Justiça elaborou e encaminhou à consideração da
Presidência da República um estudo sobre o problema, que
passou a se ampliar sensivelmente, denominado de "Mutirão
contra a violência". O plano propunha a adoção de um
conjunto de medidas objetivas e, à primeira vista, eficazes
para deter a escalada criminosa. Dava ênfase, por exemplo, à
providência de elementar bom-senso, como a formação do
policial e a valorização das carreiras da policia, o combate à
impunidade, a defesa dos direitos humanos, a assistência
aos menores e o aprimoramento do sistema penitenciário.
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Embora contivesse algumas lacunas, nada
impediria que, com o passar do tempo, fosse o seu texto
aperfeiçoado e enriquecido com sugestões de especialistas.

Inexplicavelmente, porém, as medidas não foram
colocadas em prática nos anos seguintes, deixado o cidadão
e a sociedade, mais uma vez, de mãos atadas diante da
avassaladora onda de agressão contra a integridade física, a
vida e o patrimônio de tantos brasileiros.

O resultado é que hoje, ao lado das assustadoras
estatísticas de homicídios, o Brasil ocupa lamentavelmente a
vanguarda mundial nos números sobre acidentes de trânsito
e de trabalho.

É um quadro intolerável, ofensivo à nossa
sensibilidade humana e aos nossos foros de civilidade.
Precisamos unir esforços para reverter essa situação
degradante, não apenas com providências jurídico-
institucionais, mas dando também prioridade à solução dos
graves problemas sociais brasileiros, melhorando as condições
de vida da população e pondo fim aos desequilíbrios regionais
e sociais, à má distribuição da renda, à miséria e à fome.

O povo mineiro pode estar certo de que, no
âmbito da sua competência, o Poder Legislativo do Estado,
reinvestido das suas prerrogativas, tudo fará para transformar
em medidas práticas e exeqüíveis e mesmo em políticas de
ampla abrangência - as demandas da opinião pública para
atenuar o impacto da violência e da criminalidade no dia-a-
dia dos cidadãos.

Estes são imperativos da dignidade, da cidadania
e da democracia que queremos construir neste País.

A reunião de hoje assume, pois, um significado
especial. Marca o começo de uma caminhada que só terminará
quando os seus resultados forem integralmente alcançados.
Para tanto, contamos com o apoio das autoridades e de toda
a sociedade mineira.

Muito obrigado!

17
Discurso proferido na

comemoração do Dia Nacional
de Luta Antimanicomial

(18/5/93)
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Em julho de 1979, Belo Horizonte recebe a visita
do psiquiatra italiano Franco Basaglia. Ele havia feito
verdadeira revolução no hospital psiquiátrico que dirigia na
Itália e passara a liderar um movimento mundial pró-
humanização dos hospícios. Em Minas Gerais, ficou
horrorizado com o que viu.

Na mesma época, o jornalista Hiram Firmino
publica no Estado de Minas uma série de reportagens,
intitulada "Nos porões da loucura", violento libelo contra o
sistema estadual de manicômios. O trabalho do repórter
ganhou o Prêmio Esso Regional de Jornalismo, transformando-
se em livro, em 1982. O Congresso Mineiro de Psiquiatria e o
filme "Em nome da razão", do cineasta Helvécio Ratton,
completaram o quadro que despertou o debate sobre a questão
manicomial. Esse questionamento surgiu no início de uma
década em que o ciclo autoritário dava sinais de exaustão e
se inseriu no seio de um movimento da sociedade em geral
em prol da restauração plena da cidadania.

Acreditamos que houve muitas mudanças e que
os métodos para tratamento dos doentes mentais se tenham
humanizado.

Entretanto, a questão voltou à tona a partir da
apresentação, na Câmara dos Deputados, de projeto de lei
prevendo a extinção progressiva dos manicômios. E sua
substituição por outros recursos assistenciais.

O assunto é sério, polêmico, e divide os
especialistas.

Experiência semelhante. levada a cabo nos
Estados Unidos, provocou comentários na imprensa
americana, segundo os quais aquele país regredira a 1820 no
setor do tratamento psiquiátrico. O psicólogo e cientista social
Eduardo Mourão adverte que o fechamento dos hospitais sem
a retaguarda dos serviços na comunidade expõe-nos aos riscos
de cairmos na negligência social.
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Por outro lado, o mercantilismo que impera nos
serviços na área de saúde mental e o fenômeno das internações
desnecessárias constituem um risco real que é preciso evitar
a todo o custo.

A Dra. Cláudia Corbisier, coordenadora da
recepção integrada do Hospital Dr. Philippe Pinel, no Rio de
Janeiro, adverte-nos que "o louco às vezes precisa de
internação. Às vezes de remédio. Às vezes de terapia. Às vezes
de hospital-dia. Às vezes de ambulatório". Mas, segundo ela,
"precisa sempre ser respeitado em sua singularidade, inclusive
em sua condição inquestionável de cidadão".

É em nome da defesa da cidadania que a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais se abre ao debate
desse tema delicado e polêmico, na esperança de que, por
meio de um amplo diálogo, com total participação da
sociedade, possam surgir soluções e alternativas válidas para
os problemas que enfrenta o sistema de saúde mental
atualmente em vigor.

Muito obrigado!

W44

Discurso proferido na Reunião
Especial em homenagem à TV

Alterosa (2615193)
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ÈbLIdo

A palavra desperta e convence: a imagem fascina
e seduz. Essas realidades permitem-nos avaliar o poder da
televisão enquanto meio de comunicação de massa e
instrumento formador da opinião pública no mundo
contenporâneo. Entre os produtos da tecnologia, nenhum
mostrou-se tão potente para intervir na hstória e determinar
decisões fundamentais para os destinos das sociedades.

A televisão alia a mensagem racional do verbo
ao apelo emocional da imagem, numa performance
comunicativa que envolve por inteiro o ser humano. Sua ação
atinge as pessoas em todas as faixas de idade, desconhece
lugares e tempos, fazendo-se sentir tanto nos espaços públicos
como no recôndito dos lares.

A partir dessa ótica, pode-se bem aquilatar-se a
imensa responsabilidade daqueles que têm à sua disposição
um tão poderoso veículo.

A liberdade de imprensa é conquista democrática
legitima. Por ela, garante-se a transparência das
administrações e a informação do povo. Ela promove o diálogo,
o debate e a critica, ao mesmo tempo em que possibilita o
exercício consciente da cidadania. Tal prerrogativa, entretanto,
deve exercer-se dentro dos estritos limites da ética, à luz da
verdade e balizada pelo compromisso com o bem comum.
Entendê-la de outra forma ou exercitá-la com outro espírito
seria imolar, no altar do lucro e das viadades pessoais, a
estabilidade das instituições, a paz e a felicidade de populações
inteiras.

No caso específico da televisão, devido à sua
extraordinária força, o imperativo ético assume agigantadas
dimensões. Não podem seus profissionais descurar um mínimo
da retidão de princípios, sob pena de fazer de seu instrumento
de trabalho causa de degradação dos costumes, fonte de
mentiras, fábrica de alienação, forja de crises e de
intranqüilidade.
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Hoje, o Legislativo mineiro presta merecida
homenagem à TV Alterosa por trinta anos de atividades da
emissora entre nós. Fundou-a Nelson Selman, em janeiro de
1962. Assis Chateaubriand, ao incorporá-la à família
associada, infundiu-lhe o pioneirismo e o arrojo que eram
apanágio do velho capitão. Emprestou-lhe, ao mesmo tempo,
aquela paixão pelo Brasil e por Minas que animaram as ações
do fundador da imprensa no País.

Sob a condução segura do Dr. Camilo Teixeira
da Costa Filho, a TV Alterosa integra, no presente, o Sistema
Brasileiro de Televisão.

Durante três décadas de existência, tem-se
mantido fiel aos princípios da comunicação sadia, profissional
e competente. Hoje disputa bravamente a liderança entre as
preferidas do telespectador mineiro. Seus recursos
tecnológicos a colocam entre as televisões mais avançadas.
Para a Alterosa, porém, evoluir tem ainda outros significados.
É principalmente o respeito com que entra nos lares mineiros,
o equilíbrio e a seriedade com que trabalha a informação, a
criatividade e o profissionalismo com que cuida de
proporcionar lazer a nossas famílias, que fizeram dela a
emissora querida pela gente da montanha.

Eis um belo exemplo de como bem usar o poder
da televisão e a liberdade de imprensa, de forma ética e
responsável, colocando-os a serviço da cidadania e do bem
comum.

Por esses motivo, esta presidência associa-se aos
sentimentos de nosso povo para homenagear a TV Alterosa.

Muito Obrigado

Discurso proferido na Reunião
Especial em homenagem ao

Prof. Caio Mário da Silva
Pereira (2715193)

19
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"Não há, em verdade, justiça sem homens justos,
capazes de traduzir em atos de amor e de prudência o que
lhes dita a consciência participe dos valores da comunidade:
não há realização plena da justiça quando só a determinam
frias proporções traçadas pelo intelecto, enquanto as forças
afetivas permanecem alheias ao seu processar-se, sem
cuidado, sem simpatia, nem comunhão espiritual." Essa
advertência de Miguel Reale deve estar inscrita no pensamento
e no coração de todos aqueles que, seja na função judicante.
seja no magistério e na construção da doutrina, na elaboração
da lei ou nas lides forenses têm como primeiro compromisso
a construção de um mundo mais justo.

Não serão os êxitos acadêmicos, os sucessos
políticos ou as vitórias profissionais os ingredientes para se
instaurar entre os homens a condição de uma convivência
mais fraterna e verdadeiramente humana.

Felizmente, há entre nós personalidades capazes
de colocar o brilho da inteligência a serviço de uma vontade
determinada pelos grandes ideais e comprometida com a
realização de relações mais harmônicas entre seus
semelhantes.

Hoje homenageamos, nesta casa, um desses
luminares do direito e da justiça que, durante uma vida inteira
dedicada ao estudo e ao aperfeiçoamento das instituições
jurídicas, tem sabido como ninguém combinar os imperativos
da razão com as exigências da virtude: os rigores da lógica e
da lei com os mandamentos do equilíbrio, da prudência e da
sabedoria.

Mestre, valeu-se da cátedra e das obras para
formar gerações inteiras de civilistas que se orgulham de
proclamar-se seus discípulos e admiradores.

CIdadão, Madrugou Na Política. Posicionando-
se, Ainda Estudante, Ao Lado Dos Que Defendiam A
Democracia E A Liberdade. Mais tarde, seu nome figurava
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entre as assinaturas dos mais importantes lideres desta terra,
no manifesto dos mineiros.

Sempre que Minas ou o Brasil o convocaram para
exercício de cargos públicos, ofereceu sua contribuição com
a boa consciência de quem cumpre o dever de servir a seu
povo, com a humildade serena dos que são verdadeiramente
grandes.

Nas muitas vezes em que a Nação precisou de
seus vastos conhecimentos, de sua inteligência viva, de sua
experiência para o aperfeiçoamento de nosso direito positivo,
apressou-se em oferecer o melhor de si, no afã de ajudar na
construção da norma boa e justa.

Presidiu à Ordem dos Advogados do Brasil em
momentos dificeis, em que as liberdades democráticas não
vigoravam em sua plenitude. Nessa época, verberou com
destemor o desnecessário prolongamento do regime
autoritário: "...A minha formação liberal, posto que realista,
não se perdendo nos devaneios abstratos de um democratismo
sem suporte, enxerga e reivindica o restabelecimento de
princípios básicos para o regime brasileiro. Nenhum pais
do Mundo, em tempo nenhum, pode cultivar indefinidamente
o poder autocrático e sem contraste".

Com o mesmo vigor, investiu contra uma
concepção utilitarista que colocava o direito a serviço do mero
progresso material: "A regra jurídica, para atender aos anseios
de uma sociedade sofredora como a do mundo de nossa
geração, não pode satisfazer-se com um programa
desenvolvimentista." ... Na elaboração do direito para nosso
povo, cumpre não descurar que o ser humano tem o coração
acima do estômago".

A gente mineira presta, neste momento, sua
homenagem ao mestre de muitas gerações, ao civilista, ao
pensador, ao advogado, mas quer reverenciar, sobretudo, o
modelo de homem justo, exemplo de cidadão virtuoso sem o

qual a própria justiça não passaria de vocábulo despido de
significação.

Esta presidência, em sintonia com os
sentimentos de nosso povo, quer expressar ao Professor Caio
Mário da Silva Pereira o grande orgulho em tê-lo como
coestaduano ilustre.

Muito Obrigado!
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20
Discurso proferido no Simpósio

Estadual sobre Investimentos
em Mineração (2 7/5/93)



Inicialmente, queremos apresentar nossos
cumprimentos ao Sr. Secretário de Estado de Recursos
Minerais, Hídricos e Energéticos pela oportunidade deste
encontro. No próprio nome, esta terra traz inscrita sua vocação
rnineradora. Nela encontrou a capitania sua primeira base
econômica. A mineração tem sido, durante a história deste
Estado, motivo de orgulho, fonte de riqueza, mas, também,
causa de sofrimentos, origem de insatisfações, instrumento
de exploração do solo e do homem.

No presente, Minas contribui com 38% do
volume da produção mineral brasileira. O setor é responsável
por aproximadamente 5,6% do produto interno bruto estadual
e por cerca de 36 mil empregos diretos. Ao lado da
agropecuária e da indústria, a mineração é um dos elementos
do tripé sobre o qual se assenta nossa economia.

Repensar a política de investimentos na área.
especialmente neste instante crucial para os rumos do
desenvolvimento no Brasil e em Minas Gerais, é tarefa não só
necessária como também urgente.

Se atentarmos para o item XII do art. 22 da
Constituição Federal, veremos que o texto atribuiu à União a
competência privativa para legislar sobre jazidas. minas (
outros recursos minerais e metalurgia. Dado o caratr'r
fortemente centralizador da norma, discrepante, alias, d
espírito que presidiu à elaboração da Lei Maior, era dc
esperar que o legislador estadual nada tivesse produzido solirc
a questão. Emtretanto, aproveitando-se dos parcos espacos
deixados à sua atuação, o Constituinte mineiro inscreveu, na
Constituição do Estado, uma bem articulada seção sobre
política hídrica e minerária. Até hoje, porém, as unidades da
Federação ressentem-se da falta de maior autonomia para
traçar para o setor diretrizes mais adequadas à realidade local.
A concentração do poder decisório nas mãos do Governo
Federal tem tido, como conseqüência, a perpetuação de
entraves burocráticos nefastos ao desenvolvimento da
atividade mineradora.

T
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Um outro ponto se oferece à reflexão do legislador
e da comunidade, num momento em que se prepara a revisão
da Lei Magna. O texto constitucional de 1988, ao tratar da
mineração, optou por uma concepção ultranacionalista. Em
conseqüência, tais foram as restrições impostas ao capital
estrangeiro que os ingressos de investimentos externos no
setor mineral foram reduzidos drasticamente.A realidade
econômica mundial hoje é bem diferente do que era há cinco
anos atrás. Os capitais disponíveis no mercado internacional
são avidamente disputados não só por nossos vizinhos latino-
americanos, mas também pelos países do Leste Europeu.
Economias modernas não podem dar-se ao luxo de ufanismo
nacionalistas, mas, sob pena de ficarem irremediavelmente à
margem da história, são chamadas a adotar um pragmatismo
responsável.

Um terceiro tema que deve ser objeto de atenta
consideração é o aspecto ecológico da atividade minerária.
Há muito que a questão ambiental deixou de ser preocupação
de minorias, para ocupar o centro das atenções de governos e
da iniciativa privada. A consciência contemporãnea exige
políticas minerárias compatíveis com os princípios do
desenvolvimento sustentável, políticas estas capazes de
harmonizar os interesses econômicos e a manutenção da
qualidade de vida, especialmente nas regiões mineradoras.

Adequar o ordenamento jurídico nacional e
estadual a essas novas realidades é o grande desafio que
aguarda o Poder Legislativo e a sociedade que ele representa.

Abrimos este painel na esperança de que o
presente encontro possa sugerir caminhos e alternativas para
que a vocação minerária deste Estado se afirme cada vez mais
como fator de progresso, capaz de abrir, para a nossa gente,
os horizontes do autêntico desenvolvimento econômico e social.

Muito obrigado!

21
Discurso proferido na

solenidade de comemoração do
Dia Mundial do Meio Ambiente

(1216193)
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A paz entre os povos e boas condições de vida
no planeta: eis dois patrimônios da humanidade que é preciso
preservar a todo custo. Um e outro são tão frágeis quanto
preciosos e encontram-se, hoje, ameaçados por causas
diversas. Conservá-los é tarefa de toda a sociedade que deve
empenhar-se para que o desenvolvimento aconteça de forma
justa e harmônica, sem dar motivo à opressão de uma nação
por outra, nem à degradação ambiental, nem ã destruição
dos valores espirituais do homem.

Ao receber, com gratidão, a doacão dessa muda.
o Parlamento Mineiro a introduz no chão de minas como marca
da paz e da amizade entre os povos brasileiro e japonês. Que
a árvore se erga majestosa a simbolizar o compromisso de
nossa gente com a união entre as nações e com a preservação
da vida. Que, ao fincar-se em nosso solo. ela plante também,
no fundo dos corações, a consciência di importância da
convivência pacífica e do amor à terra.

Que este ato simbólico represente a esperança
de um mundo mais fraterno em que a civilizacio e o progresso
se façam dentro do respeito à natureza e aos valores humanos
fundamentais.
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22
Discurso proferido na abertura
da Audiência Pública Regional

da Macrorregião Alto São
Francisco (416193)



Abrimos, neste momento, com renovada
esperança, a Audiência Pública da Macrorregião Alto São
Francisco.

São finalidades básicas das audiências públicas
possibilitar a abertura de um canal direto de comunicação
entre os Municípios e a Assembléia e promover a efetiva
participação do povo na discussão dos problemas sociais,
econômicos e políticos do Estado.

A aproximação que intensificamos agora
começou com a própria Constituição Estadual em vigor e, em
tempos mais recentes, com o projeto Assembléia ON UNE,
pelo qual estendemos o nosso terminal de computador às
Câmaras Municipais, e deve tornar-se processo contínuo de
troca de informações, recolhimento de sugestões,
possibilitando a participação direta dos mineiros nas decisões
tomadas pelo Legislativo.

Todos os esforços de integração propostos pelo
Parlamento de Minas buscam a valorização do Município
como unidade administrativa básica e essencial, bem como a
desconcentração de poder, elementos, a nosso ver, essenciais
à construção da democracia.

É imprescindível salientar que a nossa principal
função aqui é a de ouvinte. Queremos ouvi-los para melhor
conhecer a realidade do povo que representamos.

Para facilitar nosso diálogo, permitimo-nos
esboçar um diagnóstico genérico dos principais problemas e
potencialidades desta macrorregião, com base em documento
elaborado pela consultoria legislativa da assembléia, o qual
será objeto de análise neste conclave. Temos a certeza de que,
ao final desta sessão, após ouvir as principais lideranças
locais, estaremos na posse de dados minuciosos e completos
sobre as mais importantes questões regionais, os quais virão
enriquecer o documento original.
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Começando pela estrutura produtiva
macrorregional, podemos dizer que, apesar de promissora,
ela necessita crescer muito ainda, e também modernizar-se.

A agropecuária, sua principal atividade
econômica, respondeu, na década passada, por 43% dos
empregos e 34% do PIB. No setor, destaca-se a agricultura,
com nível de mecanização e pauta produtiva diversificados. A
produção de trigo na região é a maior do Estado, e o Município
de Patos de Minas, em particular, destacado produtor nacional
de milho.

Neste ponto, fazemos questão de lembrar a Festa
Nacional do Milho desTe município, uma das feiras agrícolas
mais importantes do Estado, se não do País, e muito
significativa para esta macrorregião, porque síntese da sua
vocação agrária.

Com relação à indústria, constatamos que até
anos atrás encontravam-se, aqui, apenas 6% dos
estabelecimentos de Minas Gerais, e o valor da produção não
passava de 3,5 do total do Estado. No conjunto, entretanto,
existem empresas manufatureiras dinâmicas, com sólida
tradição no mercado brasileiro.

Somando a produção dos diversos setores, são
obtidos números muito modestos: o PIB regional contribuiu,
na década passada, com apenas 3,6% do total estadual.

A situação do ensino é muito semelhante à do
Estado e à do País. O 1Ç grau consegue atender a 80% da
população que vai dos 7 aos 14 anos. Situação muito diferente
ocorre no 2 2 grau, que consegue atingir apenas 11% dos
jovens de 15 a 19 anos de idade. Mais crítico ainda está o
ensino universitário, que não consegue atender a mais que 2
alunos em cada 1.000 habitantes. Entre todas as
macrorregiões, esta, infelizmente, é a que registra menor
número de matrícula nos cursos superiores.

Na área da saúde, a rede assistencial caracteriza-
se pela baixa complexidade operacional. Integram-na 88
centros e 88 postos de saúde, 9 serviços especializados e 42
unidades odontológicas. Já a rede hospitalar, em separado,
caracteriza-se por unidades de pequeno porte, com o agravante
de não haver nenhum grande hospital em toda a macrorregiâo
e, mais grave ainda, 22 municípios não dispõem de qualquer
espécie de atendimento hospitalar.

A uma capacidade de atendimento restrita e
deficitária somam-se as más condições de saneamento básico
da macrorregião. De todos os domicílios urbanos, pouco mais
de 1/3 dispunha de sistema de água e esgotos, conforme dados
relativos aos anos 80, oferecidos pela Fundação João Pinheiro.
De todas as residências urbanas e rurais, 34.469 não
dispunham sequer de fossa asséptica.

Por outro lado, O censo do IBGE de 1991,
registrou que apenas 2,08% dos domicílios urbanos e 15,58%
dos rurais eram rústicos e improvisados. Por esses dados,
concluímos que o déficit habitacional do Alto São Francisco é
um dos menores do Estado.

Boa infra-estrutura viária - BR-040, BR-365,
BR-262 e BR-359 - liga esta macrorregião a outras partes do
Estado e do País. Nas microrregiões Mata da Corda e a oeste
do lago da barragem de Três Marias, pode-se perceber,
contudo, déficit apreciável de rodovias. Os dois ramais
ferroviários existentes, que podiam ampliar, em muito, a
capacidade de transporte, encontram-se, atualmente, em
precárias condições de funcionamento.

Analisando esses dados, concluímos que a
macrorregião apresenta disparidades notáveis. Ao lado, por
exemplo, de municípios como Bom Despacho, Carmo do
Paranaíba. Patos de Minas, Lagoa da Prata e PiTJ-í, que figuram
entre os 1.000 mais ricos do País, estão outros que se alinham
entre os menos desenvolvidos. É responsabilidade de todos,
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administrações estadual e municipais, legisladores, forças
produtivas, lideranças locais e comunidades lutar para
superar tais disparidades e contradições possibilitando um
progresso harmônico e equilibrado.

Temos a consciência de que o sucesso depende
da colaboração de cada um. Por isso, conclamamos à ação
todos os segmentos sociais dos vários municípios aqui tão
bem representados, pois entendemos que, sem a participação
popular, as nossas mais importantes iniciativas perdem a
finalidade.

Em nome do Legislativo mineiro, cabe-nos
agradecer à administração municipal, à Câmara dos
Vereadores e aos demais setores que emprestaram seu
indispensável apoio à realização desta audiência pública.

Ao passarmos a palavra ao coordenador dos
trabalhos, queremos reafirmar nossa crença no fato de que o
caminho para a democratização do processo decisório no
âmbito estadual e para a implementação de medidas realistas
e corajosas que concretizem nossos sonhos de
desenvolvimento e paz social está no estreitamento das
relações entre o Legislativo e a Sociedade.

Muito Obrigado!

23
Discurso proferido por

ocasião da inauguração da
cantina da Aslemg (15/6/93)
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Temos a satisfação de entregar hoje ao snossos
funcionários esse novo espaço, quem vem atender a antiga
reivindicação e solucionar um problema que se agrava a cada
dia.

A Mesa anterior já se mostrara preocupada com
a inadequação da cantina e iniciata esforços para oferecer
resposta definitiva a uma quetão que pedi amedidas urgentes.
Ao assumirmos a Presidência da Casa, em união com os
colegas que dividem conosco a responsabilidade pela direção
da instituição, deliberamos dar continuidade às iniciativas
dos que nos antecederam, Nossas preocupações encontraram,
imediatamente, eco na sensibilidade dos demais membros da
Mesa da Assembléia, que reconheceram as condições precárias
e até mesmo insalubres em que funcionava a cantina da Casa.

O antigo espaço era não só inadequado mas, há
muito, insuficiente, pois o preço razoável e a boa qualidade
da alimentação atraíam um número crescente de servidores
a cada dia.

Hoje, de modo concreto, estamos reafirmando,
por meio dessa obra, nosso cuidado com o bem-estar daqueles
que nos proporcionam, no cotidiano, o indispensável apoio
ao desempenho de nossas tarefas.

Nossas atenções voltam-se, de forma especial,
para os que são mais atingidos pelas dificuldades econômicas
da hora presente e que compõem a clientela mais fiel e assídua
de nossa cantina.

Queremos enfatizar que nossa ação não se
desenvolveu de forma paternalista. Nesse empreeendimento,
contamos com a efetiva participação da ASLEMG. Aliás,
cumpre ressaltar que a entidade vem realizando um trabalho
notável em defesa dos interesses dos associados e tem diso
valiosa aliada em nossos esforços pela promoção humana
integral dos servidores desse poder.
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Finalizando, queremos cumprimentar os
funcionários da Assembléia Legislativa por mais esta
conquista, lembrando-lhes que a profissionalização e a
valorização dos quadros funcionais da instituição increvem-
se entre nossas mais importantes prioridades.

Discurso proferido na abertura
da Audiência Pública Regional

em Juiz de Fora (1616193)
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Dando seqüência ao ciclo de audiências públicas
regionais que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais programou para este semestre, declaramos aberta a
presente reunião, congregando representantes do poder
legislativo e lideranças da sociedade da Zona da Mata, para
que, num trabalho cooperativo, realizemos um levantamento
criterioso da problemática socioeconômica da região.

Seu objetivo é o estreitamento de laços entre
sociedade civil e poder político, fator decisivo para a
consolidação da dinâmica democrática, principalmente em
estados de espaço geográfico extenso e de características
sociais e geográficas complexas, como ocorre no território de
Minas Gerais.

A par disso, as audiências públicas regionais
têm o sentido de descentralizar a ação legiferante da
Assembléia, interiorizando os debates de problemas que
interessam e afetam diretamente ao mineiro que vive fora da
Capital.

Acima de tudo, as audiências representam um
largo passo no sentido de aumentar a atuação do povo no
processo político do Estado, ativando o exercício da cidadania
e ampliando o foro de debates que constitui a essência do
regime democrático.

Realizando estas reuniões itinerantes pelo
interior de nossas Minas Gerais, deixa a Assembléia sua
postura estática, para adotar uma nova forma de se aproximar
do povo, sentir o povo, conviver com o povo.

A par de desigualdades naturais, peculiares a
cada região, notam-se também, em nosso Estado, gritantes
desigualdades originárias de um processo de desenvolvimento
caótico, destituído de planejamento global e de continuidade
ao longo tempo.

As audiências públicas pretendem deflagrar, a
partir de estudos da realidade concreta de cada região, a

133



implementação de uma política de justiça interregional, de
tal forma que os frutos do processo de desenvolvimento
alcancem a todas as regiões, dentro de suas reais
potencialidades e necessidades, proporcionando aos mineiros
a esperança efetiva de dias melhores.

A Zona da Mata passa a se integrar, a partir de
hoje, neste programa do Legislativo mineiro, que busca iniciar
uma nova era na história política de nosso Estado. Esta região
tem dado a Minas e ao Brasil uma contribuição inestimável
para o seu desenvolvimento, ao longo dos tempos. O seu café,
o seu gado, a sua indústria têm sido fatores decisivos para o
progresso do Estado e do País. Suas escolas e faculdades
diversas têm contribuído para o desenvolvimento de todos os
ramos das ciências e das artes nacionais.

Não obstante toda a tradição histórica e o
potencial econômico e humano, a Zona da Mata, também,
tem seus problemas, necessidades e carências.

Por isso, estamos hoje nesta grandiosa cidade
de Juiz de Fora, indiscutivelmente o centro e o coração da
Zona da Mata, a "Manchester Mineira", por onde pulsa todo o
vigor e o dinamismo da vida regional.

Agradecemos o apoio decisivo de todos aqueles
que contribuíram para a concretização deste histórico evento.
As Prefeituras, às Câmaras Municipais e às lideranças diversas
que trabalharam pelo êxito desta audiência pública os nossos
mais reconhecidos agradecimentos.

Por fim, nosso muito obrigado a Custódio Matos.
companheiro e colega. Deputado eficiente e prefeito eficaz,
credor de nossa permanente admiração.

Discurso proferido na
assinatura de contrato para

restauração da Praça
Carlos Chagas (17/6/93)

25
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As metrópoles brasileiras sofrem hoje de um mal
crônico: a falta de maiores espaços dedicados ao lazer e à
convivência das pessoas. Na medida em que a geografia
urbana foi-se amoldando ao império do automóvel como meio
de transporte, as áreas conviviais foram, aos poucos, cedendo
lugar às vias de escoamento do tráfego. A especulação
imobiliária, por sua vez, encarregou-se do resto da tarefa.
transformando as cidades em ambiente hostil ao homem,
ocupado por máquinas, concreto e poluição.

Consciente desse fenômeno e certa de que é
preciso devolver as praças ao povo, a Assembléia Legislativa
iniciou ações visando à recuperação da Praça Carlos Chagas,
talvez a maior de nossa Capital. Ela é um trecho privilegiado
de Belo Horizonte em que o lazer convive com a religião e com
as manifestações políticas. Historicamente, transformou-se
em palco de grandes concentrações populares em prol das
mais diversas causas e reivindicações.

Em sintonia com os propósitos de abertura cada
vez maior às expressões da sociedade, o Parlamento Mineiro
procedeu a ampla consulta a comunidade usuária habitual
da praça para detectar-lhe os anseios. Providenciou, após o
devido procedimento licitatório, a elaboração de projetos
urbanístico e paisagístico. envidou gestões junto ao Governo
Federal para a obtenção dos recursos necessários à obra.

A Assembléia provocou ainda o estabelecimento
de cooperação entre o Legislativo, a Prefeitura de Belo
Horizonte, o Banco do Brasil e a Rede Globo para assegurar o
sucesso do empreendimento.

Neste momento, após libertar-se de entraves
burocráticos que não foram desejados por nós, a iniciativa
dá os primeiros passos para abandonar o papel e tornar-se
realidade concreta.

Temos a firme convicção de que, ao devolver ao
povo um espaço restaurado. reconduzido às suas primitivas
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Aqui em Divinópolis, ganha hoje continuidade o
ciclo de audiências públicas regionais que o Parlamento
mineiro está promovendo com o objetivo de estabelecer um
canal direto de comunicação entre o Poder Legislativo e as
diversas regiões deste Estado.

Comparecemos a este encontro certos de que a
Assembléia Legislativa, ao fazer-se itinerante, tornou-se
vanguardeira na busca da plena participação popular no
processo decisório estadual. O sucesso dos eventos anteriores,
traduzido concretamente no grande número de propostas
apresentadas pelos mais diversos segmentos sociais do Vale
do Jequitinhonha, do Alto São Francisco e da Zona da Mata,
comprova a receptividade da iniciativa e indica que o processo
das audiências públicas está definitivamente consolidado.

A presente reunião congrega os representantes
da Zona Metalúrgica e do Campo das Vertentes, macrorregião
que, no seu conjunto, constitui o que poderíamos denominar
de coração histórico, geográfico, econômico e cultural de
Minas.

Neste pedaço de nosso chão os bandeirantes e
mineradores plantaram esplendorosa civilização, ate ho1c
atestada pela riqueza barroca de nossas cidades históricas.
Aqui madrugou o ideal libertário quando a Inconficleiwia
Mineira lançou o brado do inconformismo contra os riihócs
da metrópole européia, os quais impediam a nosso povo
construir o seu próprio destino.

A região é síntese da força viva do labor e do
espírito criativo da gente mineira. Não foi por acaso que as-
capitais da província e do Estado foram plantadas neste espaco
privilegiado.

A extraordinária importância desta parte de
Minas, entretanto, não a isenta de problemas. O próprio
progresso que aqui se verifica tem um alto preço humano,
que faz da região o palco de sérias contradições econômicas e
sociais.
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As soluções? Elas existem. Mas devem ser
buscadas num trabalho cooperativo em que se unam a
comunidade e o governo.

Por isso, a Assembléia aqui chega para ouvir.
Aqui chegamos com a postura de quem quer alargar os canais
de participação do povo no processo de elaboração das
políticas governamentais. Convictos de que é chegado o tempo
de a democracia abandonar os discursos para encarnar-se
na prática do dia-a-dia, queremos descentralizar a discussão
política, de tal forma que a população seja levada ao exercício
pleno da cidadania e sinta, no contato direto com o órgão de
representação popular, que é hora de assumir nas mãos o
próprio destino.

As propostas que daqui se originarem, mesmo
que não integrem diretamente o orçamento do Estado, terão
influência decisiva no estabelecimento de prioridades e de
metas. Já é passado o tempo em que planos e decisões eram
tomados na solidão dos gabinetes. Estamos tornando
irreversível um processo pelo qual as comunidades vão
consolidando, na prática, o direito inalienável de determinar
o rumo das políticas estaduais de desenvolvimento e de ação
social.

Para que esse processo se consolide cada vez
mais, conclamamos todas as parcelas da sociedade local a
virem integrar esse nosso esforço para que a democracia possa
ser traduzida concretamente em progresso e em melhores
condições de vida para nossa gente. O sucesso desta iniciativa
depende do comprometimento de cada um de nós.

Aos prefeitos, vereadores, lideranças e a todos
aqueles que participaram da preparação deste evento.
queremos externar nossos mais sinceros agradecimentos.

27
Discurso proferido na abertura
da Audiência Pública Regional
do Triângulo e Alto Paranaíba,

em Uberlândia (2316193)
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Muito nos alegra ver reunidas, neste momento,
as mais legítimas lideranças da Macrorregião do Triângulo e
Alto Paranaíba. Prefeitos, Vereadores, Representantes de
Associações e entidades de classe, expoentes do ensino e da
cultura que aqui se fazem presentes dão-nos a confiança de
que estamos no caminho certo.

A sociedade não quer mais soluções prontas,
feitas sem sua participação. Ela deseja é tomar nas mãos o
próprio destino, escolhendo prioridades, manifestando
inconformismos, expressando criticas e denúncias.

Nossa gente exige voz e vez, não como concessão
ou favor, mas como direito legítimo.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
cônscia dessas realidades, deu início ao processo das
audiências públicas regionais. A Experiência é pioneira no
Brasil e traduz nossa vontade de superar a distância entre o
Legislativo e o povo. Por isso, pusemo-nos a caminho, na
esperança de que essa atitude nos colocaria mais perto das
necessidades e reivindicações de cada região. Mobilizamo-
nos para ouvir. Preparamo-nos para o diálogo, para o debate,
para críticas e até para contestações. Só uma coisa nos
assustava: a possibilidade de que nosso esforço não tivesse
ressonância e nosso convite não tivesse resposta.

Felizmente, a gente de Minas soube mostrar-se,
mais uma vez, à altura de suas tradições. Nossa convocação
foi atendida com entusiasmo, e o resultado veio sob a forma
de um número surpreendente de propostas. Quase todas
tocavam problemas fundamentais da comunidade. E tudo
faremos para assegurar que elas tenham influência decisiva
na formulação das políticas governamentais, a partir de uma
lei orçamentária realista e condizente com a vontade dos
mineiros.

Agora estamos diante do povo generoso e lutador
do Triângulo e Alto Paranaíba. Muitos vieram de longe,
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abandonaram seus afazeres, colocaram em segundo piano os
interesses pessoais para serem porta-voz da comunidade.

Aqui estão, ansiosos por falar, por mostrar-nos
uma face da realidade que só se conhece quando se
experimenta na própria pele.

Em nome do Poder Legislativo e em nome de
Minas, agradecemos a todos vocês por terem vindo. Temos a
certeza de que, a exemplo de ocasiões semelhantes, viveremos
momentos dos mais ricos de nossa vida política e
aprenderemos novas dimensões da prática democrática.

Com fé, coragem e sinceridade, atentos à verdade
e à justiça, enfrentaremos juntos os desafios que. no presente,
nos separam do futuro com que todos sonhamos.

Muito Obrigado!

Discurso proferido na abertura
da Audiência Pública Regional

do Rio Doce, em Governador
Valadares (2516193)
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Todos conhecemos a grave situação do País. O
Governo tenta amenizar a miséria e adiar o risco de convulsão
social por meio de ações emergenciais, como o programa contra
a fome. O recente programa de ação imediata introduz o
discurso da austeridade, numa tentativa desesperada de
restaurar a fé nos poderes públicos: essa fé abalada pelo
fracasso de sucessivos pacotes, pela conduta insensível das
elites, por uma inflação absurda, vergonhosa, assassina...

Entretanto, apesar da crise, da ganância e das
atitudes irresponsáveis de muitos, acreditamos que este País
tem solução. O fundamento dessa certeza está neste Plenário,
está em vocês que atenderam a nosso apelo e se dispuseram
a trazer para o presente encontro suas propostas,
reivindicações, protestos e denúncias. Enquanto houver
brasileiros capazes de adiar a satisfação de interesses pessoais
para servirem de intérpretes das angústias e aflições do povo,
o Brasil tem jeito. E, no Rio Doce, graças a Deus, tais pessoas
existem: aqui estão, ansiosas para dar voz aos anseios dessa
gente sofrida, mas forte, que faz da esperança o alimento para
a luta.

Essa é a sexta audiência pública regional.
Percorremos já boa parte do Estado. A cada encontro sentimo-
nos mais esperançosos. O investimento e o esforço estão
valendo a pena. As ricas lições que recebemos em cada sessão
mostraram-nos que o povo sabe onde está seu caminho e sua
redenção. O grande número de propostas realistas e
inteligentes que foram apresentadas nessas ocasiões deu-nos
a prova definitiva de que, sem ouvir a sociedade é impossível
governar.

Ao promover, de forma pioneira no Brasil, as
audiências públicas regionais, a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais quer diminuir a distância entre o poder e o povo.
Quer fazer valer o legítimo e sagrado direito de a comunidade
tomar em suas mãos o próprio destino. Quer mobilizá-la e
dar-lhe instrumentos para a participação na escolha de
prioridades e na elaboração das políticas de governo.
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É preciso que as propostas que aqui forem
apresentadas abandonem o papel e transformem-se em ações
concretas, sem isso teremos perdido nosso tempo.

Desde já comprometemo-nos a lutar ao lado dos
municípios, associações e entidades aqui representadas para
que as demandas que ora nos chegam às mãos passem a
integrar efetivamente os planos do governo e ganhem o terreno
da prática.

A partir desse momento, a Assembléia se faz toda
ouvidos. A todos desejamos um trabalho produtivo e fecundo.

Que fale o Rio Doce, que fale Minas Gerais!

29
Discurso proferido na abertura
da Audiência Pública Regional

da Região Noroeste.
em Montes Claros (3016193)
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O lançamento recente do Programa Nacional
contra a Fome trouxe a revelação dramática: 32 milhões de
brasileiros vivem em situação de indigência. É a miséria que
exclui da cidadania e dos benefícios da civilização mais de
um quinto de nossos compatriotas. Muito maior é o
contingente dos que sobrevivem na pobreza, com renda
familiar pouco maior que nada.

Na última década, nem as mágicas dos pacotes
nem as bravatas eleitoreiras foram capazes de nos livrar da
beira do abismo.

O verdadeiro mar de lama que cobriu a Nação
no passado recente fez o resto do trabalho para lançar-nos
na iminência da ingovernabilidade. Um País em que as elites
vivem como milionários do primeiro mundo enquanto a
maioria amarga um padrão de vida comparado ao das porções
mais atrasadas do planeta está prestes a desagregar-se.

Chegou a hora de o Brasil criar juízo. Não
podemos mais conviver com as gritantes desigualdades sociais
de hoje. Não podemos tolerar as disparidades regionais que
ofendem o bom senso e a justiça.

Repudiamos os que apostam no pior porque Ila()

admitimos renunciar à esperança. E esperamos porque veinu'-
à nossa frente esse plenário onde pessoas, consciente'- do
valor da própria força, continuam acreditando, apesar de 1 lIdo.
Vocês que trouxeram para o presente encontro as prt;is
e reivindicações, das comunidades e setores sociais que
representam: vocês que deixaram os afazeres pessoais p1rt
associarem-se à luta pelo desenvolvimento desta região e de
minas desmentem os pregoeiros do caos.

O Brasil tem jeito sim! E a solução passa
necessariamente pela participação popular.

Os caminhos serão apontados em encontros
como esses, em que nossa gente recupera o legitimo direito
de se fazer ouvir na formulação das políticas estaduais.
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Ao promover as audiências públicas regionais,
a Assembléia Legislativa de Minas Gerais abre um canal
privilegiado à participação. Queremos assim eliminar a
distância entre o legislativo e o povo.

Hoje, o Noroeste responde à nossa convocação.
NA Montes Claros das serestas e modinhas ouve-se uma nova
melodia: é a voz de nossa gente, despertando as consciências
que ainda não perceberam que o momento é decisivo, que
precisamos, mais que nunca, de coragem, firmeza e
responsabilidade.

A Experiência Das Seis Audiências Públicas
Anteriores Dão-nos A Certeza De Que Aqui Serão Formuladas
Propostas Fundamentais Para O Desenvolvimento De Nossas
Comunidades. Mas, elas devem ganhar o terreno da prática.
Por isso, reafirmamos, em nome do poder, o compromisso de
lutar ao lado dos municípios, associações e entidades que
compõem este Plenário, por um País melhor e mais justo e
companheiro para que o Estado tenha um orçamento que
represente fielmente as demandas das diversas regiões de
Minas.

Que o dia de hoje seja uma amostra do que o
povo pode fazer por este País.

30
Discurso proferido ria abertura

da Audiência Pública
Regional do Sul de Minas.

em Poços de Caldas (2/7/93)
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Este encontro da Assembléia Legislativa com o
Sul de Minas, que se realiza nesta cidade - síntese do
desenvolvimento sustentado, que é Poços de Caldas, assinala
um novo momento nas relações entre o Poder Legislativo e os
cidadãos de Minas Gerais.

De fato, as audiências públicas que estamos
promovendo nas oito macrorregiões do Estado apontam para
um modelo inteiramente inovador no processo de elaboração
das leis, na medida em que os deputados vém buscar, na
fonte legítima das bases municipais e regionais. os dados e
informações que irão influir diretamente no processo
legislativo.

Da mesma forma. as propostas c sugestões aqui
apresentadas serão submetidas ao crivo das comissões
permanentes da Assembléia e à Secretaria de Planejamento.
subsidiando a elaboração do orçamento estadual e orientando
o Poder Executivo na seleção de prioridades para investimentos
públicos no Estado.

As audiências públicas constituem, portanto,
uma real abertura do Governo mineiro as demandas da
sociedade, cumprindo uma norma fixada pela Constituição
mineira, que aprovamos, com ampla parlicipacão popular.
em 1989.

É uma iniciativa inédita no âmbito legislativo,
destinada, sem dúvida, a descentralizar o processo político-
administrativo do Estado, democratizando a tomada de
decisões e fortalecendo os elos entre o Legislativo e sociedade.

Acreditamos, sinceramente. que estamos
lançando, com as audiências públicas, as bases de um novo
modelo de administração pública. Exatamente porque um dos
fatores que agravam a crise política do País reside no
distanciamento entre o cidadão e o centro do poder, entre
aquele que paga o gasto público e aquele que deve prestar
contas desse gasto, entre aquele que vota e elege o seu
representante e aquele que, uma vez eleito e no exercício de

157



um mandato público, tem o dever de dizer o que faz e como
exerce essa delegação da confiança popular.

Aí está - e todos sabem disso tanto quanto nós -
o grande dilema que se apresenta à democracia brasileira,
dilema que se define na baixa taxa de credibilidade de nossas
instituições públicas.

Precisamos, no entanto, para o bem do País,
romper e vencer a distância que existe entre sociedade e Estado
no Brasil. Há poucos dias, dizíamos nós que o Estado, como
instituição, divorciou-se das legítimas aspirações populares
em nosso País, tornando-se uma espécie de "ação entre
amigos" ou de feudos controlados rigidamente pela burocracia
estatal.

As audiências públicas promovidas pela
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que culminam hoje
em Poços de Caldas, passando antes por Teófilo Otôni, Juiz
de Fora, Governador Valadares, Divinópolis, Uberlândia, Patos
de Minas e Montes Claros, têm o claro objetivo de romper
esse fosso que separa o Estado da sociedade.

Muitos dirão que essa iniciativa, em si mesma,
seria insuficiente para estabelecer a desejável aproximação
entre cidadania e poder. Evidentemente, concordamos com
isso, mas também observamos que este é o primeiro momento
de um processo que deve continuar sua expansão, que deve
multiplicar-se em novas e reiteradas demonstrações de
interação entre o Estado e a sociedade.

A grande verdade é que a sociedade brasileira,
hoje, caminha à frente do Estado nacional. Apesar da
dimensão da crise que enfrentamos - de uma crise que abateu
a esperança sempre generosa de nosso povo -, há espaços
para o progresso e o desenvolvimento em numerosas regiões
do País, quase sempre sob o comando e a inspiração de
lideranças da sociedade civil.

Poços de Caldas e a dinâmica região sul-mineira
testemunham a capacidade de que dispõem as diferentes

forças sociais quando estão mobilizadas para enfrentar os
desafios do desenvolvimento.

Apesar das disparidades que ainda existem, dos
bolsões de pobreza que ainda subsistem, temos nesta terra
um claro exemplo do Brasil que dá certo, que faz do presente
um claro compromisso de trabalho ria construcão do tempo
futuro.

Aqui estamos. portanto, para ouvir, mas aqui
estamos, sobretudo, para afirmar um novo momento de
construção da democracia em nosso País, em que todas as
vozes devem ser ouvidas e acatadas, em nível elevado de
respeito às diferentes visões de nossa realidade política.
econômica e social.

O Poder Legislativo, Queiram Ou Não Queiram
As Vozes Autoritárias Que Pretendem Ser Donas Das Verdades
Todas, E O Poder Democrático Por Excelência, Que Reúne,
Sob Seu Teto, Todas As Correntes Partidárias E Ideológicas.
Cada parlamentar soma, em seu mandato, a vontade de
milhares e milhares de eleitores, que Lhe outorgaram o direito
de exercer a representação popular.

Por isso queremos, com a realização das
audiências públicas, aproximar o Legislativo da cidadania
consciente, para que, assim fortalecido, possa ser instrumento
da vontade popular e das mudanças sociais, políticas e
econômicas que nossa sociedade reclama e exige.

Por fim, queremos agradecer a todos os que aqui
se encontram, prefeitos, vereadores, secretários, lideranc as
de entidades e de segmentos comunitários, representantes
da imprensa, e, em especial. ao Prefeito de Poços. Luiz Antônio
Batista, e ao Presidente da Câmara, Ronaldo Junqueira. pelo
apoio que emprestaram à viabilização deste evento.

Agora, fale Poços de Caldas. fale Sul de Minas!

Muito Obrigado!
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31
Discurso proferido na abertura

dos trabalhos da Escola do
Legislativo (518193)



A Escola do Legislativo nasceu no interior de um
esforço para que o poder se fizesse contemporâneo de uma
sociedade em constantes mudanças. Sua criação partiu da
iniciativa de nosso antecessor, Deputado Romeu Queiroz.
Consciente da importância do empreendimento, ao
assumirmos a presidência da Casa, nós o inscrevemos entre
nossas prioridades.

Ninguém mais duvida do papel decisivo do
conhecimento, da pesquisa e da reflexão no desenvolvimento
de países, instituições e empresas. Hoje, a casa do povo investe
nesses setores, na certeza de colher, como resultado, o
aperfeiçoamento do processo de representação popular.

A Escola tem como objetivo oferecer suporte
conceitual às atividades do poder. Visa, ainda, à Constituição
de um repertório de informações para subsidiar a elaboração
legislativa. A complexidade do mundo moderno não mais
permite o sucesso de uma prática parlamentar fundada
exclusivamente na percepção empírica da realidade. A técnica
mão pode impor-se à legitimidade democrática e á
sensibilidade do político. Todavia, o homem público tem, hoje,
de valer-se das aquisições científicas para garantir mais
eficácia a sua atuação. Por isso, queremos colocar o
instrumental de um saber metódico e sistemático a serviço
da defesa dos interesses populares.

Outro objetivo a ser perseguido é avançar em
direção à profissionalização cada vez maior de nossos
servidores. É preciso que eles se capacitem, cada vez mais,
para o perfeito desempenho de suas funções, como a teoria
sem a prática é vazia e esta última, sem a primeira, é cega, a
escola optou por acolher, entre seus princípios básicos, uma
associação entre esses dois aspectos, que são, na verdade,
complementares.

Num universo político, econômico e social em
constante mutação, a missão do poder legislativo não tem
como desenhar-se precisa e definitivamente. A consciência
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dela será aprofundada por parlamentares e servidores na
medida em que assumirem a tarefa de repensar. A cada
instante, o papel do parlamento à luz de circunstâncias
históricas que se renovam constantemente. Para assegurar-
nos a inserção nesse dinamismo, nada melhor que este espaço.
Tornando-se lugar privilegiado de reflexão, troca de
informações e criação de conhecimento, a escola nos permitirá
melhor identificação com a missão do legislativo a cada
momento.

Ao abrir os trabalhos desta escola, queremos
agradecer aos que se somaram a nossos esforços para torná-
la possível, ela nos coloca mais uma vez na vanguarda e
promete ser peça importante no processo de atualização e
aperfeiçoamento institucional.

Conclamamos todos os envolvidos no projeto
para que nos ajudem, pelo trabalho sério e consistente, a
consolidá-lo definitivamente.

Muito obrigado!

32
Discurso proferido na Reunião

Especial em homenagem ao 750
Aniversário do Colégio Batista

Mineiro (1218193)
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Sempre na vanguarda, sem medo de inovar, o
Colégio Batista Mineiro ousou as mais modernas práticas
pedagógicas, inspirando mudanças importantes nos próprios
hábitos educacionais de Minas. Mantendo-se á frente de seu
tempo, o educandário o fez, porém, com a seriedade de quem
se sabe responsável pela formação de pessoas.

Hoje, o nome da escola está consolidado como
uma das grandes instituições de ensino de 1 9 e 2 2 graus, já
se preparando para atuar também em 39 grau, com o instituto
superior de filosofia e ciências sociais aplicadas, esse será,
certamente, mais um empreendimento vitorioso, oferecendo,
em breve, à comunidade, a possibilidade de formação de
profissionais competentes e comprometidos com os valores
cristãos.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais
reconhece, neste momento, os muitos méritos do Colégio
Batista Mineiro, que, há 75 anos, vem promovendo.
incessantemente, em nossa sociedade, uma reforma de
consciências, sem a qual não há desenvolvimento autêntico
nem paz duradoura.

Por isso, na pessoa da atual diretoria e do corpo
docente, queremos estender a gratidão da gente de Minas a
todos aqueles que, desde a fundação do estabelecimento.
construíram, em nosso Estado, esse valioso patrimônio
cultural, educacional e humano.

Muito Obrigado!

33
Discurso proferido no Primeiro

Ciclo Nacional de Debates
sobre a Revisão Constitucional

(12/8/93)
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Um bom texto constitucional é referência
obrigatória e intrumento indispensável para a defesa do Estado
democrático de direito e para a construção de uma sociedade
livre, justa e solidária.

Ninguém negaria, hoje, os avanços obtidos pela
Assembléia Nacional Constituinte de 1988 e as virtudes de
uma lei maior que nos ajudou a superar crises gravíssimas,
sem que fossem sequer arranhadas nossas instituições
democráticas.

Todavia, não há obra humana perfeita. a norma
não é imune ao movimento da história. Mostrou o constituinte
sua sabedoria ao inserir, na própria Constituição da
República, dispositivo prevendo sua revisão.

Segmentos cada vez maiores de nossa sociedade
manifestam preocupação com as imperfeições do texto
constitucional vigente; imperfeições que. no dizer de muitos,
fazem do Brasil um país ingovernável.

Se, porém, a revisão constitucional parece
oportuna e mesmo necessária, é preciso, a todo custo, evitar
que ela se torne escrava dos interesses de grupos insaciáveis
de riqueza e de poder. É preciso que ela se faça em consonância
com os interesses maiores da nação e em beneficio de toda a
gente brasileira.

Para se atingir esse objetivo, um só é o caminho:
a ampla mobilização do povo, para que, participando
ativamente do processo revisional, seja pela apresentação de
propostas e sugestões, seja pelo acompanhamento atento dos
trabalhos parlamentares, cada brasileiro possa exercer sua
cidadania e tornar-se co-responsável pelos destinos do Brasil.

Em todas as ocasiões, Minas madrugou em
defesa da democracia. Por isso, esta Casa não poderia ficar
ausente do processo que em breve terá início. Ainda mais
que, num futuro próximo, seremos chamados a rever a
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Constituição Mineira, para adequá-la às mudanças efetuadas
na lei máxima da república.

Neste momento, a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais dá início a um projeto que se desenvolverá em
duas etapas. Na primeira, que agora começa, será estruturada,
em sintonia com o povo das gerais, a contribuição deste poder
para a revisão da Constituição Federal. Na segunda,
cuidaremos do texto de nossa própria lei fundamental.

Para ambas as etapas convocamos o povo, a
sociedade civil organizada, as lideranças deste Estado, a fim
de que, num verdadeiro mutirão cívico, possamos colaborar
na produção de um texto que abra novos horizontes para os
brasileiros.

Queremos, desde já, augurar aos participantes
deste encontro, e dos que se seguirão a ele, dias de fecundo
trabalho.

Esta Casa agradece aos expositores e a todos os
presentes a presteza e o interesse com que atenderam a nosso
convite.

34
Discurso proferido na solenidade

de entrega do relatório das
audiências públicas regionais ao

Secretário de Estado do
Planejamento e Coordenação

Geral (1718193)
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A Assembléia Legislativa de Minas Gerais sempre
se destacou na qualidade de guardiã e fiel cumpridora dos
mandamentos constitucionais. A realização das audiências
públicas regionais, entretanto, teve um sentido muito maior
que o de simples obediência às disposições da Lei maior. A
iniciativa encontrou-se inserida num processo mais amplo,
em que o Parlamento mineiro busca multiplicar os canais de
comunicação com a sociedade, num grande movimento de
abertura à participação popular.

Entendemos que a democracia só abandona o
âmbito abstrato das liberdades formais, para tornar-se
concreta e operante, quando se estabelece uma parceria
fecunda entre governantes e governados.

A classe política toma cada vez mais consciência
de que o povo não quer mais ser tutelado em seus interesses.
Ele quer, sim, conquistar a maioridade plena, o exercício total
da cidadania, de modo a assegurar a sua participação na
tarefa de formular planos e estabelecer prioridades.

O ideal democrático, em nossos dias, repudia
qualquer forma de paternalismo e quer traduzir-se em relações
de co-responsabilidade pelos destinos do Estado.

Por isso, esta Casa fez-se itinerante e foi dialogar
com a população em cada uma das oito macrorregiões em
que se divide o território mineiro. Partiu ao encontro um
conhecimento mais perfeito de nossa realidade, de nossas
potencialidades e carências.

Foi uma jornada memorável, que exigiu dos
parlamentares e do corpo funcional que apóia as atividades
do poder extraordinária dedicação. Desse empreendimento,
saímos renovados, mais mineiros, mais solidários com a luta
de nossa gente.

Não podemos deixar de agradecer a cada
coestaduano a resposta pronta à iniciativa desta Casa. Aos
prefeitos e vereadores, às lideranças de cada município, às
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associações e aos cidadãos que são os maiores responsáveis
pelo sucesso das audiências públicas expressamos nosso
reconhecimento pelo muito que fizeram em prol de mais esse
passo rumo à perfeição democrática.

Aos nobres pares, agradecemos terem percorrido,
junto conosco, os caminhos da terra de tiradentes, apoiando-
nos e sustentando-nos o ãnimo a cada desafio e a cada
dificuldade.

Aos funcionários da Assembléia, somos gratos
pelo apoio pronto e eficaz que nos ofereceram.

Neste momento, o Legislativo, investido de suas
funções institucionais, faz-se caixa de ressonância dos anseios
da sociedade e encaminha ao Executivo as propostas que nos
foram confiadas pelos mineiros. Trata-se de um documento
escrito pelo coração e pela sabedoria daqueles que
experimentam, no dia-a-dia, o peso dessa realidade complexa
e desafiadora que se chama Minas Gerais.

Nele, cada parágrafo, cada linha tem a
autoridade emanada dos que os escreveram: os autênticos
responsáveis pela história e pela riqueza desta terra.

Temos a firme confiança de que o Governador
Hélio Garcia, conhecedor profundo da alma de nossa gente,
democrata convicto que se fez apóstolo do diálogo e do
entendimento, não deixará sem resposta as reivindicações do
povo das gerais. É com esse ânimo que lhe encaminhamos,
por intermédio do Secretário Paulo Paiva, do Planejamento e
Coordenação Geral, o produto de nossos melhores esforços,
almejando que, da aliança entre o Legislativo, o Executivo e a
comunidade, possam surgir dias melhores para os mineiros.

Muito Obrigado!

35
Discurso proferido ria reunião

para receber o Dr. Roberto
Mangabeira Unger

(17/8/93)
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Esta Assembléia, preparando-se para oferecer sua
contribuição ao processo de revisão da Constituição da República
e consciente de que terá a missão de rever também o texto
constitucional do Estado de Minas Gerais, tem a satisfação de
receber hoje o Professor Roberto Mangabeira Unger.

O insigne doutor é brasileiro, carioca, tendo
passado grande parte de sua vida nos Estados Unidos da
América. Lá estudou e construiu uma das mais brilhantes
carreiras universitárias. O professor Roberto Mangabeira
Unger doutorou-se em direito pela Universidade de Harvard.
Ao contrário das tradições daquele grande centro universitário
americano, que só concede a titularidade aos doutores muitos
anos após a defesa da tese, o ilustre conferencista galgou a
posição de titular logo após doutorar-se, tamanha foi a
repercussão de sua tese nos meios acadêmicos. Levando-se
em consideração que as instituições de ensino e pesquisa
norte-americanas são rigorosas em seus critérios e
parcimoniosas em elogios, o rápido reconhecimento dos
méritos do professor Roberto Mangabeira Unger é, por si só,
o indício de sua elevada competência e da excepcional
qualidade de sua obra. Ocupando a cadeira de teoria social,
política e jurídica da Universidade da Harvard, ele tem
desenvolvido um trabalho de grande valor, reconhecido
mundialmente.

Hoje ele nos vem trazer inestimável colaboração
na forma da conferência sobre "Revisão Constitucional e
Construção da Democracia no Brasil". Teremos assim a
palavra do analista lúcido, do teórico iluminado, do cientista
arguto que, exatamente por ter a necessária distância crítica
da cena histórica e política brasileira, pode trazer-nos lições
de grande valor.

Com os agradecimentos desta Casa e de toda a
gente mineira ao professor que tão gentilmente atendeu a
nosso convite, passemos logo a ele a palavra para que melhor
possamos usufruir do brilho de sua inteligência, de seus vastos
conhecimentos e de sua visão privilegiada sobre a política
nacional.
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36
Discurso proferido na Reunião

Especial em homenagem ao
4W Aniversário da Telemtg

(18/8/93)
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investiu em tecnologia de ponta, com o uso da fibra ótica e a
inauguração das centrais digitais, buscou soluções originais
e criativas. A uma só vez oferece à sua diversificada clientela
serviços muito sofisticados e opções práticas que atendem às
necessidades das comunidades mais carentes.

Assim, ao mesmo tempo em que atende às
demandas das elites produtivas, a TELEMIG democratiza o
acesso à comunicação, interiorizando e estendendo às classes
sociais de menor renda os serviços telefônicos básicos.

Tudo isso se tornou possível a partir de uma
gestão empresarial dinâmica e moderna, que investe forte no
patrimônio humano da instituição e desenvolve programas
de qualidade ao nível do primeiro mundo.

Por todos esses motivos, esta Presiclôneja une-
se aos mineiros para expressar aos diretores e funcionários
da empresa nossa admiração e nossos agradecimentos.

Muito Obrigado!

37
Discurso proferido na Reunião

Especial em comemoração ao
Dia cio Garçom (1918193)
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Esta Presidência associa-se à homenagem que
o povo mineiro, por meio de seus representantes nesta Casa,
presta hoje à categoria dos garçons.

Gostaríamos de ressaltar, na oportunidade, a
importância econômica desses profissionais, como agentes
de produção de riquezas no âmbito de uma atividade que tem
feito a prosperidade de inúmeras nações do primeiro mundo:
o turismo, indústria sem chaminés que mobiliza capitais
imensos em países desenvolvidos. Entre nós, nem os poderes
públicos nem a iniciativa privada, salvo raras e honrosas
exceções, despertaram para o imenso potencial turístico do
Brasil. Para falar só de Minas, a exuberância de nossa
arquitetura barroca, a qualidade das águas minerais e a
riqueza do folclore mineiro bastariam para multiplicar divisas
e imprimir outro dinamismo à economia do Estado.

A índole hospitaleira de nosso povo fez com que
aqui fosse inata a vocação para as ocupações ligadas ao
turismo, entre as quais destaca-se o oficio de nossos
homenageados. Contamos com um considerável contingente
de excelentes garçons, muitos servindo além das fronteiras
de minas ou do Brasil. Formados em escolas como as do
SENAC ou preparados pela prática e pela experiência do dia-
a-dia, cumprem, com dedicação e competência, o seu papel.
Tomam-se, freqüentemente, a principal atração da Casa.
Asseguram aos estabelecimentos onde trabalham clientela fiel
e assídua.

O reconhecimento da importância social e
humana da categoria é unânime, e, nesse momento, esta
Assembléia reúne-se para reafirmá-lo. Mas só isso não basta.
E preciso que a sociedade transforme esse reconhecimento
em providências concretas que abram novos horizontes e
incentivem o exercício da profissão. Valorizá-los com ações
efetivas que lhes dêem condições de viver dignamente, com
salário justo para seu trabalho, e de aperfeiçoar seus
conhecimentos e habilidades. eis o que se faz cada dia mais
necessário.
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Estamos certos de que essa valorização só virá
no dia em que os garçons forem considerados peças
fundamentais de uma indústria turística florescente.

No dia de hoje queremos cumprimentar a todos
aqueles que, na tarefa cotidiana de bem servir, vão tornando
mais conhecidas a cortesia e a cordialidade mineiras.

De forma especial, somos gratos aos garçons que
se desdobram para servir a esta Casa.

A todos expressamos nosso compromisso de
lutar por melhores dias para essa categoria, que, por seus
muitos méritos, é credora do reconhecimento concreto por
parte da sociedade.

Muito Obrigado!

RLL

Discurso proferido ria Reunião
Especial em comemoração aos
40 anos do jornal "O Debate"

(24/8/93)
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Comemoramos hoje, com grande alegria, os 40
anos de circulação, do jornal "O Debate". Escola de jornalistas
por onde passaram expoentes da imprensa nacional, suas
páginas sempre estamparam o melhor da política, dos esportes
e da vida econômica deste Estado. Graças ao pioneirismo e
ao espírito de luta de Oswaldo Nobre e de seus seguidores
Eduardo Nobre e Luíza Maria Maia Nobre, o jornal sobrevive
há quatro décadas, na prática de uma imprensa ética e sadia,
comprometida com nosso povo e com nossas tradições.

Neste aniversário histórico, "O Debate' vem
oferecer ao povo mineiro um valioso presente: o prêmio
Qualidade Minas, que representa um poderoso incentivo á
adoção, entre nós, de uma filosofia gerencial que já assegurou
o êxito de grandes e sólidos grupos econômicos.

A instituição desse prêmio foi um dos grandes
acontecimentos do mundo empresarial mineiro, em 1993. Os
programas de gestão para a qualidade total foram responsáveis
pelo sucesso de inúmeras instituições do primeiro mundo.
Sua implementação pelos segmentos mais avançados de
nossas elites produtoras significa um importante passo para
colocar-nos no ritmo da modernidade. Eles são a respo-da
para garantir mercado para nossos produtos. nunu
conjuntura de competição acirrada. Qualidade total sinilu
o estabelecimento de novas relações na cadeia trabaflo
produção-consumo. A consideração do trabalhador como r

humano integral transcende sua mera inserção passiva no
processo produtivo, para torná-lo parceiro. Assim, ele sc
à instituição na busca do ideal de perfeição. no contexto dc
um novo modelo de empresa, capaz de superar desaho dc
tempos difíceis.

Distinguindo as lideranças empresariais
mineiras que se colocaram na vanguarda do processo de
modernização, o prêmio é um estímulo aos empreendedores
desta terra, para que sigam o exemplo eloqüente de nossos
homenageados de hoje.

191



Ao encerrarmos esta reunião especial, queremos,
em nome do povo de Minas, cumprimentar os idealizadores
desse evento, que, pela importância e oportunidade, já pode
ser considerado um dos principais acontecimentos de nosso
calendário anual.

Manifestamos, ainda, nossos parabéns aos
vencedores do Qualidade Minas em seu primeiro ano de
instituição. O mérito dos ganhadores é tanto maior quanto
melhor conhecemos a competência, a seriedade e o rigor da
comissão científica que os escolheu.

Estendemos nossos cumprimentos a todos os
concorrentes desse certame de capacidade e tino empresarial,
ao mesmo tempo em que conclamamos as elites econômicas
mineiras para que se coloquem na liderança da mobilização
para a retomada do crescimento nacional.

Nesse instante decisivo para os destinos de
Minas e do Brasil, o trabalho, a ousadia, a qualidade e a
competência são a solução capaz de recolocar-nos no caminho
seguro do desenvolvimento.

39
Discurso proferido na Reunião

Especial destinada a ouvir o
Dr. Antônio Aureltano Chaves de

Mendonça e o General Antônio
Carlos de Ancirada Serpa, que

discorreram sobre a prtvatização
da Petrobrás (2618193)
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"O petróleo, meus senhores, é uma substância
que tem a singular propriedade de não permitir que se converse
calmamente a seu respeito." A frase é de San Tiago Dantas e
reflete bem o tom polêmico que historicamente acompanha
as dicussões sobre o assunto.

Já em 1937, Monteiro Lobato, nacionalista
extremado, afirma, por intermédio de um dos seus
personagens, a sua convicção a respeito da existência do óleo
negro em território brasileiro.

Por volta de 1951, acirrava-se o debate. Num
clima de grande emoção, os contendores lançavam uns aos
outros as acusações de entreguista e comunista.

Há exatos 40 anos, a Lei n° 2.004. de 3 de
outubro de 1953, criava a Petrobrás. Foi uma expressiva
vitória dos que defendiam o monopólio estatal na exploração
dos recursos petrolíferos.

O monopólio da União ganhou força de norma
constitucional pelo artigo 177 da Constituição da República.

Nos últimos 40 anos, muita coisa mudou.
Alterou-se a importância estratégica do petróleo, com a busca
de combustíveis alternativos. Apesar disso, o chamado "ouro
negro" continua tendo um grande peso na economia nacional,
o que pode ser visivelmente constatado em épocas de crise
como a do golfo pérsico.

Por outro lado, as próprias relações
internacionais sofreram alterações significativas, com o fim
da guerra fria e com a dissolução do bloco soviético.

O conflito leste-oeste foi substituído pelas
divergências entre os interesses dos países desenvolvidos e
os das nações do terceiro mundo.

O desenvolvimento das telecomunicações e da
informática mudou o próprio conceito de fronteira.
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Na economia, a constituição de grandes grupos
multinacionais criou uma nova realidade: o capital sem pátria,
cioso apenas dos próprios interesses.

A derrocada dos regimes socialistas fortemente
estatizantes trouxe à baila a discussão sobre o papel do estado
na economia e sobre a oportunidade e os limites da intervenção
estatal na vida econômica. O liberalismo voltou à ordem do
dia.

Num tal contexto, a discussão de temas como o
monopólio estatal sobre o petróleo assume relevante
importância. Coincidentemente, esta assembléia a promove,
atendendo a requerimento do Deputado Ibrahim Jacob, na
passagem do aniversário de criação da Petrobrás.

Participam deste debate, dispensando maiores
apresentações, o Dr. Antônio Aureliano Chaves de Mendonça.
grande líder político e técnico de reconhecida capacidade, e
o General Antônio Carlos de Andrada Serpa. São dois mineiros
ilustres, dignos representantes do patrimônio moral e cívico
desta terra.

Antes de passar-lhes a palavra, queremos
agradecer-lhes a pronta atenção dada ao convite para esta
reunião.

M
Discurso proferido ria abertura

do Seminário Legislativo
"Moradia: Alicerce da

Cidadania" (3018193)



O futuro do parlamento no ocidente depende
de sua abertura para as necessidades concretas da
comunidade.

A cada dia cresce nossa convicção de que a
democracia do terceiro milênio terá, entre os pilares que a
sustentarão, o fortalecimento de uma parceria entre o
legislativo e a sociedade.

Nesse sentido caminha a Assembléia de Minas.

Os dois últimos seminários legislativos, o Minas
Terra e o Saneamento é Básico, consolidaram esses eventos
como lugar preferencial para a decisão de temas conjunturais.

Hoje, esta Casa, representantes de órgãos do
Poder Executivo, e mais de três dezenas de entidades e
movimentos civis organizados unem-se com o objetivo de
promover a mobilização social em tomo do grave problema
da moradia. Esperamos, como resultado, elementos e
propostas que orientem as ações legislativas e executivas para
o setor.

O Papa João Paulo II expressou a preocupação
da Igreja com a falta de moradia afirmando que "... aqueles
que não têm casa constituem uma categoria de pobres ainda
mais pobres, que devem ser ajudados por nós."

De nossa parte, estamos conscientes de que a
Casa é o suporte indispensável ao desenvolvimento sadio da
família. Ela é o lugar onde se devem formar os alicerces morais
e afetivos do indivíduo. Um núcleo familiar sem teto é família
mutilada, exposta às conseqüências da promiscuidade e da
desagregação.

No Brasil, faltam entre 10 a 12 milhões de
habitações. Nesse quadro dramático, Minas mostra um déficit
que chega a 965 mil moradias. Hoje as forças vivas deste
Estado unem-se para reverter a situação.

Nesse sentido. o atual seminário é uma iniciativa
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que. somando-se a outras como a campanha da fraternidade
de 1993, dá-nos razões concretas para manter a esperança
em dias melhores.

Gostaríamos de ressaltar que o presente
encontro vem sendo preparado há aproximadamente três
meses. A fase preparatória contou com a participação dedicada
de parlamentares e de representantes de entidades e
movimentos civis organizados. Tivemos ainda o apoio do corpo
técnico desta Assembléia.

A todos queremos agradecer e manifestar nossa
certeza de que, a exemplo dos eventos anteriores, o seminário
moradia: alicerce da cidadania terá resultados muito positivos,
que reverterão em melhores condições de vida para a gente
mineira.

Acreditamos que mais uma vez se manifestará
fecunda a parceria entre esta Assembléia e a sociedade.

41
Discurso proferido rio

encerramento do Seminário
Legislativo "Moradia: Alicerce

da Cidadania" (219193)
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marginalizadas pelo processo econômico e condenadas, em
conseqüência, à subcidadania: meninos de rua, índios,
presidiários, negros e pobres em geral. São as vítimas
preferenciais dos grupos de extermínio, dos linchadores e dos
esquadrões de vingança, como aconteceu, há poucos dias,
na cidade do Rio de Janeiro. Sabemos que em outras
localidades e regiões do país ocorrem fenômenos semelhantes,
configurando-se, em algumas delas, ameaças à própria ordem
pública.

As disparidades sociais e os desequilíbrios
regionais que estigmatizam a vida brasileira resultam da opção
por um modelo de crescimento que, embora tenha
modernizado o país, excluiu milhões de brasileiros de
benefícios sociais. Mesmo experimentando, até o início dos
anos 80, uma das maiores - senão a maior - taxa de
crescimento do ocidente, o Brasil assistiu, ao mesmo tempo,
a uma profunda deterioração da qualidade de vida do seu
povo, cujas condições materiais de vida atingiram índices
comparáveis a alguns dos países mais miseráveis do planeta.
Uma poderosa concentração de renda nas mãos de parcela
ínfima da população condenou a grande maioria à pobreza e
ao desemprego. Tudo isso, aliado a uma política habitacional
que, embora bem formulada, desviou-se completamente das
suas finalidades, não sendo capaz de impedir o déficit
habitacional de cujos números assustadores estamos tomando
conhecimento neste encontro.

A solução desse grave desequilíbrio está na
implementação de políticas públicas capazes de corrigir as
distorções do sistema econômico. Impõe-se a adoção de uma
política econômica estrutural, capaz, ao mesmo tempo, de
gerar empregos e distribuir melhor a renda, integrando ao
mercado milhões de brasileiros que se encontram privados
de condições mínimas de sobrevivência digna. Enquanto esses
setores da população não auferirem ganhos compatíveis com

as suas necessidades - inclusive a de moradia - as políticas
habitacionais estarão condenadas a gerar expectativas que
não serão atendidas.

Temos certeza de que as propostas apresentadas
nesses três dias, a partir de uma reflexão séria sobre a questão
da moradia no Brasil, representam uma contribuição
inestimável para que a sociedade brasileira repense a questão,
buscando corrigir as distorções e criar condições para que
milhões de brasileiros que não têm onde morar e viver tenham
direito a um beneficio básico do progresso e a uma condição
imprescindível para o exercício da plena cidadania.
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A Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem
empreendido, nos últimos tempos, ações com o objetivo de
estreitar os laços entre a instituição e a sociedade. Entre essas
iniciativas, destacam-se a realização de audiéncias públicas
nas oito macrorregiões do estado e a implementação do Projeto
Assembléia "on une". Este último coloca a tecnologia de ponta
na área da informática a serviço da democracia, abrindo novo
e importante canal de comunicação entre o poder e o povo.
Até o presente momento, tivemos já a oportunidade de
inaugurar terminais que põem mais de duas dezenas de
importantes municípios mineiros em contato direto com o
legislativo estadual. Recentemente, inauguramos terminais
na Câmara Municipal de Belo Horizonte e na Secretaria de
Estado do Planejamento. Por meio deles, a comunidade pode
acompanhar de perto a ação parlamentar e o processo
legislativo, tendo acesso fácil e rápido às matérias em
tramitação na Casa. Assim, o parlamento mineiro faz-se
totalmente transparente e se oferece à fiscalização por parte
da população. Os representados de todas as regiões do Estado
passam a ter um conhecimento direto da ação de seus
representantes.

Mas não é só. Via de mão dupla, o Assembléia
"on line" propicia também ao cidadão a oportunidade de
encaminhar à instituição sugestões e demandas que irão
subsidiar o processo de elaboração das leis. Além disso,
colocamos à disposição da sociedade nossos principais bancos
de dados.

Neste instante, entra em operação o terminal
instalado no clube de diretores lojistas. Entre as várias
solicitações que nos foram feitas, elegemos como prioritária a
do CDL, em atenção e reconhecimento ao muito que a entidade
tem feito pelo desenvolvimento econômico e social e de Minas
Gerais. A inauguração de hoje tem também o sentido de uma
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convocação por ela, estamos conclamando os empresários
mineiros do setor a uma participação cada vez mais ativa nos
esforços da Assembléia Legislativa para construir para a gente
mineira um futuro melhor de trabalho, paz e prosperidade.

Muito Obrigado!

43
Discurso proferido na Reunião

Especial em homenagem à
memória do Prof. Hilton Rocha

(22/9/93)
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Casa de líderes, a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais reverencia a memória de um grande líder.
Ninguém jamais soube, como o Prof. Hilton Rocha, aglutinar
forças em torno das boas causas e dos mais nobres combates.

Em página inspirada, o filósofo comparou as
horas de vida do homem estudioso com a duração da luz de
uma vela. São duas ilhas de luz, disse o pensador, a iluminar
uma dupla treva: a da noite e a do espírito.

Neste conturbado fim de século, são muitas as
escuridões, numerosas as cegueiras. Para nosso consolo,
porém, Deus suscita, de tempos em tempos, mentes
iluminadas que, como a vela, deixam-se consumir, para
estabelecer, em meio a tantas noites, uma clareira de luz e
um prenúncio de auroras.

Ser acadêmico "é haver-se integrado uma vida
inteira com aqueles que sofrem, que pedem nossa caridade,
as nossas luzes e o nosso apoio, porque crêem em nós".

"É haver alegremente oferecido nosso repouso e
nosso lazer, às horas de vigília, de estudo e de preocupação
entre os males que amofinam".

"É lutar contra a endemia que solapa e
inferioriza, na ãnsia comum de recuperar o homem brasileiro,
de cuja redenção cultural e física depende realmente a
redenção da pátria".

Com essas palavras simples e sábias, o insigne
mestre traçou o roteiro de sua própria vida. Não o fez,
certamente, por vanglória, mas para mostrar caminhos à
multidão de discípulos e admiradores de sua vasta obra.

Como a chama que ilumina e, ao iluminar,
crepita e dança, feliz por consumir-se em luz, Hilton Rocha
deixou que o espírito transbordasse em páginas belíssimas
de saber e de delicadeza ímpar, legítimas expressões de sua
paixão pelo ser humano e de sua aguda sensibilidade social.
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Contra a cegueira da ignorância, ele foi o claro
farol da ciência, consumindo-se em incontáveis horas de
estudo e de pesquisa.

Contra o materialismo e o utilitarismo que
extingue, nos jovens corações, o fogo do ideal, ele foi o que
soube crer e sonhar. Acalentou sonhos tão vividos que se
tornaram reais pelas mãos da mais ardente fé: é a herança
que nos legou, sob a forma de fiéis discípulos, do Instituto
Hilton Rocha e da Fundação que também leva seu nome.

Contra a escuridão do egoísmo e da
insensibilidade, acendeu luzeiros de amor, alimentados pelo
seu coração imenso e inesgotável.

Contra as trevas do preconceito, clareou as
consciências, mostrando que a verdadeira cegueira é doença
da alma, e não do corpo.

Um dia, Deus o fez nascer no sul de Minas, bela
terra onde o sol e as cores fazem a festa de todo o dia. Parece
que o Altíssimo dizia: olha, Hilton, como ver é bom! Leva aos
homens luz para os olhos e para o espíritos!

Por mais de 80 anos de vida, 60 de profissão,
ele cumpriu esse destino grandioso. Esse pareceu-nos um
tempo tão curto para usufruirmos de sua presença.

O espírito, porém, não morreu. Ele prossegue
vivo na obra do mestre, inspirando seus continuadores. A
lição de Hilton Rocha, plantada de forma concreta no meio
das montanhas de Minas, ainda leva ao mundo uma palavra
de fé e solidariedade.

Muito Obrigado!

44
Discurso proferido rio Semtnáno

"Licitações, Contratos
Administrativos e Sanções
Penais e Administrativas

(26/9/93)
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Em muito boa hora, a Secretaria de Estado de
Assuntos Municipais promove, com a participação da
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração,
do Tribunal de Contas e da Assembléia Legislativa, o presente
seminário. Devemos ressaltar ainda que apóiam o evento mais
de uma dezena de instituições, entre as quais contam-se
órgãos públicos, entidades de ensino superior e associações
de municípios.

Há muito tempo, o Decreto-Lei 2.300 mostrava
sinais de fragilidade. A forma de decreto-lei denunciava que
ele era um produto do autoritarismo e que nascera, portanto,
sem a chancela de legitimidade conferida pelo debate e pela
participação popular. Sua incapacidade de coibir abusos e
fraudes em processos licitatórios estava mais que provada.

No passado recente, a sociedade brasileira
mostrava sinais de inconformismo diante dos freqüentes
escândalos que cercavam concorrências maculadas por vícios
diversos. A atitude do povo diante da administração pública
era de descrença e suspeita. Pelos erros de alguns pagavam
todos: assim, mesmo o administrador escrupuloso, correto,
era alvo de desconfiança, por obra de uma lei que dava ensejo
a desvios e ilicitudes.

O Congresso Nacional, após quase dois anos de
trabalho sobre a matéria, elaborou a nova disciplina jurídica
dos processos licitatórios. O assunto é complexo e envolve
interesses diversos. Disso resultou a dificuldade que
acompanhou a elaboração da Lei 8.666, promulgada durante
este ano. Ela foi feita em meio a acaloradas discussões e traz
algumas inovações importantes. Entre as novidades, convém
ressaltar, estão pesadas penalidades para os fraudadores, o
que vem confirmá-la como resposta aos anseios de nossa gente
por moralidade e transparência na administração pública.
Sua clara intenção de moralizar e acabar com os desvios tem
uma conseqüência importante. Corretamente aplicada, ela
poderá restabelecer a confiança do povo no administrador
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público. Como toda lei, é evidente que sua aplicação à
realidade concreta poderá evidenciar a necessidade de
aperfeiçoá-la.

Toda norma nova exige um esforço especial para
ser corretamente compreendida e aplicada. E o caso da Lei
8.666, que rege matéria complexa e fundamental para o
sucesso de uma boa administração.

Por isso saudamos com entusiasmo a presente
iniciativa da SEAM. O parlamento mineiro sente-se honrado
em participar dela, consciente de sua necessidade e
oportunidade.

Na tarde de hoje, teremos a satisfação de ouvir
a Professora Maria Coeli Simões Pires, Secretária-Adjunta de
Assuntos Municipais, e o Professor Marcelo Leonardo,
Procurador da Assembléia Legislativa. Trata-se de profundos
conhecedores da matéria, profissionais que se dedicam com
competência e seriedade ao estudo do direito administrativo.
Além da experiência, possuem um vasto embasamento teórico.
que lhes permite falar com segurança sobre o tema.

Vamos, portanto, ouvi-los, na certeza de que nos
trarão preciosas lições.

45
Discurso proferido no Encontro

dos Novos Municípios
(2719193)
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De todos os quadrantes de Minas chegaram os
participantes deste seminário, em busca de elementos que os
auxiliem a promover o progresso de suas cidades. Sua
presença é já um sinal do elevado espírito público que os
anima e de seu interesse pelo bem-estar de seus concidadãos.
Por isso, esta Assembléia os recebe de braços abertos,
desejando-lhes que esses dois dias ofereçam respostas a suas
indagações.

Quando uma comunidade adquire o
amadurecimento político, económico e social que a torna capaz
de determinar os próprios destinos, surge, natural e justo, o
sonho de autonomia. Assim aconteceu com os 33 municípios
que se fazem presentes a esse encontro. Muitos deles tiveram
que adiar a realização de seus anseios por anos a fio, visto
que a última emancipação coletiva ocorreu no Estado em 1962,
há trinta anos atrás.

No ano passado. esta Casa foi o palco de ações
para realizar o desejo de populações que queriam traçar os
rumos da própria administração. O exame criterioso de 140
processos resultou na Lei n g 10.704, que emancipou 33 novos
municípios.

Essas comunidades, ao receberem a autonomia,
assumiram também pesadas responsabilidades. Administrar
numa época de crises e de recursos escassos é desafio
considerável. O presente seminário, fruto da cooperação entre
a Assembléia Legislativa, a Secretaria de Assuntos Municipais
e a Associação Mineira de Municípios, pretende oferecer às
novas administrações locais um momento de encontro que
possibilite a troca de experiências e a discussão das
dificuldades comuns enfrentadas pelos presentes, na
efetivação da autonomia conquistada.

Sempre defendemos a tese municipalista. A
descentralização administrativa é um imperativo dos tempos
modernos, sob pena de decisões tomadas em gabinetes
mostrarem-se depois totalmente inadequadas às necessidades
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locais. Mas descentralizar não é apenas transferir encargos e
responsabilidades. Torna-se necessária - isto sim - uma
cooperação intensa, contínua e sistemática entre as várias
instâncias de governo para o êxito de um projeto
descentralizador que se preocupe com o crescimento
socioeconômico harmônico das comunidades. Nesse sentido,
o governo do Estado vem desenvolvendo iniciativas com o
objetivo de proporcionar aos municípios mineiros o amparo
técnico e financeiro de que eles necessitam.

Esse seminário é uma oportunidade importante
para que os participantes reflitam sobre os princípios e
estratégias da administração pública moderna. de forma a
imprimir o máximo de eficácia a seu trabalho. É também um
momento em que poderão informar-se sobre o que o Estado
tem a oferecer em termos de recursos e de assistência técnica.
Assim, será incentivado o diálogo franco e aberto entre as
instâncias administrativas municipal e estadual. diálogo
absolutamente necessário para uma descentralização racional
e produtiva.

Desejamos, portanto, a todos uma participação
proveitosa neste evento para que, de uma integração de
esforços, nossas comunidades caminhem cada vez mais na
trilha segura do desenvolvimento e da paz social.

Muito Obrigado!

Discurso proferido ria solenidade
de inauguração de terminal do

Projeto Assembléia On Une
naMBR (7110193)
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A partir do momento em que o Poder Legislativo
reconquistou suas prerrogativas essenciais, a Assembléia de
Minas sentiu a necessidade da construção de um novo modelo
de prática parlamentar. O povo havia ido às praças para
reivindicar eleições diretas em todos os níveis. Havia
acompanhado, com interesse nunca visto, os trabalhos da
Assembléia Nacional Constituinte. Tendo experimentado as
virtudes da democracia, os brasileiros exigiam, cada vez mais,
a oportunidade de participar das decisões.

Consciente dessa realidade, o legislativo mineiro
elegeu a abertura à comunidade como o caminho para a
renovação do exercício da representação popular.

Iniciamos então um processo de abertura de
múltiplos canais de comunicação com a sociedade, na certeza
de que o futuro do parlamento repousa na parceria com o
povo. E nesse contexto que se situa o Projeto Assembléia "on
Une". Até hoje, a informática tem sido um instrumento
poderoso a serviço do desenvolvimento econômico. Utilizam-
na instituições bancárias, empresas, órgãos públicos e
sindicatos. A informatização é responsável ainda pelo avanço
da pesquisa científica e das mais diversas tecnologias. A
Assembléia de Minas quer colocá-la a serviço da causa
democrática, tornando-a canal privilegiado de contato entre
a instituição e a sociedade. Num mundo em que informação é
sinônimo de poder, torna-se necessário democratizar o acesso
a ela, sob pena de se alimentar uma nova e perversa forma de
tirania.

Por meio do Projeto Assembléia "on une",
pretendemos oferecer à comunidade o acesso a nossos bancos
de dados, especialmente aos que se referem à legislação
mineira e às matérias em tramitação no legislativo estadual.
Objetivamos ainda criar uma via de comunicação de mão
dupla. Por meio dela, o povo poderá encaminhar a seus
representantes propostas e sugestões que alimentarão a ação
parlamentar.
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O Assembléia On Line atende hoje a todas as
regiões de Minas por meio de terminais instalados nas cidades-
pólo do Estado. atende ainda a órgãos públicos e entidades
de classe.

Nesse momento, é com satisfação que
inauguramos mais um terminal, desta vez, em uma empresa
que se alinha entre as grandes responsáveis pelo
desenvolvimento da terra mineira.

Ao respondermos à solicitação da M.B.R., temos
a certeza de estar contribuindo para estreitar os laços entre o
Legislativo e a sociedade, consolidando a parceria deste Poder
com o povo.

1%
Discurso proferido ria formatura
da primeira turma da Escola do

Legislativo (13110193)
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Neste momento, a Escola do Legislativo oferece
à casa e à comunidade os primeiros resultados. Trata-se do
coroamento de um esforço conjunto que coloca, mais uma
vez, a Assembléia de Minas na vanguarda entre suas
congêneres.

O Brasil vem experimentando, nos últimos anos,
profundas e aceleradas transformações. A sociedade, no centro
de uma crise econômica e social sem precedentes, reivindica
participação cada vez maior nas grandes decisões nacionais.
Cobra, por outro lado, da administração pública, respostas
prontas e eficazes.

As instituições que não se adequarem a essas
realidades estão fadadas a sucumbir ao peso das pressões
sociais: serão atiradas ao limbo da história e expostas à
execração popular.

Consciente desses fatos, o Legislativo Mineiro
desenvolveu, na última década, um processo de mudança
em sua cultura. A sociedade quer um novo parlamento, mais
ágil, enxuto em suas estruturas, transparente e eficaz.

Nesse contexto, cresce a importância da
preparação técnica de nosso corpo funcional. Por isso,
inscrevemos, entre nossas prioridades, o desenvolvimento de
uma política funcional centrada no mérito e na capacidade
profissional do servidor, uma política que ofereça a todos,
democraticamente, a oportunidade de crescimento e
realização. Esse espírito é incompatível com qualquer tipo de
paternalismo. Ele exige, isso sim, que se dê a oportunidade a
cada um de desenvolver seus potenciais e mostrar seu
desempenho.

Por isso nos entusiasma tanto a escola do
legislativo. Ela é um instrumento importante não só de
capacitação profissional, mas também de mudança da cultura
da casa.

Nossos funcionários, ao proporcionarem apoio
adequado às atividades parlamentares, estão contribuindo

229



para o aperfeiçoamento da instituição. Estão trabalhando pela
causa da democracia, na medida em que tornam possível ao
legislativo oferecer à sociedade a resposta por ela cobrada. É
preciso que a consciência da importância da missão de cada
um de nós seja uma constante a acompanhar o
desenvolvimento da cada tarefa.

Àqueles que hoje concluem este primeiro curso
da Escola do Legislativo queremos externar nossos
cumprimentos. Vocês são o resultado de mais um passo da
casa rumo aos novos tempos. Que o seu esforço sirva de
estímulo e exemplo aos seus colegas e mostre a todos a
necessidade de um constante aperfeiçoamento.

Queremos também cumprimentar a diretoria da
escola e o corpo docente que, pelo trabalho competente,
comprometido com a filosofia institucional, ofereceram um
curso sério e de qualidade.

A todos queremos reiterar nosso compromisso
com mudanças que assegurem ao legislativo mineiro sua
posição de vanguarda na valorização de seus funcionários e
na defesa da causa de nosso povo.

IE
Discurso proferido no Ciclo

Nacional de Debates sobre a
"Liberdade de Imprensa"

(14/10/93)
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Dizia Rui Barbosa que, entre todas as liberdades,
a de imprensa avulta como "a mais necessária e a mais
conspícua", cabendo-lhe "a dignidade inestimável de
representar todas as outras". E o grande político e
jurisconsulto não economizava na ênfase: "não se suprime
uma liberdade, senão para ocultar a ausência das demais, e
estabelecer em torno dos governos ruins o crepúsculo favorável
à comodidade dos tiranos".

É das mais oportunas a discussão que se realiza,
neste momento, em vários pontos do país, sobre a chamada
"lei de imprensa". Não hesitamos em afirmar que a Lei n
5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que regula a liberdade de
manifestação de pensamento e de informações no Brasil,
tornou-se um diploma legal inteiramente anacrônico. Além
de não expressar os valores e os ideais dos nossos
concidadãos, ela vai de encontro às convicções democráticas
dos que vêem no autoritarismo um obstáculo ao progresso
moral e social dos povos.

O Projeto de Lei ora em tramitação no Congresso
Nacional, poderá vir a substituir com inegável vantagem a lei
em vigor, até mesmo porque, surgido no âmbito do Poder
Legislativo, está aberto às sugestões de todos os interessados,
para ser expungido de imperfeições e aprimorado em todos
os seus dispositivos.

O papel da imprensa na construção e na
consolidação da democracia brasileira tem-se destacado em
vários momentos da história nacional. Para ficar apenas nos
anos mais recentes, recorde-se a sua extraordinária
contribuição para mobilizar a sociedade à época da campanha
pelas eleições diretas, na ocasião da eleição do Presidente
Tancredo Neves, ou quando da renúncia do Sr. Fernando
Colior à suprema magistratura da Nação. Entre nós, a luta
pelo fortalecimento da democracia tem encontrado nos
veículos de comunicação um fator decisivo. O peso dessa
história faz agigantar-se a responsabilidade dos profissionais
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do setor perante uma sociedade cada dia mais consciente da
própria cidadania.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de
Minas Gerais, o Centro de Cronistas Políticos e parlamentares
de Minas Gerais e a Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
ao promoverem a discussão sobre a liberdade de imprensa,
estão certos de contribuir para a busca dos caminhos que a
sociedade deseja trilhar. Abre-se um espaço importante para
que os representantes da mídia do Estado e do Pais, estudiosos
da área de comunicação, autoridades e cidadãos debatam
livremente questões de interesse vital para a sociedade.

No momento em que a sociedade brasileira se
envolve no processo de revisão constitucional, buscando
adequar a Constituição em vigor às necessidades do Estado e
da Nação, esperamos que se delineiem, a partir das discussões
aqui realizadas, contribuições significativas ao exercício da
liberdade de manifestação do pensamento e da informação.
no território nacional.

A profissão de fé na liberdade de expressão. que
tem na imprensa falada, escrita e televisionada um dos seus
maiores símbolos, é o melhor antídoto contra as tentações
autoritárias. É uma resposta vigorosa e positiva contra as
insinuações que às vezes ganham o noticiário. propaladas
por mentes insensatas, sobre a possibilidade de interrupção
na normalidade democrática. A opção da liberdade - e o mundo
contemporâneo está a nos ensinar isso todos os dias - é um
gesto de ousadia, que implica a aceitação dos riscos a ele
inerentes. É fruto da meditação e da ação madura. que só os
corajosos são capazes de empreender. Debater a liberdade de
imprensa é tratar de todas as demais liberdades por ela
representadas, como notou Rui Barbosa, e é esse fato que dá
à presente reunião a sua grande importância.

A exposição que se seguirá está a cargo do
Deputado Francisco Pinheiro Landim, natural do Estado do
Ceará. Dono de extensa folha de serviços prestados ao seu

Estado e ao País, o Deputado que nos honra com a sua
participação na reunião de hoje foi vereador por Fortaleza,
prefeito, deputado estadual, vice-líder e, posteriormente, líder
do PMDB e do Governo Tasso Jereissati, substituindo, depois,
na Câmara Federal, o atual Governador do Ceará, Ciro Gomes.
É atualmente o Vice-Presidente da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara Federal,
onde tem a responsabilidade de relatar a lei de imprensa e de
coordenar a discussão sobre telefonia celular e privatização
do sistema TELEBRÁS.
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Discurso proferido ria abertura
do Seminário "Águas de Minas"

(18/10/93)



A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais promove, juntamente com 53 instituições nacionais,
estaduais e municipais, o Seminário Águas de Minas. É uma
oportunidade privilegiada em que esta Casa abre a discussão
sobre a legislação, os aspectos institucionais, a gestão e os
usos múltiplos dos recursos hídricos.

Os temas serão amplamente debatidos nestes 4
dias de trabalho conjunto. Queremos, a partir de uma reflexão
atenta, contribuir para a adoção de uma política que assegure
o uso múltiplo racional e sustentável dos recursos hídricos.

A moderna tecnologia já nos permite observar
este planeta à distância. Vista do espaço, a terra é o planeta
azul. Mais de 70% de sua superficie é coberta pelas águas,
incluindo-se, aí, o gelo dos pólos. Tal visão nos dá a falsa
percepção de que os recursos hídricos são inesgotáveis. É
uma percepção ilusória. A água potável compatível, em
qualidade e quantidade com as necessidades de um planeta
com mais de 5 bilhões de habitantes, é limitada e mal
distribuída. Isso provoca carência ou escassez em muitas
regiões.

A Comissão Mundial da ONU sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento chama a atenção dos governos
para a importância da proteção das reservas de água doce.
No século )OU, as disputas provavelmente serão pela água, e
os conflitos entre as nações, se ocorrerem, serão pela posse
das reservas desse precioso liquido e não mais pelo petróleo.

Se o Brasil é carente de alguns importantes
recursos minerais, como o petróleo, o carvão e o cobre, por
exemplo, tal não acontece com a água. Em que pese sua
relativa deficiência na região do polígono das secas, ela é
recurso abundante ou suficiente nas demais. Não obstante,
não há abundãncia ou suficiência que resista ao uso
desordenado, predatório, conflitante e irresponsável, imposto
aos recursos hídricos brasileiros.
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O desmatamento desordenado e a inexistência
de práticas eficientes de conservação dos solos são
responsáveis pela turbidez e pelo assoreamento dos cursos
d'água. Como agravante, quase todas as cidades e indústrias
lançam seus esgotos diretamente nos rios, sem nenhum tipo
de tratamento. A situação é agravada pelo uso indiscriminado
dos agrotóxicos, pela lavagem de minérios e por uma variada
gama de agressões aos ecossistemas aquáticos.

Os conhecimentos científicos e tecnológicos de
que dispomos são suficientes para a manutenção das nossas
reservas hidrícas em qualidade e quantidade compatíveis com
as necessidades, mantendo-se as condições básicas para que
a natureza sustente seu ciclo hidrológico, com um mínimo de
impactos adversos.

O desafio que se nos depara é, pois, de ordem
política. Somente a decisão da adoção de práticas de
conservação de recursos hídricos, e de uso múltiplo
sustentável, possibilitará sua proteção para uso continuo
dessa e de futuras gerações.

É neste particular que a Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais está desenvolvendo um trabalho
pioneiro no Brasil. Precedendo às recomendações da
Conferência Mundial do Meio Ambiente - Rio 92, iniciamos,
em 21 de maio de 1992, um trabalho junto com as demais
Assembléias Legislativas dos estados que compartilham
conosco as áreas territoriais da bacia do Rio São Francisco.
Trata-se da comissão interestadual parlamentar de estudos
para o desenvolvimento sustentável da bacia do Rio São
Francisco - CIPE - São Francisco.

Vale lembrar, ainda, o aprimoramento do Projeto
de Lei n 9 807/92, que tramita na Casa e que dispõe sobre a
política estadual dos recursos hídricos. Trata-se de matéria
que recebeu a contribuição de vários órgãos, em especial, da
secretaria de estado de recursos minerais, hídricos e
energéticos. Por sua vez, encontra-se em tramitação na
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Câmara dos Deputados, projeto de lei que dispõe sobre a
política nacional dos recursos hídricos. A CIPE - São Francisco
foi convidada, em 29 de setembro próximo passado, a
apresentar sua contribuição ao substitutivo elaborado pelo
relator Deputado Fábio Feldman.

Portanto, é mais que oportuno o presente
encontro. E, no momento em que abrimos nossos trabalhos,
concitamos todos a meditarem sobre a grandiosidade da nossa
missão. É urgente procurarmos caminhos para uma legislação
eficiente, que possibilite o aproveitamento racional dos
preciosos recursos hídricos do Estado. Que o façamos, porém,
com uma visão holística, pois o ciclo hidrológico é planetário.
Se parte das águas aqui precipitadas provém de massas de
ar polares, um bom volume retorna para o sul. Mas as águas
de Minas partem também para o leste e para o nordeste.

Na eterna dependência e inter-relação do ciclo
hidrológico com a natureza, tenhamos o exemplo para
sabermos usufruir do recurso natural estratégico número um
deste planeta, compartilhando, conservando e protegendo-o,
para esta e as futuras gerações.

Finalizando, temos a honra de passar a palavra
ao coordenador dos debates, Deputado Eduardo Brás.
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Discurso proferido por

ocasião do encerramento do
Seminário "Águas de Minas"

(21110193)



Ao encerrarmos os trabalhos deste Seminário,
concluímos mais uma importante etapa no processo de
integração do Poder Legislativo com a comunidade. Temos
agora um precioso acervo de conclusões objetivas, um rico
subsídio para a elaboração do projeto de lei que deverá
estabelecer a política estadual de recursos hídricos, e uma
valiosa contribuição à discussão do tema, ao nível do contexto
nacional específico.

Os seminários legislativos têm-se revelado, com
efeito, um instrumento de fundamental importância, neste
momento histórico em que a instituição busca a consolidação
da retomada de suas atribuições constitucionais, ao
subsidiarem a ação parlamentar. Pois é através da
participação direta dos diversos segmentos sociais, no debate
dos complexos assuntos de interesse geral, que vamos
encontrar as soluções mais lúcidas para os graves problemas
da nacionalidade.

Ao lado de outras iniciativas semelhantes,
começamos, há alguns meses, a discussão do tema "Águas
de Minas". E, desde a estruturação da pauta, passando pelo
desenvolvimento dos trabalhos, esta Casa esteve sempre
aberta às entidades do setor, oferecendo seu espaço físico e
institucional para que os resultados deste esforço refletissem,
com fidelidade, o que pensa e o que deseja a sociedade. E
agora, ainda dentro dessa dinâmica de ação democrática, a
sociedade está convidada a continuar conosco, através da
comissão de representação, no acompanhamento da discussão
e da posterior implementação das diretrizes aprovadas.
Estamos certos de que. do prosseguimento dessa integração
de esforços, resultará um bem sucedido equacionamento dos
problemas atinentes à utilização, não apenas das Águas de
Minas, mas dos recursos hídricos nacionais. E, desta forma,
no momento em que a comunidade específica se mobiliza para
o décimo seminário nacional sobre este assunto, a realizar-se
em gramado, no Rio Grande do Sul, a partir do dia 7 de

hã
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A Assembléia Legislativa não pode ter medo,
porque esta Casa só funciona livremente, no encontro das
diferenças, quando são plenas as liberdades políticas, que
somente vigoram no regime democrático.

As forças democráticas querem o debate e o
esclarecimento, querem a informação e o direito à crítica, como
querem também o fortalecimento das instituições garantidoras
desses direitos.

Senhoras,

Senhores,

Este debate está sendo promovido pela
Assembléia Legislatriva exatamente em favor da participação
da cidadania nas decisões, dentro das regras democráticas.

Esta Casa tem buscado sempre, no campo de
sua atuação, oferecer resposta às demandas da população.
Propostas da Assembléia têm convergido para a solução dos
problemas trazidos ao seu exame, o que decorre, em grande
parte, de um franco e permanente diálogo com a sociedade.

Por isso, mais uma ves buscamos o empenho de
todos nessa discussão coletiva, de ânimo sereno e de coração
aberto, na busca sincera e decidida das melhores soluções,
sob a consciência de que é nossa tarefa, sobretudo, desenhar
o futuro.

A Assembléia não é, sozinha, nem poderia ser,
dona das soluções. Por isso, estes trabalhos contam com a
efetiva participação de representantes dos poderes, instituições
e entidades.

Participação que traz a este debate a certeza de
que haveremos de encontrar o caminho e a diração que a
sociedade aponta, sob o signo do equilíbrio e da sensatez dos
mineiros.
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Com essas considerações, declaro abertos os
trabalhos e devo entregar, dentro do espírito que rege este
encontro, a sua coordenação-geral ao professor e nosso mestre
Paulo Neves de Carvalho.

52
Discurso proferido por ocasião

da 5 Sessão de Reuniões
Ordinárias da CIPE-São

Francisco, em Recife (25111193)
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Em 21 de maio de 1992, instalou-se a Comissão
Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CIPE
- São Francisco.

Integram a comissão deputados representantes
das Assembléias Legislativas dos Estados de Minas Gerais,
Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, irmanados no esforço
de procurar soluções conjuntas para o desenvolvimento
sustentável dessa extensa bacia hidrográfica que
compartilham no território brasileiro.

Numa iniciativa inédita, a instalação dessa
comissão antecipou as recomendações da conferência de meio
ambiente e desenvolvimento das nações unidas, realizada em
junho de 1992, no Rio de Janeiro, quando o atual conceito de
desenvolvimento econômico foi duramente questionado em
favor de novos modelos que valorizem a qualidade de vida e o
manejo sustentável dos recursos ambientais.

À CIPE - São Francisco incumbe, pois. urna
missão de caráter pioneiro no Brasil. Partindo-se de urna
moderna política, cuja proposta é a reflexão sobre prolu udas
mudanças nos conceitos de proteção ecológica ('
desenvolvimento, procura-se o estabelecimento de novos
modelos de legislação e de gerenciamento conjunto de rcmirsos
naturais da bacia hidrográfica do Rio São Francisco.

No desenvolvimento dos trabalhos da CIPE ji
foram cumpridos 80% da nossa programação. Esta e a
penúltima sessão de reuniões originalmente prevista, devendo
a última ser realizada em Minas Gerais, em março de 1994.

Este retorno da CIPE à Assembléia Legislativa
de Pernambuco traz-nos a lembrança feliz de nossa primeira
reunião aqui em Recife, em 1992. Naquela oportunidade,
estudamos legislação e gerenciamento de recursos hídricos,

253



tema da mais alta relevância nacional e internacional. Aqui,
foram produzidas 13 emendas ao Projeto de Lei n 2.249/91,
em tramitação na Câmara dos Deputados, que trata da política
nacional de recursos hidricos. Foi uma grande contribuição
da CIPE ao projeto que, juntamente com outras,
proporcionaram ao relator, Deputado Fábio Feidman, a
redação de um substitutivo ao projeto original encaminhado
pelo poder executivo.

Em 29 de setembro último, a CIPE foi convidada
a comparecer à Câmara Federal para fazer uma exposição
sobre suas contribuições ao referido substitutivo,
oportunidade em que aquele relator teceu elogiosas
considerações ao trabalho e às contribuições recebidas da
cipe.

Numa rápida retrospectiva sobre os trabalhos
desta comissão interparlamentar, cumpre-nos lembrar a nossa
2 sessão de reuniões, em outubro de 1992, em Maceió,
quando foram discutidos o uso energético, o controle de cheias
e a questão dos barramentos e seus efeitos. Em nossa 3
sessão, em Petroliria e Juazeiro, em abril de 1993, estudamos
a política de irrigação para o Vale do Rio São Francisco.
Naquela oportunidade. a SUDENE abriu suas portas à CIPE,
convidando-nos a participar da elaboração do PAG-
NORDESTE. Estivemos em Salvador, discutindo, na
Assembléia Legislativa da Bahia, nossas propostas para a
elaboração do pag-nordeste e depois, em Recife, no dia 26 de
maio, encaminhando nossas reivindicações à SUDENE. Em
agosto, reunimo-nos com os nossos colegas de Sergipe,
estudando pesca e piscicultura, e. em 16 de setembro, a
convite da CODEVASF, estivemos em Brasília, para debater o
planejamento daquela empresa frente ao disposto no PAG-
NORDESTE.

Agora, estamos aqui novamente, usufruindo do
carinho e boa acolhida da Assembléia Legislativa de

Pernambuco, para estudarmos alguns temas da mais alta
relevância. Vamos, nestes dois dias, avaliar a navegação, o
turismo e a cultura no Vale do Rio São Francisco.

Estamos certos de que, mais uma vez, deste
encontro surgirão valiosas contribuições da CIPE ao
desenvolvimento sustentável do Vale do Rio São Francisco.

Muito Obrigado.
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Discurso proferido na abertura

do 1 Encontro Nacional de
Procuradores-Gerais e

Consultores-Chefes de Órgãos
Jurídicos das Assembléias

Legislativas (29111193)



O 12 Encontro Nacional de Procuradores-Gerais
e Consultores-Chefes de Órgãos Jurídicos das Assembléias
dos Estados, que temos a honra de declarar aberto neste
momento, objetiva, segundo seus organizadores, fomentar a
interação dos objetivos e das atividades das Procuradorias
ou Assessorias Jurídicas do Poder Legislativo dos Estados.

Mediante contatos periódicos, que se seguirão
certamente ao encontro de hoje, poderá ser melhor aferido o
engajamento desses setores de atuação decisiva para o
funcionamento autônomo das casas legislativas.

A institucionalização das Procuradorias
Legislativas é um fato imposto pela realidade contemporânea
da vida parlamentar. A existência de corpos jurídicos próprios,
para representar as Assembléias nas situações em que as
suas atribuições constitucionais são diferentes das atribuições
dos governadores, encontra justificação na lógica e no bom-
senso.

O "status constitucional das Procuradorias
Legislativas é reconhecido não apenas pela Constituição
mineira, mas também pelas Cartas Constitucionais dos
Estados do Acre, Amazonas, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Maranhão,
evidenciando o triunfo de uma tese que, há muito tempo,
vinha sendo defendida por próceres políticos e profissionais
do direito a serviço das Casas Legislativas.

Em face do disposto no o 5 9 do art. 128 da
Constituição de Minas Gerais, a função da Procuradoria-Geral
da Assembléia Legislativa vai além da representação do órgão,
para transformar-se na representação da pessoa jurídica do
Estado, na matéria de competência do poder legislativo ou da
administração deste. Vincula-se, assim, a competência da
Procuradoria-Geral a um conteúdo definido e decorrente da
própria competência constitucional do poder, não infringindo
a existência de poderes harmônicos e independentes, mas,
ao contrário, resguardando-os.
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Por outro lado, a tendência de aprimorar os
mecanismos de fiscalização e controle do poder legislativo
sobre o poder executivo aponta para a existência de um órgão
próprio de representação judicial, na estrutura do poder
legislativo, para o bom funcionamento do próprio estado.
Poderá acontecer, como previu há tempos um ilustre
procurador desta Assembléia, "que, em atividades que não
interessem ao poder executivo, o Estado, como pessoa juridica.
ou a Assembléia Legislativa, como órgão, tenha de comparecer
em juízo para fazer valer seus poderes em relação ao executivo.
Essa atuação será aprimorada se o legislativo dispuser de
corpo jurídico próprio e permanente, em lugar de ter de
contratar mandatários advocatícios, eventualmente,
alternativa essa que não condiz com o caráter continuo e
permanente da fiscalização e do controle, gerando trabalhos
eventuais e sem a consistência própria daquele que se organiza
dentro de um compromisso com a instituição parlamentar."

Não poderia ser mais oportuna, por isso mesmo,
a discussão ampla das questões próprias das procuradorias,
tais como a preservação da sua autonomia, posição
institucional, funcionamento e carreira dos procuradores. A
revisão da Constituição Federal repercutirá intensamente nos
textos estaduais, que deverão se ajustar às modificações da
Carta Magna.

Organizado intencionalmente, tendo em vista o
início do processo revisional, este conclave transformar-se-á,
temos certeza, em nascedouro de sugestões oportunas e
criativas, podendo vir a oferecer valiosos subsídios aos
trabalhos do congresso revisor.

Em nome da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, saudamos todos os procuradores e consultores
participantes deste encontro, esperando que, através da sua
contribuição, possa ser fixado o perfil definitivo de uma
atividade de extraordinária importância para o funcionamento
do Legislativo.

54
Discurso proferido na Reunião

Especial em homenagem à
Polícia Militar (30111193)
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Ao homenagear a Policia Militar de Minas Gerais,
esta Casa age em perfeita sintonia com os sentimentos da
gente mineira. Há muito, nosso povo aprendeu a estimar e
respeitar essa corporação, cuja existência se encontra
intimamente vinculada à história deste Estado.

A realidade de uma instituição não se cria ou se
aniquila por decreto. Ela é função dos valores que a entidade
soube cultivar, das tradições que consolidou, dos homens
que a fizeram e daqueles que sustentam sua existência no
presente.

Hoje, Minas reverencia uma das jóias maiores
de seu patrimônio moral. Os caminhos de nossa policia militar
confundem-se com a própria história mineira. Seus inícios
são contemporâneos das primeiras sementes de independência
que medraram nesta terra, fertilizada pelo sangue do alferes.
Seus ideais são ecos dos anseios de justiça e de liberdade
que moram na alma de nossa gente. Um passado de dedicação
e luta deu à corporação a densidade de monumento cívico
erguido em honra à disciplina, à ordem e aos valores
fundamentais da democracia. Seus quadros, originários de
todos os segmentos da sociedade, abrigaram nomes que fazem
a glória deste pedaço do chão brasileiro. De Tiradentes a
Juscelino, de Juscelino aos que constroem, na atualidade,
mais uma etapa da trajetória fulgurante da instituição, é pela
riqueza de seu elemento humano que ela mais se destaca
entre suas congêneres.

Por isso mesmo, quando. em 1965, Assis
Chateaubriand recebia os galões da farda de coronel
honorário, era visível a satisfação nos olhos do velho capitão.
Homem de ampla visão e rara sensibilidade, cidadão do
mundo, ele sabia aquilatar o significado de tomar-se herdeiro
das tradições de nossa polícia militar.

Se o passado foi memorável, não menos digno
de nossos louvores é o presente da corporação.
Particularmente, temos acompanhado com especial interesse
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o movimento de atualização constante que ela vem realizando
nos últimos anos. Em sintonia com a capacidade técnica de
seus quadros; o que a fez modelo para suas congêneres, ela
vem-se consolidando como difusora de idéias para outros
Estados da Federação. Atenta aos múltiplos aspectos do
conceito de defesa social no mundo moderno e às várias faces
da violência e da criminalidade, num tempo marcado por
desigualdades e desagregação de valores, a Polícia Militar de
Minas Gerais oferece à população resposta pronta aos anseios
de segurança, estabilidade e paz. Sensível às questões sociais
que muitas vezes se escondem sob a realidade do delito,
desenvolve meritório programa de prevenção do crime, o que
a faz cada vez mais vocacionada a órgão de educação para a
convivência em sociedade. Sua atuação acontece em perfeita
integração com a comunidade e vai muito além das atividades
típicas de força policial e militar. A participação em campanhas
de interesse comunitário, iniciativas culturais como a
manutenção de uma orquestra sinfônica de qualidade e de
um rico museu histórico são exemplos do extenso âmbito em
que ela atua. Oficiais de seus quadros designados para
integrar a força de paz da ONU em angola tornaram conhecidas
no exterior aquelas virtudes que a fizeram admirada no Brasil
inteiro.

Ao reconhecer os muitos méritos da Polícia
Militar de Minas Gerais, a Assembléia Legislativa cumpre um
dever de justiça e manifesta o sentimento daqueles que
representamos.

Ao homenageá-la. o Parlamento Mineiro a quer
sempre ativa e moderna, construindo a história junto com
nosso povo.	

55
Discurso proferido naformaturct

do Curso de Habilitação de
Oficiais da PMMG (2112193)
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Há mais de dois séculos a Polícia Militar de Minas
Gerais exerce sua ação benéfica sobre todo o território mineiro.
Sintonizada com o espírito de nossa gente, sua trajetória
confunde-se com a própria história deste Estado, cujas
instituições mestras ajudou a consolidar através dos tempos.

Por isso, sentimo-nos muito honrados com o
convite para ser o paraninfo de mais esta turma formada na
excelente escola de vida e saber, que é a própria corporação
e, especialmente, sua academia.

Caros formandos, por dois motivos nos
congratulamos com vocês. Em primeiro lugar, queremos
felicitá-los por fazerem parte de uma instituição que é síntese
dos valores da terra de tiradentes. Tão essencial a minas como
o próprio ideal libertário plantado nestas montanhas pelo
alferes, a polícia militar faz parte de nosso patrimônio humano
e moral: não se poderia, por exemplo, mudar sua natureza
sem com isso mutilar a própria mineiridade. Como força
pública estadual destinada ao policiamento ostensivo e à
preservação da ordem, ela não só vem exercendo essas funções
de modo exemplar como tem sido a maior aliada da sociedade
na busca da solução dos problemas que ameaçam a harmonia
social. Sua ação preventiva procura atacar as próprias raízes
da violência social. Assim ela, por diversos programas
humanitários e educativos, fez-se a grande aliada do estado
no combate às conseqüências da marginalização que, nestes
tempos de crise, atinge multidões de mineiros, nossos irmãos.

Vocês, caros paraninfados, são os herdeiros
legítimos dessa tradição gloriosa.

Mas nós os cumprimentamos também pela
vitória que se consuma no dia de hoje. E 1993 vai inscrever-
se, certamente, na história pessoal de cada um de vocês como
um ano de muito trabalho. A quase todos terá custado até
mesmo sacrificios pessoais, a circunstância de voltarem à vida
acadêmica em plena maturidade e de serem obrigados a
conciliar o aprendizado com as responsabilidades profissionais
e familiares. Isso foi um desafio a mais que enfrentaram com
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coragem e decisão. Mas temos a certeza de que valeu a pena.
Agora, é celebrar a alegria de mais uma batalha vencida e da
justa promoção. E saborear os resultados da conquista na
consciência de que a realização pessoal só se torna plena
quando é partilhada com a comunidade. É também aprofundar
• consciência de que aumentam as responsabilidades perante
• corporação e perante a sociedade que foram chamados a
servir.

Uma palavra especial de estimulo merecem os
formandos Manoel Teófilo de Souza e Orlando Borges
Rodrigues Pereira. Eles vieram do pará com a finalidade de
aprimorar sua formação. Sua presença entre nós é um
testemunho eloqüente do renome de nossa policia militar entre
suas congêneres.

Neste momento solene, felicitamos também as
famílias dos que concluem com brilhantismo este curso de
habilitação. O apoio e a compreensão dos familiares foi causa
primeira do sucesso que agora comemoramos.

A formação edgente, completa, realista e
dos novos oficiais é conseqüência dos esforços do comando
da policia militar mineira para profissionalizar cada vez mais
seus quadros e servir à comunidade com qualidade e
competência. Por isso, em nome do povo que representamos
manifestamos ao Comandante Geral, Coronel Mário Lúcio
Calçado, ao Diretor de Ensino, Coronel Roberto Soares Terra.
ao Comandante da Academia de Polícia Militar, Coronel
Sebastião Carlos Lopes e a todo o corpo docente do curso o
reconhecimento dos mineiros.

Aos que nos honraram escolhendo-nos como
paraninfo, nesse passo tão importante de suas carreiras.
desejamos que o espírito de luta não os abandone nunca.
Que a cada momento o orgulho do dever cumprido ceda lugar
à ânsia pela conquista de novos horizontes.

Muito Obrigado.

56
Discurso proferido no Encontro

para o Desenvolvimento
Integrado dos Municípios de

Minas e São Paulo
(3/12/93)
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Minas e São Paulo são hoje as duas maiores
economias do país. Essa realidade deve levar-nos a refletir
sobre o muito que possuímos em comum. Em primeiro lugar,
é necessário avaliar nossa enorme responsabilidade na
definição dos destinos do Brasil. Embora a representação de
nossos estados no Congresso Nacional não seja
numericamente a expressão de sua importância econômica e
do tamanho das respectivas populações, nem por isso nos é
dado eximir-nos da liderança do processo de recuperação da
nação brasileira.

Por outro lado, a proximidade geográfica e a
semelhança das características físicas, humanas, sociais e
econômicas de grandes extensões de nossos territórios fazem
com que experimentemos problemas muito similares.

Daí a oportunidade deste encontro, que inaugura
uma nova era na história das relações entre minas e são paulo,
era que se inicia sob o signo da cooperação e dos princípios
municipalistas.

O mundo volta-se cada vez mais para uma noção
orgânica de desenvolvimento. Os países mais desenvolvidos
já chegaram à consciência de que é impossível crescer sozinho.
Questões fundamentais como a da pobreza, da saúde e da
degradação ambiental desconhecem fronteiras. Assim, unem-
se as nações em grandes blocos, em busca de soluções
comuns, na certeza de que um órgão doente adoece o corpo
todo e de que são insustentáveis ilhas de prosperidade em
meio a um mar de miséria.

Em nossa realidade, são os problemas dos
pequenos municípios que vão fazer o inchaço dos cinturões
periféricos das cidades de médio e grande porte. Por sua vez.
a violência urbana que deita raízes nessas últimas não tardará
a fazer sentir seus efeitos nas mais pacatas vilas.

A poluição de mananciais vai envenenar as águas
a centenas de quilômetros de distância. O desmatamento
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provoca intempéries que se fazem sentir muito além dos limites
de um único estado.

Esse quadro só poderá ser mudado a partir de
uma cooperação intensa, em que as comunidades regionais
somem esforços em busca de alternativas. E preciso
aprofundar a consciência de que os desafios propostos pelo
progresso somente poderão ser vencidos se encarados no seio
de uma totalidade estrutural orgânica. Interesses localizados
não têm mais como prevalecer. Chegou a hora em que a
competição tem necessariamente que dar lugar á colaboração,
até mesmo por questão de sobrevivência.

Durante esses quatro dias, buscamos criar
condições que possam tornar mais intensa essa colaboração.
Pensamos problemas comuns, articulamos nossas lutas,
tornamos compatíveis nossos projetos. Exercitamos, enfim,
esse espírito cooperativo, dentro do qual unicamente se podem
encontrar os caminhos do futuro.

Outra marca dos trabalhos deste encontro foi a
inspiração municipalista que presidiu a nossas ações. O
modelo centralizador esgotou-se com o fim da noite autoritária.
Muitos, entretanto, tudo fazem para perpetuá-lo e não perdem
a oportunidade de atentar contra a autonomia municipal.
Querem, a todo custo, atrelar os municípios ao poder central,
por meio da perpetuação da dependência econômica.

Nós, entretanto, acreditamos firmemente na
atribuição de autonomia cada vez maior a cada comunidade,
para que ela mesma decida seus projetos e suas prioridades.
Defender esses ideais é defender a participação mais próxima
do cidadão nas decisões atinentes ao bem comum. Lutar pela
causa municipalista é lutar pela transparência nas ações do
poder público porque é o próprio povo que fiscaliza,
diretamente, as administrações locais.

Em nome da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, queremos felicitar a associação mineira de municípios,
a associação paulista de municípios e a Prefeitura Municipal

de Poços de Caldas, que criaram esse momento de reflexão e
debate sobre o desenvolvimento integrado de nossas
comunidades. Por essa iniciativa, tais instituições fazem-se
não só construtoras da história presente, mas também profetas
do futuro.

Aos participantes, pelo valor e importância dos
resultados desses 4 dias de intenso e fecundo trabalho, damos
nossos parabéns. Vocês demonstraram, mais uma vez,

dTemado zelo pela causa pública

Nosso desejo sincero é que o presente encontro
possa frutificar em ações que promovam o desenvolvimento
harmônico de nossas regiões e criem novas esperanças para
nossa gente.
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57
Discurso proferido ao receber o
título de Cidadão Honorário de

Espínosa (3112193)



No dizer de Marshall, cidadania é um status
concedido àqueles que são membros integrais de uma
comunidade. Não é, portanto, condição que se adquire pelo
simples fato de se ter nascido em determinado território ou
por mera satisfação de requisitos legais.

Ser cidadão é participar; é lutar junto com seus
pares pelo bem comum; é assumir com a inteligência e o
coração as qualidades de um povo. Por isso nos sensibiliza
tanto receber este título das mãos dos amigos de espinosa.

Não é de hoje que nos sentimos sintonizados com
os valores e os ideais da gente querida desta terra. Quando
de nossa primeira visita a esta cidade, experimentamos o
carinho da população e fomos, de imediato, cativados pela
generosidade e pela coragem valorosa dos que habitam este
pedaço do chão de Minas. A confiança que vocês depositaram
em nós no último pleito eleitoral, quando 4.500 eleitores
sufragaram nosso nome, consolidou os vínculos de afeto e
responsabilidade que nos unem.

Nascemos numa região muito semelhante a
Espinosa, com iguais problemas, com as mesmas carências.
Esse fato nos fez assumir naturalmente esta cidade como berço
adotivo ao qual devotamos amor de filho.

Não poderiam ser vãos tantos liames. Por isso,
sentimo-nos responsáveis pelo desenvolvimento do município
e pela felicidade de seus moradores. Aprendemos a admirar a
força e a determinação dessa gente que, apesar da seca, apesar
de todas as dificuldades, não se entrega e, a cada desafio,
atira-se à luta com redobrado vigor. Assim, arregaçamos as
mangas e fizemo-nos irmãos de batalha de cada família de
Espinosa. Graças aos nossos esforços e à boa vontade do
Governador Hélio Garcia, escolas foram construídas e
reformadas. No setor de saúde, a construção e a
modernização do hospital da Fundação São Vicente de Paula
é já uma realidade. A sede urbana vem recebendo importantes
obras de infra-estrutura, e o município terá recursos da
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sudenor que amenizarão a inclemência da seca, evitarão o
êxodo rural e apontarão novos horizontes à população.

Graças a Deus, ao estímulo de vocês e ao apoio
das administrações municipal e estadual, estamos
conseguindo contribuir para mudar as perspectivas de
crescimento desta cidade.

O reconhecimento e o carinho que
experimentamos neste momento nos emocionam
profundamente. Sentimo-nos plenamente em casa, usufruindo
da convivência de irmãos queridos, por isso lhos agradecemos.
somos gratos ao Dr. Florindo Silveira Filho, nosso estimado
betão, responsável maior pela arrancada de espinosa rumo
ao progresso. Somos gratos ao Dr. Antônio Custódio que,
dando continuidade à administração anterior, vem imprimindo
um ritmo admirável ao crescimento do município. Estamos
agradecidos à Câmara Municipal, ao seu presidente, José
Eugênio Silva Souza, e a cada edil, pela significativa
homenagem que estamos recebendo. Muito obrigado, Vereador
Tarcísio Silveira Cruz, companheiro de lutas e ideais, autor
do projeto que resultou neste momento solene. Obrigado,
concidadãos!

A vocês todos prometemos lutar sem descanso
pelo bem de Espinosa, para que a determinação de seu povo
se converta em dias de mais alegria, mais abundância, mais
justiça e realização para todos.

Discurso proferido na Reunião
Especial em homenagem ao
Banco do Brasil (9112193)
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Ao encerrar a presente reunião, esta Presidência
sente-se no dever de ressaltar um fato que a muitos terá
passado desapercebido: o serviço de malotes do Banco do
Brasil não tem, nos últimos tempos, transportado apenas
valores e documentos. Ele é utilizado para promover o rodízio
de fitas de vídeo educativas entre os estabelecimentos
estaduais de ensino. Trata-se do projeto "vida e escola",
promovido em cooperação com o governo do Estado e com a
Fundação Roberto Marinho.

O fato não teria maior relevância não fosse a
circunstãncia de resultar de uma das muitas parcerias
estabelecidas entre a instituição bancária e a comunidade
mineira, alianças sempre marcadas pela forte predominância
dos interesses comunitários.

Bem próximo a esta Casa, encontramos outro
testemunho eloqüente da inserção do Banco no cotidiano da
nossa gente. Em breve, será entregue aos belonzontinos uma
Praça Carlos Chagas totalmente remodelada, graças a
convênio entre o Banco do Brasil, a Assembléia e a Prefeitura
da Capital.

Exemplos como esses, que se repetem em
diversos pontos do território das Gerais, mostram que nem
só de finanças é constituída a história das relações entre o
tradicional estabelecimento e a gente da montanha.

Por outro lado, podemos dizer que os maiores
projetos econômicos de minas contam sempre com a presença
do grande Banco, parceiro constante deste Estado nas ações
que visam ao nosso desenvolvimento integral.

A vocação agrícola desta terra teve início nos
tempos coloniais. Entretanto, ela não se teria realizado a ponto
de o setor exibir a atual pujança sem o apoio do Banco do
Brasil, de onde vêm 85% das aplicações na área rural.

Ele é ainda um dos principais responsáveis por
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termos conquistado a segunda posição como pólo exportador
do País. Será, certamente, aliado vital para que possamos
assumir, no mercosul, o lugar que nos está reservado.

Nas exportações, revela-se também seu caráter
de indutor do desenvolvimento social, traduzido,
concretamente, na atenção privilegiada que oferece às
demandas das pequenas, médias e microempresas.

A função social do Banco resulta clara, se
examinarmos a distribuição territorial de suas agências.
Municípios que não contariam com o atendimento bancário,
se isso dependesse da iniciativa privada, nem por isso ficam
marginalizados do sistema: uma agência do Banco do Brasil
abre suas portas à população, impulsionando o progresso e a
criação de riquezas.

Segmentos sociais de menor renda que,
normalmente, não despertam o interesse de estabelecimentos
particulares são também alvo das atenções do banco oficial,
que lhes oferece produtos adequados a suas condições e
necessidades.

Posicionada como a quarta maior do país, a
agência centro de Belo Horizonte comemora 75 anos de
excelentes serviços prestados ao povo da capital e das cidades
da região metropolitana. Celebram-se, portanto, em 1993, as
bodas de diamantes de um bem sucedido consórcio. A
presença da instituição bancária na capital mineira foi tão
decisiva para o crescimento da jovem Belo Horizonte como o
é, hoje, para a terceira metrópole brasileira.

Por tudo isso, esta presidência solidariza-se com
as homenagens que a gente mineira, por seus representantes,
presta ao Banco do Brasil. E como a riqueza de uma instituição
se faz pelo valor das pessoas que a compõem, reverencia a
memória daqueles que ajudaram a consolidar a feliz parceria

entre o grande Banco e este Estado. Cumprimenta, ainda,
cada funcionário do tradicional estabelecimento bancário, que,
no presente, mantém viva e atuante essa parceria.

Se Minas Gerais é hoje a segunda economia do
país, muito tem a agradecer ao Banco do Brasil.
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59
Discurso proferido quando da

votação do documento final
sobre Subvenções Sociais e

Verbas Públicas (10112193)



A democracia não comporta adjetivos ou
ressalvas. Ou é assumida com todas as conseqüências, ou
não passa de mentira.

O compromisso com o ideal democrático exige
participação popular, não como favor, mas como direito
legítimo do povo. Por isso, a Assembléia de Minas os convidou
ao debate sobre a assistência social e verba pública.

Esta Casa já fez opção irreversível por abrir-se à
sociedade e dar às próprias ações o máximo de transparência.
Enganam-se os que pensam que a consulta ao povo é aqui
acontecimento extraordinário. Ela já se tornou rotina.
Aconteceu nas audiências públicas, acontece a cada
seminário, a cada debate. Não tememos a manifestação
popular, mesmo se ela nos apontar mudanças ou correções
de rumos. Só temos medo da acomodação e da indiferença,
que são coveiras da liberdade. Quando o cidadão deixar de
cobrar seus direitos, deixar de fiscalizar e de fazer ouvir sua
voz, estarão abertas as portas a todo o tipo de ditadura.

Ao encerrarmos hoje os debates iniciados em 24
de novembro último, não podemos deixar de agradecer e
elogiar a presença de cada participante. Confirmaram-se
nossas expectativas. Houve divergências, criticas e acaloradas
discussões. Mas sentiu-se, sobretudo, a intenção decidida de
apontar caminhos e descobrir soluções. Diferenças menores
foram esquecidas em nome da causa comum. O espírito de
palanque, às vezes presente quando são tratadas graves
questões nacionais, não prevaleceu. Prevaleceu, isto sim, a
vontade sincera de colaborar na solução de um problema que,
como ficou claro, não é só das entidades, não é só do governo,
não é só da Assembléia, mas é de toda a sociedade.

Saímos daqui convencidos de que este pais tem
jeito. As respostas para a crise nacional passam
necessariamente pela participação popular e pelo exercício
da cidadania, tal qual vimos acontecer neste debate.
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Agradecemos. de forma especial, ao prof. Paulo
Neves de Carvalho, a cuja atuação serena e equilibrada
devemos o sucesso desta iniciativa. Da mesma forma
agradecemos aos coordenadores e relatores.

O documento que ora recebemos é fruto de um
esforço conjunto que mobilizou várias entidades mineiras. Ele
reflete a experiência e a sabedoria de quem não assiste ao
acontecer da história, mas arregaça as mangas e faz acontecer.
Para fazê-lo muitos deixaram suas ocupações pessoais,
submeteram-se a longas viagens e ao desconforto de horas
inteiras de intenso trabalho. Para nós ele é coisa sagrada e
comprometemo-nos a lutar com todas as nossas forças pela
implementação de suas propostas.

Em nome desta Casa e em nome do povo de
Minas, só podemos dizer a cada um de vocês: parabéns!

Muito Obrigado!

Discurso proferido na solenidade
de comemoração dos 50 anos de

existência da Empresa Gontijo de
Transportes (14/12/93)
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Remontando no tempo à história da Viação
Gontijo - uma empresa com cinco décadas de assinalados
serviços prestados ao Estado de Minas Gerais, na área dos
transportes -, podemos avaliar os lances de heróico
pioneirismo que, na Belo Horizonte dos anos 40, marcaram a
sua criação.

Nessa época, já a segunda guerra mundial se
alastrava pelo mundo, ceifando vidas humanas, incendiando
cidades e destruindo sonhos; se o desespero e o medo
avassalavam almas nos centros onde se localizavam as
batalhas, a angústia e o sofrimento eram um travo amargo
nas mentes e nos corações dos que, mesmo de longe, assistiam
à derrocada da civilização e à entronização de barbárie no
cenário mundial.

Dentro desse quadro, a atividade econômica
tornava-se dificil, exigindo, dos indivíduos dotados de espírito
empreendedor, grande dose de coragem e desprendimento.
Às incertezas de uma quadra dificil, somavam-se os percalços
naturais do estágio de desenvolvimento do Brasil, um país
ainda desprovido de infra-estrutura viária, em que longas eram
as distâncias e ínvios os caminhos. Uma viagem entre Carmo
do Paranaíba e Patos de Minas - um trecho de 70 km -,
demorava cerca de oito horas. Todavia, o jovem empresário
Abílio Gontijo não se importava com os desafios. No ano de
1943, dirigindo sua jardineira Chevrolet comercial 1940, dava
o primeiro passo - ou engatava a primeira marcha - para
construir a empresa Gontijo de Transportes.

Era no começo uma simples jardineira com
carroceria de madeira, a sacolejar pelo caminho, levantando
o pó da estrada, na rota Patos - Carmo do Paranaíba. Ninguém
diria que ali começava uma verdadeira saga, uma história de
êxito pessoal e empresarial que, no espaço de cinco décadas,
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iria erigir um monumento à coragem, ao tirocínio e ao espírito
pioneiro.

Crescendo com o país, a Viação Gontijo
enfrentou as dificuldades das viagens por estradas de terra,
na época em que a maioria da população brasileira vivia na
área rural, e os recursos eram precários. Transfere o centro
de suas operações para Patos de Minas, em 1949, recebe um
impulso extraordinário nos anos 50, com a construção de
Brasília, e chega aos anos 60 com suas atividades
multiplicadas com as linhas Belo Horizonte - Governador
Valadares e Belo Horizonte - Teófio Otôni. Na segunda metade
dos anos 60, a empresa torna-se atuante nas regiões norte e
nordeste de Minas Gerais, a partir de Valadares e Teófflo Otôni,
e também no Vale do Jequitinhonha.

Desde 1965, quando Abílio Gontijo mudou-se
para Belo Horizonte, embarcado em um de seus ônibus, a
Gontijo experimentou uma fase de extraordinário progresso,
chegando aos nossos dias como um verdadeiro fenômeno no
setor de transportes. De empresa de médio porte nos anos 70
- já com a denominação de Empresa Gontijo de Transportes -

a organização avança pelos anos 80 e 90, consolidando a
sua posição no mercado, contando, hoje, com quase mil ônibus
e cobrindo diversas regiões do país.

É uma demonstração inequívoca do arrojo e da
capacidade empresarial brasileira, a apontar o caminho a ser
seguido por todas as pessoas que acreditavam no trabalho
como instrumento do progresso e de geração de riquezas.

A comemoração dos 50 anos de existência da
Empresa Gontijo de Transportes é motivo de orgulho para
Minas Gerais e para o Brasil. Estamos diante de uma
demonstração inequívoca de que o trabalho realizado dia-a-
dia, a vida inteira, produz frutos duradouros.

É com satisfação, portanto, que esta presidência
se associa às homenagens que o poder legislativo presta, com
justiça, no dia de hoje, a uma empresa que simboliza a
obstinação e a fibra pioneira que tem sido a marca do
empresariado de Minas Gerais.
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61
Discurso proferido no

encerramento da 3 Sessão
Legislativa Ordinária da

12 Legislatura (15/12/93)



Vivemos momentos importantes, essenciais ao
aperfeiçoamento da jovem democracia brasileira. A
consolidação do estado democrático nas grandes nações do
mundo custou séculos inteiros de trabalho e sacrificio. Em
muitos casos, exigiu luta e sangue.

É, portanto, perfeitamente normal o processo de
amadurecimento experimentado pelas instituições nacionais
neste ano de 1993. Mais que normal, é altamente positivo
que sejam elas postas à prova por um povo cada vez mais
consciente e capaz de indignar-se por justos motivos. Tudo
isso é sinal de saúde civil, febre cívica de um organismo são,
que se mostra capaz de reagir a elementos que lhe são
estranhos. De tais crises de crescimento, sairão as instituições
aprimoradas e fortalecidas. Aliás, é sempre bom lembrar que
a nova consciência nacional nasceu de uma imprensa livre,
da livre manifestação do povo nas praças da liberdade de
atuação partidária e de um parlamento atuante e revigorado
pela recuperação de prerrogativas fundamentais.

Em sintonia com os tempos, a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais buscou, em 1993, estreitar os
vínculos entre o poder e a sociedade, estabelecendo um diálogo
franco e aberto com os cidadãos. Apostamos na democracia e
na participação popular como alternativa para a solução de
problemas e o aperfeiçoamento da prática parlamentar. Com
decisão e coragem, abrimo-nos ao debate, às discussões e
mesmo às críticas como condições para o estabelecimento de
uma parceria honesta e duradoura com a população. O povo
está cansado de meias-verdades. Por isso escolhemos a
linguagem direta da franqueza e da sinceridade. Essa foi a
filosofia que inspirou as principais iniciativas da Assembléia
Legislativa na sessão que hoje se encerra.

Das audiências públicas regionais resultaram
2.157 demandas encaminhadas ao executivo estadual para
subsidiar a elaboração do orçamento do Estado.
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II

Dois grandes seminários - "Moradia, Alicerce da
Cidadania" e "Águas de Minas" - congregaram dezenas de
entidades e resultaram em importantes propostas à
formulação de políticas para os respectivos setores.

Cumpre ainda destacar a instalação do fórum
permanente de defesa da vida e da comissão especial, que
marcou a inserção da casa na luta contra a fome e a miséria.

O debate sobre assistência social e verbas
públicas trouxe ao Palácio da Inconfidência centenas de
entidades assistenciais, que formalizaram, em documento,
as diretrizes para o setor.

O poder vem acompanhando o processo de
revisão constitucional e promoveu inúmeras audiências
temáticas sobre a questão. Desses trabalhos saíram 21
propostas, que foram ontem encaminhadas à Assembléia
Revisional.

Multiplicando os canais de comunicação entre
a instituição e a sociedade, novos terminais do projeto
Assembléia On Line foram colocados em operação.

A CIPE - São Francisco, originada de idéia
pioneira nascida no seio desta Casa, além de ter cumprido
extenso cronograma de atividades, firmou-se como força
política nacional capaz de contribuir para mudar a face do
nordeste brasileiro.

Internamente foram promovidas reformas
estruturais que fizeram da máquina administrativa um
organismo mais ágil e eficaz.

A Escola do Legislativo, em pleno funcionamento,
deu novo ritmo à profissionalização do servidor desta
Assembléia. Além dos cursos, o programa pensando em Minas
trouxe à casa a palavra de cientistas e pensadores de renome

mundial, os quais contribuíram para dinamizar a reflexão
sobre os grandes temas mineiros e nacionais.

A instituição participou ainda de diversas formas
de seminários e congressos, seja como co-promotora seja
comparecendo por meio de conferência de parlamentares ou
membros de seus quadros técnicos.

O reconhecimento de nossos trabalhos veio-nos
de diversas formas. Co-irmãs do Rio Grande do Sul, da Bahia
e do Espírito Santo visitaram-nos para conhecer os resultados
do projeto de modernização que aqui se implementou.
Tomaram-nos como exemplo para seus próprios planos de
desenvolvimento e isso é muito gratificante para todos nós.

Durante 1993, não foram poucas as dificuldades
que enfrentamos. Aqui também fizeram-se, como no congresso
nacional, denúncias graves. Entretanto, entregamos a
apuração ao Ministério Público para neutralizar qualquer
pretensão corporativa.

Era importante que a Assembléia de Minas
dissesse ao Brasil que o País não pode quedar-se inerte diante
de denúncias e apurações: que tais práticas devem ser comuns
numa sociedade democrática, devendo conviver com o trabalho
construtivo e com a edificação do futuro.

Neste momento, consciente de que o parlamento
mineiro, na sessão que se encerra, escolheu soluções corretas,
acumulou valiosas experiências e sente-se engrandecido,
queremos agradecer a todos os que nos acompanharam nesta
caminhada. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus, que nos
iluminou e nos deu forças. Agradecemos ainda aos colegas
da mesa, às lideranças e a cada deputado. Somos gratos à
imprensa, aliada histórica da instituição parlamentar na
defesa da liberdade. Ao quadro funcional da Casa, nosso muito
obrigado pelo indispensável apoio técnico e logístico.

298	 4	 299



Reservamos as últimas palavras para manifestar
nosso reconhecimento ao povo mineiro, que esteve conosco o
tempo todo. Nele está nossa razão de ser; sua participação é
a maior responsável pelo aprimoramento desta casa em 1993.

Que o aproximar-se de um novo ano revigore as
esperanças num Brasil melhor, em que prevaleçam a ética, a
justiça e a fraternidade.

1,2L_IN
Discurso proferido na abertura

da 4 Sessão Legislativa da
12Legislatura (1712194)
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A presente sessão legislativa inaugura-se sob a
expectativa de acontecimentos importantes que deverão
movimentar a vida nacional neste ano de 1994.

Os mais recentes episódios de nossa história
política fizeram com que os olhos da nação se voltassem para
o parlamento cobrando atitudes e exemplos. O fato é
promissor. Quando as Casas Legislativas ocupam o centro
dos acontecimentos, temos uma indicação segura de
crescimento e consolidação da democracia.

Por outro lado, cumpre lembrar que, nessas
circunstâncias, é enorme a responsabilidade dos
parlamentares. O povo exige decisões firmes, acertadas, justas.
Reivindica de seus representantes uma ação comprometida
seriamente com os interesses nacionais. Decepcioná-lo seria
escancarar as portas ao total descrédito da classe política,
fomentar o desespero e a indiferença, alimentar toda sorte de
pretensão liberticida.

A Assembléia de Minas está plenamente cônscia
de seus deveres nesse tempo que cobra a cada membro da
representação popular a estatura do autêntico homem público.

Por isso mesmo, não fugirá à responsabilidade
de zelar, como já tem feito, pela credibilidade da classe política
e, em conseqüência, pelo fortalecimento da democracia.

Custe o que custar, com serenidade mas com
firmeza, o parlamento mineiro saberá lutar pela consagração
da ética e da moralidade e pela derrota definitiva da cultura
perversa do lucro fácil, da vantagem indevida e da corrupção.

Em 1994 terão lugar as eleições gerais que já
começam a mobilizar o país inteiro. O exercício do voto é
prática salutar. Além de assegurar a alternância de quadros
no exercício do poder, ele dá ensejo a uma reflexão crítica
sobre o presente e à elaboração de novos projetos nacionais.
Por isso é muito justa a esperança popular que vê na ida às
umas a oportunidade de dar início á construção de um novo
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país. É preciso, pois, alimentar essa esperança e combater os
pregoeiros do desânimo e da indiferença. Mudanças fazem-
se pela violência ou pela razão. Mas somente esta última via
é compatível com nossa vocação democrática. Por isso cabe a
cada liderança desta terra contribuir para que o processo
eleitoral seja legítima tradução da vontade popular e para
que o voto se exerça de forma consciente - autêntica expressão
da cidadania.

Ao reconhecermos a importância do próximo
pleito, forçoso é também enfatizar que o Brasil não pode parar
por causa dele. Há tarefas urgentes que devem ser realizadas
e seria impatriótico opor obstáculos a seu desenvolvimento
por motivos meramente eleitoreiros. Uma delas é a conclusão
do processo de revisão constitucional, que é condição de
governabiidade, exigência da consciência nacional e garantia
da própria realização das eleições.

A Assembléia de Minas terá também pela frente,
nesta sessão legislativa, incumbências inadiáveis que
decorrem do próprio compromisso da casa com a sociedade
mineira.

Ainda neste mês daremos início ao processo das
audiências públicas regionais. Feitas pela primeira vez em
1993, elas revelaram-se instrumento poderoso para o
estabelecimento da parceria entre o legislativo e a sociedade.
O sucesso da iniciativa, uma das mais produtivas da última
sessão legislativa, fez com que nos preocupássemos em
aperfeiçoá-la. Determinamos então a efetivação de estudos
para racionalizar os trabalhos das audiências públicas e dotá-
las de uma dinâmica que permitisse a máxima participação
possível. Em seu novo formato, mais orgânico e aberto, elas
prometem um resultado ainda melhor do que o obtido no
último ano.

A revisão do texto constitucional mineiro em
decorrência das mudanças sofridas pela constituição da
república é outro desafio que nos espera. E não nos poderemos
contentar com meras adaptações técnicas. Estaremos,

certamente, investidos na missão de verdadeiros constituintes
para proceder a uma correção de rumos tão necessária ao
pleno desenvolvimento de Minas Gerais.

Outra grande preocupação que determinará
nossas ações na sessão legislativa que ora se inicia é a de que
a próxima legislatura encontre a instituição bem aparelhada
em termos técnicos e humanos, para assegurar continuidade
à obra de valorização e modernização deste poder. Entre os
principais compromissos da mesa está o de oferecer condições
ideais para que nossos sucessores possam promover o
crescimento da Casa, reforçando a parceria entre o legislativo
e o povo.

Nesse sentido, continuaremos a buscar a
qualidade e a eficiência nos serviços oferecidos pela instituição
à sociedade.

Em consonância com o espírito da emenda à
Constituição n 2 11/93, que condiciona as despesas à variação
da receita, desenvolveremos ações efetivas com o objetivo de
racionalizar gastos e otimizar resultados. Pretendemos com
isso inaugurar nova mentalidade que reforce a parceria entre
os poderes como co-responsáveis pela utilização ótima dos
recursos públicos. Nosso objetivo será conciliar a qualidade
dos serviços postos à disposição do cidadão com o uso racional
e parcimonioso dos meios. Esperamos assim preparar-nos
para o momento em que a aplicação do contrato de gestão se
generalize no serviço público.

Como se pode verificar, abre-se para nós um
período que será marcado sobretudo pelo trabalho e pelos
desafios. O sucesso da atual sessão legislativa depende,
fundamentalmente, do comprometimento de parlamentares
e da comunidade com a causa de Minas.

Por isso convocamos a todos, cidadãos,
deputados, entidades e lideranças para um autêntico mutirão
cívico.

Ao trabalho, pois, e que Deus nos ajude.
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As associações microrregionais tiveram papel
fundamental no fortalecimento no fortalecimento do
municipalismo em nosso Estado.

No período que antecedeu à Constituição de
1988, o Governo Federal promoveu uma forte centralização
do processo decisório. Os municípios foram reduzidos a um
estado de menoridade política e colocados na total
dependência do poder central, detentor de todos os recursos
e meios. Foi nesse contexto que nasceu o associativismo
municipal para resistir à onipotência de Brasília e resgatar a
dignidade das administrações locais. Aglutinadas aos centros
maiores as pequenas comunidades ganharam alento e se
tornavam fortes para reivindicar respostas a suas
necessidades.

A partir desse papel histórico desempenhado no
esforço de redemocratização do pais, as associações
microrregionais tornaram-se agentes dos mais importantes
na arrancada de Minas rumo ao desenvolvimento. Por isso os
chamamos aqui. O Legislativo estadual quer promover a ampla
participação da sociedade no processo decisório e na
formulação de um projeto para Minas Gerais. Elegeu as
audiências públicas regionais como instrumento privilegiado
para a consecução desses objetivos. E quer tê-los como
parceiros nessa tarefa.

Em 1993 percorremos as oito macrorregiões do
Estado, numa das mais produtivas ações levadas a cabo pelo
parlamento mineiro. A iniciativa rendeu mais de duas mil
propostas originadas de carências sentidas no dia-a-dia das
comunidades. Com esse subsídio, tanto a elaboração da lei
orçamentária quanto a prática legislativa ganharam novas
dimensões.

Entretanto, o próprio povo apresentou sugestões
no sentido de que as audiências públicas fossem reformuladas
para permitir sua maior participação. Por isso, a experiência
será repetida em 1994 com novo formato, mais racional e
orgânico.
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Ao convocá-los, nós o fizemos cõnscios do poder
de mobilização das associações microrregionais. Inseridos no
contexto de cada região, detentores da mais expressiva
liderança, vocês são as pessoas indicadas para mobilizar
prefeitos, vereadores, instituições públicas e privadas e
entidades da sociedade civil. Terão ainda a função de
multiplicadores da informação, levando a seus liderados os
dados fundamentais do novo modelo das audiências públicas
regionais.

Neste ano, queremos caminhar no sentido da
formulação de um projeto global para cada região. Para tanto,
torna-se indispensável o estabelecimento de prioridades, com
racionalidade e clareza. Poderemos então tirar o máximo
benefício dos recursos disponíveis, aplicando-os de forma
ordenada, a partir de um planejamento básico.

Todas as propostas terão o devido
encaminhamento. Entretanto, às entidades caberá a tarefa
de selecionar as reivindicações prioritárias, com o objetivo de
atender à maior parcela da população. Com isso pretendemos
evitar a dispersão de esforços e garantir a utilização ótima
dos meios de que o governo dispõe.

Contamos com a valiosa colaboração de vocês
para que 1994 seja um ano marcado pela consolidação do
compromisso entre o Legislativo e a Sociedade. Confiamos
em que a força e a liderança das associações microrregionais
serão a garantia do sucesso das audiências públicas e da
participação das comunidades locais no planejamento de
Minas.

Discurso proferido na abertura
do Fórum Técnico "Produtos de

Origem Animal: Inspeção e
Qualidade" (713194)
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O futuro do parlamento está em sua total
abertura aos anseios da sociedade. As Casas Legislativas não
podem isolar-se, sob pena de atrair sobre si o descrédito da
população.

Por outro lado, o cidadão não deve crer que o
cumprimento do dever cívico se exaure quando o voto é
depositado na urna. O exercício da cidadania exige
participação constante na formulação do projeto estadual e
acompanhamento interessado e contínuo do trabalho
parlamentar.

Por isso, esta Assembléia escolheu a parceria
com a sociedade como idéia mestra a partir da qual nossas
iniciativas se articulam e ganham sentido.

Essa parceria tem sido exercitada intensamente
nos seminários legislativos, que congregam dezenas de
entidades em torno do estudo de grandes temas. Faz-se
também concreta e visível a cada vez que o poder torna-se
itinerante e vai ao encontro das populações locais nas
audiências públicas. Ultrapassa as fronteiras de Minas e volta-
se para interesses de amplitude nacional nas reuniões da
CIPE-São Francisco.

Por todos esses motivos, acolhemos com
satisfação a proposta para realizar o presente Forum Técnico
sobre Produtos de Origem Animal, Inspeção e Qualidade.

Os consumidores dos mercados interno e externo
estão a cada dia mais exigentes no que se refere à qualidade
das mercadorias e serviços postos a sua disposição. O
Mercosul, por sua vez, terá, como conseqüência imediata, o
acirramento da concorrência e, nesse contexto, só sobreviverão
aqueles que souberem adequar-se às novas situações criadas
pela abertura dos mercados. Diante disso, Minas não pode
ficar inerte. Já é tempo de nos preocuparmos com programas
de qualidade que visem à excelência de nossos produtos para
torná-los cada vez mais competitivos. O presente forum técnico
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situa-se justamente nessa linha de pensamento. Representa
a atuação conjunta do Legislativo e da sociedade para dar
respostas aos desafios do presente e do futuro.

Esta Presidência quer agradecer a todos que
tornaram possível este encontro e formular os votos de que
os próximos três dias sejam de intenso e produtivo trabalho.
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Assinalamos, de início, a honra de presidir a
solenidade em que se premiam os "Melhores Prefeitos de Minas
- versão 1993".

No quadro em que vivemos, a mídia tem dado
destaque a desmandos, a improbidades administrativas que
preocupam a sociedade brasileira. Exerce assim a sagrada
liberdade de imprensa. Mas é preciso que uma outra face da
medalha seja mostrada.

Os homens de bem da vida pública trabalham
incansavelmente pela causa do povo, procuram soluções
e, assim fazendo, asseguram a consolidação da democracia
e a estabilidade das instituições.

São diplomados nesta noite prefeitos que se
destacaram no exercício de 1993. Meritória inicativa do jornal
edição do Brasil, que outra vez colabora para que a verdade
seja difundida, fazendo circular os valores da justiça, do
trabalho e da competência.

Uma norma da promoção revela o espírito sadio
que a inspira: todas as microrregiões se fazem representadas
nesta cerimônia. Dessa forma, vê-se que Minas inteira está
aqui, oferecendo-nos uma visão panorâmica do Estado,
revelando-nos o perfil do administrador mineiro.

Outra razão para louvar o mérito da iniciativa é
destacar que o jornal ouviu, mas não opinou. Com  elogiável
distanciamento, Edição do Brasil estudou, pesquisou e,
sobretudo, consultou lideranças regionais. Essa é a base sobre
a qual se implanta a correção do julgamento, pois quem
convive é que melhor pode avaliar os méritos dos homens
públicos.

Senhoras e Senhores.

Apesar dos embaraços que se antepõem à
administração pública em tempos de crise, existem homens
que saltam sobre os obstáculos e realizam governo solidário
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com os interesses da população. Administrar carências é
preceito fundamental para os executivos, e essa virtude se
faz mais vital para a nossa atribulada realidade.

Estamos, portanto, diante de vitoriosos homens
que se impõem às adversidades. Pedimos que cada um dos
senhores receba nossos cumprimentos calorosos. Ao mesmo
tempo, incitamos a sociedade para que se sensibilize com a
importância ética da presente solenidade.

É preciso que se saiba que temos em Minas um
celeiro de cidadãos corretos e competentes, honrados e
empreendedores.

Com espírito cívico, temos imenso prazer em
cumprimentar o Edição do Brasil por promoção de tão largo
alcance, nas pesssoas de Artur Luís Ferreira e Eujácio Antônio
Silva.

Encerrando a cerimônia de premiação dos
melhores Prefeitos de Minas, que agora cumpre a quinta
versão, trazemos aos homenageados a solidariedade da
Assembléia Legislativa, proclamando a certeza de que a
esperança não nos abandonou.

r,

Mensagem da Mesa da
Assembléia à nova diretoria da

Aslemg (2213194)
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A Mesa da Assembléia, ao congratular-se com a
nova diretoria eleita e hoje empossada da ASLEMG, reafirma
seu compromisso com a valorização humana e profissional
de todos os servidores da Casa.

Este compromisso traduz-se, de forma concreta,
nos programas intensivos de atualização de nossos recursos
humanos, que abrem oportunidades de crescimento para
todos.

Mas não basta que esse processo de
profissionalização, de aperfeiçoamento técnico e
administrativo da casa, seja reconhecido apenas no âmbito
da própria instituição. Precisamos que haja o reconhecimento
pela população da competência do quadro funcional e de sua
disposição para se integrar no esforço conjunto de promoção
do desenvolvimento do Estado.

Esta interação entre o legislativo e a sociedade
tem sido, precisamente, o objetivo central de nosso
pensamento e de nossa ação. Apesar de todos os
contratempos, de uma conjuntura reconhecidamente adversa,
temos avançado - já avançamos bastante - na busca dessa
interação.

Mais do que um objetivo, essa determinação da
mesa constitui um dever institucional do Legislativo, porque
a Assembléia somente encontra sua razão de ser na
coletividade, de onde nasce sua missão pública, que nada
mais é que atender ao público dentro das atribuições que a
sociedade nos delega.

Em conseqüência, a Assembléia Legislativa existe
para assegurar soluções que viabilizem a organização social
e a representação democrática ativa do povo mineiro e de
seus interesses culturais, sociais, políticos e econômicos.

Acentuamos essas nossas preocupações porque
pensamos que elas constituem, também, uma preocupação
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constante dos servidores da Secretaria desta Casa.

E não há momento melhor para reiterar estes
compromissos e deveres que vinculam deputados e servidores
da Assembléia ao conjunto da sociedade do que este, de
renovação de mandatos na diretoria da ASLEMG.

Afinal, a ASLEMG também exerce o papel de uma
entidade representativa, que tem caminhado em direção aos
anseios e aspirações dos servidores da Casa. Pensamos que
esta representação deve ser exercida cada vez mais com maior
grau de autonomia, uma autonomia, aliás, que faz parte da
história e da tradição da Associação.

Pensamos, em síntese, que entre a Instituição
Legislativa e a ASLEMG deve existir sempre um exercício de
cooperação, sem os desvios do paternalismo ou da
dependência. E julgamos que essa filosofia de ação está e
estará cada vez mais presente nas iniciativas, programas e
projetos dessa associação, que hoje detém um patrimônio
material respeitável, mas que deve orgulhar-se, sobretudo,
de seu patrimônio humano.

Os nossos votos ao Presidente reeleito, nosso
prazo amigo Rubens, e a todos os membros da Diretoria, são
no sentido de que novos e promissores horizontes de trabalho
sejam abertos no biênio que se inicia, consolidando as
realizações em andamento e concretizando novas iniciativas,
sempre em sintonia com as aspirações e interesses do conjunto
dos servidores.

Muito Obrigado!

kA

3%
Discurso proferido ria

Audiência Pública Regional de
Diamantina (2413194)
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Berço de inconfidentes, terra de Drummond,
Rosas e Juscelino, esta região tem uma vocação e uma
responsabilidade muito especiais no contexto da história
mineira.

A forma como acolheram o programa de
audiências públicas só vem reforçar nossa fé na capacidade
desta gente. Vocês souberam compreender, com exatidão, a
importância deste encontro como espaço privilegiado para o
exercício da cidadania. E aqui, em comunhão com o
parlamento, que o povo se faz cônscio da própria força e do
próprio poder de transformação da realidade.

Na convivência fraterna destes dois dias as
comunidades identificam problemas comuns, reconhecem-se
irmãs e fortalecem os laços de amizade que as unem. Ao
mesmo tempo em que trocam experiências, descobrem que
os potenciais de umas complementam os das outras. Constrói-
se, assim, uma integração que não é somente técnica, mas
faz-se também com alma e coração.

Ao assumirmos a presidência da Assemblélia de
Minas, escolhemos, como meta fundamental, incentivar a
parceria entre o Legislativo e a sociedade. Acreditamos
firmemente que nessa união de esforços está o caminho
democrático para a busca de soluções adequadas dos
problemas da gente mineira. Nossos trabalhos nesse sentido
produziram efeitos concretos, como resultado dos muitos
seminários promovidos pela Assembléia em conjunto com
diversos segmentos da comunidade.

As audiências públicas regionais mostraram que
são um poderoso instrumento de concretização da parceria
entre o poder e a sociedade. Em 1993, foram um canal
privilegiado de comunicação entre as populações locais e o
governo. Tão logo o orçamento do Estado entre na fase de
execução, veremos que o trabalho do ano passado não foi em
vão. Ele abriu os olhos dos planejadores para a realidade de
cada parcela de Minas e fez sentir que nesta terra vive uma
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gente que não se deixa acomodar e que quer decidir o próprio
destino.

A grande novidade das audiências públicas deste
ano é o apelo para que sejam estabelecidas prioridades. Num
tempo de recursos escassos, não podemos dispersá-los. É
preciso que eles sejam aplicados a partir de um programa de
desenvolvimento realista e coerente que possibilite a obtenção
de um máximo de beneficio com os recursos disponíveis. Nesta
ótica, é indispensável que cada comunidade escolha suas
prioridades e se una em torno delas para vê-las realizadas.

Um dos principais objetivos deste encontro, além
de o de subsidiar a elaboração da proposta orçamentária, é o
de possibilitar a formulação de um projeto global de
desenvolvimento para cada região. Tanto o orçamento como
esse projeto têm que surgir da discussão democrática, aberta
a todos os segmentos da sociedade. Para isso estamos aqui
hoje.

Em nome da Assembléia Legislativa, queremos
agradecer a todos os que ofereceram as condições materiais e
humanas que tornaram possível este evento. Manifestamos
ainda nosso reconhecimento às lideranças políticas e
comunitárias aqui presentes.

Pelas tradições históricas regionais, sabíamos
que nosso convite receberia nesta terra uma resposta generosa.
Vocês estão dando uma bela lição de vivência democrática e
de autêntico exercício da cidadania.

Juntos lutaremos para que prevaleça sempre a
voz das populações locais como a única e legitima voz de
Minas.	 LII.]

Discurso proferido ria
Audiência Pública Regional de

Muriaé (714194)
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Muriaé desponta hoje como um dos mais
importantes municípios do Estado, por força não apenas das
suas tradições culturais, mas também da sua posição social,
política e econômica.

A Zona da Mata - uma região tão significativa
no mapa econômico de Minas Gerais - é uma das grandes
esperanças para a dinamização do desenvolvimento mineiro.
Esse fato empresta sentido ainda maior à reunião que se
realiza no dia de hoje.

Pela acolhida dispensada ao preparo das
audiências públicas, pode-se aferir a sensibilidade política
do povo e das autoridades regionais, que atenderam com
presteza e interesse a convocação feita pela Assembléia
Legislativa, para examinar em conjunto os problemas da
região, buscando soluções.

O exercício da cidadania se realiza plenamente
em encontros como este. Ao trabalhar lado a lado, na análise
das demandas comunitárias, discutindo, opinando e
escolhendo alternativas, povo e autoridades aprofundam a
consciência da própria força e do poder de transformação da
realidade.

Em outros municípios que têm sediado as
audiências públicas, vem-se repetindo a experiência de uma
integração que ultrapassa, em muito, a dimensão técnica,
para atingir o plano sentimental.

Desde o momento em que assumimos a
presidência da Assembléia de Minas, tivemos a nossa atenção
voltada para a necessidade de incentivar a parceria entre o
Legislativo e a sociedade. Esse é o caminho democrático por
excelência, por onde se chega às soluções para os grandes
problemas comunitários. E o caminho da união de esforço e
das decisões compartilhadas. Resultados concretos têm sido
obtidos nesse trabalho, como decorrência dos seminários
promovidos pela Assembléia em conjunto com diversas
parcelas da comunidade.
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Destacando-se como poderoso instrumento de
concretização da parceria entre o poder e a sociedade, as
audiências públicas alcançaram grande êxito em 1993.
Constituindo-se em canal privilegiado de comunicação entre
as populações locais e o Governo Estadual, esse trabalho teve
conseqüências positivas, pois abriu os olhos dos planejadores
para a realidade de cada parcela de Minas e deixou clara a
ânsia dos mineiros em assumir as rédeas do próprio destino.

Aqui podemos ver, no dia de hoje, uma lição de convivência
democrática e de pleno exercício da cidadania.

Vamos empenhar-nos para que as manifestações
das populações locais, na luta pela solução dos seus
problemas, sejam sempre ouvidas como a voz legítima do povo
mineiro.

Neste ano de 1994, as audiências públicas
apresentaram, como novidade, o apelo para que sejam
estabelecidas prioridades. Sendo escassos os recursos, sua
aplicação deve estar condicionada à elaboração de um
planejamento minucioso e realista, que possibilite a obtenção
de um máximo de benefícios com os recursos de que se pode
lançar mão. Isso torna indispensável, por parte de cada
comunidade, a escolha de suas prioridades.

Além de subsidiar a elaboração de propostas
orçamentárias, inclui-se entre os objetivos deste encontro o
de possibilitar a formulação de um projeto global de
desenvolvimento para cada região. Tanto o orçamento como
esse projeto têm que surgir da discussão democrática, com a
participação de todos os segmentos da sociedade.

Em nome da Assembléia Legislativa, externamos
nossos sinceros agradecimentos a todos os que, de um modo
ou de outro, contribuíram para a realização deste encontro,
colocando á nossa disposição as indispensáveis condições
materiais e humanas.

Não podemos também deixar de manifestar
nosso reconhecimento às lideranças políticas e comunitárias
aqui presentes.

Em nenhum momento duvidamos de que a
cidade de Muriaé acolheria generosamente o convite para esse
trabalho conjunto com os representantes do povo mineiro.
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Discurso proferido em
homenagem ao Dr. Dermeval

Pimenta (1314194)
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T
brasileira nesta segunda metade do século, o Presidente
Getúlio Vargas denunciou a ação dos grupos internacionais,
que o pressionaram até o desespero, contra a política de defesa
dos interesses nacionais.

Ontem, como hoje, a luta para assegurar o
controle dos mercados utilizava todos os meios possíveis para
desacreditar os homens que vislumbravam, na redenção
econômica, o caminho a ser trilhado para soerguer o Pais.

Bem se pode imaginar as pressões que se
desencadearam sobre a cabeça de um homem como Dermeval
Pimenta, que, com desassombro, se bateu pela emancipação
econômica do seu Estado.

Heróica, incansável e iníatigavel é a sua luta para
implantar a siderurgia em Minas Gerais.

Em 1950, pública o livro "O Minério de Ferro na
Economia Nacional" no qual concita os seus contemporâneos
a que trabalhem sem desfalecimento, até conseguir realizar
"este sonho e esta aspiração de Minas Gerais".

De 1946 a 1951, preside a Companhia Vale do
Rio Doce, sucedendo ao inesquecível Dr. Israel Pinheiro da
Silva.

No seu primeiro ano à frente da Vale, chefia
missão oficial ao Japão para tratar da participação nipônica
nos projetos da empresa. O período de sua presidência é
marcado por pressões de toda ordem.

O minério de ferro da Vale era então controlado
por um grupo estrangeiro, que chegava a indicar os dirigentes
da Companhia. Apesar disso, conseguiu fazer com que, no
final de sua gestão, a empresa estivesse inteiramente sob a
direção de brasileiros.

Outro marco na história da industrialização do
estado é a implantação da Usiminas. Dermeval compromete-
se com essa luta, tomando-se um dos responsáveis pela

concretização de mais um projeto importante para Minas
Gerais.

Homem inquieto, arrojado, criador, não cessa
aí a sua atuação incansável em prol desta terra.

Nomeado pelo Governador Benedito Valadares,
tornou-se Secretário Estadual da Viação e Obras Públicas,
de abril de 1943 a novembro de 1945. Foi, também, presidente
da Companhia de Aços Especiais Itabira e diretor do
Departamento Econômico da Federação das Indústrias do
Estado de Minas. Ocupou o cargo de vice-presidente da
Sociedade Mineira de Engenheiros e presidente do Instituto
Histórico e Geográfico e do Conselho Estadual de Cultura de
Minas Gerais. Entre os muitos livros que publicou, estão: a
revolução das estradas em Minas Gerais, o minério de ferro
na economia nacional, posição de Minas Gerais na exportação
de minério de ferro, etc.

No dia em que se escrever a história dos
visionários do progresso brasileiro, dos que, não obstante as
dificuldades, souberam manter viva a crença nas conquistas
científicas, tecnológicas e econômicas, o nome de Dermeval
Pimenta merecerá ser lembrado como um dos símbolos do
seu tempo.

A reunião especial de hoje, inserida na tradição
mineira de cultuar a memória dos seus filhos ilustres, cumpre
plenamente a sua finalidade, ao relembrar a vida e a obra do
Dr. Derrneval Pimenta. Sua dignidade, sua capacidade de
trabalho e seu acendrado amor a Minas Gerais, formam uma
chama viva e cintilante, que as gerações de hoje devem
empenhar-se em manter acesa.

336	 337
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marcado por pressões de toda ordem.
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da Companhia. Apesar disso, conseguiu fazer com que, no
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revolução das estradas em Minas Gerais, o minério de ferro
na economia nacional, posição de Minas Gerais na exportação
de minério de ferro, etc.

No dia em que se escrever a história dos
visionários do progresso brasileiro, dos que, não obstante as
dificuldades, souberam manter viva a crença nas conquistas
científicas, tecnológicas e econômicas, o nome de Derrneval
Pimenta merecerá ser lembrado como um dos símbolos do
seu tempo.

A reunião especial de hoje, inserida na tradição
mineira de cultuar a memória dos seus filhos ilustres, cumpre
plenamente a sua finalidade, ao relembrar a vida e a obra do
Dr. Dermeval Pimenta. Sua dignidade, sua capacidade de
trabalho e seu acendrado amor a Minas Gerais, formam uma
chama viva e cintilante, que as gerações de hoje devem
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Discurso proferido na

solenidade de 21 de Abril em
Ouro Preto (21/4/94)



T
O ideal da liberdade nacional de que Joaquim

José da Silva Xavier, o Tiradentes, se fez símbolo, uniu os
sonhos do mártir aos dos representantes do povo mineiro,
nos primórdios de nossa história.

Nas juntas da Capitania das Minas Gerais,
provavelmente a mais antiga forma de representação superior
à estritamente municipal, existente nas Américas, já se
expressava o desejo de participação do povo nos destinos da
comunidade. Está ali o primeiro gérmen da idéia do estado
nacional, que amadurecerá novamente durante a
Inconfidência Mineira, em fins do século XVIII.

Foi assim que, nas lutas pela autonomia e pela
independência, formou-se a consciência cívica da gente da
montanha, que procura cultuar a memória e os exemplos
legados pelo alferes.

Hoje, juntamente com a homenagem ao proto-
mártir da Inconfidência, comemora-se o centenário de
inauguração do monumento erguido em sua homenagem,
nesta praça hitórica.

Pela Lei Mineira n9 2.545, de dezembro de 1879,
o poder legislativo provincial autorizou fosse erguida. na  Praça
Municipal de Ouro Preto, uma coluna de granito e mármore,
à memória de Tiradentes.

Proclamada a República, e tendo se reunido o
Congresso Mineiro Constituinte, para a elaboração da
Constituição Republicana, entenderam os deputados ser de
seu dever homenagear o alferes de Vila Rica, por meio de um
marco que perpetuasse o seu exemplo para as gerações
posteriores.

A inauguração do monumento realizou-se no dia
21 de abril de 1894. A necessidade de restaurá-lo e assegurar
a sua durabilidade, para que ele continue a testemunhar o
compromisso de minas com a liberdade, levou à assinatura
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de convênio entre o município de Ouro Preto e a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.

Com a face principal voltada para a antiga Casa
do Senado e da Câmara: de costas para o Palácio do Governo
(antiga residência dos capitães - generais do absolutismo
português), a estátua continuará a simbolizar, através dos
séculos, a altiva coragem dos inconfidentes e o espírito
indômito que pulsa entre as montanhas de Minas.

Na face do glorioso herói e mártir, como notou
um escritor, "estampa-se a altivez, o orgulho, a revolta do réu
que se julga superior aos seus juizes como quem sabe que a
vida futura, enraizada no coração e na memória dos homens,
vale mais do que a vida miserável que se arrasta na terra,
entre a imbecilidade dos inimigos e as traições dos amigos".

71
Discurso proferido na

Audiência Pública Regional em
Caxambu (615194)

342



Ao chegarmos a Caxambu, trazemos na bagagem
a experiência de longa jornada. Nos últimos dois meses, a
Assembléia Legislativa visitou cinco das macrorregiões do
Estado. Tivemos então sob os olhos, de forma bem próxima,
uma amostra da diversificada riqueza de Minas.

Nessa caminhada, confessamos que o que mais
nos impressionou foi a aguda consciência política de nossa
gente. Visitamos regiões ricas e pobres. Espanta-nos como
são grandes as disparidades regionais no território mineiro.
Em todas elas, entretanto, vimos a mesma vontade de
participação, a mesma ãnsia de fazer valer a voz das
populações locais na definição dos rumos do Estado.
Chegamos mesmo a nos emocionar quando vimos
comunidades renunciando a reivindicações localizadas, em
prol da formulação de projetos globais de desenvolvimento
regional que beneficiassem o maior número possível de
municípios. Sentimos então a força política da solidariedade,
que maximiza recursos e supera de modo extraordinário a
visão meramente técnica dos problemas.

O Sul de Minas é uma das regiões mais ricas do
território mineiro. O processo de industrialização e a
modernização agrícola criaram aqui panoramas de primeiro
mundo. A duplicação da Fernão Dias alia-se à excelente infra-
estrutura urbana, viária e energética para prometer um surto
nunca visto de crescimento. As estâncias hidrominerais e a
região dos lagos detêm imenso potencial turístico.

Mas sabemos também que o progresso tem seu
preço. Acelerar o processo de desenvolvimento e conciliá-lo
com as exigências sociais é sempre um desafio. Para conseguir
a concretização desses objetivos, o legislativo mineiro aposta
na parceria com a sociedade. Assim, acreditamos poder. pela
via mais democrática, buscar soluções adequadas para os
problemas da gente mineira.

Um balanço das audiências públicas regionais
de 1993 mostrou que, apesar da necessidade de correções

345



metodológicas, elas resultaram num saldo altamente positivo.
A execução do orçamento do estado comprovará a influência
da voz das populações locais na elaboração da proposta
orçamentária.

A grande novidade das audiências públicas deste
ano é o apelo para que sejam estabelecidas as prioridades
regionais. Num tempo de recursos escassos, devemos aplicá-
los com responsabilidade, a partir de um programa de
desenvolvimento coerente e realista. Na elaboração desse
programa, o administrador deve estar sintonizado com a voz
do povo. Por isso é necessário que cada comunidade escolha
suas prioridades e se una em torno delas para vê-Ias
realizadas.

Um dos principais objetivos deste encontro, além
de subsidiar a elaboração da proposta orçamentária, é o de
possibilitar a formulação de um projeto global de
desenvolvimento para a região.

O orçamento e esse projeto têm que surgir da
discussão democrática, aberta a todos os segmentos da
sociedade. Para isso estamos aqui. Que o ambiente natural e
humano desta acolhedora cidade onde a medicina acontece
entre flores nos inspire a prática fraterna da discussão e do
diálogo.

Em nome da Assembléia Legislativa, queremos
agradecer a todos os que nos proporcionaram as condições
para a realização deste encontro. Agradecemos ainda às
lideranças políticas e comunitárias que atenderam a nosso
apelo e estão aqui presentes. A causa de vocês é nossa causa.
Juntos lutaremos por melhores dias para Minas Gerais.

kA
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Esta presidência sente-se honrada ao receber
oficialmente os ex-deputados Clodsmidt Riani, José Dazinho
Gomes Pimenta e Sinval Bambirra para comunicar-lhes que
teve início na Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais o processo para reabilitá-los da cassação que lhes foi
imposta pela resolução n 2 580, de 9 de abril de 1964.

Graças à iniciativa do Deputado Agostinho
Patrús, a matéria foi a exame na comissão de Constituição e
Justiça da Casa e já tem parecer favorável emitido pelo
Deputado Cleuber Carneiro.

Muito difícil julgar os atos daqueles que nos
antecederam. Vivíamos, em 1964, um momento dfficil e mesmo
dramático da vida nacional. Os ânimos estavam acirrados e o
País fora conduzido a trilhar os caminhos tortuosos do
autoritarismo. Não nos compete, portanto, avaliar o Estado
de ânimo daqueles que, votaram a resolução que afastou da
vida pública figuras do mais alto valor.

Entretanto, reestabelecido o estado democrático
de direito, consolidada a democracia em nosso país, o
parlamento mineiro tinha o compromisso de fazer justiça e
instaurar o império da verdade.

Os três nobres representantes do povo mineiro
que se fazem presentes hoje entre nós tiveram seus mandatos
cassados por falta de decoro parlamentar em decisão tomada
em reunião secreta. Só Deus sabe o que se passou naquele
momento triste da história desta Casa, quando a força do
arbítrio quebrantava resistências e fazia calar o grito de
liberdade sufocado na garganta do povo mineiro.

No presente, é preciso que se diga que, por sua
conduta política, pela fidelidade que souberam manter com
relação às causas que defendiam, pela atuação parlamentar
firme e decidida, podem ser apontados entre aqueles que mais
contribuíram para consolidar a tradição de seriedade e
honradez que faz o orgulho do poder legislativo de Minas
Gerais.
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Por coerência com seus ideais foram presos e
sofreram toda sorte de constrangimentos: experimentaram
por anos a fio a dor da solidão e do abandono, compartilhada
apenas por suas famílias. O processo de abertura política,
iniciado a partir do ato de anistia, em 1979, permitiu-lhes o
retomo à pátria e a recuperação dos direitos civis e políticos.
A anistia, porém, não tinha força suficiente para revogar um
ato discricionário do legislativo estadual. Anistiados, portanto,
permanecia a pecha da falta de decoro parlamentar a criar
um verdadeiro abismo entre os três ilustres homens públicos
de minas e a casa a que tão bem souberam servir.

Agora, consolidada a democracia, é tempo de se
corrigir o passado. Passados 30 anos do movimento de 1964,
a terra de Tiradentes volta os olhos para o futuro, aposta no
desenvolvimento e busca o lugar de destaque que sempre
ocupou no contexto nacional. Por isso precisa de todo o seu
patrimônio humano e moral. Apelamos pois a todos: que não
prevaleçam ressentimentos, que não permaneça a injustiça;
sejam todos os mineiros uma só mente e um só coração pela
grandeza de Minas e do Brasil.
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Discurso proferido na

Audiência Pitblica Regional em
Uberaba (13/5/94)
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Tem um significado especial para os membros
do poder legislativo a realização, em Uberaba, desta audiência
pública. Aqui se manifestam as grandes virtudes mineiras,
naquilo que elas têm de mais autêntico. Aqui pulsa uma
economia dinâmica, em que, ao lado de indústrias de grande
porte, sobressai pujante atividade agropecuária.
Recentemente o município colocou-se, mais uma vez, em
posição de destaque no cenário econômico nacional, com a
realização da 60 exposição nacional de gabo zebu e da l
exposição internacional das raças zebuinas, reunindo na
cidade 158 criadores de 17 estados brasileiros.

Deve-se ressaltar ainda a importância crescente
da região como centro de cultura, seja nas manifestações de
arte popular, seja na expressão erudita.

A acolhida dispensada pelo povo e pelas
autoridades desta terra às audiências públicas demonstra
estar a região plenamente sintonizada com a importância de
uma iniciativa que, em última análise, valoriza o exercício de
cidadania. É num encontro como este que os cidadãos tomam
consciência de que podem influir na transformação da
realidade.

À medida que se realizam as audiências públicas,
torna-se mais intensa a parceria entre o legislativo e a
sociedade, com a participação crescente dos municípios e das
associações microrregionais, e de entidades da sociedade
organizada.

O bom relacionamento entre o Estado, os
municípios e essas entidades será fator de primordial
importância para cada vez mais fortalecer o compromisso em
torno da presença do povo na elaboração do orçamento, no
planejamento estadual e na escolha de um prolem de
desenvolvimento para Minas.

Na tentativa de se ajustar a essa realidade
dinâmica, o poder le gislativo tem procurado imprimir maior



agilidade às audiências, reestruturando-as de acordo com um
novo modelo. Ora, a experiência vivida no ano de 1993
mostrou, sem qualquer possibilidade de dúvida, que um único
dia não era suficiente para que os participantes pudessem
expressar e encaminhar à coordenação todas as suas
reivindicações. Tal se devia à multiplicidade de sugestões e,
ao mesmo tempo, à inexistência de critérios de priorização
das propostas. Disso resultavam evidentes prejuízos na
formulação de um plano global para cada região.

De acordo com o novo regulamento, as
audiências públicas estão ocorrendo, a partir de agora, em
três módulos, distribuídos em dois dias.

A grande novidade do atual modelo é que ele
permite o estabelecimento, pelo processo democrático do voto,
da lista das prioridades regionais.

Estamos, deste modo, procurando aperfeiçoar o
mecanismo desses encontros, ensejando uma participação
mais efetiva da comunidade, para que as propostas
encaminhadas ao poder executivo possam ser inseridas no
orçamento e integrar o planejamento do estado,
transformando-se, assim, em conquistas efetivas das
populações interessadas.

Já dissemos, em outras ocasiões, que o futuro
do parlamento está ligado à sua capacidade de se fazer
parceiro da sociedade, de colocar-se ombro-a-ombro com o
povo na busca de soluções para os seus problemas.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais está
hoje empenhada em trabalhar sintonizada com as mais
profundas reivindicações da comunidade. Com  a realização
das audiências públicas, o parlamento deixou de apenas dar
ressonância às demandas sociais, optando pela iniciativa do
diálogo e antecipando-se na formulação das questões. É este
o contexto que inspira e direciona o nosso trabalho.

74
Discurso proferido na

Audiência Pública Regional de
Jariuária (2015194)
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Ao prazer de estar de novo nesta cidade de
Januária, referência obrigatória para a vida de Minas, soma-
se o contentamento de aqui estarmos realizando mais uma
audiência pública, estratégia que em boa hora a Assembléia
tomou como forma de verificar, no local, a realidade das
macrorregiões do Estado.

Dentre as finalidades destas audiências,
destacamos, de início, o objetivo de colher subsídios para a
organização do orçamento estadual. Conhecendo de perto as
carências e as aspirações do povo de cada região de Minas.
a Assembléia ganha condição de votar a distribuição de verbas
de acordo com o grau das necessidades.

É nesse ponto que a apuração das prioridades
exerce um papel importantíssimo. Sendo diferentes as regiões
de Minas (como o são em qualquer estado ou país), toma-se
fundamental saber a escala das preferências. Se, infelizmente.
são limitados os recursos e, a curto prazo, não é possível
atender a todas as reivindicações, o Estado precisa tomar
providências no sentido de oferecer solução para o que é mais
urgente em cada município.

Ainda se salientam como metas das audiências
públicas regionais a busca de elementos que auxiliem a
realização do planejamento regional e alimentem o processo
legislativo. Juntando-se essas partes ao estudo para definir o
orçamento estadual, as audiências determinam o seu papel
na luta pelo desenvolvimento de Minas.

Em 1993, os resultados foram muito
significativos. Basta dizer que nada menos que duas mil
propostas foram apresentadas. Se o sucesso foi alcançado.
isso não quer dizer que a metodologia não possa ser
aperfeiçoada. Sempre disposta a obter melhoria na sua forma
de atuar, a assembléia introduziu modificacões na organizacão
desse acontecimento.

Verificou-se que um dia é insuficiente para
lideranças e instituições manifestarem seu pensamento. de
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maneira a assegurar a participação popular na definição dos
rumos da economia mineira. Agora, o primeiro dia está sendo
destinado à apresentação e debate das reivindicações,
ficando o dia seguinte reservado para a classificação das
prioridades.

Outro fato a ser destacado é a participação das
associações microrregionais. Considerando a extraordinária
força representativa dessas entidades, sabemos que elas
contribuirão de forma decisiva para que seja mais amplo o
conhecimento integral da vida de Minas. E esse, como
frisamos, é o objetivo maior do nosso trabalho pelo interior
do Estado.

Ninguém poderá excluir-se desse esforço que se
realiza com a iniciativa da Assembléia Legislativa. Prefeitos,
vereadores, sindicatos, associações comerciais, associações
comunitárias, delegacias de ensino, enfim, todas as
instituições públicas e privadas devem participar desse
movimento, para que os resultados se reflitam no bem-estar
da sociedade, da maneira mais abrangente possível.

Nos países mais adiantados, todos os segmentos
da população ajudam a traçar a rota para o futuro. Que
devemos fazer nós, cidadãos de uma nação em
desenvolvimento? Mais que aqueles povos, precisamos una
nossas forças, a fim de que possamos caminhar decisivamente
em direção ao progresso.

Presentes aqui, em Januária, voltamos a
acreditar vivamente que toda e qualquer realização de um
povo se concentra no município. Se fora dele nada pode
acontecer, concluímos pela absoluta necessidade de lhe dar-
as melhores condições para o trabalho, já que o trabalho í
mola que impulsiona a fartura e a riqueza.

Não é por outro motivo que aqui viemos. Dão-
nos enorme prazer a recepção e a facilitação para o êxito desse
encontro. Externamos sincero agradecimento a todos os que

contribuíram de qualquer forma para o sucesso do trabalho
desses dois dias e nos proporcionam esse calor humano tão
mineiro.

Ao encerrar estas breves palavras, lembramos
que foi neste lugar que se deu a Inconfidência Brejina, primeiro
movimento de revolta conta o jugo português. Reverenciando
os nomes do vigário António Mendes Santiago, de Pedro
Cardoso, de Simeão Correia, de Maria da Cruz, entre tantos
outros que antecederam os idealistas de Vila Rica em mais de
sessenta anos, aqui nos apresentamos com respeito e
admiração.

Cumprimentamos autoridades e o povo.
enquanto estendemos nossas saudações às lideranças da
região com quem nos cabe a honra de realizar mais esta
audiência pública regional.
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Xl Congresso Mineiro de
Municípios (2415195)



É com a maior satisfação que Minas recebe nesta
tarde o senhor Ministro Aluízio Alves, da integração regional,
que comparece representando o senhor Presidente da
República.

Sua vasta experiência, tanto no parlamento como
no poder executivo, por si só já o recomenda como um dos
grandes homens públicos do Brasil atual.

Ao convidá-lo, assim como ao promover este
magnífico encontro, a Associação Mineira dos Municípios
mostra-se mais uma vez plenamente sintonizada com os
interesses de seus associados e da população mineira. Por
isso queremos, em nome do poder legislativo estadual, deixar
públicos nossos cumprimentos à entidade pela feliz iniciativa.

Não podemos deixar de louvar também a
presença, neste momento, dos senhores prefeitos e vereadores
que acreditam no associativismo como caminho para
solucionar os muitos problemas que hoje afligem as
comunidades locais.

Minas possui hoje 756 municípios que refletem
a riqueza e a diversidade de nosso Estado. O imenso território
mineiro, síntese da nação brasileira, abriga diferenças e
disparidades enormes. Se as diferenças são expressão da rica
alma mineira, as disparidades econômicas são fontes de
injustiças que é preciso a todo o custo eliminar.

O governo Hélio Garcia fez do municipalismo
uma de suas principais bandeiras. A Assembléia Legislativa
vem, por sua vez, desenvolvendo um importante esforço para,
por meio das audiências públicas regionais, abrir canais de
participação das lideranças municipais no planejamento
estadual, especialmente na elaboração da lei orçamentária.
A iniciativa, levada a cabo em íntima parceria com todos os
segmentos das sociedades locais, especialmente com as
associações microrregionais de municípios, prefeituras e
câmaras de vereadores, mostra já resultados muito
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animadores. Cremos que ela será capaz de inaugurar uma
nova era nas práticas administrativas em Minas Gerais.

Para finalizar, queremos ressaltar nosso
compromisso pessoal com o ideal municipalista. Entre os
princípios que vêm orientando nossa vida pública está a crença
inabalável de que é nas comunidades locais que se decidem
os destinos do estado e do país. Ali se trabalha, ali se produz,
ali acontece a vida concreta das pessoas. É em cada localidade
que são sentidas, do modo mais realista e efetivo possível,
tanto as carências como as potencialidades. Já é tempo de se
devolver ao município a autonomia plena que se traduza
concretamente em auto-suficiência econômica. Temos a
certeza de que o município quer, sim, ser o dono de seu próprio
futuro. Mas, para que isso aconteça, é necessário muito mais
do que a simples atribuição a ele de tarefas e competências.
Eles, mostrarão, em plenitude, como são peças fundamentais
para superar crises e fazer do Brasil uma grande nação. É só
tomarmos consciência de que, para isso, precisamos dar-lhes
os meios e recursos necessários.

Finalizando, queremos desejar à Associação
Mineira dos Municípios que o atual Congresso, a exemplo
dos que o antecederam, tenha pleno êxito e contribua para o
fortalecimento das teses municipalistas. Temos a certeza de
que a palavra do senhor Ministro Aluízio Alves, enfocando a
relação dos municípios com o Ministério da Integração
Regional, mostrará novos caminhos para que as comunidades
locais superem as muitas dificuldades do presente. Assim,
elas poderão desenhar um futuro de desenvolvimento e de
justiça.
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Discurso proferido na abertura
da Audiência Pública Regional

de Caratinga (2615194)
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Caratmga transformou-se nesses dois dias no
centro de convergência da região do vaie do rio doce. Prefeitos,
vereadores, deputados, representantes de órgãos públicos e
de entidades privadas, juntamente com outras lideranças da
região, estão aqui reunidos para discutir os problemas de
interesse da coletividade, à procura de soluções adequadas.

A audiência pública que hoje se realiza oferece
oportunidade única para essa mobilização do povo e das
lideranças regionais, num verdadeiro exercício de cidadania.
Em encontros como este, os cidadãos tomam consciência de
que podem influir na transformação da realidade.

Parcela das mais importantes do território
mineiro, o Vale do Rio Doce caracteriza-se pela diversificação
econômica e cultural, base do seu crescimento. Com
empreendimentos minerários e metalúrgicos de grande porte,
ele é uma referência importante no esforço pelo
desenvolvimento do Estado. Notabiliza-se ainda por uma
agropecuária de muitas potencialidades e por um parque fabril
que tende a crescer.

Esta audiência pública é mais uma das
iniciativas que a Assembléia Legislativa vem promovendo em
parceria com a sociedade, com o objetivo de melhor conhecer
os problemas e prioridades das diversas regiões e permitir
que o povo participe do processo de planejamento do Estado.

À medida que se realizam as audiências públicas,
intensifica-se sensivelmente a aliança entre o legislativo e a
sociedade, e a participação crescente dos municípios, das
associações microrregionais e de entidades da sociedade
organizada nas decisões maiores que interessam à terra
mineira.

Um relacionamento sólido entre o Estado, os
municípios e essas entidades deve ser visto como fator
excepcionalmente importante para fortalecer, cada vez mais,
o compromisso em torno da presença do povo na elaboração
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do orçamento, no planejamento estadual e na escolha de um
projeto de desenvolvimento para Minas.

A partir da experiência realizada no ano passado,
foram introduzidas várias modificações nas audiências
públicas, visando a aperfeiçoar os trabalhos, num momento
em que os mecanismos estaduais de planejamento estão sendo
reativados. Exemplo dessa reativação foi a instalação, em
1993, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social,
a elaboração do plano mineiro de desenvolvimento econômico
e social e do plano plurianual de ação governamental (PPAG),
que estipula gastos, alocação de recursos e investimento.

Diante dessa realidade dinâmica, não restaria
ao Legislativo outra alternativa senão a de procurar imprimir
maior agilidade às audiências, reestruturando-as de acordo
com um novo modelo.

Estabeleceu-se proveitosa colaboração com a
Superintendência Central de Planejamento Econômico e Social
da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
(SEPLAN). Adotou-se a praxe de permitir que, no primeiro dia
da audiência, os participantes se inteirem da conjuntura
regional e dos planos estratégicos previstos para a região.

A experiência vivida no ano de 1993 mostrou,
entre outras coisas, que um único dia não era suficiente para
que os participantes pudessem expressar e encaminhar à
coordenação todas as suas reivindicações. Isso se devia à
multiplicidade de sugestões e, ao mesmo tempo, à inexistência
de critérios de priorização das propostas.

Disso resultavam evidentes prejuízos na
formulação de um plano global para cada região.

A grande novidade do atual modelo é que ele
permite o estabelecimento, pelo processo democrático do voto,
da lista das prioridades regionais.

Estamos, deste modo, procurando aperfeiçoar o
mecanismo desses encontros, ensejando uma participação

mais efetiva da comunidade, para que as propostas
encaminhadas ao poder executivo possam subsidiar a
elaboração orçamentária desde o primeiro momento,
integrando o planejamento do Estado e se transformando,
assim, em conquista efetiva das populações interessadas.

Sabemos que o planejamento, com raras
exceções, não se firmou, no Brasil, como uma característica
da administração pública.

São raros, entre nós, os exemplos de planos bem
sucedidos, articulados com os diversos segmentos do governo,
sintonizados com a vontade da sociedade e com amplo apoio
político.

Imprevisão e improviso têm marcado a
administração pública brasileira, impedindo-a de atingir os
padrões desejados.

O Poder Legislativo de Minas Gerais assume hoje
uma posição pioneira, procurando inovar a sua forma de
atuação. Sem parceria com a sociedade, não há futuro para o
parlamento. O trabalho de representante do povo deve ser
realizado lado a lado com a população, na busca de respostas
às suas demandas mais presentes.

Com a realização das audiências públicas, o
legislativo abandonou a postura tradicional, em que atuava
apenas como caixa de ressonância das reivindicações sociais,
optando pela iniciativa do diálogo e antecipando-se na
formulação das questões.
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Discurso proferido na abertura

da 6 Reunião da CIPE - São
Francisco (3115194)



É com enorme satisfação que a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais recebe hoje os participantes da
CIPE-São Francisco e a comunidade interessada na questão
das águas e da preservação ambiental. A comissão chega a
sua sexta reunião vinda de uma longa jornada iniciada em
maio de 1992. Na oportunidade, os presidentes das
Assembléias da Bahia, de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e
Minas anteciparam-se às recomendações da conferência
mundial do meio ambiente e deram os primeiros passos rumo
à criação de um instrumento que, inspirado nos princípios
do desenvolvimento sustentável, assegurasse a composição
do conflito de interesses no uso múltiplo das águas e dos
demais recursos naturais da bacia do "Velho Chico".

No presente, a CIPE tem já uma história de lutas
e conquistas. Os ideais que a inspiraram ganharam
consistência no embate com uma realidade dura, nua e crua.
A comissão amadureceu na constatação das condições de vida
das populações ribeirinhas e no levantamento da situação
concreta das margens do rio da integração nacional.

As grandes mudanças no curso da história são
feitas de ações pontuais cujo sentido, nem
sempre, desvendamos por completo. Assim a CIPE-São
Francisco. Hoje, no mundo inteiro, fala-se de crise do
parlamento e da busca de um novo modelo de prática
parlamentar. Pois esse novo modelo surgirá, certamente, da
atitude daqueles que tiverem coragem suficiente para ousar
o novo. Numa iniciativa inédita na história nacional,
Assembléias Estaduais unem-se em torno de problemas
comuns e buscam juntas soluções que superem conflitos
regionais de interesses: estabelecem princípios de ação e
passam a atuar de forma efetiva para mudar uma realidade
tida por muitos como irreversível. Isso tem sido a CIPE-São
Francisco. No seu cotidiano a comissão desenha um novo
universo de atuação para os parlamentos estaduais e projeta
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um modelo de prática federalista até então nunca visto no
País. Recife, Maceió, Petrolina, Juazeiro, Aracaju e Belo
Horizonte, eis uma jornada que não foi em vão. Dela surge
uma nova consciência ambientalista que promete intervir
concretamente na realidade, na medida em que tal consciência
é associada a uma firme vontade política de mudar.

Contribuição efetiva ao projeto de lei n
2.249, que dispõe sobre a política nacional de recursos
hídricos, participação na elaboração do plano de ação
governamental no Nordeste, eis alguns dos muitos resultados
de nossos esforços. Tais vitórias complementam-se em um
grande número de ações emergenciais, que solucionaram
problemas localizados e lograram êxito ao fazer prevalecer a
filosofia do desenvolvimento sustentável no tratamento de
múltiplas questões.

agente de transformação da realidade e de consolidação da
vontade política de salvar o grande rio.

Que, na continuidade de nossa missão e na
ousadia de novos e mais amplos projetos, nos inspire o Santo
de Assis, esse extraordinário precursor e apóstolo da
consciência ecológica no mundo.

Recentemente, a mobilização da CIPE levou o
Governo Federal a repensar a decisão de captar as águas do
rio São Francisco para outras bacias hidrográficas do
Nordeste. Mais uma vez mostrou-se a força da comissão, que,
agindo coesa, logrou êxito ao influenciar decisões federais e
fazer prevalecerem a preocupação ambiental e os imperativos
do desenvolvimento sustentável.

Podemos, numa avaliação serena e
realista, concluir que a iniciativa originada em 1992
cresceu, consolidou-se e pode, no presente, ser mostrada como
exemplo de um bem sucedido esforço para o gerenciamento
racional de recursos hídricos. É, inclusive, chegado o tempo
de ousarmos projetos mais arrojados que possam contemplar
a questão em ãmbito nacional. Uma ação do porte da que
empreendemos não pode fechar-se sobre si mesma, sob pena
de trair os ideais universalistas que devem inspirá-la.

Para a CIPE-São Francisco, põem-se, a cada dia,
novos e exigentes desafios. É do enfrentamento desses desafios
que tiraremos a força necessária para fazê-la, cada vez mais,
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U0,91
Saudação aos Prefeitos dos

Municípios do Vale do São
Francisco (1 /6/94)



A CIPE-São Francisco acolhe, com satisfação e
esperança, a presença dos prefeitos e lideranças municipais
do Vale do Grande Rio da integração nacional neste encontro
histórico da comissão.

É no âmbito do município que acontece a vida
concreta das pessoas, é nele que as questões se fazem sentir
com mais intensidade e urgência. Por isso mesmo, a busca
das soluções, para ser democrática e participativa, deve
começar, necessariamente, por dar vez e voz às comunidades
locais.

O projeto da Univale nasceu da profunda
consciência ecológica e comunitária das populações que, de
alguma forma, sofrem diretamente os impactos da degradação
da Bacia do São Francisco em suas vidas. Surgiu, pois, de
uma necessidade sentida na própria pele por um povo que
aprendeu, na luta cotidiana, o preço da sobrevivência. Por
isso acreditamos nele e temos a certeza de que a entidade
será uma poderosa aliada da CIPE na batalha pela salvação
do "velho Chico".

Conhecemos bem as muitas dificuldades e
limitações que cercam a ação das Prefeituras. Para muitas
administrações locais, a escassez de recursos é flagelo
constante a abortar os melhores planos. Entretanto, aqueles
que isolados são fracos, quando juntam suas forças e
partilham as experiências comuns tomam-se fortes e capazes
de vencer os maiores desafios.

Muitos dos problemas das grandes bacias
hidrográficas têm origem exatamente nas microbacias, cujos
gestores são os prefeitos municipais. Por mais boa vontade
que anime nossos administradores, eles não têm, sozinhos,
condições técnicas e materiais de promover o uso adequado
dos potenciais hídricos de seus territórios. Por isso, o caminho
está no associativismo que potencializa os recursos regionais
e evita a duplicação de esforços.
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A Univale, iniciativa pioneira das populações que
vivem às margens do São Francisco, aponta o caminho certo.
Ao tomarem a decisão firme e corajosa de fundar a associação,
os prefeitos aqui presentes dão-nos o testemunho eloqüente
de que as crises são vencidas com trabalho, vontade política
e união.

Estão de parabéns os fundadores da Univale.
Que o exemplo de vocês possa frutificar e inspirar ações
semelhantes no Brasil inteiro, para que se consolide entre
nós uma política hídrica democrática, aberta à participação
das comunidades e à valorização da cidadania.
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Discurso proferido na abertura
da 4 etapa da 6 Reunião da

CIPE-São Francisco - Parlamento
das Águas (1/6/95)
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais sente-se gratificada em constituir-se palco de discussão
da mais alta relevância nacional, no que concerne aos esforços
conjuntos ora desenvolvidos para o uso múltiplo e sustentável
dos recursos naturais das bacias hidrográficas brasileiras,
em especial dos recursos hídricos.

Iniciamos, ontem, a 6 Sessão de Reunião
Ordinárias da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos
para o Desenvolvimento sustentável da Bacia Hidrográfica
do Rio São Francisco - CIPE-São Francisco. Essa comissão.
conforme relatamos em nosso pronunciamento anterior, tem
cumprido, com sucesso, seus objetivos, determinados
previamente no calendário das reuniões estabelecido na
oportunidade de sua criação, em maio de 1992.

Extraordinariamente, em razão de
acontecimentos marcantes sobre os quais a CIPE não poderia
omitir-se, tivemos algumas reuniões imprevistas.
Comparecemos à Cámara Federal, para discutir, em audiência
pública, o substitutivo do Deputado Fábio Feidman ao Projeto
de Lei Federal n 9 2.249/91, que dispõe sobre a política
nacional de recursos hídricos, para o qual contribuímos com
13 emendas.

Também em Brasília, discutimos junto á
CODEVASF programas de interesse para o desenvolvimento
do Vale do São Francisco.

Em Recife, estivemos na SUDENE, levando nossa
contribuição ao Programa de Ação Governamental de combate
à seca - PAG-Nordeste. E, mais recentemente, solicitamos ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República que a tomada
de decisões sobre o projeto de transposição de águas da Bacia
do São Francisco para outras bacias fosse precedido de ampla
apreciação por parte desta comissão e de outros setores da
comunidade envolvida, para que sejam conhecidos seus
aspectos positivos e negativos.
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Desta comissão, partiram a idéia e a proposta
de multiplicarmos este trabalho interestadual polarizado pela
bacia hidrográfica. Assim, convidamos os estados irmãos que
compartilham bacias hidrográficas com Minas Gerais para
estarem conosco nesta hora em que tomamos uma diretriz
maior de reproduzir este modelo inédito de ação política,
estendendo-o a outras bacias hidrográficas brasileiras. Para
isso, estamos aqui, e sobre isso ouviremos uma explanação a
seguir, conforme consta de nosso programa.

no parlamento das águas e de que ele contribua para um
relacionamento mais harmônico entre as necessidades do
homem e as disponibilidades da natureza, agradecemos a
presença de tão expressiva representação da comunidade,
dos técnicos, autoridades e políticos aqui presentes.

Sem nos alongarmos demasiadamente, cumpre-
nos, entretanto, ressaltar, na abertura dessa 4 etapa, um
importante encontro realizado hoje, pela manhã, quando
prefeitos dos cinco estados da Bacia do Pio São Francisco,
discutiram e concretizaram a união dos prefeitos do Vale do
Rio São Francisco-UNIVALE.

Não poderíamos deixar de registrar, também, a
presença tão gratificante dos representantes da conferência
nacional das Assembléias Legislativas dos Estados
Americanos, aqui presentes, cuja mensagem consta, também,
da programação desta tarde.

Por último, cumpre-nos ressaltar que, nesta
oportunidade, estamos apresentando ao Poder Executivo a
proposição de lei que trata da política estadual de recursos
hídricos e, como parte da continuidade das atividades desse
exercício de ação legislativa integrada, pretendemos passar
às mãos dos Presidentes de Assembléias Legislativas de outros
Estados alguns anteprojetos de lei para tramitação simultânea
nas respectivas Assembléias Legislativas. São proposições
relacionadas com a proteção dos ecossistemas aquáticos, mais
precisamente da proteção das lagoas marginais, importantes
para a manutenção do equilíbrio do regime hidrológico dos
rios e da fauna aquática.

Na esperança de que nossos esforços pelo melhor
gerenciamento dos recursos hídricos brasileiros frutifiquem
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Discurso proferido ria
solenidade de inauguração da
Praça Carlos Chagas (516194)



É com grande satisfação que entregamos à
comunidade de Belo Horizonte, recuperada e revitalizada, a
Praça Carlos Chagas, consagrada popularmente como Praça
da Assembléia. Esta obra representa uma conquista coletiva,
sob dois aspectos: o da conjugação de esforços, da união de
propósitos, e o da valorização do espaço de convivência na
paisagem da cidade.

Atenta às transformações em curso na vida
brasileira, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
vem procurando adaptar-se às demandas políticas e sociais,
modernizando sua estrutura e sua forma de atuação. Nesse
processo de aperfeiçoamento de suas funções, destaca-se a
busca da parceria com a sociedade e as instituições
sintonizadas com seus objetivos.

A restauração da Praça Carlos Chagas é um
exemplo concreto dessa diretriz político-administrativa.

Ao conceber a reforma, a Assembléia
procurou em primeiro lugar, ouvir as opiniões e expectativa
dos freqüentadores da praça e moradores da região. Pesquisa
encomendada ao Instituto Vox Populi apontou o modelo que
esse público idealizava, norteando as linhas básicas do projeto.

Para concretizá-lo, era necessário que se
estabelecessem parcerias. Assim, foram imprescindíveis as
participações da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte na
execução dos trabalhos, e do Banco do Brasil, no aporte de
recursos. Também foi fundamental o apoio do Jornal Estado
de Minas, da TV Alterosa e da Rede Globo, veículos de
comunicação de grande prestígio entre a população mineira.

De realização difícil, pela multiplicidade de
fatores considerados em suas etapas e pela exigüidade de
recursos disponíveis, a restauração da praça é fruto de
esforços desenvolvidos no decorrer de três legislaturas nesta
Assembléia. Não podíamos deixar, portanto, de ressaltar o
papel desempenhado por nosso antecessores na presidência
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da casa em prol do projeto: o do Deputado Kernil Kumaira,
pela iniciativa da reforma e pela assinatura dos primeiros
convênios, e  do deputado Romeu Queiroz, pelo empenho
para que tivesse continuidade.

Da mesma forma, registramos nosso
reconhecimento aos Prefeitos Municipais de Belo Horizonte
que, com sensibilidade, contribuíram para a realização desta
obra: os senhores Pimenta da Veiga, Eduardo Azeredo e Patrus
Ananias.

É oportuno refletirmos, nesta solenidade, sobre
o significado da praça pública no panorama das cidades,
significado este muito bem situado pelo paisagista Burle Marx
e pelos arquitetos responsáveis pela elaboração o projeto.

A praça é, por excelência, o espaço urbano
destinado à convivência dos cidadãos. Ponto de encontro de
entretenimento ou simplesmente de descanso, é o local
propício à sociabilidade, num contexto em que o excesso de
compromissos que nos impõe a vida moderna e os problemas
gerados pelo crescimento das metrópoles, como as grandes
distância, as dificuldade de transporte e a insegurança,
tendem a nos levar ao isolamento e ao individualismo.

Aliando as áreas verdes à funcionalidade de seus
equipamentos, a nova Praça da Assembléia é um espaço de
lazer e recreação, oferecendo ainda a seus usuários conforto,
segurança e uma área especialmente projetada para
manifestações cívico-culturais. Enfim, um local destinado a
estimular a convivência, a criatividade, as atividades
artísticas, a fraternidade.

Que este palco de civilidade, resgatado em sua
identidade e seus objetivos, contribua para tornar a capital
dos mineiros mais acolhedora e mais humana. Discurso proferido na Reunião

Especial em homenagem ao
Colégio Santo Agostinho

(8/6/94)
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Ao dar por encerrada a reunião especial em
homenagem ao sexagésimo aniversário do Colégio Santo
Agostinho e ao octogésimo-sexto aniversário do Frei Marcelino
Barrio Inyesto, professor do educandário desde 1938,
queremos ressaltar a justiça e a oportunidade desta
comemoração.

Várias gerações de belo-horizontinos passaram
pelas salas de aula daquele estabelecimento de ensino,
tornando-se, mais tarde, expoentes da sociedade mineira e
brasileira, destacando-se no exercício de atividades as mais
diversas.

E nem podia ser diferente, uma vez que nas aulas
ministradas por educadores de alta envergadura intelectual,
os estudantes do "Santo Agostinho" recebem uma formação
integral, voltada para o desenvolvimento do ser humano em
todas as suas dimensões: paralelamente ao ensino intelectual,
a instituição enfatiza também o aprimoramento fisico, cultural,
moral e religioso. Procura, assim, contrapor-se ao materialismo
e à crise ética pela estratégia de levar o aluno a "encontrar a
Deus e abrir-se aos seus semelhantes, criando relações de
amizade, fraternidade e solidariedade".

Fundado nesta pedagogia. o tradicional
educandário firmou-se como um espaço privilegiado de
formação humana, aberto ao diálogo com o mundo moderno.
a partir de um ponto de vista cristão e agostiniano.

Desde que começou a funcionar, num velho
casarão alugado, o colégio acompanhou, passo a passo, a
urbanização e o crescimento de Belo Horizonte. A cidade.
embora ainda nos seus inícios, começava a sofrer as
transformações que prenunciavam os novos tempos. A
revolução de 30 deixou suas marcas nos prédios e na maneira
de ser dos mineiros: as edificações multiplicavam-se; a cidade
se expandia; a população aumentava: a vida econômica e
social tomava vertiginoso impulso.

T
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O número de alunos, modesto a princípio,
aumentou com o passar do tempo, à medida que o "Santo
Agostinho" ia adquirindo o prestígio que o inscreveria
definitivamente no rol dos nossos melhores colégios.

Mas a história deste estabelecimento de ensino
ficaria incompleta se não fizéssemos uma referência especial
à pessoa do Frei Marcelino Barrio Inyesto, que uniu sua vida
definitivamente ao colégio, quando ali começou a lecionar,
em 1938. Desempenhou várias funções: ecônomo, professor
de latim, religião, e regente de estudos, nos primeiros tempos;
mais tarde foi diretor espiritual, professor de ciências, latim,
francês, religião e espanhol. Isso não o impediu de ser também
coadjutor da paróquia do calafate e diretor e vice-diretor do
"Santo Agostinho", entre outras atividades.

Sua trajetória de educador nos faz recordar
outros casos semelhantes, em que certos homens a tal ponto
se dedicam a uma idéia, ou a uma instituição, que acabam
por confundir-se com elas. Nesses casos, toma-se dificil dizer
onde cessa a atuação de um e onde se inicia a do outro, tal é
o caso desse educador emérito, no seu envolvimento fecundo
com a atividade que abraçou.

O Poder Legislativo de Minas Gerais toma-se,
portanto, intérprete fiel dos sentimentos do nosso povo ao
homenagear um educandário com arraigadas tradições e uma
notável folha de serviços prestados à educação em Minas
Gerais. Num tempo marcado pela profunda crise na educação
brasileira, o Colégio Santo Agostinho consolida-se, cada vez
mais, como um centro irradiador de formação humana e
disciplina intelectual, propiciando à juventude a oportunidade
de aprendizagem e crescimento.

Discurso proferido ao receber o
título de Cidadão Honorário de

Bambuí (816194)
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A vida do homem público é feita de muita luta,
incompreensões, sacrifícios e alguns momentos de alegria.
Nos dias atuais, tudo se espera do político: soluções para
todos os problemas, respostas para todas as questões.
Freqüentemente, ele é apontado como o grande responsável
por todas as crises de que padece nosso sofrido Brasil.

Por isso é tão dificil dedicar-se à vida pública
neste País. Trata-se de vocação exigente que tudo pede e pouco
dá em troca, não estamos falando, é evidente, dos aventureiros
que vêem na nobre missão apenas a oportunidade de
experimentar o gosto do poder, as possíveis facilidades que
ele possa proporcionar e um instrumento para satisfazer às
próprias necessidades de enriquecimento rápido e fácil.
Falamos sim daqueles que, já na juventude sentiram o apelo
para servir e abraçaram a vocação política naquilo que ela
tem de mais autêntico e legítimo. A esses ferem de morte a
incompreensão e as suspeitas; tiram o sono as acusações
lançadas contra a classe de nodo indiscriminado por
segmentos liberticidas da mídia que ainda não conseguiram
aprender conviver com a democracia.

Por esses motivos nos é tão grato receber o
carinho, o apoio e a aprovação dos amigos e irmão de Bambuí
por meio dessa homenagem que nos fala direto ao coração.
Em momentos como esse sentimos revigorados os ideais que
nos acompanham desde nossa juventude quando,
inconformados com o sofrimento de nosso povo, decidimos
lutar com todas as forças em busca de mais justiça e
desenvolvimento para os irmãos mineiros.

A amizade que vocês agora nos demonstram é o
mais poderoso antídoto contra o veneno do desalento que às
vezes nos assalta quando sentimos na pele a incompreensão
de que é vitima a classe política neste País.

Não existe neste mundo riqueza maior do que
merecer a fé a as atenções dos amigos. é essa riqueza que
experimentamos agora ao receber o Título de Cidadão
Honorário de Bambuí.
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Vocês nos têm honrado com sua confiança ao
escolher-nos para representar seus interesses na Assembléia
Legislativa do Estado. a votação expressiva que temos obtido
nesta comunidade fez crescer nossa responsabilidade pelo
desenvolvimento do Município e pela felicidade dessa gente
trabalhadora que consideramos nossa gente.

Agora, entretanto, cresce nosso compromisso.
Cidadania é a qualidade daquele que pertence de fato e de
direito a um povo. Ao conceder-nos esse honroso título, a
Câmara Municipal julgou-nos capaz de assumir, junto com
cada habitante deste pedaço especial do chão de Minas, as
tradições de honestidade, trabalho e persistência que fizeram
a glória do Município.

Como mais novo cidadão de Bambuí, temos
agora muito mais motivos para lutar, junto com vocês, por
melhores dias para esta cidade.

Não podemos deixar de agradecer à Cãmara
Municipal que nos julgou digno de tão importante homenagem.
Queremos expressar nosso particular reconhecimento ao
vereador José Miranda Souto, responsável pela iniciativa do
Projeto de Lei que nos fez pertencer a este povo que já
amávamos e admirávamos como nosso.

Estejam certos, caros amigos, de que vocês nos
proporcionaram uma das mais gratas alegrias que nos foram
dadas neste ano de 1994. Tudo faremos para continuar
merecedores da confiança e do carinho de vocês.

Se as palavras são insuficientes para expressar
o que sente agora nosso íntimo, procuraremos fazê-lo por
gestos concretos, colocando-nos por inteiro a serviço da causa
de Bambuí.

São momentos como este que nos fazem
acreditar na vida pública e recobrar o ânimo que nos fez
político.

De coração, muito obrigado!

Discurso proferido na
Audiência Pública Regional de

Formiga - Centro-Oeste (1016194)
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Episódios recentes da vida brasileira, como o
impeachment do Presidente Fernando Coilor e a CPI do
Orçamento, no Congresso, demonstram que o País está
passando por significativas mudanças. Tais episódios,
impulsionados pelo clamor popular, fortalecem um movimento
de moralização das instituições e de questionamento de
condutas na administração das questões públicas.

As mazelas encontradas no desenrolar desses
processos deixam à mostra conseqüências de vícios
administrativos e comportamentos políticos herdados de
regimes autoritários, fechados na concepção enviesada de que
é mais fácil governar, ou gerir a coisa pública, substituindo o
diálogo e a livre manifestação pelo arbítrio de um restrito grupo
de poder.

A experiência brasileira, assim como a de países
em todo o Mundo, tem demonstrado que os regimes
autoritários, de qualquer matiz ideológico, acumulam
equívocos e demandas que, inevitavelmente, desembocam em
profundas crises políticas, econômicas e sociais.

A história tem demonstrado também que, entre
erros e acertos, em circunstâncias diversas, decorrentes das
condições peculiares de cada País, é a democracia o melhor
caminho para que um povo se desenvolva e encontre soluções
para seus desafios.

Vivemos, portanto, um momento em que a
experiência histórica e o bom senso apontam a via democrática
como a mais adequada para dirimir conflitos e possibilitar a
convivência de opiniões e vontades divergentes, numa forma
civilizada de buscar o desenvolvimento da sociedade em seu
conjunto.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
sintonizada com as transformações e as demandas sociais,
vem procurando o caminho da participação e do diálogo para
exercer as funções que lhe foram delegadas pelo povo. Por
isso, vem desenvolvendo diversas formas de parceria com a

II
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sociedade, dentre as quais se destacam as audiências públicas
regionais.

O encontro que realizamos nesta histórica e
progressista cidade de Formiga é fruto dessa diretriz, dessa
busca de parceria. E, como tem acontecido em outras cidades~
pólo do Estado, pode ser o ponto de partida para um
relacionamento mais freqüente e eficaz entre o Legislativo e o
povo mineiro.

A livre discussão e definição das prioridades da
região, transformadas em propostas a serem incluídas no
orçamento do Estado para o próximo ano, representam um
estimulante exercício de cidadania, conceito que precisamos
resgatar e fortalecer, na caminhada pela construção
democrática.

Cabe lembrar aqui que as audiências públicas
regionais, iniciativa pioneira colocada em prática pela
Assembléia Legislativa de Minas a partir do ano passado,
passaram este ano por uma série de modificações em sua
estrutura, possibilitando o aperfeiçoamento de sua dinâmica
e a obtenção de melhores resultados.

Temos a convicção de que, assim como vem
ocorrendo nos encontros realizados em outras áreas do Estado,
a nova formatação da audiências, na qual podemos ressaltar
a realização em dois dias e a priorização das propostas
apresentadas, resultará na elaboração de um documento mais
consistente e mais representativo das demandas da região.

E podem os senhores e senhoras estarem certos
de que, de nossa parte, haverá todo empenho para que as
reivindicações aqui levantadas sejam efetivamente
incorporadas pelas autoridades estaduais no planejamento
econômico do Centro-Oeste e do Estado como um todo.

Gostaríamos de registrar, por fim, que esta
reunião não seria possível sem o apoio e o desprendimento
das autoridades e lideranças locais, que, acreditando em sua
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viabilidade e em seus propósitos, não mediram esforços para
que se concretizasse.

Agradecemos, de coração, a todos que aqui
compareceram, em muitos casos sacrificando compromissos
pessoais e familiares, apostando no processo participativo e
democrático como forma de construir uma sociedade mais
justa e mais próxima do bem-estar coletivo.
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Discurso proferido na
Audiência Pública Regional de

Barbacena (1716194)



Na região central, nasceu Minas Gerais, no início
do século XVIII. A liberdade marcou a abertura das páginas
da história desta terra, e o povo que aqui se forjou sorveu
intensamente o sabor de ser livre. Por isso, o primeiro
compromisso de Minas é com a liberdade.

Barbacena, berço de políticos, terra de
inconfidentes, baluarte da revolução liberal, cidade das rosas,
é síntese de tudo aquilo que constitui o âmago dos mais puros
sentimentos de mineiridade. Por isso, adquire um sentido
muito especial o encerramento de nossa jornada pelas 10
macrorregiões do Estado exatamente neste pedaço da terra
mineira que foi palco dos mais importantes episódios da
história da gente da montanha.

As sérias dificuldades e provações que pesam
sobre o povo brasileiro nos últimos tempos deram origem a
um Estado de perplexidade e desilusão que abalou as próprias
instituições políticas do País. Hoje como nunca, a nação quer
mais ação e menos palavras, mais transparência e menos
conchavos e, acima de tudo, mais participação popular nas
grandes decisões.

Sintonizada com este desejo legítimo de exercício
da plena cidadania, a Assembléia de Minas busca, desde o
ano passado, uma forma ideal de aproximação com a
sociedade civil, para com ela compartilhar a responsabilidade
pela busca de soluções para os problemas de nosso povo.
Dentre as várias formas de efetivar essa parceria, uma das
mais bem sucedidas têm sido as audiências públicas regionais.

Gente dos diversos rincões de Minas, para quem,
muitas vezes, as noções de Estado. Executivo, Assembléia,
Orçamento. Projeto, não passavam de idéias vagas e quase
abstratas, de repente enxerga como funciona a engrenagem
do poder público e tem a oportunidade de se inserir no próprio
processo de elaboração das políticas que afetam os seus
interesses e o destino de suas vidas.
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As Audiências Públicas são hoje um projeto
vitorioso. Mesmo sem entrar no mérito de seus frutos, que já
se fazem sentir de forma concreta, ficamos gratificados ao ver
que é palpável o crescimento da consciência política de nossa
gente e seu desejo irreprimível de participar e de exercer a
cidadania.

Esses encontros, quando realizados no ano
passado, não obstante serem um trabalho pioneiro e
embrionário, legaram-nos um saldo altamente positivo.
Bastaria lembrar que a execução do orçamento no presente
exercício reflete já, em termos concretos, a vontade das
populações regionais expressa naquele momento.

Representantes de entidades da região têm,
agora, a oportunidade de estabelecer, pela via democrática
do voto, as prioridades que deverão orientar a ação
governamental em 1995. Ademais, abriu-se para o povo
mineiro a perspectiva de colaborar decisivamente na
elaboração de um projeto global de desenvolvimento regional,
originário do diálogo franco e da discussão aberta e
democrática.

Hoje, aqui se encontram representantes das
Microrregiões de Barbacena, Belo Horizonte, Lafalete, Itaguara,
Ouro Preto, São João dcl- Rei e Pará de Minas, traduzindo a
vontade de dezenas de municípios da Região Central II, sem
dúvida uma das mais prósperas do Estado. Nela, a
industrialização, a modernização agrícola e a intensa
exploração mineral são fatores primordiais de
desenvolvimento.

Estamos felizes porque concluímos com êxito
este segundo ciclo das audiências públicas regionais. Se a
experiência de 1993 já nos foi gratificante, esta revestiu-se
de maior sucesso. A extensão do tempo desses encontros para
dois dias possibilitou a discussão mais apurada das
propostas. O mecanismo do estabelecimento de prioridades
proporcionou um ganho em objetividade e a tradução mais

fiel dos anseios regionais. A comissão de representação para
acompanhar o encaminhamento das propostas em todas as
suas fases torna mais efetivo o exercício da democracia.

Ao concluir nossas palavras, queremos agradecer
a todas as pessoas que, de várias formas, contribuíram para
o sucesso do evento. Aos responsáveis pelas condições de
infra-estrutura, sem as quais seria impossível a realização
deste encontro, e a todos os que participaram efetivamente
do processo de apresentação e discussão de propostas, o
reconhecimento e o agradecimento desta Presidência. Graças
ao esforço de cada um, logramos êxito ao tornar real a aliança
entre o Legislativo e a sociedade para traçarmos juntos o
destino de Minas.
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Discurso proferido na abertura
do Ciclo de Debates

-Eleições 94" (218194)



Na qualidade de Presidente desta Casa, temos a
satisfação de abrir o Ciclo de Debates "Eleições 94", com os
candidatos ao Governo do Estado de Minas Gerais, promovido
pela Assembléia Legislativa e pelo CEPO - Centro de Cronistas
Políticos e Parlamentares de Minas Gerais.

Sobre a democracia muito já se comentou através
dos tempos e muito ainda há de se comentar enquanto os
homens viverem em sociedade. Democracia, entre outras
coisas, significa a busca incessante do senso comum. Na
macropolitica isto se traduz pela vontade manifesta da maioria
na condução dos negócios públicos. E este processos simples
na sua análise mas complexo em sua execução, começa
inegavelmente na escolha dos governantes aqueles que terão
sobre seus ombros a responsabilidade de representar a
vontade geral no difícil mister de administrar o aparelho do
Estado.

Ao assumirmos a Presidência desta Casa,
adotamos, como compromisso prioritário de nossa
administração, o empenho de levar o povo a ter uma
participação mais efetiva no processo político do nosso Estado.
fazendo com que a Assembléia Legislativa abra todos os canais
possíveis de arregimentação popular. O ponto mais alto deste
objetivo foi consumado na realização das audiências públicas
regionais, coroadas de pleno êxito. O esforço, porém de fazer
a Assembléia chegar ao povo, para que ele se integre como
peça dinâmica da vida política do Estado, não se esgota nas
propostas populares para a elaboração do orçamento do
Estado: tem continuidade em outras formas de participação
promovidas pelo Poder Legislativo Mineiro: seminârlos,
simpósios, ciclos de estudos, etc.

Dentro desta filosofia de ação política, não
poderia, pois, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais se
esquivar de uma presença mais efetiva no pleito eleitoral que
se avizinha, de importância fundamental para o Pais e o
Estado.
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Entre Outros cargos importantes a serem
preenchidos, caberá, mais uma vez, ao povo de Minas Gerais
escolher o nome daquele que deverá ser o Governador de todos
os mineiros para os próximos quatro anos. Trata-se de um
ato de grande responsabilidade cívica, diante do qual nenhum
cidadão pode se alienar: pelo contrário, deve se posicionar de
forma consciente e responsável.

A Assembléia de Minas, ciente de seu papel no
grave momento histórico que vivemos, associada ao centro
de cronistas políticos e parlamentares, houve por bem
promover o ciclo de debates "eleições 94, com a presença
dos candidatos à mais alta magistratura de nosso Estado, o
qual temos a honra de inaugurar nesta oportunidade.

A iniciativa, não temos dúvida ao afirmar, é das
mais importantes para o aperfeiç mento do processo eleitoral
em minas, pois valoriza o princípio da livre opção do cidadão
e contribui para aprimorar a transparência que deve nortear
as suas preferências na escolha dos ocupantes de cargos
representativos.

Estão programadas as presenças dos candidatos
ao Governo de Minas. Cada qual deverá, no dia de sua
apresentação, expor seu respectivo projeto administrativo,
para conhecimento público, devendo a seguir se colocar à
disposição daqueles que desejarem sabatiná-lo para melhor
conhecer sua posição diante da problemática político-
administrativa do nosso Estado.

Esperamos, com a promoção deste evento,
contribuir, de forma despretensiosa, para que o eleitor mineiro
conheça melhor os postulantes ao governo de seu Estado,
podendo desta maneira exercer de forma consciente o direito
do voto, escolhendo aquele que, segundo seu julgamento,
possuir as melhores condições para dar ao povo de minas
uma administração voltada para o seu desenvolvimento, o
seu bem-estar e a sua felicidade.

2

Discurso proferido na solenidade
de entrega da Medalha do

Mérito Legislativo (2518194)
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Em nome do povo de Minas Gerais.
representando nesta Casa, dirijo minha saudação a todos os
agraciados, no dia de hoje, com a Comenda da Ordem do
Mérito Legislativo.

O dia de hoje assinala o reconhecimento do Poder
Legislativo e do Corpo Parlamentar a todos aqueles que, no
exercício dos mais diferentes papéis sociais, têm contribuído,
de forma relevante, para a evolução do processo de
desenvolvimento político, econômico e social de nosso Estado.

Nosso Estado, que é a segunda força econômica
do Pais, tem contribuído, em sua história, para o equilíbrio
da federação, para a construção da identidade nacional, para
a superação de impasses e abertura de alternativas ao projeto
nacional.

Sobretudo agora, quando a nação exercita sua
vocação democrática, busca consolidar suas instituições
estatais e civis, tenta despertar-se para si mesma depois de
enfrentar os limites de enlouquecida desordem financeira -
nesta hora, a voz de Minas deve ser síntese das aspirações
nacionais.

Essas aspirações convergem para a estabilização
econômica e para a retomada do desenvolvimento, sob o signo
de maior justiça social, da abertura de oportunidades para a
multidão de marginalizados dos benefícios desse mesmo
desenvolvimento.

É hora histórica, portanto, a que vivemos. Não
precisamos apenas crescer na economia: precisamOS
sobretudo. conviver no campo social em bases mais justas,
com a integração à cidadania plena dos brasileiros condenados
ao limiar da sobrevivência, na indignidade da fome e da
miséria.

Não haverá projeto político e institucional capaz
de prosperar em nosso País, se não houver prosperidade e
equilíbrio crescente no universo social de nossa Nação.
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Passamos, nos últimos tempos, por testes
decisivos no campo democrático. Vícios que confundiam a
política com o privilégio e a impunidade estão sendo extirpados
da vida nacional.

A cidadania avança e o Estado se democratiza.
Esta é outra relação indispensável à construção de uma
sociedade democraticamente organizada em nosso Pais.

Vivemos, hoje, o aquecimento de um processo
eleitoral. Pelo contingente de cidadãos aptos ao exercício do
voto e pela diversidade dos cargos colocados em disputa, esse
processo mostra-se o mais abrangente da história do Pais.

No bojo de uma campanha em que despontam
as candidaturas aos governos estaduais, aos parlamentos e à
presidência da república, põe-se em marcha a renovação das
instituições políticas, sem as quais não há legítima
democracia.

Estamos, pois, em momento propício a uma
reflexão sobre este baluarte - tantas vezes incompreendido -
do mundo contemporâneo: o Parlamento.

Além da sua função precípua de legislar - de
produzir e aperfeiçoar as leis -, o Parlamento desenvolveu, ao
longo de sua história, atribuições igualmente indispensáveis
à convivência das composições políticas.

A fiscalização dos atos do executivo é uma delas.
E é tanto mais necessária quanto mais se opõem a ela aqueles
que propõem administrar as questões públicas na perspectiva
de um jogo fechado de poder.

Em uma sociedade que registra aventuras
autoritárias do poder, este jogo fechado tem que ser combatido
até a sua eliminação final, pois dele resultam os conchavos,
os privilégios: numa palavra, a corrupção, que tanto têm
desacreditado as instituições nacionais.

O Parlamento, estamos certos, é a chave capaz

de abrir à sociedade as portas do lado escuro de qualquer
setor da vida pública, porque no parlamento estão abertos
todos os canais de comunicação direta com a sociedade. por
isso é o poder mais exposto à crítica, mas é também aquele
que mais acolhe as reivindicações populares.

Precisamos entender, de uma vez por todas, que
parlamento forte é expressão de uma cidadania consciente
de seus direitos e de seus deveres. Parlamento forte é
democracia vertical, pois é o parlamento o posto avançado da
liberdade política, que preside todas as demais liberdades, a
partir da liberdade individual até a liberdade social e
econômica. Assim tem sido, assim será.

Aqui todas as vozes falam, discordam,
convergem, debatem, pois assim é a voz da sociedade -
diferente, múltipla. plural. A voz única, monolítica, que se
pretende dona e senhora da verdade, é a própria negação das
mais legítimas conquistas do processo civilizatório.

Nosso Pais - com suas disparidades regionais
de desenvolvimento, suas diferenças insustentáveis de rendas
individuais -, este País terá que aprender a ouvir essa voz
plural que o Parlamento representa, porque, em instância final,
essa voz é expressão da vontade coletiva. Assim deve ser,
assim deve afirmar-se.

Empenhada em contribuir para o fortalecimento
das instituições democráticas e para o desenvolvimento
equilibrado do nosso Estado, a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais vem aperfeiçoando gradualmente seus
mecanismos de atuação, procurando o caminho democrático,
de ampla participação popular, como aquele que considera
mais adequado ao desempenho de suas funções.

Nesse sentido, vem estimulando e criando várias
formas de parceria com a sociedade, fonte obrigatória de
consultas e de subsídios para a elaboração dos projetos e ações
destinados a promover o desenvolvimento integral do Estado.
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E neste contexto de interação com a sociedade
que esta casa realiza hoje esta solenidade, homenageando
um grupo eclético de cidadãos que, por seus princípios e pelo
compromisso com o bem comum, se fazem merecedores desta
distinção: a Ordem do Mérito Legislativo do Estado de Minas
Gerais.

Muito Obrigado!

Í^4qb
Discurso proferido no Encontro

com Representantes dos demais
Poderes para Traçar Diretrizes

para Regulamentação Conjunta da
Emenda Constitucional n 12194

(14/9/94)



Ao término das 11 audiências públicas regionais
realizadas no primeiro semestre deste ano, tínhamos em mãos
um total de 8.281 propostas, das quais 168 foram escolhidas
democraticamente como prioridades regionais.' Estiveram
envolvidas no processo 2.345 entidades, entre associações
de municípios, prefeituras e câmaras municipais, partidos
políticos, sindicatos, órgãos públicos, escolas, associações
comunitárias e instituições beneficentes. A mobilização
popular alcançou proporções raramente vistas em nosso
Estado. Os números já seriam suficientes para dar-nos uma
noção da importância desses eventos. Além disso, quem teve
a oportunidade de vivenciá-los bem de perto pode testemunhar
que eles inauguraram um novo tempo nas relações entre os
poderes públicos e a comunidade mineira. As audiências
públicas instalaram-se como realidades irreversíveis no
calendário cívico, político e administrativo de Minas Gerais e,
além de mandamento constitucional, sua realização é hoje
urna exigência de nosso povo.

Em 1994, o Poder Executivo esteve conosco em
11 regiões de Minas, atuando como parceiro da Assembléia
Legislativa na realização desses encontros. Essa parceria
revelou-se extremamente positiva e fecunda: a articulação das
ações permite oferecer respostas concretas às demandas
populares, conjugando a amplidão do desejável e os limites
do possível, a realidade da escassez de recursos e a
possibilidade de geri-los de forma democrática e transparente.

A necessidade da participação do judiciário e
do Executivo, bem como do Tribunal de Contas, nas audiências
públicas regionais, surgiu da experiência dessa parceria
reforçada por sugestões das comunidades locais. A
sensibilidade do legislador soube traduzi-la em direito positivo
ao promulgar a Emenda Constitucional n g 12/94, que introduz
profundas e significativas mudanças na dinâmica desses
eventos. Ao responsabilizar os municípios pela realização da
primeira fase deles, a emenda os faz sujeitos destacados do
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processo. Ao prever a atuação conjunta dos poderes do Estado,
ela determina a soma de esforços que tornará mais eficazes
as ações e mais próximos os objetivos.

O modelo ora proposto, como tudo o que é novo,
contém desafios e exigências. Mas o compromisso de todos
nós com as causas maiores da gente mineira fará com que as
audiências públicas regionais tenham, em 1995, resultados
melhores ainda que os de 1994.

O primeiro desafio será, certamente, o de traçar
as diretrizes para a regulamentação conjunta da Emenda n9
12/94, de forma a integrar as diversas concepções e
expectativas a respeito das audiências públicas, de tal forma
que o regulamento resultante reflita nossas preocupações e
anseios comuns.

A vinculação constitucional desses encontros
com o planejamento do Estado e com a proposta orçamentária,
bem como a necessidade de providências práticas imediatas
para viabilizá-los no próximo ano determina a urgência da
tarefa que temos em mãos. Ela se insere no rol daquelas
medidas relacionadas à própria continuidade da
administração pública, medidas prioritárias cuja implantação,
a nenhum pretexto, pode ser adiada.

Com os olhos voltados para os interesses da
gente mineira, vamos, pois, ao trabalho, na certeza de que a
parceria com a sociedade é o caminho pelo qual prepararemos
Minas para os desafios do próximo século.

Nesta noite experimentamos a presença de
Juscelino entre nós. A personalidade rica e fascinante do
grande mineiro fez-se hoje sentir neste Plenário que leva seu
nome. Para cá ele trouxe a querida Diamantina, amor
primeiro e eterno. Trouxe também o mistério dessas Minas
gerais onde ele aprendeu as lições do sonho e da
ousadia. Trouxe o Brasil inteiro, essa paixão maior que o
exílio só fez ficar mais forte e poderosa.

Entre as muitas dádivas de Juscelino a seus
amigos e discípulos, neste encontro memorável uma avulta
entre as demais: sua fé inabalável na capacidade deste
País. Juscelino acreditou: acreditou e por isso ousou.

Era preciso crer para arrancar Minas da
"civilização da lenha" e inseri-la no tempo das
hidrelétricas. Ele o fez. Era preciso muita fé e coragem para
propor aos brasileiros avançar 50 anos em 5. Ele tornou
realidade essa proposta, contrariando as expectativas e, até
quem sabe, os desejos dos pessimistas.

Quando as opções eram desenvolvimento ou
estagnação, o grande presidente mobilizou a nação em torno
do arrojado plano de metas. Os beneficiários das estruturas
arcaicas o consideraram um devaneio. Aqueles que só haviam
aprendido os caminhos da critica e da desesperança
acusaram-no de malabarismo político.

Brasília, meta-síntese, encarnava o desejo de
jk de levar os beneficios da civilização às vastas regiões até
então marginalizadas da vida nacional. A interiorização da
capital federal dava corpo ao compromisso de extirpar
privilégios regionais e convocar a totalidade dos brasileiros a
uma vida digna como pessoas e cidadãos.

Eis que, nas solidões do planalto central,
instalou-se uma voz bem mineira, conciliadora, mas
enérgica, a convocar a sociedade para um grande mutirão.
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Quando, em 1960, Brasília foi
inaugurada, num país em pleno surto de industrialização edesenvolvimento estava consagrada a vitória da fé e do
trabalho sobre a inércia e a apatia. Para desespero dos
descrentes o Brasil havia vencido.

Que desta noite nos fique sobretudo a grande
licão de Juscelino: é preciso crer e ousar.

Ministro Ciro Gomes, V. Exa., como orador
Oficial, trouxe-nos a síntese de uma união dos tempos: da
era jk e do presente, quando novos horizontes se abrem
para o Brasil. Mais que um desejo, a estabilidade é real e
consolida-se a cada dia. Mazelas sociais cevadas em décadas
de inflação crônica afrouxam seus tentáculos sobre o povo
brasileiro. Novamente temos rumos. Novas metas se
anunciam. Nesta quadra decisiva de nossa história, quando
os desafios ainda são grandes mas já se desenha uma
promessa de futuro, é preciso lembrai- Juscelino. Onde quer
que exista alguém capaz de crer e ousar, ali JK permanece
Vivo.

Discurso proferido ria Reunião
Especial em homenagem ao Ex-

Presidente Juscelino Kubitschek
de Oliveira (2219194)



Quando. em 1960. Brasília foi
inaugurada, num pais em pleno surto de industrialização e
desenvolvimento, estava consagrada a vitória da fé e do
trabalho sobre a inércia e a apatia. Para desespero dos
descrentes, o Brasil havia vencido.

Que desta noite nos fique sobretudo a grande
lição de Juscelino: é preciso crer e ousar.

Ministro Ciro Gomes, V. Exa., como orador
oficial, trouxe-nos a síntese de uma união dos tempos: da
era jk e do presente, quando novos horizontes se abrem
para o Brasil. Mais que um desejo, a estabilidade é real e
consolida-se a cada dia. Mazelas sociais cevadas em décadas
de inflação crônica afrouxam seus tentáculos sobre o povo
brasileiro. Novamente temos rumos. Novas metas se
anunciam. Nesta quadra decisiva de nossa história, quando
os desafios ainda são grandes mas já se desenha uma
promessa de futuro, é preciso lembrar Juscelino. Onde quer
que exista alguém capaz de crer e ousar, ali JK permanece
vivo.

Discurso projerido na Reuruão
Especial em homenagem ao Ex-

Presidente Juscelino Kubitschek
de Oliveira (2219194)
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Discurso proferido na
solerudade de inauguração
do Ginásio Poliesportivo da

Aslemg (8/10/94)



A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais está vivendo um momento especial em sua trajetória.
Adaptando-se às mudanças constitucionais do final da última
década e às demandas de uma sociedade cada dia mais
consciente do exercício da cidadania, a Casa tem procurado
aprimorar-se no cumprimento de suas atribuições e na busca
dos ideais democráticos, de um quadro social mais justo e de
um desenvolvimento mais equilibrado para o nosso Estado.

Esse esforço tem-se baseado numa filosofia de
trabalho em que se destacam a parceria com os diversos
segmentos da sociedade, como forma de atender melhor aos
seus anseios e conhecer mais de perto a sua realidade, e o
investimento na modernização administrativa e funcional da
casa. para torná-la mais ágil e eficiente.

Frutos da parceria com a sociedade, os
seminários legislativos, os fóruns de debates e as audiências
públicas regionais, entre outras iniciativas, têm proporcionado
à Assembléia de Minas resultados concretos na formulação
de projetos e na absorção, pelo executivo, de propostas para
o orçamento do Estado. A voz dos mineiros tem hoje, no seu
Parlamento, um lugar mais aberto e mais seguro para se fazer
ouvir.

No âmbito administrativo, a Casa tornou-se
modelo para outros Legislativos de todo o País. Delegações
de parlamentares de vários Estados têm-nos honrado com
sua visita, procurando espelhar-se em nossa experiência para
implantar seus projetos de modernização, seja no plano fisico
e estrutural, seja no das idéias, da concepção de poder a
serviço da comunidade.

Todas essas conquistas se devem, em grande
parte, a uru outro investimento feito pela Assembléia: a
valorização e a qualificação de seus funcionários. Sabemos
que de nada adiantariam amplos espaços físicos,
equipamentos sofisticados. avanços tecnológicos. sem uma
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equipe que OS fizesse funcionar com racionalidade e
inteligência.

A Casa sabe que muito do prestígio de que hoje
desfruta se deve ao empenho e à competência de seu quadro
funciona]. Por isso procura valorizá-lo com o desenvolvimento
de programas de assistência, com a execução de um plano de
carrei-a e com a oferta de cursos de aperfeiçoamento a cargo
da Escola do Legislativo, entre outros meios ao seu alcance.

Nesse sentido, sempre procuramos, também,
apoiar as iniciativas que visam à integração dos funcionários,
entre as quais se destacam as atividades da ASLEMG.
Sentimos, portanto, uma grande satisfação em participar da
inauguração deste ginásio poliesportivo, primeira etapa de
um projeto maior em andamento, o do clube social, antiga
aspiração dos associados da entidade.

Consciente do esforço e das dificuldades
enfrentadas para a realização desta obra, queremos
congratular-nos com a diretoria da ASLEMG e com todos os
associados por esta conquista. Que ela sirva de estímulo, não
só para a conclusão das obras do clube, como para a
consecução de outras metas. E com persistência e dedicação
que se constroem os grandes projetos.

A todos vocês, meus parabéns e meu abraco.

FIALL
Palavras do Presiiderite da
Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na
reunião com os membros da
Comissão de Representação

(10/10/94)



Foi grande a nossa satisfação quando, recebendo
o Projeto da Lei Orçamentária Anual do Estado, reconhecemos
nele, de pronto, o resultado das audiências públicas regionais.
A proposta orçamentária será agora apreciada e votada pela
Assembléia Legislativa. Neste momento, é da mais alta
importância que as comunidades regionais, que estiveram
conosco no momento da priorização de suas reivindicações,
continuem acompanhando bem de perto os desdobramentos
deste processo. Esse é o meio de tornar mais efetiva a parceria
entre o Parlamento mineiro e a sociedade.

Acompanhar os desdobramentos das audiências
públicas regionais é também a principal missão da Comissão
de Representação. Por isso, nós os convidamos para a reunião
de hoje a fim de que possamos juntos, formular as estratégias
mais eficazes para tornar realidade os anseios do povo de
Minas.

Vocês estão recebendo um documento elaborado
pela SEPLAN que contém minuciosa análise das propostas
priorizadas nas audiências. Nele, o Governo, por meio da
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral,
analisou as possibilidades de aproveitamento das diversas
sugestões.

Cabe-nos agora, em conjunto, estudar cada
proposta, avaliar os argumentos apresentados pela SEPLAN
e descobrir alternativas visando ao máximo aproveitamento
do que foi priorizado em cada região.

Ao tramitar na Assembléia, a Lei Orçamentária
poderá receber emendas. Abre-se, portanto, a oportunidade
de aperfeiçoá-la de modo que ela se torne a mais adequada
as necessidades do Estado. A atuação de vocês em colaboração
com os Deputados torna-se fundamental para que tenhamos,
no próximo orçamento, um instrumento válido para promover
o desenvolvimento de Minas Gerais.

Um outro objetivo da presente reunião é
traçarmos uma agenda mínima com vistas à realização das
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audiências públicas regionais de 1995. A Emenda à
Constituição n2 12 determinou a total reestruturação do
modelo de audiência pública utilizado neste ano, prevendo,
inclusive, a participação mais intensa dos municípios. Por
isso, é necessário que multipliquemos os encontros com as
comissões regionais de representação e com os poderes
públicos locais, para que as novidades decorrentes da emenda
Possam assegurar a maior participação possível do povo na
formulação das políticas estaduais.

A título de sugestão apresentamos a seguinte
agenda para as próximas reuniões:

91
Discurso proJèrido em reunião
com os membros da Comissão

de Representação das
Audiências Públicas Regionais

de 1994 (10110194)
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Com grande satisfação, encontramo-nos com
vocês na casa do povo, para tratar da continuidade do processo
das audiências públicas regionais. Como é do conhecimento
de todos, essas audiências tiveram, neste ano, um sucesso
maior ainda que em 1993, pois foram prestigiadas pela
participação de 2.345 entidades e contaram com a colaboração
ativa do Poder Executivo, que, por intermédio da Secretaria
de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e da
Secregaria de Estado de Assuntos Municipais, esteve presente
conosco em 11 regiões de Minas Gerais.

Hoje, temos notícias ainda melhores. O Projeto
do Orçamento Anual do Estado para 1995 contemplou, de
forma direta, cerca de 60% das propostas escolhidas como
prioridades regionais. Se levarmos em consideração aquelas
prioridades que poderão ser atendidas por meio de projetos e
programas constantes na proposta orçamentária, esta
porcentagem chega aos 70%. Por outro lado, verificamos, com
alegria, que todas as macrorregiões foram contempladas.
Esses resultados concretos consolidam definitivamente a
importância das audiências públicas regionais como canal
privilegiado de participação da sociedade no planejamento e
na formulação das políticas estaduais.

O êxito desses encontros, em 1994, foi obtido
graças a diversos fatores. Foi decisivo o papel desempenhado
pela mobilização das comunidades locais, que participaram
da iniciativa com interesse e entusiasmo. O compromisso dos
Prefeitos e Presidentes e Cãmaras Municipais com as
audiências públicas foi responsável, também, pelo sucesso
alcançado neste ano. Os Deputados, agentes do processo,
marcaram sua presença de forma ativa e participante nos
encontros realizados em suas regiões e, mais que isso,
assumiram, de modo unânime, esse caminho como o mais
adequado para valorizar a representação parlamentar e
enriquecer suas atuações no parlamento mineiro. Seu papel
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como mediadores entre o Governo e as comunidades locais
foi fundamental para que hoje pudéssemos apresentar
números tão expressivos e promissores. Não podemos nos
esquecer da participação do executivo, que atuou lado "a lado
com a Assembléia Legislativa, numa colaboração harmônica
e fecunda.

É preciso, agora, ressaltar que o processo não
terminou. A lei orçamentária, é peça autorizativa. Torna-se, no
momento, indispensável assegurar a continuidade da
mobilização em torno da execução do orçamento, para que
as reivindicações das comunidades regionais sejam
efetivamente atendidas em 1995. É especialmente importante
a estreita e continuada colaboração entre parlamentares e
comissão de representação como condição essencial para que
se concretizem os anseios do povo manifestados no processo
de priorização de propostas. O fato de termos, no próximo
ano, um Governador em início de mandato associado às
conseqüentes mudanças nos quadros do executivo torna essa
parceria ainda mais importante.

Pensando em 1995, os Deputados aprovaram a
Emenda à Constituição Estadual n g 12, aperfeiçoando o
mecanismo das audiências públicas regionais. A emenda prevê
uma colaboração mais direta com os Municípios, distribuindo
aos poderes públicos e comunidades locais atribuições da
mais alta importância. Ela determina, por exemplo, que os
poderes públicos locais realizem, até o dia 30 de abril de cada
ano, as audiências públicas municipais. As propostas
surgidas nessas audiências serão encaminhadas à Assembléia
Legislativa, que as sistematizará em uma relação, da qual
serão tiradas, nas audiências públicas regionais, as propostas
prioritárias para a região. Outra boa novidade será a presença
obrigatória do tribunal de contas nesses encontros. Essa
novidade surgiu de sugestões apresentadas nas audiências
de 1994. A emenda em questão determina, ainda, que o

Executivo e o Judiciário realizem, nas mesmas datas e nas
mesmas cidades em que se realizarem os eventos promovidos
pela Assembléia, suas próprias audiências públicas, para
prestar informações e colher subsídios para suas ações.

Com essas inovações, pretendemos caminhar
mais e mais em direção ao aprofundamento da parceria entre
o Legislativo e a sociedade.
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Discurso proferido na

solenidade de entrega da
Medalha do Mérito Funcional

(27/10/94)



A tarefa de modernizar o Estado brasileiro,
ajustando-o para fazer face aos enormes desafios da
atualidade, assume importância prioritária no exercício da
vida pública.

Nestas últimas décadas do século XX temos
assistido, perplexos, à crescente incapacidade de o poder
público preencher os espaços que sempre lhe couberam em
diferentes campos de atividade. De um lado, a enorme
complexidade da vida social e, de outra parte, a lentidão para
compreender as vertiginosas transformações do mundo
contemporâneo estão entre as causas da falência do Estado
tradicional.

Por não se ter modernizado, a administração
pública deixou de realizar com eficiência tarefas
imprescindíveis ao bem-estar da população, em áreas
fundamentais como saúde, educação, moradia, segurança e
saneamento básico.

Hoje, somos obrigados a nos situar diante de
novos fatos que estão ocorrendo na história mundial.

Os novos conhecimentos na área do trabalho
modificam profundamente tudo o que até agora se sabia sobre
o assunto. Trata-se, como observou o cientista político Sérgio
Abranches, de "uma revolução industrial tão ou mais
importante do que a promovida pela máquina a vapor, na
Europa do século XV1II, e a que acompanhou o modelo
americano de produção em série, no início do século XX".

Com a transformação dos conceitos, mudou
também o perfil dos profissionais. No passado, a tendência
era valorizar aspectos como a experiência e o grau de
escolaridade; não se dava tanta importância a qualidades
como a perfomance" do empregado e a características como
a curiosidade, a independência e a cooperação.

Não há mais lugar para o trabalhador que se
limita a comparecer ao local de trabalho, bater o ponto, receber
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as ordens e passar todo o dia sem pensar. sem tomar nenhuma
iniciativa. Quem exerce uma função qualquer, seja no serviço
público, seja nas empresas privadas, tem que possuir um
grande número de habilidades.

No caso do serviço público, chegou a hora de
romper com a postura tradicional, para adaptar-se à nova
situação, em que o funcionário tem um compromisso com a
instituição a que serve. Nenhum diagnóstico sobre o
funcionamento do serviço público brasileiro, feito até o dia de
hoje, deixou de apontar a valorização dos servidores como
elemento fundamental para que o Estado possa desincumbir-
se da sua missão. O suporte humano é indispensável ao bom
andamento da máquina estatal. Sem ele se torna inócuo
qualquer outro investimento.

A Assembléia Legislativa de Minas sempre se
preocupou em manter um quadro administrativo apto a bem
servir à instituição.

Como, porém, os desafios se renovam a cada
momento, não podemos ceder às tentações do comodismo,
satisfazendo-nos com os resultados obtidos até agora.

Estamos vivendo um novo momento na trajetória
deste poder.

Prerrogativas constitucionais indispensáveis à
existência e à atuação do legislativo foram-lhe devolvidas, em
seguida ao ordenamento constitucional implantado no País
pela Constituição de 1988.

Com o retorno das prerrogativas, surgiu a
demanda de um outro modelo de atuação do poder, o que por
sua vez passou a exigir serviços mais complexos. Deles só
poderiam desincumbir-se servidores aptos a responder a essas
realidades.

continuidade à tradição de competência, que tem sido a
característica da classe.

Num mundo em transformação, porém, vivemos
sob o signo do amanhã. Procuramos pesquisar o futuro,
tentando descobrir os sinais dos desafios emergentes.

Esperamos dos servidores veteranos da
secretaria deste poder uma estreita colaboração com os que
aqui chegaram mais recentemente, para que não se perca a
linha de continuidade de nosso trabalho. Ao receber o legado
que vem da tradição, esses últimos saberão transformá-lo em
instrumento indispensável para projetar o futuro.

Por isso mesmo, vemos, na solenidade de entrega
da Medalha de Ordem do Mérito Funcional aos servidores
desta Casa, um sentido único, que ultrapassa a mera
formalidade.

A medalha tem um valor simbólico: exprime,
num gesto significativo, o reconhecimento do mérito.

A condição para recebê-la é o serviço prestado à
Assembléia, de acordo com os critérios a que se refere a
Deliberação da Mesa n 2 390. as graduações - ouro, prata e
bronze - estão relacionadas ao tempo pelo qual o agraciado
emprestou à Casa sua colaboração.

Ato irretocável, fruto do sentimento de justiça,
esta cerimônia, mais do que mero ponto de vista do Presidente
da Assembléia, resulta do consenso dos Deputados com
assento nesta Casa. Que o exemplo de vida e de trabalho dos
agraciados possa ser estimulo e inspiração para a descoberta
dos caminhos para o futuro.

Nossos quadros funcionais têm-se mostrado à
altura das exigências presentes. Várias gerações de servidores,
trabalhando com espírito de equipe, souberam dar
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93
Discurso proferido no 1 Encontro

Técnico-Administrativo das
Assembléias Legislativas

(24/11/94)



Uma certeza toma corpo na consciência popular:
o Brasil tem jeito sim e as soluções virão pela via democrática.
Essa crença está consolidada na alma do povo: foi expressa
de forma enfática no último pleito, pelo repúdio às- propostas
autoritárias; foi constatada, com uma clareza que não admite
dúvida, em recente enquete promovida por um do mais
importantes órgãos da imprensa nacional.

Democracia, sim! Mas os brasileiros a querem
levada às suas últimas conseqüências. A nação clama por
democracia real, autêntica, apta a dar a cada um as condições
para o pleno exercício da cidadania.

Democracia, sim! Mas que seja acompanhada
por corajosas reformas, que garantam não só a
governabilidade, mas também aquela estabilidade
indispensável enquanto pressuposto do desenvolvimento e da
justiça social.

A consciência nacional, amadurecida por dez
anos de árduo aprendizado democrático, anseia hoje por
profundas mudanças, o Brasil vive um momento único de
sua história, um momento privilegiado, que poderá levá-lo ao
encontro de seu grande destino.

Não se pode, entretanto, acreditar que um novo
país possa nascer de parto sem dor. A hora é de trabalho e
austeridade. A hora é de franqueza e realismo, o Brasil tem
que encarar de frente seus problemas, arregaçar as mangas e
partir para a luta. Nesta guerra santa contra as causas dos
desacertos de ontem, é preciso que fique clara a cota de
sacrificios que cabe a cada segmento da sociedade. A união,
os governos estaduais, os municípios, a classe empresarial, a
classe política e os cidadãos em geral têm que se fazer
conscientes e assumir os ônus que lhes couberem no novo
projeto nacional.

Há um longo caminho pela frente. Uma
caminhada difícil e pródiga em desafios, exigente, porque
deverá ser palmilhada sob o duro sol da verdade, mas possível

451



desde que cada um reconheça seu papel e se comprometa
com ele.

Atentos às realidades do presente, urge
refletirmos a respeito das novas demandas que incidirão sobre
o Legislativo. O poder tem que repensar cada uma de suas
funções tradicionais se quiser ocupar seu lugar no novo projeto
nacional.

A ênfase na elaboração legal deve ceder lugar à
importância de se ouvir a sociedade. Não como fenômeno
episódico, mas como prática constante. A lei, a partir de agora,
não poderá ser mais produto estéril de laboratórios
legiferantes. Ela deverá ser a expressão de um diálogo tornado
fecundo pela parceria entre o Parlamento e a comunidade.

Na atualidade, o Legislativo é também chamado
a assumir, em toda plenitude, sua função fiscalizadora. Mais
que isso, deve tornar-se canal pelo qual se faça possível a
efetiva participação popular na elaboração da lei orçamentária
e no acompanhamento de sua execução.

O poder ganha, no contexto atual, uma nova e
importante dimensão, mais que tudo, cabe-lhe assun-m o papel
de instância mediadora dos conflitos sociais, fórum aberto a
partir do qual sejam formuladas, com ampla participação do
povo, as grandes políticas de governo.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem
procurado mostrar-se sensível às exigências dos tempos
presentes.

Desde há algum tempo, temos orientado nossas
iniciativas no sentido de implementar uma política de interação
com a sociedade.

Em 1993, iniciamos a realização das audiências
públicas regionais, que ganharam continuidade em 1994, com
nova metodologia. A Assembléia de Minas foi a todas as
macrorregiões do Estado, à frente de um processo pelo qual

cada comunidade regional elegeu propostas prioritárias para
constarem no orçamento estadual de 1995. A proposta
orçamentária encaminhada pelo Executivo acolheu, na quase
totalidade, as prioridades apontadas nessas ocasiões.

Percebendo que os cidadãos tinham informações
insuficientes e inexatas sobre o Legislativo e sua respectiva
atuação, e verificando ainda que considerável segmento dos
formadores de opinião contribuía para a criação de uma
imagem parcial, distorcida e francamente negativa da
instituição junto ao público, procuramos criar mecanismos
eficazes de comunicação institucional. Nesse sentido,
renunciamos à tentação de vender a imagem da Assembléia
de Minas como se vendem automóveis ou sabão em pó.
Envidamos nossos esforços muito mais rumo à formação, na
comunidade, de uma consciência cidadã, capaz de
acompanhar o trabalho de seus representantes, dirigir-lhes
sugestões e críticas e sentir-se convidada a participar, com
interesse crescente, das atividades do parlamento.

Essa aproximção entre o poder e a sociedade,
tendo como meta o estabelecimento de uma parceria entre
eles, tem seu preço sob a forma de exigências crescentes sobre
a classe política. A cobrança que passa a incidir sobre o
Deputado e sobre a própria casa cria a necessidade de
adequação dos órgãos de apoio à ação parlamentar. Por isso
fomos levados a empreender corajosa reforma administrativa,
que hoje começa a apresentar resultados. Para fugir ás ciladas
do corporativismo, buscamos a ajuda de órgãos externos de
consultoria empresarial, que fizeram diagnósticos exaustivos
de nossa situação e indicaram alternativas. A partir dai demos
início a nossas ações. Buscamos constituir, na área
administrativa, um grupo estável de funcionários de carreira,
regidos pelos princípios de profissionalismo e da busca
incessante da qualidade dos serviços.

A importância da capacitação técnica levou-nos
à criação da Escola do Legislativo, que ministra, durante o
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ano todo, cursos de aperfeiçoamento. A escola, além disso, é
a responsável direta pelo intercâmbio entre a Assembléia e os
meios acadêmicos, em âmbito nacional e internacional.

Essas são algumas tentativas do Legislativo
mineiro para responder aos desafios do presente. Entretanto,
estamos certos de que as melhores soluções não virão de um
esforço isolado, mas de mecanismos permanentes de
intercâmbio e de troca de idéias entre as Casas Legislativas
de todo o País. Temos a certeza de que a Assembléia que cada
um dos senhores representa tem também suas preocupações
e suas expectativas.

Trocando experiências obtidas nos processos de
mudança empreendidos em nossas próprias casas legislativas,
avaliando horizontes e obstáculos, reiterando nosso
compromisso com um novo projeto de Brasil, estaremos
preparados para enfrentar os desafios que nos esperam.

Saudamos os participantes deste 1 2 Encontro
Técnico ~Administrativo das Assembléias Legislativas e
agradecemos a todos os que aqui se encontram em atenção a
nosso convite. Que o trabalho desses dois dias alcance pleno
êxito, lançando as bases de uma cossecante e fecunda
cooperação entre nossos parlamentos estaduais.

Se cada Estado Brasileiro tem sua vocação
própria, a de Minas é produzir lideres e decisões políticas. não
há um só fato relevante na história pátria que não tenha tido,
entre seus principais atores, representantes legítimos da gente
da montanha, identificados até ao fundo da alma com esse
jeito especial de ser que se chama mineiridade.

Assim foi no passado, assim é no presente.
Prudência temperada com arrojo, longos silêncios que
preparam a palavra certeira para cada momento, recato que
mal esconde a agudez de espírito e a determinação da vontade,
assim é o mineiro. Nos políticos das gerais essas qualidades
se potencializam para fazer de cada um deles uma promessa
de estadista. Há um tempo para cada coisa, e nosso homem
público sabe disso como ninguém: sem ser oportunista, tem
um raro senso de oportunidade. Age na hora certa: é preciso.

Dar continuidade a tal tradição não é pequena
responsabilidade. Entretanto, embalada ao som dos anos
dourados, cresceu uma geração que. temos plena certeza,
saberá fazê-lo com sucesso.

Essa geração chega ao poder em Minas
exatamente quando o Brasil se apronta para um novo ciclo
de desenvolvimento. A ela pertence o governador eleito. A ela
pertence o jovem presidente desta casa, cujo retrato hoje
inauguramos. No que deles depender. nosso Estado seguirá
na vanguarda do esforço para recompor o pacto nacional e
consolidar um Brasil fundado no real e na verdade.

O mais jovem Presidente da Assembléia
Legislativa desde quando se iniciou o processo de
redemocratizaçãO do País. Romeu Queiroz assumiu o
compromisso de plantar os alicerces de uma nova prática
parlamentar. Vislumbrou na interação entre o poder e a
sociedade os caminhos para o parlamento do futuro. Situou
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esse projeto como a meta fundamental e constante de sua	 institucional voltado à divulgação das ações do poder e à
gestão.	 educação para a cidadania.

Durante os dois anos em que esteve à frente da
Assembléia de Minas, a instituição debateu com a
comunidade de forma corajosa e realista, os principais
problemas do Estado. Nesse período, multiplicaram-se os
seminários legislativos e os ciclos nacionais de debates: a Casa
tornou-se um fórum privilegiado de discussão das grandes
questões estaduais e nacionais, resgatando um de seus mais
importantes papéis. A produção de leis cresceu especialmente
em qualidade, em perfeita sintonia com o esforço para votar
a legislação complementar à Constituição do Estado. Criou-
se o "Projeção Mineira, atual Comitê Deliberativo de
Comunicação Institucional, destinado a desenvolver ações
integradas entre os três poderes e os diferentes segmentos da
sociedade.

Jovem, dinâmico, autêntico e realista. Romeu
Queiroz criou laços indissolúveis entre o parlamento mineiro
e a sociedade. Mudou definitivamente a face da
instituição, deixando nela impressa a marca de sua
personalidade.

Neste instante histórico em que o País vive
intensamente a expectativa de um recomeço, as jovens
lideranças que se consolidam em Minas, a exemplo de Romeu
Queiroz e Eduardo Azeredo, são, muito mais que promessas,
a certeza de que nosso Estado estará sempre na vanguarda

nesta nova arrancada para o desenvolvimento.

Sob a orientação de Romeu Queiroz, foi
desenvolvido e posto em prática um ousado plano de
informatização do Parlamento mineiro. Tal projeto
possibilitou que as ações parlamentares se tomassem mais
ágeis e eficazes e instituiu ainda linha direta de comunicação
entre o povo e seus representantes por meio do Assembléia
On Line.

Durante os anos de 1991 e 1992, a Casa
experimentou mudanças profundas em sua filosofia
administrativa, mudanças inspiradas no compromisso com a
eficácia e com a qualidade total. A inauguração da Escola do
Legislativo trouxe-nos um valioso instrumento de formação e
aperfeiçoamento de nossos quadros técnicos e deu início a
um promissor diálogo com a comunidade acadêmica.

A presença da Assembléia na mídia foi
intensificada por meio de um projeto de comunicação

458	 459



95
"O Exercício da Inteligência":

saudação ao escritor Mário
Vargas Liosa (7112194)



Ao apresentarmos nossas boas-vindas - LA
BIENVENIDA - ao senhor Mário Vargas Liosa, nesta visita
com que honra a Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
queremos saudar também o exercício da inteligência e a
liberdade de pensamento que este grande escritor de "Nuestra
América" tão bem representa.

Do "Batismo de Fogo" ao seu livro "Peixe na Água"
- ora sendo lançado no Brasil -, a trajetória de Vargas Liosa é
uma linha ascendente que afirma, em cada nova passagem, a
vitória da consciência do ser sobre a inconsciência daqueles
que se perdem no labirinto do seu tempo e nas brumas da
sua história.

Gostaríamos de dizer-lhe, prezado Vargas Liosa,
que o seu nome e a sua obra - pela afirmação constante de
uma consciência independente - simbolizam hoje, para nós,
a mente humana que exerce na plenitude seu poder criador e
o mandato de pensar com liberdade, sem submeter-se às
armadilhas dos preconceitos da época ou às palavras de
ordem, sempre autoritárias e sempre dogmáticas, que tanto
mecanizam a inteligência como entorpecem o coração.

Gostaríamos também de manifestar-lhe o amplo
interesse que sua presença despertou nos parlamentares
mineiros e em todos aqueles que, aqui presentes, querem
participar deste momento singular de encontro entre um
representante avançado do mundo intelectual com uma esfera
de retaguarda do mundo político.

Este é um encontro que rompe as barreiras das
torres de marfim que costumam separar o universo da criação
literária com a realidade social que circunda e interpenetra a
vida de todos nós.

Disso o senhor já sabia, desde bem jovem,
quando convidou Balzac para presidir, com seu pensamento,
a abertura de "Conversa na Catedral", na sintética lição de
que o romance exige do escritor um mergulho profundo na
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vida social, para que o seu relato se torne um retrato vivo da
história de uma sociedade.

Mas a grande vantagem do escritor sobre o
político reside em sua capacidade de abstrair-se, por
momentos, do fogo cruzado que costuma dominar o chão
batido da realidade e que ronda, sobretudo, o cenário da vida
pública, onde o jogo do poder muitas vezes agride o plano
ético que deveria reger, em última instância, o exercício da
política.

Aí, então, o escritor que vivenciou diretamente
a política, como fez o senhor ao disputar a Presidência do
Peru, pode buscar refúgio em um Luís de Gõngon-a. Até mesmo
para deliciar-se com a imortal irreverência do grande andaluz,
em suas Letriflas (Letrilhas):

"Tratem outros do governo,

do mundo e de suas monarquias,

enquanto governam os meus dias

pão fresco com mantequilha..

Ao contrário, porém de Dom Luiz, a sua vocação
de escritor, caro senhor Vargas Liosa, transcendeu o romance
para conduzi-lo à condição de um pensador emérito do nosso
tempo, internacionalmente reconhecido como um lúcido e
agudo analista da realidade política, social e econômica de
um mundo que ainda transita entre a barbárie e os vôos
espaciais, entre a grande procissão da miséria e os
extravagantes padrões de consumo da humanidade de
primeira classe.

Queremos, pois, ouvir de sua viva voz as
impressões do Brasil que o senhor bem conhece, na saga de
Canudos, na ambiência da Bahia, onde está um grande
admirador e amigo seu, que é este também notável Jorge
Amado.

Queremos ouvir sua visão de nosso País no
contexto emergente da integração latino-americana e das
possíveis conseqüências e interfaces entre essa integração e
os grandes blocos que se formam ao norte do continente, com
o Nafta, e na Europa Unida.

Também apreciaríamos ouvir sua análise sobre
as relações entre política e mercado, entre o liberalismo e a
democracia - temas que o apaixonam tanto quanto os
personagens da sua criação literária, personagens tão
próximos e tão reais em nosso cotidiano existencial.

Na liberdade do seu pensamento, queremos
participar aqui - no breve tempo de que dispõe sua agenda -,
queremos aqui vivenciar junto ao senhor um fascinante
exercício da inteligência.

Sinta-se, senhor Vargas Llosa, em seu próprio
Hogar. Sinta-se aqui, entre nosotros, como um "peixe n'água."

É com honra e satisfação que ouviremos a voz
do seu pensamento.

Muchas Gracias!
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A Dimensão da Cidadania":
discurso proferido na solenidade
de entrega do prémio "Gentileza

Urbana 94", em promoção do
Instituto dos Arquitetos

do Brasil - IAB/MG (12112194)



Autoridades,
Prezada Presidente do IAB/MG, Arquiteta Maria

Elisa Baptista,
Caro Arquiteto João Grilio, Coordenador do

Prêmio JAB/MG de Gentileza Urbana:
Representantes das Entidades premiadas e

também das pessoas agraciadas com o prêmio IAB/MG:

Membros do Júri;

Senhoras, Senhores.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais orgulha-se de compartilhar esta premiação, concedida
ao projeto de restauração e urbanização da Praça Carlos
Chagas, juntamente com o escritório de Alvaro Hardy e Mansa
Machado Coelho, a quem cabe a autoria do projeto, com a
participação decisiva do Banco do Brasil e da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte e apoio do Estado de Minas e da
Rede Globo Minas.

Ê um prêmio comunitário, portanto, este que
aqui estamos compartilhando na noite de hoje. E tão
comunitário é, que sua realização envolveu, antes, uma ampla
consulta do moradores do Bairro Santo Agostinho, onde está
localizada a Praça Carlos Chagas, como também foi feita,
previamente, uma pesquisa de opinião junto aos usuários
daquele logradouro público.

Esta premiação sinaliza para a Assembléia de
Minas a referência de que cabe ao Poder Público, cada vez
mais, atuar em parceria com a comunidade em cada iniciativa
que venha a tomar. E preciso esclarecer que a associação da
Assembléia a este projeto não ocorreu de forma aleatória ou
acidental, Na verdade, o projeto de restauração da Praça
Carlos Chagas, também conhecida como Praça da Assembléia,
faz parte de um programa geral que vem sendo desenvolvido
pelo Legislativo mineiro, com o objetivo de estabelecer uma
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interlocução cada vez mais ágil e abrangente com toda a
sociedade.

O envolvimento de nossa Casa com a
recuperação da praça situou-se, portanto, no marco de uma
atividade que está também representada, por exemplo, no
Espaço Político-Cultural implantado pela Assembléia, que
tanto em contribuindo para a interação do Legislativo com a
área cultural e artística.

E assim, sucessivamente, vem acontecendo em
vário outros campos, especialmente naqueles mais
diretamente vinculados ao objetivo-fim da instituição, que é
o da elaboração das leis e da representação popular.

Pelo conjunto desses trabalhos, a Assembléia de
Minas compartilhou também, há cerca de uma semana, em
São Paulo, o Prêmio Opinião Pública 94, outorgado pelo
Conselho de Relações Públicas dos Estados de São Paulo e
do Paraná.

Queremos felicitar a todos os agraciados desta
noite, porque todos contribuíram com seus gestos, com suas
iniciativas, com suas posições, para a conquista ou difusão
de comportamentos e atitudes que fortalecem o exercício da
cidadania e contribuem, em todos os níveis, para a melhoria
das condições de vida em nossa Minas Gerais.

Cumprimentamos o IAB/MG, na pessoa da
presidente do Instituto, Arquiteta Maria Ehza, pela iniciativa
desta premiação, como também agradecemos aos membros
do júri a distinção e honra que conferiram, com este prêmio,
ao projeto de revitalização da Praça Carlos Chagas.

Pendo que este encontro é, sobretudo, uma
legitima manifestação de cidadania e de respeito ao ser
humano em sua inserção na vida social.

Muito obrigado!	 Palavras do Senhor Presidente
(14/12/94)

ri
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Senhores Deputados:

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais começa
a colher os frutos de um trabalho estratégico de longo prazo,
aprofundando, aperfeiçoando e executando diretrizes que têm
sido mantidas por sucessivas mesas, a partir da restauração
democrática em nosso país.

Trata-se de um trabalho que vem atraindo as
atenções das assembléias legislativas de outros estados, que
nos têm procurado espontaneamente em busca de informações
sobre esse "modelo mineiro" de gestão da casa legislativa: Rio
Grande do Sul, com a qual mantemos intenso intercâmbio;
Rio de Janeiro, Bahia, Tocantins, Espírito Santo, Mato Grosso
do Sul... recentemente, o 1 Encontro Técnico-Administrativo
das Assembléias Legislativas reuniu, em nossa Capital,
representantes dos órgãos de apoio de treze parlamentos
estaduais e o documento final então subscrito consagrou e
recomendou às respectivas mesas diretoras os mesmos
parãmetros de ação que a Assembléia mineira estabeleceu
para si própria há vários anos. Mas não é só isso. A "mídia"
nacional já percebeu a novidade que se produz em nosso
Estado, como o testemunha extenso artigo do jornalista prof.
Roberto Romano no Jornal "Folha de São Paulo". E o prêmio
"Opinião Pública 94", conferido pela primeira vez a uma casa
legislativa pelo Conselho Regional de Profissionais de Relações
Públicas - seção São Paulo e Paraná, documenta o
reconhecimento, fora do circuito local, das realizações de nossa
Assembléia.

Ora. srs. Deputados. as diretrizes a que nos
referimos constaram no 1 2 Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG, que pautou as ações de todos os
poderes do estado no período 1992-1995 e que, portanto,
estará em vigor ainda no próximo ano, devendo ser ajustado,
por mandamento constitucional, no plano a vigorar de 1996
a 1999. Estamos votando o orçamento do estado e o da
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Assembléia, nele incluído, não pode fugir aos parâmetros
estabelecidos naquele plano, que foram os seguintes:

- integração com a sociedade;

- reaparefl-iamento e modernização do poder;

valorização e profissionalização do servidor.

A integração com a sociedade civil se
materializou em iniciativas como o programa "Assembléia On-
Line", a realização de ciclos nacionais de debates, de fóruns
técnicos, de seminários legislativos e, sobretudo, de audiências
públicas regionais, que nos legaram um mapa completo e
minucioso das carências, reivindicações e prioridades
regionais. Agora em novo formato, com a presença dos três
poderes do Estado e a maior participação do executivo e
legislativo municipais, as audiências deverão consagrar, em
termos definitivos, a prática pioneira da Assembléia de Minas
na democratização do orçamento estadual.

A próxima inauguração do CAC - Centro de
Atendimento ao Cidadão, prevista para coincidir com o inicio
da 13 legislatura, será mais um passo importante na
concretização dessa diretriz.

No mundo em que vivemos, não podemos nos
descuidar da comunicação institucional. A cobertura da
mídia", pelas suas peculiaridades não leva em consideração

todas as complexas faces da atuação do poder e nem sempre
faz justiça quer aos parlamentares, quer ao desempenho da
instituição. Assim sendo, uma das principais linhas de
trabalho dentro da diretriz de interlocução com a sociedade
tem sido a de acompanhar e facilitar a cobertura da imprensa,
mediante divulgação da agenda e resumos das atividades das
comissões e do plenário, além da elaboração de programas
próprios de rádio e tv, como o "Assembléia Informa".

Especial atenção foi dedicada à formação da
cidadania, com a confecção de vídeos educativos e outros
programas dirigidos às escolas.

A modernização efetuou - se mediante
reorganização administrativa, atualização de rotinas e
profissionalização dos servidores, ações que contaram com o
apoio de renomadas empresas de consultorias, como é o caso
da Price Waterhouse e da Arthur Andersen, e de consultores
do porte de Milton de Oliveira e Paulo Matos.

Como não se pode falar de atualização
tecnológica, nesta segunda metade do século XX, sem nos
referirmos à informática, é bom lembrar que, também neste
particular, estamos à frente das demais assembléias, em
companhia da Assembléia gaúcha. Destacamos, neste
momento, a união em rede, em fase de implementação, dos
sistemas de dados que dão apoio aos gabinetes parlamentares
e à Casa como um todo, além da modernização dos
equipamentos e de novos programas colocados à disposição
dos deputados, já para a próxima legislatura.

Com relação à terceira diretriz do PPAG, a
profissionalização dos funcionários, queremos destacar
apenas dois fatos: a Assembléia mineira revelou-se pioneira
também no estabelecimento do plano de carreira para seus
servidores e na criação da Escola do Legislativo, iniciativa
que despertou atenção e tem sido estudada ou imitada por
outras assembléias e, até mesmo, pelos poderes executivos
do nosso e de outros Estados.

Senhores Deputados: nesta reunião, que é parte
do programa de recepção aos parlamentares da 13 legislatura.
sentimos como nosso dever expor-lhes as diretrizes que, como
lembramos, sucessivas mesas têm-se empenhado em manter
e seguir. Elas já não são patrimônio desta ou daquela
administração, deste ou daquele partido. Nós, Deputados.
passamos. Permanece a instituição. Acreditamos ter feito todos
os esforços ao nosso alcance para o desenvolvimento e o
crescimento da instituição parlamentar, que é a maior
expressão e o termômetro do regime democrático.
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Gostaríamos de ouvir agora a contribuição dos
nobres colegas, especialmente dos líderes de bancada, a
respeito das diretrizes aqui expostas e de outras que desejem
acrescentar, com base em sua experiência parlamentar ou
nas propostas dos novos companheiros que em breve
assumirão seus mandatos. Assumimos o compromisso de
encaminhar as sugestões aqui apresentadas à próxima Mesa,
a ser eleita em fevereiro de 1995. É a contribuição que, juntos,
podemos oferecer àqueles que terão em suas mãos a
responsabilidade de ir em frente e de levar a instituição a um
reconhecimento social, que resultará tão somente de sua
capacidade de atender às demandas do povo e da sociedade
que nos elegeu.

Muito Obrigado.

1'

Discurso proferido ria abertura
da reunião sobre o tema "O
Resultado das Umas e as

Perspectivas do Legislativo"
(14/12/94)
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Autoridades.

Senhoras,

Senhores.

Estamos vivenciando, na tarde de hoje, um
momento alto do exercício parlamentar nesta Casa.

Deputados da atual e da nova legislaturas se
reúnem. neste Plenário, para participar deste painel de debates
sobre "O Resultado das Urnas e as Perspectivas do
Legislativo, com exposições iniciais dos professores Leonardo
Avritzer e Margarida Vieira, ambos do Departamento de
Ciências Políticas da Universidade Federal de Minas Gerais.

Esta iniciativa, promovida pela Escola do
Legislativo, integra o programa de recepção da nova legislatura
e assinala, também, o marco inaugural - a pedra fundamental
- de um processo de cooperação e intercâmbio entre a
comunidade académica e a instituição parlamentar, que hoje
tem início efetivo.

Esta integração entre o ambiente do pensamento
universitário e o campo de ação política poderá contribuir, de
forma concreta, para a construção de uma parceria
extremamente proveitosa para dois pólos de uma mesma
dimensão social e pública - a universidade e o parlamento.

Esta reunião é também, marco do lançamento,
pela Escola do Legislativo, do núcleo de estudos do
parlamento, que representa um convite e um desafio para
aqueles que estão pensando e discutindo a política nos seus
locais de trabalho e nos demais campos de atuação. Que todos
venham refletir conosco, venham ajudar-nos a descortinar
horizontes.

Após essa reunião. teremos também o
lançamento do número 2 do Caderno da Escola do Legislativo,
publicação igualmente voltada para a crítica, a reflexão e o
livre exercício do pensamento, buscando abrir novos caminhos
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para a evolução do processo político e parlamentar em nossa
sociedade.

De forma, pois, que as exposições dos
professores Leonardo e Margarida, seguidas de debates,
sinalizam para um novo tempo de aprofundamento da
cooperação entre universidade e Legislativo. Abordarão aqui
uma questão sumamente importante neste exato momento,
ou seja, a interpretação possível dos resultados eleitorais,
associando-se a isso uma análise sobre os rumos do Poder
Legislativo no cenário político presente e naquele que se
desenha em horizonte próximo.

Gostaria de salientar que após esta reunião do
Programa "Pensando em Minas", que implanta o núcleo de
estudos parlamentares, e do lançamento do número 2 do
caderno da escola, teremos outra reunião neste Plenário, de
caráter institucional, onde estaremos discutindo, da maneira
mais ampla possível, as diretrizes que poderão orientar a ação
da Assembléia Legislativa em 1995, já no quadro da nova
legislatura. Poderemos formular aqui indicações a serem
levadas ao exame da próxima Mesa da Assembléia, em função
de questão e fatores que esta Presidente irá então considerar.
E finalmente, concluindo este encontro de parlamentares
eleitos e reeleitos, haverá um ato de congraçamento, para o
qual contamos com a presença de todos os senhores
Deputados.

Com a palavra o professor Leonardo Avrítzer.

Discurso proferido na reunião da
Comissão Parlamentar Conjunta

do Mercosul (16112194)
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Minas Gerais destaca-se, entre os Estados
brasileiros, pelo crescimento significativo de seu intercâmbio
comercial com a região do Mercado Comum do Sul. Por isso,
a presente sessão da comissão parlamentar conjunta do
MERCOSUL em nosso território, além de ser, para nós, uma
grande honra, é promessa de que esse intercâmbio tenderá a
se tornar cada vez mais intenso.

Desde a assinatura do tratado de Assunção, o
continente americano não é mais o mesmo. Abriu-se para a
América Latina um novo tempo de diálogo, de paz e de
cooperação. O MERCOSUL constitui, hoje, um
empreendimento de extraordinário sucesso. Graças a ele,
fortaleceram-se os laços de amizade entre as nações do Cone
Sul. Sua evolução é acompanhada com interesse por todo o
mundo, sobretudo por aquilo com que contribui e poderá
contribuir para aumentar as bases materiais, culturais e
morais de um desempenho ampliado da região no plano
internacional.

As realidades deste final de século mostram bem
que os países que ficarem fora dos processos de integração
não conseguirão ser competitivos. Os signatários do Tratado
de Assunção constituem um poderoso mercado de 220 milhões
de consumidores, com a promessa de tarifas alfandegárias
equilibradas para algumas dezenas de milhares de produtos:
uma força considerável, portanto, que já vem fazendo sentir
sua importância no mercado mundial.

Internamente, o Brasil tem experimentado os
resultados positivos do MERCOSUL sob a forma de mudanças
fundamentais na mentalidade das classes produtoras:
racionalidade, qualidade e produtividade tornaram-se apelos
muito fortes diante dos quais é impossível hoje ficar
indiferente.

Gostaríamos, entretanto, de ressaltar que o
processo de integração que estamos levando a efeito não pode
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reduzir-se a mero sistema tarifário. Cumpre não permitir que
ele se esgote num mecanismo de eliminação de restrições às
importações de origem regional e na definição simultânea de
uma tarifa externa comum. A contigüidade espacial de nossos
territórios e nossas idênticas raízes culturais fazem do
mercosul a promessa de um pacto político amplo, que estenda
a cooperação para campos como cultura, ciência, tecnologia
e proteção ao meio ambiente. A procura comum pela
estabilidade, o resgate das afinidades culturais, a busca de
soluções para problemas ambientais comuns a nossos países
são o caminho para o fortalecimento político da região como
protagonista no contexto internacional.

países, uma troca mútua de idéias e experiências que nos
possam ajudar a definir com clareza a missão das casas
legislativas neste processo de integração que abre novos
horizontes para a América Latina.

Como se pode ver, estamos diante de um futuro
promissor e de infinitas possibilidades. No que depender da
gente mineira, esse momento único na história sul-americana
será aproveitado em toda a sua extensão e em todas as suas
muitas oportunidades de diálogo e de fortalecimento regional.

Particularmente, a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais tem desenvolvido um esforço para
que a questão do aproveitamento dos recursos hídricos deixe
de ser debatida isoladamente pelos Estados da Federação e
passe a ser enfrentada de forma cooperativa. Um primeiro
resultado de nossas gestões foi a realização do Parlamento
das Águas, que, no primeiro semestre deste ano, ampliou o
debate além dos limites da bacia do São Francisco, reunindo
especialistas, autoridades e parlamentares de todo o Brasil.
Foi um bom começo, que nos estimulou a pensar que a questão
hídrica possa ter semelhante tratamento a partir de uma ação
cooperativa desenvolvida pelos países do Cone Sul.

A própria tarde de hoje, quando a comissão
parlamentar conjunta do MERCOSUL realiza uma audiência
pública em terras mineiras, lembra-nos que as audiências
públicas regionais promovidas pela Assembléia de Minas
foram responsáveis por um processo ímpar de mobilização
popular, cujos resultados fizeram-se sentir na valorização do
poder legislativo perante o povo e na participação da sociedade
na formulação das políticas públicas estaduais.

Tais fatos sugerem-nos ser possível um fecundo
intercãmbio entre as instituições parlamentares de nossos
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100
Discurso proferido na solenidade

de formatura dos alunos do
Curso de Magistério da Escola
Estadual José Joaquim Cabral

da cidade de Santa Maria do
Salto (16112194)



Ao receber o convite para ser o paraninfo dos
formandos no curso de magistério da Escola Estadual José
Joaquim Cabral. de Santa Maria do Salto, acudiram ao meu
coração dois sentimentos. O primeiro deles foi de sincero
contentamento por haver recebido de meus conterrâneos essa
significativa honraria. A vida pública nos impõe a obrigação
de participar de inúmeras solenidades em diferentes lugares,
diante de variadas platéias; mas nenhuma emoção iguala a
que invade a nossa alma quando nos encontramos no nosso
lugar natal, em comunhão- de propósitos com aqueles que
partilham conosco a experiência comum das coisas da mesma
terra, da mesma maneira de ver e sentir.

O segundo sentimento, que se transformou em
reflexão, refere-se à difusão freqüente de idéias equivocadas
sobre a atividade política, fala-se por exemplo, no desprestígio
dos homens públicos, como se isso fosse uma regra geral.
uma verdade que não merecesse contestação embora a
atividade política, como qualquer outra, não esteja imune a
problemas, a nossa história mostra o inquestionável
predomínio de ações positivas, voltadas para o fortalecimento
das instituições e para a construção da democracia. É essa a
experiência que temos recolhido, quando cessam os embates
políticos e prevalecem os interesses maiores do país.

Ao honrar, convidando-o para apadrinhar esta
formatura, um deputado estadual, vocês estão homenageando,
juntamente com o conterrâneo, um representante da classe
política de Minas Gerais, um homem que se orgulha de dar a
sua modesta contribuição para valorizar a vida pública no
Estado.

A nação brasileira tem atravessado, nas últimas
décadas, a estrada sinuosa e arriscada de uma aguda crise
ética. Nesse quadro, tão lucidamente estudado pelos cientistas
sociais, perderam-se referências importantes, e não seria
exagero dizer-se que até mesmo a idéia de valor foi deturpada.
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Muitos são os fatos em que se funda esta
afirmação. Durante vários anos, adotou-se um modelo
econômico perverso, que privilegiou conquistas meramente
estatísticas, em detrimento de avanços substanciais da
sociedade brasileira. Promoveu-se um dos maiores processos
de concentração de renda em todo o mundo, com o
conseqüente agravamento dos nossos problemas sociais. O
oportunismo e a esperteza passaram a valer mais do que o
trabalho honesto e produtivo.

Nesse panorama, não era de admirar que o
ensino tivesse sido relegado a posição secundária. Nunca o
Brasil investiu tão pouso nessa área, nunca se dispensou tão
pouca atenção aos profissionais do magistério. Ressalvados
alguns casos de esforço localizado, de governos estaduais, ou
municipais, o quadro que se instalou no país é desolador.

Em Minas Gerais, para nosso alivio, temos
assistido a um bem dirigido esforço do governo Hélio Garcia
para resgatar a importância do ensino. A presença, no próximo
governo, do ex-Secretario de Educação Walfrido Mares Guia
é, por si só, uma garantia de que não se interromperá a política
do Estado para esse setor. Todos os estudos sobre
desenvolvimento situam a educação como um dos pontos
básicos para se romperem as amarras do subdesenvolvimento.
Há uma comprovada relação de causa e efeito entre
investimentos nesse campo e o progresso sócio-econômico dos
Povos. Os países desenvolvidos do mundo, sem exceção,
souberam implementar políticas bem sucedidas, que
colocaram ao alcance da população ensino básico gratuito e
de bom nível.

Temos a sólida confiança em que a nação
brasileira, reconciliada consigo mesmo no curto mas fecundo
governo do Presidente Itamar Franco, e a poucos dias do início
do governo Fernando Henrique Cardoso, prepara-se para uma
era de desenvolvimento econômico e justiça social. Nessa nova
etapa, a educação deverá ser reconduzida ao pedestal de
importância de que nunca deveria ter sido retirada. Os
professores certamente voltarão a ocupar, na sociedade, um
lugar de destaque.

Este é o sentimento e a esperança que desejamos
compartilhar, no dia de hoje, com os formandos do curso de
magistério da Escola Estadual José Joaquim Cabral.

Nossos parabéns aos novos mestres, às suas
famílias e ao corpo docente deste educandário, tão bem
dirigido pelo Professor Alvani Alves Correa.

Essa iniciativa, em todos os casos, foi
complementada por investimentos significativos em ciência e
tecnologia, privilegiando-se, também, a formação de cientistas,
foram os casos de países como Estados Unidos, Japão, Israel
e de quase toda a Europa.
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101
Discurso proferido na entrega,

para sanção. das proposições de
lei que tratam da nova política

cultural do Estado e do
saneamento básico (27112194)



As proposições de lei que ora encaminhamos a
sanção pertencem a uma nova safra de produtos legislativos
que vem ocorrendo com freqüência cada vez maior nesta Casa.
Tais produtos preludiam o parlamento do futuro e representam
o anúncio de uma prática parlamentar renovada que tende a
se generalizar. A marca que os distingue é a intensa
participação da sociedade em seu processo de elaboração.

Tem crescido muito entre os mineiros a
consciência da cidadania. Em conseqüência disso, as leis
devem deixar cada vez mais de ser obra de uns poucos para
tornar-se resultado da ampla colaboração dos diversos
segmentos sociais. Assim aconteceu com o documento que
traça as diretrizes da política cultural do Estado. O tema, a
par de sua grande importância, é de suma complexidade. Por
isso mesmo, seria ingênuo pensar que ele poderia ser abarcado
em sua totalidade pelo olhar do legislador solitário.

Em 1991, a Assembléia de Minas promoveu o
Seminário Patrimônio Cultural e Natural - Arqueologia. Como
uma das conseqüências do evento, foi celebrado um convênio
entre este Legislativo e a Secretaria de Estado da Cultura.
Seguiram-se cinco fóruns técnicos, que contaram com a ativa
participação da sociedade civil, envolveram cerca de três
centenas de entidades e nomes de destaque no cenário mineiro
da cultura e das artes.

Os resultados dos debates, consolidados em
documento, foram encaminhados à comissão de educação,
cultura, desporto e turismo e lazer, responsável pela
elaboração do projeto que deu origem à presente proposição
de lei.

Buscou-se definir as relações entre a
administração pública e o processo cultural, de forma que a
primeira seja um elemento facilitador do segundo.

Sancionada a nova lei, estarão abertos amplos
horizontes para uma cooperação produtiva entre o Estado e
os agentes de produção, conservação e disseminação cultural
em minas gerais. estarão também consagradas a participação

495



da sociedade e a colaboração entre os poderes como o caminho
apto à construção de leis democráticas, realistas e eficazes.

Resultados dessa mesma participação e dessa
colaboração, estamos encaminhando também a sanção duas
outras proposições de lei. A primeira dispõe sobre a política
estadual de saneamento e contém, como pontos fundamentais,
a definição da política do estado para a área, a estruturação
do setor com a respectiva distribuição de competencias e
atribuições e a estruturação do plano estadual de saneamento
básico. A segunda institui o fundo estadual de saneamento
básico, instrumento financeiro para a execução de ações no
setor em Minas Gerais.

Ambas acolhem as principais propostas
aprovadas no seminário 'Saneamento é Básico", evento
realizado nesta Casa a partir de iniciativas de algumas dezenas
de entidades diretamente vinculadas à questão. O seminário
encontrou, em tramitação na Assembléia, um projeto de lei
de autoria do deputado Adelmo Carneiro Leão. Da união dos
esforços do legislador e da sociedade civil surgiram as
formulações finais dos projetos que se transformaram nas
atuais proposições de lei.

Hoje encaminhamos ao executivo o produto de
iniciativas pioneiras, tanto pelo método como pelo conteúdo.

Em nome do Legislativo, agradecemos à
Secretaria de Estado da Cultura, aos órgãos estaduais
vinculados ao saneamento básico, às entidades, às comissões
de representação e demais pessoas que trabalharam conosco
e tornaram possível esses textos com sabor de conquista.

Não podemos ainda deixar de ressaltar a decisiva
atuação da comissão de educação, cultura, desporto e turismo
e lazer desta Casa, autora do projeto que originou a proposição
sobre a política cultural, bem como de agradecer à comissão
de saúde e ação social e ao Deputado Adelmo Carneiro Leão
a sensibilidade que demonstraram com respeito às demandas
apresentadas pela comunidade no seminário a que nos
referimos.

102
Discurso proferido no

encerramento da 4 Sessão
Legislativa Ordinária da

12 Legislatura (29112194)
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aspectos, antecipou-se .mesmoa ele; ,-tomando algumas
iniciativas de vanguarda que - a fizeram ser considerada como
exemplo e modelo por , suas congêneres.

A casa experimentou uma verdadeira révolução
administrativa, que a fez contemporânea das mais modernas
instituições do país. Apostou na informatização e gãnhoii,
assim, um valioso instrumento para a maior agilidade de suas
ações. Empreendeu uma corajosa política de pessoal, fundada
na profissionalização de seus funcionários, e fez prevalécer
uma nova cultura, cujos princípios são a competência e o
compromisso com o trabalho. Nesse empreendimento, cumpre
ressaltar o papel desempenhado pela Escola do Legislativo.
Iniciativa pioneira no Brasil, elaveii contribhindõ de forma
notável para a capacitação e atualização de nossos servidores.
Além disso, ao promover á intercâmbio deste poder com a
comunidade acadêmica nacionãP-e internacional, por meio
dprojeto pensando em rninas,a escola estabeleceu um canal
de comunicação entre ã práticà política -e o exercício da
pesquisa e da reflexão filosófica:	 -

Nos últimos quatro anos, caminhamos a passos
largos no sentido de uma prceria efetiva com a sociedade. O
parlamento mineiro chegou a consciência plena de que a ação
legislativa deveria sofrer profundas e significativas mudanças
Era preciso dizer" não" às leis de laboratório: era preiso
legislar com opovo. A' população'foi então chamada a
participar. Os inúméros seminários que promovemos, em
conjunto com à sociedade ciril, resultaram em textos legais
importarits, realitãs, drigixiados de uni processo democrático
por excelência As audêncigs publicas regionais por sua vez
inauguraram ima fase de intensa participação popular no
planejamento das políticas públicas e na elaboração tda lei
orçamentária. O orçamento para- o exercício de 1995 reflete,
de modo muito especial, os resultados desses eventos e é uma
prova inconteste dó sucesso delès. Significativa parcela das

propostas, priorizadas nas audiências públicas, encontram-
se plenamente contempladas na lei que acabamos de aprovar.

parceria com a sociedade fez-se ainda sentir
nas iniciativas, alcance interestadual que tiveram origem
neste poder. A CIPE-São Francisco, que evoluiu para o
Parlamento das Águas, é um belo exemplo do êdto dessas
iniciativas. Demos, ainda, um primeiro passo para um
ambicioso programa de intercâmbio, que envolverá não só
outras assembléias legislativas como também instituições
internacionais.	 -

O "Prêmio Opinião Pública 94", conferido a esta
Casa pelo conselho regional de profissionais de relações
públicas de São Paulo e Paraná, veio confirmar o acerto de
nossa política de comunicação institucional. Nesse sentido,
renunciamos à tentação de vender a imagem da Assembléia
de Minas como se vendem automóveis, refrigerantes ou sabão'
em pá. Concentramos nossos esforços muito mais rumo à
formação, na comunidade, de uma consciência cidadã, capaz
de acompanhar o trabalho dos deputados e ; participar, com,
interesse crescente, nas atividades do parlamento.

- Diante dessas conquistas, temos muito a
agradecer. Somos grato à comunidade mineira, parceira
constante, e destinatária maior do processo de transformação
experimentado por este poder. Queremos ainda ressaltar a
solidariedade e a colaboração dos colegas da Mesa da
Assembléia, que estiveram conosco em todos os projetos
levados a cabo pela Casa no último biênio. Ressaltamos, ainda,
o trabalho das comissões e do plenário, responsáveis não só
pelo volume, mas, sobretudo, pela qualidade da produção
verificada na presente sessão legislativa. Agradecemos aos
colegas deputados: seu apoio e sua consciência de homens
públicos possibilitaram as muitas realizações desta casa na
legislatura que ora se encerra. Destacamos, ainda, a atuação
das lideranças partidárias e do bloco de reorganização
democrática. Os líderes foram os artífices do diálogo que
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possibilitou a composição de interesses por vezes divergentes
e que assegurou a convivência respeitosa entre as diversas
representações com assento neste parlamento. O bloco de
reorganização democrática, de modo especial, soube garantir
sólida base de apoio às iniciativas governamentais, ao mesmo
tempo em que cultivou uma atitude de respeito com relação
às tendências minoritárias nesta casa. Manifestamos, ainda,
nosso reconhecimento à imprensa: uma imprensa livre e ética
é fundamental para formar no povo a consciência da
cidadania. Em nosso trabalho, contamos também com o
suporte técnico oferecido pelo corpo funcional da instituição.
A esses dedicados funcionários expressamos nosso muito
obrigado.

Muito do que foi feito nos últimos quatro anos
deveu-se á íntima colaboração entre os poderes de Estado.
Sem abdicar de sua independência, souberam unir forças em
prol dos interesses maiores de Minas. Especialmente fecundo
foi o entrosamento com o executivo: um pacto de co-
responsabifidade entre o legislativo mineiro e a administração
Hélio Garcia tornou possível a concretização de projetos pelos
quais esta terra esperava há muito tempo. Se somos hoje a
segunda economia do país, se a duplicação da rodovia Fernão
Dias é realidade, se o estado tem suas finanças estáveis, isso
não é fruto do acaso: é o resultado da feliz colaboração entre
os poderes, possibilitada pelo pragmatismo responsável dos
homens públicos mineiros.

perderam décadas inteiras.

Os brasileiros recobraram a confiança no futuro
e acreditam num projeto de retomada do desenvolvimento.
Não é lícito a ninguém decepcioná-los.

Assim como foi no passado, a história futura do
país passa necessariamente por Minas Gerais. Não só as
nossas tradições, mas a posição deste estado na história
presente da República autoriza-nos a dizer que nada no Brasil
se pode fazer sem Minas. Por isso, temos de estar preparados.
Por isso não podemos ter receio de insistir, junto ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso, para que ele reconheça à terra
de Tiradentes o lugar que lhe cabe na condução dos destinos
nacionais. Se somos todos por Minas, não nos podemos
contentar com um papel secundário para nosso Estado.

As promessas de um novo Brasil são apenas um
começo: mais é o que está por vir.

Coragem, pois! Um grande destino nos espera!

O compromisso do governador eleito Eduardo
Azeredo com a causa das Gerais faz-nos otimista e autoriza-
nos a supor que essa colaboração terá continuidade no
próximo quadriénio. procuramos mostrar, em linhas gerais,
o caminho que percorremos nos últimos quatro anos. Não é
bom, entretanto, demorar demasiado na contemplação dos
sucessos de ontem. Temos, isso sim, que manter os olhos nos
desafios de amanhã.

O Brasil encontra-se no limiar de um recomeço
que nos deverá fazer superar erros históricos pelos quais se
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"Tempo de Cidadania e do

Respeito": saudação na
solenidade de posse do

Governador Eduardo Azeredo e
do Vice-Governador Walfrido
Silvino dos Mares Guia Neto
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Autoridades
Prezados convidados.
Senhoras. Senhores.

O ato de posse do Governador do Estado de
Minas Gerais simboliza o ritual de passagem que assinala,
no curso da história, um momento de fundação. A fundação
de um novo tempo.

No período republicano, desde Bias Fortes,
Afonso Pena, João Pinheiro, a cadeira de Governador do
Estado de Minas Gerais é também símbolo de um grande
poder e de uma enorme responsabilidade.

É a cadeira de um Antônio Carlos, de um Milton
Campos, de um Juscelino Kubitschek, de um Tancredo Neves,
para citar nomes plenos de luz, que nunca terão sua memória
apagada no presente e no futuro da história cívica de minas e
do brasil.

São nomes fundadores da própria história-
pátria, em cada etapa da construção nacional. Como
Tiradentes simboliza o marco precursor da identidade
brasileira, na busca de definição e afirmação de um projeto
independente e soberano para a nação.

Coincidentemente, neste janeiro de 1.995, Minas
e o Brasil se unem na esperança nacional, em momento
singular da vida politica, social e econômica do Pais, esperança
voltada para o reencontro do Brasil com uru destino mais
promissor, com maior equilíbrio na economia e maior justiça
na ordem social.

A nação desperta para um novo momento de sua
fundação histórica.

Das urnas de 1994 surgiu uma nova safra de
homens públicos, a maioria mais afinada com a realidade,
comprometida com a ética e mais madura para o
encaminhamento das questões essenciais do Pais.
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As mesmas urnas manifestaram a vontade de
uma sociedade que deseja a supremacia da ética, o respeito à
cidadania, a democratização das oportunidades.

Em Minas Gerais, o governo honrado e digno de
Hélio Carvalho Garcia tem como sucessor o governo jovem e
capaz de Eduardo Brandão de Azeredo.

A exemplo do que ocorre na administração
federal, com a transição entre o governo do Presidente Itamar
Franco e o Presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso,
acontece, em Minas Gerais, uma transição que se faz sob o
signo da continuidade administrativa, sem nenhum estigma
de continuísmo.

Esta continuidade, em momento estratégico de
consolidação do plano real de estabilização e da busca de
condições para o relançamento da economia brasileira,
representa, sem dúvida, um fator ponderável para o sucesso
das novas administrações de Minas e do Brasil.

Esta afinidade é, sem dúvida, condição
fundamental para o êxito que todos esperamos dos novos
governantes.

Há também, no sentimento nacional, a convicção
de que o governo não pode tudo, que se faz necessária a
participação da própria sociedade no enfrentamento dos males
que afligem a nação, desde o combate continuado à inflação,
o qual precisa perdurar por longo tempo, até o campo social
de nossos pesadelos e de nossas aflições.

Da necessidade desta parceria entre os poderes
do Estado, envolvendo o Executivo, o Legislativo e o Judiciário
com o conjunto da sociedade, tem plena consciência o
Governador Eduardo Azeredo, como tem sua excelência uma
exata e perfeita noção da singularidade do momento que vive
a nação.

Concordamos plenamente, Dr. Eduardo Azeredo,
com sua análise da conjuntura de Minas e do País, quando
afirma a percepção de que o Brasil "está ingressando,
efetivamente, na era da modernização e do desenvolvimento

auto-sustentado", e que há "uma afinidade de propósitos e
atitudes entre o Governo Fernando Henrique e o de Minas."

Para a realização do projeto comum de
desenvolvimento com justiça social, Vossa Excelência antevê
Minas "animada por forte espírito de participação, parceria e
co-responsabilidade, envolvendo os Governos do Estado e dos
municípios, as comunidades e a iniciativa privada."

Esta antevisão - temos certeza - será uma
realização permanente no quadriénio do seu governo, tendo
ao lado esta grata revelação de homem público que é o Vice-
Governador Walfrido Mares Guia, uma vocação pública de
especial quilate. Tendo também ao seu lado uma coesa equipe
de auxiliares, à qual damos nosso endosso solidário nas ações
voltadas para o bem-estar coletivo dos mineiros, com nossos
votos de plena efetivação das metas de governo.
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Discurso proferido na

inauguração de terminal do
Projeto Assembléia On Line em
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A Assembléia Legislativa de Minas Gerais vem
empreendendo um grande esforço para estreitar, cada vez
mais, suas relações com a sociedade mineira. É esta uma
exigência imperiosa de uma época política caracterizada pela
pressão de demandas sociais de complexidade crescente,
surgidas no dia-a-dia da vida pública.

Para atender às novas responsabilidades
determinadas pela redemocratização do País, o Legislativo
mineiro tem dado ênfase especial à realização das audiências
públicas nas macrorregiões do Estado e à implementação do
Projeto Assembléia On Line. Este último caracteriza-se por
colocar a tecnologia de ponta da área da informática a serviço
da democracia, abrindo novo canal de comunicação entre este
poder e o povo. Terminais de computador instalador em
cidades-pólo, instituições públicas e entidades privadas
permitem a cidadãos de qualquer ponto do território mineiro
o acompanhamento dos trabalhos legislativos, abrindo acesso
imediato à legislação estadual e às matérias em tramitação
nas comissões e no Plenário. O encaminhamento de propostas
e reivindicações ao Legislativo deixa de ser privilégio exclusivo
dos moradores da Capital. O morador do interior é chamado
a exercer plenamente a sua cidadania, participando
efetivamente da condução dos negócios do Estado.

Nos dias atuais, a informática tem sido um
instrumento poderoso a serviço do crescimento econômico. É
notável a sua contribuição ao desempenho de instituições
bancárias, empresas, órgãos públicos e sindicatos. Do mesmo
modo, o avanço das pesquisas científicas e da tecnologia tem
encontrado, na ciência dos computadores, um extraordinário
ponto de apoio.

Hoje a Assembléia de Minas empenha-se em colocar
esses recursos a serviço da causa democrática, como um canal
privilegiado de contato entre a instituição e a sociedade. Como
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afirmamos em outra oportunidade, num mundo em que a
informação é sinônimo de poder, torna-se necessário
democratizar o acesso a ela, sob pena de se alimentar uma
nova e perversa forma de tirania.

Ao incluir o Município de Lavras no Projeto Assembléia
On Une, queremos reafirmar nossa certeza de que, na parceria
com a sociedade, está o futuro do Legislativo.

105
Discurso proferido, ria

solenidade de lançamento do
Dicionário Biográfico de
Minas Gerais (3111195)
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É com grande orgulho que a Assembléia
Legislativa lança hoje, juntamente com a UFMG, o "Dicionário
Biográfico de Minas Gerais - Período Republicano - 1889/
1991".

Esta obra, resultado de 16 anos de obstinado
trabalho, reveste-se de inestimável valor para historiadores,
políticos, cientistas sociais, universitários, pessoas e
instituições de várias áreas que se interessem pela vida de
Minas.

Em suas quase 800 páginas, apresenta um perfil
de mais de duas mil personalidades do mundo político,
econômico e cultural, protagonistas de acontecimentos
determinantes na trajetória do Estado.

Ao registrar, no conjunto dos dados biográficos,
os laços familiares, as regiões de atuação pública mais
importantes, os cargos ocupados, as vinculações políticas,
fatos e movimentos nos quais estiveram envolvidos os
personagens, o dicionário ganha a dimensão de importante
referencial para compreensão da Minas republicana.

Não há como resgatar um processo histórico sem
a memória dos agentes representativos de sua evolução. No
caso de Minas, terra pródiga em vultos expressivos, essa
premissa é de fácil constatação. Como falar, por exemplo, em
capacidade de articulação política sem ilustrar tal exposição
com episódios que marcaram a habilidade e o espírito sagaz
do Ex-Governador Tancredo Neves? Como fazer análises
comparativas de planos de desenvolvimento sem citar os
projetos arrojados do Ex-Presidente Juscelino Kubitschek?
No campo cultural, como discorrer sobre poesia sem lembrar
os versos de CARLOS Drummond de Andrade? Da mesma
maneira, na esfera das grandes invenções, como recompor a
história da aviação sem nela incluir o nome de Alberto Santos
Dumont?

Reunindo personalidades que se destacaram no
cenário mineiro durante mais de um século de vida
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republicana, esta obra, pioneira no Estado e no Pais por sua
abrangência e pela forma sistemática com que os dados são
apresentados, vem suprir uma grande lacuna na historiografia
de Minas.

Fruto de iniciativa do centro de estudos mineiros
da Universidade Federal de Minas Gerais, ela foi viabilizada
com o apoio institucional e a participação da Assembléia
Legislativa.

Legislatura, reforçando as expectativas de um tempo
promissor para Minas e para o País, expectativas depositadas
nos governos estadual e federal que iniciam suas
administrações, sirva o lançamento deste dicionário como
exemplo de que é sempre possível concretizar grandes projetos.
basta que continuemos sonhando e que nossos sonhos sejam
embalados pelo compromisso permanente de trabalhar pelo
nosso Estado e pela nossa Pátria.

Nesse sentido, gostaríamos de registrar a
sensibilidade dos Deputados Genésio Bernardino, Dalton
Canabrava, NeifJabur, Kernil Kumaira e Romeu Queiroz, Ex-
Presidentes desta Casa, ao reconhecerem a importância do
dicionário e endossarem a destinação de recursos humanos
e financeiros para sua produção.

Manifestamos também nosso reconhecimento
aos coordenadores, pesquisadores e redatores do centro de
estudos mineiros e da Assembléia Legislativa, pela
determinação, competência e idealismo que colocaram a
serviço do projeto, virtudes sem as quais sua realização não
teria sido possível. Sabemos o quanto um trabalho de
levantamento histórico, como este que agora temos em mãos,
exige de investigação, perseverança e rigor metodológico.

Ao colocar à disposição da comunidade mineira
esta obra, desenvolvida em parceria com uma instituição
conceituada como a UFMG, a Assembléia Legislativa reafirma
seu propósito de trabalhar em sintonia com as propostas da
sociedade e das instituições que refletem suas demandas.

É esse o espírito que move o Parlamento Mineiro,
disposto a ampliar cada vez mais os canais de comunicação
com o povo que representa. E esse o caminho democrático
que, seguramente, está tornando esta Casa mais apta a exercer
suas funções de legislar em prol do desenvolvimento do
Estado.

Neste momento que antecede o solene ato de
posse dos Deputados eleitos para a Décima-Terceira
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Os dois anos que passamos na Presidência desta
Casa foram para nós uma grande prova do poder da união
em torno dos mesmos ideais. Assim, graças ao apoio dos
demais membros da Mesa da Assembléia, dos nobres colegas
Deputados e do corpo funcional, todos movidos pelo desejo
de ver crescer a instituição, alcançamos conquistas
importantes, que fizeram avançar o Legislativo mineiro.

Desde o início de nossa gestão, tivemos o cuidado
de dar continuidade às várias e excelentes iniciativas tomadas
por nosso antecessor e amigo. Deputado Romeu Queiroz.

Dando seqüência a uma corajosa política de
pessoal fundada na profissionalização, na competência, no
mérito e no compromisso com o trabalho, obtivemos êxito ao
promover uma verdadeira revolução administrativa, que
tornou esta Casa contemporãnea das mais modernas
instituições do País. Levamos ao pleno funcionamento a Escola
do Legislativo, iniciativa pioneira no Brasil, que vem
contribuindo para a capacitação e atualização de nossos
servidores. Além disso, ao responsabilizar-se pelo intercãmbio
com a comunidade acadêmica nacional e internacional, a
escola estabeleceu um canal de comunicação entre a prática
política e as atividades científicas e filosóficas.

No último biênio, trabalhamos intensamente no
sentido da consolidação da parceria efetiva entre este poder e
a comunidade. Atestam isso os vários seminários promovidos
em conjunto com a sociedade civil e dos quais resultaram
textos legais da mais alta qualidade, originados de um
processo por excelência democrático. As audiências públicas,
por sua vez, abriram as portas à participação popular no
planejamento das políticas públicas e na elaboração da Lei
Orçamentária, realidade que se faz sentir, sobretudo, no
orçamento para o exercício de 1995.

Durante nossa gestão, a CIPE-São Francisco
evoluiu para o Parlamento das Águas, comprovando o acerto
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das ações de ãmbito interestadual incentivadas por esta
Assembléia.

O "Prêmio Opinião Pública 94", conferido ao
Parlamento mineiro pelo Conselho Regional de Profissionais
de Relações Públicas de São Paulo e Paraná, veio confirmar o
acerto de nossa política de comunicação social.

Hoje, estamos entregando à comunidade uma
série de inovações, levadas a cabo em consonância com as
diretrizes de modernização administrativa e abertura para a
sociedade.

Informação é poder. Possui-la significa
participar do processo decisório, fazer valer a própria voz e a
própria vontade.

Se informação é poder, é preciso, a todo custo,
fazer retornar o poder a quem, numa democracia, é sua origem
e legitimação: é preciso retorná-lo ao povo.

Fiéis a essa inspiração, estamos inaugurando o
Centro de Atendimento ao Cidadão, mais um instrumento
para reforçar a parceria entre o Parlamento mineiro e a
comunidade, criando novos canais de comunicação entre
ambos.

Seu projeto foi inspirado em iniciativa
semelhante levada a efeito pela Assembléia gaúcha, e, pode-
se dizer, é fruto de um interessante intercãmbio que
procuramos estimular durante todo o tempo em que estivemos
na Presidência deste Parlamento.

A partir de hoje, o cidadão mineiro, além de
contar com os postos avançados do Programa Assembléia On
Line, instalados nas cidades-pólo do Estado, terá ao seu dispor
os serviços do Centro de Atendimento ao Cidadão. Nele terá
acesso a variada gama de informações sobre a rotina deste
poder e poderá acessar tanto nossos bancos de dados como

bases de dados nacionalmente conhecidas.

Nesta data inauguramos também significativas
melhorias em nosso sistema de informática.

Durante nossa gestão, os esforços para ampliar
a informatização dos gabinetes parlamentares foram
constantes. Dessa forma pretendemos ter propiciado aos
representantes do povo condições plenas para o exercício de
seus mandatos. Em 1993 foram instalados nos gabinetes
microcomputadores e impressoras dotados dos mais modernos
recursos tecnológicos. O sistema de apoio parlamentar,
totalmente desenvolvido na assembléia, não cessou de ser
aperfeiçoado. Esse trabalho, associado ao treinamento de
pessoal, fez com que os Deputados passassem a ser grandes
usuários da informática. Entre as melhorias a que nos
referimos está a instalação, nos microcomputadores, de
sistemas operacionais de última geração.

Estamos inaugurando a rede de comunicação
de dados, uma infra-estrutura que interliga todos os recursos
informáticos da Casa. Entre outros benefícios, a rede
possibilitará a difusão, para o público interno, de informações
produzidas tanto pela instituição como por outras entidades.
Tornará ainda possível a informatização e a automatização
das comunicações internas da Assembléia e o
compartilhamento de recursos computacionais caros. Teremos
também contato direto com todos os conveniados do sistema
on-line, podendo trocar mensagens com eles. Abrem-se
inclusive as portas às telecoriferências e às telerreuniões. ALém
De Tudo Isso, Houve Sensível Melhoria Na Qualidade Do
Sistema, Obtida Com A Adoção De Uma Espinha Dorsal De
Fibra Ótica, Meio Físico Confiável E Seguro.

A Constituição Estadual de 1989, ao
reestabelecer as prerrogativas parlamentares, trouxe também
novas e importantes atribuições para as comissões, atribuições
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consagradas no Regimento Interno vigente. Essas inovações,
somadas à presença diária de representantes da sociedade
civil nas dependências deste poder, tornaram insuficientes e
obsoletos os Plenarinhos e o AUditório Existentes Ao Lado Do
Plenário. Por isso, resolvemos determinar a reforma e a
ampliação daquele espaço, reforma que se estendeu à gerência
de documentação e informação. Como resultado, ganhamos
mais 1.630 metros quadrados de área construída. Além da
ampliação dos plenarinhos já existentes, foi construído mais
um, e todos eles foram dotados de galerias, para que o público
possa assistir confortavelmente às reuniões. Aumentou-se a
capacidade do auditório, agora com 105 lugares. Foram
providenciadas ainda salas de apoio e assessoramento bem
equipadas para dar suporte aos trabalhos dos membros das
comissões. Na Gerência de Documentação e Informação, deve-
se ressaltar o aumento substancial do espaço destinado para
o acervo da biblioteca, cuidando-se para que seus usuários
possam dispor de um ambiente agradável, propício à leitura
e à pesquisa.

O segundo subsolo também passou por boas
reformas. Os trabalhadores mirins e o pessoal responsável
pela limpeza e conservação das dependências da Assembléia
ganharam novas instalações, que incluem refeitório e amplos
vestiários. ESsas Últimas Obras Tiveram Um Sentido Social,
Ao Proporcionar Um Ambiente Físico Melhor Para Uma
Considerável Parcela De Importantes Colaboradores Nossos.

O telefone é um instrumento fundamental para
uma instituição como esta, que precisa estar em constante
contato com uma infinidade de parceiros externos. A
incapacidade técnica de nossa central telefônica vinha, há
bastante tempo, comprometendo a eficácia e a agilidade de
nossa ação. Por isso, após um diagnóstico global do sistema
de telefonia da Casa, executado pela TELEMIG, optamos por
um sistema de rede virtual integrada, com tecnologia das mais
atuais, e que virá solucionar o problema definitivamente.

Essas melhorias que estamos inaugurando são,
como já o dissemos, o resultado de um esforço cooperativo,
em que cada setor da instituição procurou dar o máximo de
si. Entregues agora à comunidade, que elas sejam colocadas
a serviço da valorização deste poder, do aperfeiçoamento da
prática parlamentar e do exercício cada vez maior da cidadania
pela gente de Minas.
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