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A Casa do Povo NEste livro é dedicado ao Povo Mineiro,
personagem maiorda história

das Minas Gerais.
É também uma homenagem aos que

fizeram desta Casa o palco de suas lutas,
de seus sonhos,de suas paixões e,

sobretudo, de suas expressões defé."

A Casa do Povo
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APRESENTAÇÃO

E/possível entregar a vida à causa legislativa? É possível fazer, de
uma Casa Legislativa, a motivação para uma existência inteira?

O Parlamento, além de seu papel institucional como um dos
principais atores da história política, é palco de uma outra histó-

ria, que se desenvolve paralelamente à primeira. Ela é uma espécie de
avesso da trama histórica aparente: um avesso sem o qual os fatos que
compõem o bordado da narrativa oficial não teriam sido possíveis.

Em muito boa hora surgiu a feliz idéia de se recuperar esse rico
aspecto da memória da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, que hoje vem a público no volume inaugural da obra /I A Casa
do Povo./I

A iniciativa, nascida da preocupação dos que participam da cons-
trução desse valioso acervo humano, recebeu acolhida imediata desta
Presidência, que reconhece a importância de se preservar um elemento
do patrimônio espiritual da instituição, indispensável a quem lhe queira
compreender a cultura.

Este Poder, cujo aparecimento é contemporâneo do despertar do
ideário democrático moderno no Ocidente, tem sido alvo preferencial
de inúmeras críticas, algumas exatas e construtivas; a maioria, profun-
damente injustas, frutos da má fé ou da informação deficiente sobre a
realidade do legislativo.

Por isso, é muito salutar reiterar a idéia de que esta é uma Casa do
Povo. E isso é verdade em dois sentidos. Aqui, por meio da representa-
ção popular, são debatidas as questões maiores que dizem respeito à
sociedade mineira, a suas demandas, a suas carências e à sua vontade
de desenvolvimento. Todavia é aqui também que Deputados e Funcio-
nários, parcela do povo, especialmente vocacionada a servi-lo, vivem
seus anseios, suas paixões, momentos de angústia e de desalento, mas
também de esperança e fé.

Na atualidade, esta instituição experimenta profundas mudanças
que a fazem apta a atender aos reclamos de uma consciência intensa de
cidadania, adquirida pelos brasileiros na luta pela redemocratização do
País.

A Casado Povo
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Épreciso compreender que nosso presente é resultado de todo um
processo cujo aspecto humano existencial é preciso resgatar em toda sua
grandeza e diversidade.

O Legislativo Mineiro passou por períodos de glória, assim como
experimentou momentos verdadeiramente trágicos, incluídos, entre
estes últimos, os pedaços da história nacional em que o autoritarismo
cerceou o exercício das liberdades democráticas e despojou o Poder de
suas prerrogativas essenciais. Todas essas fases foram vividas intensa-
mente por homens e mulheres, Deputados e Funcionários que, na rotina
do dia-a-dia escreveram páginas repletas do mais puro altruísmo, a que
não faltam testemunhos de idealismo, fidelidade, amizade e desprendi-
mento.

Ao ler os depoimentos emocionados e sinceros daqueles que são os'
autores dessa obra, descobrimos, a cada frase, uma faceta inédita da
riqueza humana desta Casa. Assim, são-nos revelados, e ao grande
público, elementos importantes para que se faça uma imagem mais
exata do Parlamento mineiro, em sua trajetória histórica.

De nossa parte, podemos testemunhar que, ao percorrer com os
olhos e o coração os originais desta obra, estamos cada vez mais convicto
de que se pode entregar a vida à causa legislativa e fazer, desta Casa, a
motivação para a existência inteira.

DEPUTADO ROMEU QUEIROZ
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

DEPUTADO AGOSTINHO PATRÚS
lO-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

PALAVRAS DA ADMINISTRAÇÃO

A o lado da história oficial, registrada nos livros e Anais, a Assembléia
Legislativa de Minas gerou uma outra, densa de conteúdo humano,
ainda hoje resgatável da memória de seus participantes. Essa história

integra o patrimônio cultural e humano da Assembléia e merece, portanto, ser
traduzida.

Tendo como pano de fundo as grandes transformações sociais, políticas
~ econômicas, as narrativas e depoimentos contidos neste livro despertam
mteresse pelos dados originais e surpreendentes, acumulados na memória
coletiva. Revoluções, deposição e morte de chefes de Estado reformas consti-
tucio~ais, crises p~líticas e econômicas, com reflexos ná vida do Legislativo,
tud~ l~soAde~.ensejo a acontecimentos interessantes, que se incorporaram às
remlnISCenClasde servidores do Poder.

Esse precioso acervo de informações, que remonta ao ano de 1947,
quando foi reaberta a Assembléia Legislativa mineira,estava fadado a dissi-
par-se na bruma do esquecimento, não fosse a iniciativa de preservá-Io,através
de uma obra de rara oportunidade e felicidade, como a do "Projeto Casa do
Povo". Seus idealizadores tiveram o cuidado de entrevistar dezenas de
pessoasyrocurando reconstruir, a partir dos seus depoimentos, os vestígios
de uma epoca extremamente rica na vida política do Estado.

Não bastassem suas qualidades intrínsecas, o projeto assinala ainda o
momento histórico por que passa esta Casa, no qual se verifica uma mudança
postural da Mesa em direção à comunidade como um tod o, buscando detectar
os anseios sociais e ampliar o nível de participação do povo e de seus
representantes. .

Registrando fatos, muitas vezestriviais,dodia-a-dia da Assembléia este
livro !e~ o mérito de revelar o que há por trás do processo técnico de legislar,
contnbwndo para que se tenha uma visão menos unilateral desta Instituição.

Trabalhando com afinco, um grupo seleto de servidores da Secretaria da
Assembléia Legislativa desincumbiu-se a contento de uma tarefa árdua e
complexa, o primeiro passo para resgatar do esquecimento a história viva do
Legislativo mineiro.

Felintho Santos Nascimento
Diretor de Pessoal

Paulo Rubens Navarro Vieira
Secretário Geral da Mesa

Dalmir de Jesus
Diretor-Geral

A Casado Pom
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PREFÁCIO

O tempo, que sepulta incansável as coisas e desfaz no passado osmaiores
acontecimentos, empenha-se em liquidar tudo quanto ficou para trás,
na distância. Tudo se perde e repousa nesse abismo, repositório de

coisas idas, vividas.
Os sonhos e os sentimentos mais secretos, os anseios, as ambições, a vida

que não se repete, omundo, a magnífica e efêmera possibilidade de agire viver
a vida de seu tempo, aos poucos tudo se desvanece e estaria irremediavelmen-
te perdido, não fosse o coração que recolhe, guarda, preserva e defende. Tudo
quanto se envolvera num halo, numa bruma coexiste conosco na verdade,
num plano de afetos, numa dimensão onírica em que se confundem opresente
fugaz e o passado redivivo.

Na medida em que o fui folheando, este livro transportou-me de volta a
outros tempos, e.vi sucederem-se dias de rotina e de efervescência, tardes
atribuladas, meses inteiros de agitação, mas também momentos históricos de
decisão e criação, anos de trabalho fecundo, cujos frutos persistem. Foi, sem
dúvida, um tempo glorioso, enriquecedor, produtivo, tempo de aprendizado
constante, em que tive a oportunidade deestarem contato com gente que faz
as coisas acontecerem. Volta-me à lembrança a imagem dos companheiros de
jornada, pequenos e queridos heróis do dia-a-dia, atores pungentes do drama
de existir. Ressoam-me agora suas vozes, contemplo seus sorrisos, recordo as
silhuetas que, de súbito, saltam vivas, apresentam-se, retomam tais cOIJ:lo
foram naqueles dias.

Este livro resulta da humana aspiração de prender o tempo, de tomar-se
eterno; reflete o perpétuo anseio de deter a marcha dos dias, de recobrar o ar
que outrora se respirou e que foi exatamente o mÍlagre de Proust.

Finalizando, ressalto o empenho da Mesa da Assembléia e da Adminis-
tração da Casa na elaboração deste trabalho, resgate valioso das ações, dos
fatos e das pessoas que colaboraram no desenvolvimento do processo históri-
co deste Poder. Sem seu apoio e incentivo decisivos, essas memórias se
perderiam no tempo.

Parabéns aos autores!

Terezinha do Menino JesusCançado

A Ülsa do Poro
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A CasadoPOW IISob a proteção de Deus e em
nome do Povo Mineiro, iniciamos
nossos trabalhos."

Citação diária do Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, ao iniciar
a Reunião Ordinária.

Art. 27, S lOdo Regimento Interno da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A usa do Povo
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A Ca~ado Poro

INTRODUÇÃO

1/A memória é um instrumento de registro muito mais complicado
. e confuso do que a natureza, os instrumentos feitos pelo homem. ou os
registros históricos. Sua complexidade e confusão surgem dofato de que,
ao invés de uma ordem serial uniforme, as relações da memória exibem
uma "ordem" de eventos "dinâmica, não uniforme". As coisas lembra-
das sãofundidas e confundidas com as coisas temidas e com aquelas que se
tem esperança de que aconteçam. Desejos e fantasias podem não só ser
lembrados como fatos, como também os fatos lembrados são constante-
mente modificados, reinterpretados e revividos à luz das exigências
presentes, temores passados e esperanças futuras."

Hans MayerJlOof

Este trabalho busca traduzir a face mais pessoal da Assembléia, o
quotidiano de seus servidores, no geral do nosso contexto sócio-cultural e no
anonima to de sua participação histórica corno agentes da constante mudança
a que está submetida a realidade factual. Tivemos corno objetivo, com esta
inciciativa, preservar a memória de aspectos humanos, subjetivos, desta
Instituição.

A Assembléia Legislativa é o povo mineiro nela contido, é o povo
instalado na ordem institucional do Poder. Aqui ele é agente das mudanças
adaptativas convenientes às suas necessidades e carências. A Casa do Povo
pertence à história e espelha continuamente a relação entre o ser e as suas
instituições. Atesta a necessidade humana de se comprometer socialmente, de
cumprir a tarefa imposta pela missão de ser no mundo de urna maneira
específica e diferenciada. Este livro mostra as diferentes formas de assumir e
cumprir com dedicação e zelo o compromisso de ser um elo social vivo ou
apenas um servidor à altura das atribuições que o cargo lhe impõe. Desvela o
ser humano na dimensão de sua liberdade de optar, nas decisões fundamen-
tais ao processo que se desenrola inexoravelmente através dos fatos e eventos.
Aqui vai o resgate vivo e humano de um percurso real, empreendido por
pessoas que pertenceram, num dado momento, a um conjunto, cuja estrutura
foi sedimentada com esforço e dedicação. O que aqui se vê são, sobretudo,
seres humanos no exercício de sua cidadania, buscando a consolidação de sua
presença no cenário histórico. Procuramos flagrar o ser atuando, ainda que
revestido das capas impostas pelo cargo, vivo e vibrante na realização de sua
tarefa de dar continuidade ao desenrolar da história.

A Casa do POllO
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Este volume tenta resgatar o homem inteiro e dialético na sua amplitude
e profundidade, isento dos códigos e dos compromissos formais, mostrad o no
âmago de sua subjetividade e comprometido com a verdade que lhe pertence
na neutralidade dos juízos de valores. Éo testem unho vivo desse homem que
percorre toda a sua trajetória de vida e se encontra hoje perplexo dentre tantas
possibilidades, sem saber bem sua representação no plano geral da Instituição.
Procuramos, nos depoimentos, não somente fatos objetivos não registrados
nos Anais, mas, também, visões pessoais de eventos e incidentes, por vezes
discrepantes entre si, opiniões, confissões, declarações de amor à Casa, ainda
que veladas, como esta: "Foi muito bom ter sido chamada aqui, ter sido
convidada a falar alguma coisa desta Casa, de quem eu tenho tanta lembrança
boa ..." onde a entrevistada, num lapso de linguagem, personifica a Insti tuição,
atribuindo-lhe um pronome específico de seres humanos.

O Poder Legislativo é o poder dos cidadãos, do povo. A Assembléia
Legislativa representa esse poder. O alicerce sobre o qual ele se assenta é a
mudança incessante dos fatos e eventos sociais, a qual engendra a caracterís-
~ca principal da Assembléia Legislativa: o constante mudar. Aqui omudaré
intenso, profuso, ininterrupto. A Casa do Povo sofre da possibilidade de ser
diferente a cada dia,e suas vísceras recebem estimulações de várias ordens ao
mesmo tempo, demandando respostas adaptativas às exigências solicitadas,
a cada momento.

Evidentemente o espaço referencial de nossa história se situa nos limites
do palco representativo das idéias do povo mineiro. A Assembléia Legisla tiva
das Minas Gerais constitUi o espaço físico, mas transcende seu próprio espaço
no tanto em que significa a elaboração consistente das idéias deste povo,
normatizando seus próprios ideais de libertação, dentro de uma pauta orde-
nadora de suas referências: O Poder Legislativo é o poder do povo! Éo próprio
povo verdadeiramente instalado no seu percurso de busca norteadora de
rumos, na,direção de suportes mais adequados para seus critérios de liberdade
e justiça. E o povo, construindo uma ordem e desenvolvendo uma r~flexão
mais profunda sobre as condições existenciais do ser humano lançado na tarefa
de ampliar suas próprias possibilidades criativas no context~ da humanida,de.
O Poder Legisla tivo vive o grande desafio de trad uzir a elaboração normativa
do mistério que o povo lhe oferece através das sinalizações situacionais.

Este primeiro volume do projeto" A Casa do Povo" tenta deixar falar a
voi do povo através de fragmentos de memórias, deliberadamente anônimos,
daqueles que um dia integraram a rotina desta Casa. Este volume abre e dá
continuidade ao processo de nossa referência de busca. A história não pára e'
continua sendo construída para as gerações vindouras. .

Somos todos companheiro~ de percurso, cidadãos' pertinentes a uma
realidade simultaneamente una e multifacetada, cada um lançado à sua
serventia, elos ligados por suas funções ao processo elaborativo do poder

c~mum ..Somos o povo, todos representantes dos mesmos ideais, ainda que
dIferenCiados em nossas individualidades, servidores ocasionais das causas
com uns, exercend o funções específicas den tro do processo gl oba 1.

A Casa do Povo aglutina as possibilidades do povo mineiro nas suas
angústias e anseios de libertação. O volume I nos traz fragmentos quentes de
memórias vivas, vividas intimamente no sabor dos momentos constituintes
d.os fatos e eventos de uma história que compõe o cenário das nossas referên-
Cias.avolume inicial do projeto nos fala docoletivoda linguagem cotidiana
das pessoas que compuseram o quadro dinâmico da transformação instituci-
onal do poder representativo do nosso povo. Este mosaico fragmentado
traduz fielmente as ansiedades geradas pela busca de paradigmas que servi-
ram ~os pa_rticipantes da história da construção do Legislativo das Minas
GeraIS: E nao ha como negar a dor da espera e das expectativas geradas pela
moroSIdade da construção. A tramitação do processo legisla tivo angustia-nos
a t~dos que dela participamos. Ansiamos por melhorias que possam gerar
maIS amplas possibilidades sociais. Ejá queremos as coisas transformadas!

A "Casa do Povo" mostra como o poder é gerado e como busca sua
pr~pr~a legitimação. Sua consistência se faz com o tempo, no processo de sua
propna elaboração substantiva, sofrendo ingerências de várias ordens e
equa~ionando forças de níveis diferenciados. seu prod uto final é a presença da
leg~hdade dos f~tos do povo. O poder legislativo descortina possibilidades
maIsamplasecna uma nova ordem para estas possibilidades. Eistonãose faz
de uma forma qualquer; busca-se uma resposta para as dúvidas advindas do
constante mudar. A dinâmica é dialética e não pára de gerar novas questões.
Est~ é o poder que legisla em nome do povo. Na medida em que interfere na
reah.dade comporta mental do povo, este, mudado, responde diferentemente
e eXIge novas reflexões sobre seus códigos, promovendo uma constante'
atualização de sua instituição representativa.

Mas, opoderéconstituídode pessoas,eestas, transitórias por sua própria
natureza, lançadas no tempo, confrontam-se e reelaboram constantemente
suas próprias percepções. São estes os autores deste livro. Pessoas que, apôs
haverem concluído seu trajeto, voltam à Casa, sem ascapaseadornosdeseus
cargos, despojados de suas atribuições formais, lançados no lugar comum dos
seres humanos convencionais, companheiros das mesmas circunstâncias
respeita dos pelo que são, mas, já não pertencendo aos escalões hierárquicosd~
P?der. Estão instalados na ótica referencial do ser crítico, podendo falar o
dIscursor~~1 do ser humano consciente de suas limitações. Falam, portanto, de
f~rm~ sufICientemente ampla para serem ouvidos nas suas profundas reivin-
dICaçoes humanas e sociais.

Assim se abre este projeto ...
MÁRCIO PAULO DE ANDRADE

ORGANIZAOOR

A Casado Povo
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A Casa do Povo
1

oGOLPE DE 1937 - OS ANOS ANTERIORES
À REABERTURA DO LEGISLATIVO

No dia 10de novembro de 1937,0 Presidente Getúlío Vargas, recorrendo ao uso
daforça milítar,fecllOu o Congresso Nacional, instaurando o chamado Estado Novo,
que instituiu um novo regime no País. A nova Constituição, baixada após o golpe,
ganhou oapelido de "Polaca" porserautoritária ecentralizadora, seguindo oexemplo
da constituição imposta aos poloneses, depois de 1926, pelo general JósefPílsudski.

Com a "Polaca" em pleno vigor,foram nomeados interventores para osgovernos
estaduais. Foi determinada também a centralização do poder político, a extinção dos
partidos, instituindo-se o regime corporativo, sob a autoridade do presidente, que
passou a controlar também o Judiciário e o Legislativo. Num clima marcado pela
intensificação da repressão aos crimes contra a segurança nacional, o presidente
recorreu à edição de decretos-leis para poder governar.

Getúlio Vargas e o Exército passavam a ser as duas grandes forças polarizadoras
no cenário político naciona I.

Em 1937,fatosimportantesocorriamnomundo:a reeleição de FranklinRoosevelt
para a presidência dos Estados Unidos; a coroação de Jorge VI como Rei da Inglaterra
e a ascenção de Nevílle C1zamberlain aoposto de primeiro-ministro.

Na Espanha, trabal/zadores, estudantes e intelectuais de diversos paísesformavam
as brigadas internacionais de apoio aos republicanos, na lu ta contra osfascistas.

Picasso apresentava ao mundo a sua obra mais impressionante - a apocalíptic(J
Gllernica.

A Casa do Povo
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"Somos servidores ej'emeros do culto permanente da Pátria. "

João Pinheiro

. Em 19~7,o governo da moda, que representava' o progresso, era a
dItad ura. HItler na Alemanha, Mussolini na Itália, Stálin na Rússia, Franco na
~spanha, Sa~azar em ~ortugal, e, no Brasil, Getúlio Vargas. Getúlio, para se
SItuar no regIme que VIgorava no mundo, resolveu, em 10de novembro de 37,
dar o Golpe de Estado, pois naquela época havia uma luta muito surda, entre
a direita e a esquerda no Brasil. O integralismo freqüentava as ruas com
passeatas, com uniformes verdes, dando "anauê" para o seu líder. Enfim,
havia essa disputa entre os regimes de esquerda e de direita, e Getúlio resolveu
dar o golpe, fechando o Poder Legislativo e ficando de posse do Governo
Federal, ditatorialmente. For~m fechados o Poder Legislativo Federal, o
Congresso, as Assembléias e as Câmaras Municipais.

Nessa época foram nomeados os interventores para os Estados, e foi
escolhido para Minas Gerais Benedito Valadares. Benedito, nomeado inter-
ventor, assumiu oGoverno do Estadojá com a denominação de Governador.
Fechada a Assembléia, os funcionários foram colocados em disponibilidade,
percebendo por ano de serviço no Estado um dia de salário. Quem tinha dez
anos, por exemplo, recebia dez dias, e isso era uma importância insignificante.
Essa disponibilidade vigoraria até que o funcionário fosse requisitado para
exercer um cargo no Poder Executivo.

José de Oliveira Costa, Chefe do Serviço Taquigrá fico da Assembléia em
19~7,foi imedia tamente convocado para trabalhar no Palácio da Liberdade,
pOIS,era conhecido do Governador, que sabia de suas qualidades como
taqUlgrafoe redator. No Palácio, José de Oliveira Costa era responsável pelo
apanhamento dos discursos das solenidades e era também membro efetivo de
todas as comit:!vas, que eram muitas. Chegou mesmo a taquigrafar, inclusive,
os discursos do Getúlio, que se tomou seu amigo.

..•."
. Certa vez, estava interessado em conhecer o pensamento político de

Minas sobre aspectos da história política do nosso País. Como não tenho
formação adequada para pesquisa, tive a curiosidade de consultar, nos Anais
da Assel!1pléia, aquelas reuniões que precederam à transformação política
ocorrida em 1937,com o chamado Golpe de Estado.

Por incrível que pareça, nada encontrei que prenunciasse a mudança tão
profunda ocorrida quando do Golpe. Pareceu-me, então, que a comunidade
mineira foi tomada de surpresa pelo ato que instituiu o Estado autoritário,
porque, na entidade representativa do pensamento político desta comunidade
- a Assembléia Legislativa - encontrei apenas um grande silêncio .....•..,

Depois veio a guerra, a 23 Guerra Mundial, 39 a 45.
O Brasil ficou neutro. Ficou neutro, até que um navio brasileiro foi

afundado por um submarino alemão, não sei se por engano ou não. O Brasil
foi obrigado a entrar na Guerra.

...•..,

Em 1942, já com a guerra em estado avançado ejá com o declínio do Eixo,
Alemanha, Itália e Japão, Getúlio veio a Minas Gerais, para o lançamento da
pedra fundamental da Siderúrgica Vale do Rio Doce, que, se não me engano,
n~ste an? :stá completando cinqüenta anos deste episódio. Depois da cerimô-
ma, GetulIo falou com o Benedito:

"Governador, eu acho que você deve aproveitar o Costa.;'
-Mas aproveitar como?
: O~ha, mais dia ?,enos dia, a democracia vai voltar ao Brasil, o que é a

tenden~la na tural, e nos não temos taquígrafos para o Poder Legislativo. Você
deve cnar um curso de taquigrafia e aproveitar o Costa como professor.
. Em 19~3,Benedito Valadares criou o primeiro curso de taquigrafia em

Minas GeraIS, e os funcionários do Estado foram convocados a se inscreverem.
Os ~ue se inscreviam, tinham a vantagem de ser transferidos para Belo
Honzonte, para freqüentar o curso. Pois bem, em 1944,eu comecei a freqüentar
esse curso como ouvinte.

•••••••

.Durante ~ ditadura de Getúlio Vargas, no Estado Novo, o Congresso
NaCIonal, as Camaras dos Deputados nos Estados, as Assembléias Legislati-
vas, as Câmaras Municipais, hoje Câmaras dos Vereadores, permaneceram
fechadas p~r m,~ tos anos, ocasionando a estagnação das atividades parlamen-
tares. FuncIOnanos foram aproveitados em outros setores.

Aqui em Minas, alguns dos poucos vindos da antiga capital do Estado,
Ouro Preto, mantiveram viva a arte a que se dedicaram, na vida. Minha
homenagem comovida aos profissionais, José Maria Rosemburg, João Nepo-
muceno Couto, Alfredo Heilbuth e José de Oliveira Costa, este, exímio
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taquígrafo, destacado para servir no Palácioda Liberdade. Qu~ndo foi ~es~u-
rada a democracia no Brasil, foram eles incumbidos de orgamzar o pnmelro
quadro de servidores da Assembléia Legislativa do Estado, e escolher o
Diretor-Geral da Casa. Era um grupo pequeno, inicialmente composto de
apenas seis taquígrafos e dois taquígrafos-revisores, alguns datilógrafos e
outros servid ores.

••••••

Na ditadura Getúlio Vargas não havia Assembléia, havia Conselho
Deliberativo,que, por sinal, era c.omposto de pessoasnótáveis. Naquel: tempo
Alaíde Lisboa foi vereadora. O primeiro Presidente da Assemblela fOIo
Feliciano de Oliveira; o segundo foi o José Alberto Teixeira, já instalado o
Legislativo, após a Constitúição, o terceiro foi Martins da Costa.

2

A ASSEMBLÉIA DOS ANOS 40 - A CONSTITUIÇÃO
MINEIRA DE 14 DE JULHO DE 194'1.

No Brasil não era mais possível esconder as contradiçõeS da ditadura de
Getúlio Vargas. Não havia qualquer sentido em defender a democracia láfora
e manter a ditadura aqui dentro.

No dia 29 de outubro de 1945, os tanques da vila militar se encaminharam
ao Palácio da Guanabara. A noite, o General Cordeiro de Farias dirigiu-se ao
Palácio para negociilr a renúncia de Getúlio, que aceitou a deposiÇão. Era ofim
do Estado Novo.

No início de 1945, as tropas soviéticas invadiam Berlim. Hitler e Goebbels,
não suportando a derrota, suicidaram-se.

Roosevelt, Churchill e Stálin reuniam-se na Conferência de Ialta. A pariir
do encontro, estabelecia-se no mundo uma nova organização geopolítica,
definindo-se esferas de influência sob a liderança da União Soviética e 4°s
Estados Unidos. Era acertada a criação da Organização das Nações UnidaS
(ONU).

Em 6 de agosto de 1945, era lançada a bomba atômica sobre a cidade de
Hiroxima. Três dias ap6s, Nagasáqui tinha o mesmo destino. Morrem, em
conseqüência, centenas de milhares de pessoas. O Japão se rendia incondicional-
mente.

Em março de 1947, reunia-se a Assembléia Constituinte, para retomar a
caminhada interrompida pelo advento do Estado Novo em 1937. No dia 14 de
julho - a mesma data em que se comemora, na França, a Queda da Bastilha - era
promulgada a nova Constituição Mineira, incorporando as conquistas demo-
cráticas que se tornaram possfveis com ofim da ditadura estadonovista.

Na Presidência da República, encontrava-se o Marec1wJ Eurico Gaspar
Dutra, eleito com 3.250.000 votos em 2 de dezembro de 1945, para substituir
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Getúlio Vargas, deposto por um golpe militar.
Instalada em 1946, no Rio de Janeiro, a AssemhIéia Nacional Constituinte

promulgara, no mesmo ano, a nova Constituição Brasileira - que oferecia o
arcabouço para a elaboração das Cartas Estaduais.

O ano de 1947 registra acontecimentos importantes na história do Brasil e
do mundo. Internamente, ocorria a ruptura das relações diplomáticas entre o
Brasil e União Soviética; era cassado o registro eleitoral do Partido Comunista.
OMinistério do TralJalho intervinha em quatorze sindicatos efechava a Confe-
deraçiio Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), sob o pretexto de combater a
sulJversão. Por iniciativa dojornal ista Assis Cha teaulJriand,jundava-se oMuseu
de Arte de São Paulo (MASP).

No cenário internacional, a Índia tornava-se independente, sob a liderança
de Ne/zru, a ONU aprovava a divisão da Palestina em um Estado ÁralJe e um
Estado Judeu e, como parte da estratégia daguerra fria contra a União Soviética,
o governo americano colocava em prática um programa de ajuda econômica aos
países europeus não socialistas - o famoso Plano Marshall.

Quadro reproduzindo o prédio
onde funcionou a Assembléia
Constituinte, situado na PraçaAfonso
Arinos (destruído por um incêndio,
em 1959).
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"Na primeira sessão de abertura da Assembléia, eu '
estava lá. Foi em 47, na antiga Casa de.Itália ... "

Toda tentativa que se faz no sentido de resgatar a memória do Poder
Legislativo é boa, é boa para Minas e para o próprio País .

•••••
Esta iniciativa já vem até um pouco tarde, porque a Assembléia não tem

história. Costumo dizer que o Brasil é um País sem história, onde não se
escreve a história no dia-a-dia e, sim, muito depois, conforme a tendência do
autor, fazendo com que muita coisa fique perdida no tempo. Nós vamos ter
resgatados aqueles fatos, aqueles marcos do cotidiano, que passarão a fazer
parte da memória da AsSembléia.

Vamos poder mostrar como foi o nosso trabalho em uma época em que
éramos apenas 60 funcionários, trabalhando para uma Assembléia de 72
Deputados, com reuniões pela manhã, à tarde e à noite. Nessa época os
Deputados eram, figuras importantes da história política dé Minas, como
Tancredo Neves, Pedro Aleixo, Oscar Correa, João Lima Guimarães, Diler-
mando Cruz, llacir Pereira Lima e Armando Ziller, que era o Deputado eleito
pelo Partido Comunista. Ziller redigia com facilidade, era um homem que
falava pouco, mas sempre que falava, falava fundo. Eram muitos políticos que
estavam surgindo na época.

li••• '

A CasadoPOW

Com a queda de Getúlio, a instalação do Poder Legislativo Federal, a
Constituinte, já se vislumbrava, para breve, a abertura das Assembléias
Legislativas.

Pouco antes da promulgação da Constituição, já estava no cargo o
Interventor Alcides Lins, porque nessa época, com a queda de Getúlio, houve
uma mudança de interventores, e passaram a ser nomeados os Presidentes dos
Tribunais de Justiça.

Em 1947, já era Interventor Alcides Lins, mas o senhor José de Oliveira
Costa continuava como oprofessor e como Oficial de Gabinete do Palácio. Ele
foiconvocado pelo Interventor Alcides Linspara elaborar oprimeiro quadro
de funcionários do Poder Legislativo. Foi feito, então, um concurso para
datilógrafos e foram recrutados os funcionários da antiga Assembléia. Em 13
de março de 1947, nós comparecemos ao Palácio ~a Liberdadepara assinar o 29
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ato de posse, porque no dia 14já haveria uma sessão preparatória da Assem-
bléia, com diplomação dos Deputados eleitos. A eleição tinha sido em 1946.

Já tinha havido eleição, e a As~mbléia seria instalada em 15de março de
47. Em 13 de março, nós comparecemos ao Palácio e recebemos ordens de
seguir para o Hospital Municipal, aliás, para o Hospital Militar, em Santa
Efigênia, para que fosse feito um exame de saúde para a nomeação. Naquela
época, fui eu, oJosé de Oliveira Costa, o Joséde Medeiros Chaves, oCavalcante
e o José AIves Proença. Eram taquígrafos, e naquela época existiam poucos, e
foram então recrutados os que tinham alguma experiência taquigráfica. Foram
recrutados o Prof. Mário de Andrade Peçanha - que tinha uma escola de
taquigrafia -, foi recrutado o Francelino Telles Horta - que era funcionário da
Secretaria de Viação, e eu, porque na época estava treinadíssimo, pois me
preparara durante mais de um ano para assumir o cargo. Foi recrutado,
também, um funcionário da Imprensa Oficial e da extinta Assembléia de 37, o
João Kubitschek, e o Solivar de Castro, porque nós precisávamos de seis
taquígrafos.
. .Nóscomparecemosaoexame de saúde no Hospital Militar,eo meu ato

de nomeação, que, aliás, é muito gozado pelo Moreira, foi assinado pelo
Interventor Alcides Lins. Então eu me tornei um funcionário da Assembléia,
nomeado pelo Poder Executivo. A minha posse se deu exatamente no dia 13
de março de 1947,mas, para efeito de contagem de tempo ela foi registrada em
15 de março, porque naquela época não existia a Secretaria. da Assembléia,
estava sendo criada. Quer dizer, somente quando foi montada a Secretaria da
Assembléia, é que meu ato então foi transcrito nos Anais, nos livros da
Assembléia.

O fato que eu queria relatar, é que após a posse no Palácio da Liberdade,
juntos com oJosé de Oliveira Costa, já nomeado o primeiro Diretor-Geral pelo
Interventor Alcides Lins, compa recemos à Assembléia, na Rua Tamoios, 341,
antiga Casa de Itália, que estava sendo transformada, para sediar o Poder
Legislativo.

Era o "Palácio da Inconfidência", que estava sendo montado. Chegamos
às vésperas da reunião preparatória. Os móveis estavam ainda amontoados
no plenário, e as cadeiras, que tinham vindo do Paraná, aguardavam para
serem fixadas. Vendo aquilo ali, nós imaginávamos onde iria ficar a taquigra-
fia, a Diretoria-Geral, o gabinete do Presidente, porque, naquela época, o
Deputado não tinha gabinete, nem o Líder. Existia, somente, um gabinete para
o Presidente, um para o 1o Secretário e um para o Diretor-Geral.

Mas, então, o engenheiro que era responsável pelas obras, um engenheiro
da Secretaria de Viação, ficava lá mostrando o que tinha sido feito: vem aqui
ver o lavatório, esse mictório foi importado. Então deu uma grande ênfase ao
mictório, era uma coisa enorme, com um metro e sessenta de altura, aqui
ninguém vai errar!

[

l

Pois bem, no dia 14 comparecemos para a sessão preparatória1 que foi
presidida por um juiz que empossou os Deputados e convocou a Assembléia
para a instalaçãodo Poder Constituinte do Estadode MinasGerais,em 15de
março de 1947.

Você nãosabeoqueera trabalharna Assembléia em 1947. Os deputados
eram em número de 70, 68 a 70, mas eram elementos representativos, que se
destacavam em suas comunidades. Basta dizer que, entre eles, havia a figura
inesquecível de Tancredo Neves, Pedro Aleixo, Manoel Taveira de Souza,
Oscar DiasCorrea, Lima Guimarães,e TlacirPereira Lima,queera elemento do
PTB.Esses homens realçavam, participavam docenário nacional ediscutiam
todos os pontos que eram levados à apreciação da Assembléia, porque
estavam fogosos e queriam colaborar para a elaboração da Constituição.
Estavam com a corda toda,e para enfrentar, para cuidardeuma Assembléia
desse jaez, que foi, parece-me, a melhor composição que já houve até hoje.

Existiam apenas65 funcionários. Eram seis taquígrafos, quinzedati lógra-
fosedois ou três Diretores. Tinha o Diretor-Geral, o Di~etorda Taquigrafia e
o DiretordasComissões,que,naépoca,era oJosédeMedeirosChaves. O José
Alves Proença era o Diretorda Taquigrafia. Eram poucos funcionários,quese
desdobravam, sem descanso, para concluiros trabalhos a que se propunha a
Assembléia da época.

•••••••

Os primeiros servidores foram nomeados. Nocaso dos taquígrafos, não
havia nem jeito de fazer concurso, porque não havia taquígrafos, eram uma
raridade. Eu acredito que não tenha havido concurso nessa época para
nenhum cargo.

I••••••

Mas no dia que se instalou a Assembléia, em março de 47, não havia
concurso para cargos públicos, pois não existiam ainda normas para isso.
Taquígrafo da Assembléia era um tipodeespecialidadetécnica emquenãose
encontrava faciImente profissiona is;eles esta vam selecionad o por informação
e de acordo com os conhecimentos dó sr. Diretor-Gera I.

O primeiro Diretor-Geral foi o Dr. José de Oliveira Costa, depois o Sr.
Chaves. OSenhorCosta compôsoquadrofuncional da Secretaria com maisou

I

menos 80 pessoas, no tempode,Benedito Valadareseporordem dele, porque
tinha sido feita a Constituição Federal de46, na qual foi fixado um prazo para
a Constituição Mineira de 47.

A Casado Pom

31



A Casa do Povo

34

Lembro-me, dentre eles, do velho Costa, do Clóvis Dutra Nicácio, que foi
o segundo diretor sob cujo comand o traba lhe i-o primeiro foi o José de Oliveira
Costa.

O Clóvis era uma figura muito simpática, de traços muito agradáveis,
homem muito fino, cortês e responsável. O José Alves de Proença, que tinha
vindo de São Paulo para trabalhar aqui por uma circunstância particular, já
que era sobrinho do Governador Alcides Lins, foi um dos esteios do quadro
de pessoal daquela época, não só pela competência, como pela dedicação e
elegância no seu relacionamento pessoal. O Proença tinha uma capacidade de
comunicação muito grande. Ele tinha um relacionamento perfeito com os
colegas, não impunha suas decisões, pelo contrário, ele as discutia conosco, e
isso nos ensinou e nos ajudou muito.

I ••••••

A par do que aprendemos nesta Casa, não só com os nossos superiores,
mas também com Deputados que tivemos, conhecedores da legislação, nós
atravessamos aqui momentos de grandes debates. A Assembléia era muito
viva naquela época. O povo estava muito presente nos trabalhos do Poder.
Não havia esse isolamento que a gente começou a perceber a partir de
determinado instante. Havia um intercâmbio muito grande entre os Deputa-
dos e as pessoas que, em grande número, freqüentavam a Assembléia, e o
relacionamento era também muito estreito, até mesmo de ordem pessoal,
entre funcionários e Deputados. Isso tudo fazia com que a Assembléia fosse
muito viva.

Nessa época, a Assembléia funcionava na Rua Tamoios,.onde, posterior-
mente, esteve instala.da a Câmara Municipal. Depois, já no prédio da Praça
Afonso Arinos, onde hoje está construída a sede da extinta Caixa Econômica
do Estado de Minas Gera is, houve o problema do incêndio, um episódio difícil,
que ocorreu também na nossa época. Os funcionários da Casa tiveram que
desenvolver um trabalho muito grande, muito penoso, para restaurar aquilo
quea Assembléia havia perdido. Quase tudo, documentos, anais, proposições,
foi consumido pelo fogo.

Nossoamoientede trabalho era muito exíguo, na Rua Tamoios,em 1947.
Aquele prédio modesto, a antiga Casa de Itália, que foi desapropriada pelo
Governo do Estado de Minas Gerais em conseqüência da Segunda Grande
Guerra, abrigava também oTribunal Regional Eleitoral. Foi nessa época que
nós fomos para a Praça Afonso Arinos, para o prédio do antigo Conselho
Consultivo, que tinha sido, anteriormente, sede da Câmarõdos Deputados no
início da Capital. Oprédio estava também em precárias condições.

Nós sofríamos com a exigüidade do espaço, mas, por outro lado, isso
tinha oseu aspecto favorável, que era o de possibilitar o relacionamento mais

íntimo, mais próximo, entre Deputados e servidores, entre o povo e os
Deputados.

~omparando a presença do povo nas galerias hoje e nos tempos da
Ta~o~os,a gente pode ver que caiu, caiu muito. A presença na galeria da Rua
Ta~01oser~ grande. A sessão começava às duas horas, e tinha quinze minutos
de mtervalo para ver se havia número regimental. Ás quinze para a~ duas já
es~va tudo lotado, tanto onde tinha assento, quanto onde não tinha, porque,
antigamente, na Assembléia, o povo das galerias ficava em pé. Hoje em dia,
~ara as galerias ~qui encherem, é só quando tem uma pretensão de funcioná-
no ~a AssembléIa, ou então uma greve lá fora, do tipo pé de chinelo ... Não
haVIa, naquela época, esse vazio político que há hoje.

111'''1

Nunca houve um presidente faccioso na Assembléia ...O Presidente da
Assem.bléia era sempre um homem apartidário. Ele tinha um partido no
Plen~no, mas na hora em que ele tomava assento na Presidência, ele 'era o
PreSIdente da Assembléia. Ele decidia como Presidente do Poder Legislativo.

••••••
~pr.uneiro presidente eleito para aConstituinte foi o Deputado Feliciano

de Ohv~lra, que era ~m advogado de ltabira, de alto gabarito, mas que
~onduzla ~AssembléIa como o TRE. Ele não admitia discussões paralelas e
mter:ompla os oradores que se desviavam. Foi o presidente que a Assembléia
preCIsava naquele momento, pois era capaz, enérgico e conhecedor do R~gi-
me~to. Nesse ponto ébom que se diga que foram os próprios Deputados qué,
copl.ando parte do Regimento da Assembléia Constituinte do Congresso
~aclO~I,. adaptaram-no para que funcionasse como Regimento da Constitu-
mte MineIra, e, posteriormente, elaboraram a Constituição.

A participação dos funcionários nessa elaboração foi muito pequena,
porque não eram especializados, e os Deputados mesmos é que elaboraram
tudo. A ~ós cabia taquigrafar as reuniões, datilografar o que tinha sido
manuscntoe apresentar para discussão em Plenário.

•••••
Não ~avia hora para as reuniões e as prorrogações não tinh'am limites.

Uma reunIão que começasse às vinte horas, poderia terminar às dez horas da
manhã do dia seguinte, com pequenos intervalos para que a pessoa pudesse
comer um lanche, pois a Assembléia não tinha cantina na época, e quem queria
comer alguma coisa tinha que ir na Gruta OK.
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Lembro-me, também,eesse foi umepisódiocômico-dramático,dequeo
Líder Tancredo Neves discursava no primeiro microfone do plenário, no
microfone da frente, quando sofreu um aparte vindo do microfone que ficava
no fundo do Plenário. Tancredo, dono de uma rapidez de raciocínio muito
grande, que se expressava com uma velocidade tremenda enãoperdia ofiode
raciocínio, sofreu um aparte violentíssimo do Deputado Jason Albergaria. O
Deputado Tancredo Neves ouviu pacientemente o discurso e nada disse do
aparte. Quando o aparteante concluiu suas palavras, o Deputado Tancredo
Neves virou-se para o Presidente, e disse: Senhor Presidente, o aparteepilep-
tiforme do Deputado Jason Albergaria ... e daí para frente foi um tumulto
generalizado. O Jason quis avançar para cima do Dr. Tancredo Neves e foi
contido pela turma do deixa-disso. O assunto não teve um desdobramento
mais desagradá vel, mas foi côm ico-d ramático.

Tancredo Neves só tinha um competidor no Plenário, que era o Oscar
Correa.

• ••••••

Eu não tinha experiência nenhuma, recém-saído de um colégio interno,
fiquei dois anos aqui em Belo Horizonte, e, de repente, fui jogado no meio de
uma Assembléia Constituinte, composta deelementosda maisalt~ capacida-
de. Para mim,em termosdevaloreshumanos,foi a Assembléia maisrepresen-
tativa que Minas já tev:e. Naquele burburinho, eu não tinha tempo nem d.e
pensar, tinha que taquigrafare traduzir, e a minha preocupação era traduzir
fielmente, porque eu tinha taquigrafadooque foi dito. Eu não tinha tempo, por
exemplo, para admirarum debate, mas, às vezes, quando eu estava trabalhan-
do ficava entusiasmado.

Um dia, estava na tribuna o Deputado Hermelindo Paixão, pessedista da
velha guarda, e fazia um tremendo discurso contra o Governo, que era
udenista. O Deputado,comoargumentopara exemplificara situação que nós
estávamos vivendo com o governo udenista,citou Dante. Ouvindo a citação
de Dante, o Deputado Oscar Dias Correa levanta, vai para o microfone e diz
a ele: V.Exa. não leu Dante todo, porque mais adiante ele diz o seguinte, e
repetiu três estrofes de Dante em italiano. O Hermelindo Paixão ficou sem
saber, porquenãoentendia oitalianoe não sabia oqueoOscarestava falando.
Foi um episódio pitoresco, mas que demonstra o esforço e a erudição dos
Deputados da época.

•••••
.Na nossa primeira eleição para Deputado, havia ainda a política classista,

corporativista. Muitos Deputados foram eleitos pelo partido do Getúlio
Vargas, e eram chamados "pelegos". Vinham de várias classes e não tinham
grande cultura. Então, às vezes, eles cometiam certas gafes na tribuna.

,..•..
Eu,queentr~ra para a Assembléia Legislativa sem saber o significado do

Legislativo, aposentei-me com a consciência de que este Poder é uma coisa
muito importante, tem que ser preservado, porque não existe outra solução
institucional para a sociedade.
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A DÉCADA DE 50 - OS EPISÓDIOS DE 54 E 59.

o ano de 1954 é um marco na história contemporânea do Brasil. O
atentado ao jornalista Carlos Lacerda, da Tribuna de Imprensa, na Rua
Toneleiros, do qual resultou a morte do major da Aeronáutica Rubens Vaz,
provoca um escândalo nacional. Lacerda abriu as baterias contra o Presidente,
acusando-o de ser o mandante do crime. É instalada pela Aeronáutica a
"República do Galeão", onde os suspeitos são interrogados. Gregório Fortuna-
to, guarda-costa$ de Getúlio, é preso.

Politicamente isolado, e diante de um ultinmto das Forças Ammdas para
que renunciasse, o Presidente Getúlio vargas cometia suicídio, na manhã de 24
de agosto. Café Filho assume a Presidência. Manifestações populares abalam o
País.

O Partido Social-Democrático (PSD) indica Juscelino Kubitschek pata
concorrer às eleiçõespresidenciais de 1955. Recebeoapoio do Partido Traba1Jzis-
ta Brasileiro (PTB), que lança João Goulart:para a Vice-Presidência.

Em 29 de setembro de 1959, um incêndio irrompia nas dependências do
prédio da Assembléia Legislativa, destruindo os arquivos efichários, inclusive
as proposições em andamento.

O Brasil vivia o c1inm do Governo Juscelino Kubitschek. Em Aragarças,
Goiás, oficiais da Aeronáutica levantam-se contra o governo federal, mas o
movimento é rapidamente debelado. Criava-se a Superintendência do Desen-
volvimento do Nordeste - SUDENE. Eram lançadas as candidaturas à Presi-
dênCia da República de Jânio Quadros e do MarecJzaIHenrique Teixeira Lott,
pela UDN e pelo PSD, respectivamente. Em discurso pronunciado no Clube
Militar, JK rompia com o FMI.

No Egito, Ganml Abdel Nasser derrubava Mo}mmed Nagib e assumia o
poder. O presidente JacoboArbenz Gusmán, de Guatemala era derrubado por
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forças militares apoiadas e amzadas pelos Estados Unidos.
Começava na Argélia a luta amzada contra a ocupação francesa.
No Vietnã, era travada a famosa batalha de Dien-Bien-Pem, em que os

vietnamitas derrotaram os franceses. ErmJl criados, pela Conferencia Interna-
cional de Genebra, separados pelo Paralelo 17, a República Democrática do
Vietnã (do Norte), sob o controle dos comunistas, e um Estado Imperial, no
Vietnã do Sul.

Em Cuba, Fidel Castro assunzia o poder, após afuga de Fulgêncio Batista.
O satélite Luna III, lançado pela União Soviética, fotografava o ladooculto

da lua.
Em Paris, tinha lugar uma reunião de cúpula, de que participam os l1zais

importantes líderes mundiais: Eisenlwwer (Estados Unidos), Mc Millan
(Inglaterra), Adenauer (da então Alemanha Ocidental), De Gaulle (França) e
Kruc1zev (da então União Soviética), a convite dos denzais.

"E u tenho alguma coisa,queme diz que omeu'
espírito se imzana à aura do Poder Legislativo. Eu
não me sentiria muito bem enz outro poder, aqui
eu me sinto benzI"

Com quase 20 anos de Assembléia já se tem tempo para perceber que
quando a gente deixa os melhores anos da nossa vida numa instituição, esta
acaba se tornando uma extensão da nossa casa.

Quem aprendeu a amar profundamente a Instituição acredita que outras
pessoas possam perceber que existe aqui dentro desta Asse.mbléia um certo
magnetismo, alguma coisa diferenciada. Sem dúvida, eu considero que o
Poder Legislativo encerra circunstâncias de trabalho que poderíamos identi-
ficar como sendo a própria democracia insti tucionalizada, porque, de todas as
instituições que compõem o Estado, é a mais democrática, é aquela que vive,
na sua atividade precípua, o próprio exercício da democracia. Então, ele não
poderia ser diferente daquilo que é: uma instituição atraente, curiosa e
fundamental para o desenvolvimento das civilizações, tais como nós as
conhecemos hoje. Se a democracia não é o regime ideal de governo, é, sem
dúvida, o menos mau dos regimes, a menos ruim das soluções. As distorções
que existem ficam à conta da natureza humana. Onde está o homem ...

Quando Minas Gerais era expressão de primeiro plano da política
nacional nós tínhamos aquelas figuras lendárias, algumas das quais chegamos
a conhecer: José Maria Alkimim, Benedito Valadares. Eu não trabalhei com
eles, mas conheci pessoalmente Israel Pinheiro, Pio Canedo, Tancredo Neves.

Eu não trabalhei com nenhum desses que eu citei aqui, a não ser o ~io
Canedo, que está vivo até hoje. Devezem quando, a gente encontra o Dr. Pio
aí...

ConhecipessoascomooZéCabral,da UDN,queera um Deputado muito
inteligente, extremamente espirituoso; conheci Fabrício Soares, que foi o pai
do Regimento de 1951, um grande regimentalista; e conheci Zé Augusto,
Manoel Taveira,essestodos. Eu conheci muita gente: Paulo Pereira, Simão da
Cunha, conheci Hélio Garcia com 30 anos deidade, ou31, não sei, aqui dentro
da Assembléia. No Governo Magalhães Pinto, ele foi Líder do Governo.
Aureliano também foi Líder.

••••••
A Assembléia de 1954 teve como antecedentes a marca da derrota das

nações totalitárias. Essa derrota refletiu no Brasil de uma maneira muito
veemente. Então, nós vínhamos de uma anseio de democracia muito grande,
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excessivamente incomum. Logo houve a convocação da Assembléia Nacional
Constituinte, motivada pelo movimento externo, a vitória dos aliados, e pelo
movimento interno, personificado pelo Manifesto dos Mineiros, quejá era um
grito de Minas contra a Ditadura de Getúlio.

A Assembléia de 1954,eureputocomoa mais próxima da autenticidade
e dos objetivos do Poder Legislativo.

..•..,
Meu dia era vazio, eu estudava de manhã e fazia questão de, toda tarde,

ir para a Assembléia e ficar na galeria assistindo. Aquilo para mim era um
prazer, ficar ouvindo deputados, ouvindo debates, achando aquilo a maior
beleza. Acabava o pinga-fogo, e eu cascava fora.

Atravésde um velho professor meu, pude começar na Assembléia. Edgar
da Mata Machado, talvez o maior filósofo vivo do Brasil, foi quem me
introduziu na Casa. Ele me mandou ao Ribeiro Penna, que convocou o Diretor-
Geral, na época oSeuChaves,eo Presidente disse: Seu Chaves, o menino vai
começara trabalhar hoje. Esse menino vai começar a trabalhar hoje. Aí,oSeu
Chaves me levou para o gabinete dele, lá na Rua Tamoios. Foi, então, o Seu
Chaves quem me contratou: O Diretor-Geral da Secretaria da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe confere
o regulamento, e cumprindo a ordem dosr. Presidente, resolve contratar para
prestar serviços na Mesa da Assembléia Legislativa nesta data, etc ... Eu
assumi no mesmo dia.

..•..'

O grande momento da Assembléia Legislati va, no período de 54 a 57, sem
dúvida nenhuma, foi o suicídio do Getúlio. Nesse período, a Assembléia
Legislativa participou de urna maneira muito vibrante contra o Presidente
Vargas, e do lado dos udenistas, dos a favor da renúncia.

••••••
Existiam, naquela época, não somente funcionários, mas deputados

operosos, de alto gabarito e de grande conhecimento, e alguns até gozadores.
Umdos que mais caçoavam com os seus colegas, que mais brincavam, era um
deputado de Juiz de Fora, o Wílson Beraldo. Ele vivia inventando coisas para
amenizar o clima tenso, e aquelas reuniões prolongadas, cansativas, em que
o Deputado era obrigado a ficar em Plenário. Sempre surgia uma coisa ou
outra para amenizar o ambiente. Eu me lembro que em certa época, houve uma
discussão muito violenta, quando aUDN obstruía os trabalhos e era Governa-

dor Juscelino Kubitschek. Se não me engano, foi na época da construção do
Conjunto JK,eo Juscelino havia apresentado um projeto, pedindo autorização
para a construção, que seria entregue ao Joaquim RolIa, o mesmo doCassino
do Quitandinha. A obstrução foi muito violenta, cansativa,ecomo não havia
limite de número de oradores, os líderes inscreviam todos os Deputados para
falar, e em determinada hora, quando diminuía o número de presentes,
pediam a verificação de quórum, para suspender a reunião. Então, usavam de
todos os artifícios que o Regimento permitia, porque na época ele era muito
liberal, permitia tudo. Com isso, as reuniões se prolongavam, as obstruções
perduravam por dois, quinze, vinte, até trinta e tantosdias,e um projeto ficava
em pauta sem ser apreciado.

Havia um Deputado de nome Augusto Costa, que estava com um
problema de hemorróidas e não podia ficar sentado muito tempo, então
recomendaram-lhe que comprasse urna almofada de borracha inflável, com
um buraco no meio. Era urna espécie de câmara de ar, para que ele pudesse se
assentar e não tivesse problema com a suas hemorróidas. Lá estava o Sr.
Augusto Costa, sentado em sua almofada, quando o Wílson Beraldo tirou o
alfinete de gravata e furou ligeiramente a câmara de ar. Aquilo foi esvaziando,
esvaziando, e oAugusto Costa procurava, pegava a câmara de ar,destarracha-
va, soprava, soprava, enchia outra vez, tampava, sentava e o câmara de ar
tornava a murchar. Foi uma gargalhada geral porque o Augusto Costa não
conseguia encher a sua câmara.

Outro incidente cômico aconteceu mui to tempo depois, quando falava da
tribuna o Deputado Juarez de Souza Carmo, homem muito inteligente, que
conseguia transmitir com muita facilidade o seu raciocínio, mas tinha um
porém,ele tinha um problema de dicção, gaguejava. Então, quandoele soltava
as palavras, era aos turbilhões, e aquilo era um problema enorme para o
taquígrafo, porque ele tinha que correr atrás do discurso e, às vezes, não
conseguia. A média de um bom taquígrafo é de cento e vinte, cento e trinta
palavras em um minuto, um minuto e meio no máximo,eoJuarez falava cento
e vinte, cento e trinta em média. Então, era um sofrimento, pois, às vezes, a
gente tinha que pegar os pedaços e completar, restaurar com o pensamento,
com a memória, essa composição das palavras .

Ajudava muito, na época, e eu aqui vou fazer menção, o Dr. Adônis
Martins Moreira, que iniciou os seus trabalhos na Assembléia,como datilógra-
fona taquigrafia. Dono de uma memória muito boa, ele prestava atenção aos
debates e, então, com a turma dele, conseguia compor oapanhamento, com a
memória que era objetiva, excelente.

Mas, estava falando o Deputado.Juarez de Souza Carmo. Tinha se
assentado ao lado esquerdo do Plenário, que se encontrava praticamente
vazio,oseu irmão, EliasdeSouza Carmo. Atrásdo Deputado Elias de Souza
Carmo estavam dois Deputados primos, oJosé Rezende e o Abreu Rezende,
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um de Pedralva, o outro de Três Corações, conversando normalmente, doidos
para que o orador terminasse o discurso, para que a reunião encerrasse. Em
um dado momento, um dos dois virou-se para o outro e disse: Esse "assim,
assim" devia terminar o discurso para irmos embora. O Elias, que estava à
frente, ouviu as palavras ditas atrás,e teve aquele acesso: Vocês estão xingando
a minha mãe! ... e aífoi aquele caos, ninguém sabia o que estava acontecendo,
porque nada se ouviu, nada. Não havia nenhuma reação do Deputado Juarez
de Souza Carmo.

••••••

Há agora um fato, dos mais marcantes de nossa Assembléia. A coragem
de um Deputado ficou escrita nesse episódio. No dia 24 de agosto de 1954,
eram dez e meia para onze horas, eu estava lavando um tanque de peixes em
minha casa, quando urna vizinha me chamou: "0 Getúlio suicidou!"

Subi, tornei um banhoe me arrumei, porque eu tinha que trabalhar à urna
hora. O tumulto era generalizado no Brasil,eCarlos Lacerda havia movimen-
tado o povo contra o Getúlio, contra os petebistas. O povo saiu para as ruas
disposto a tudo, o comércio foi fechado, mas eu tinha que ir trabalhar.

Minha mãe virou e falou assim: "Meu filho, você não vai trabalhar."
"Não, mamãe, não posso deixar de ir, pois os meus colegas vão, eu tenho

que ir, custe o que custar, eu tenho que ir."
Fui descendo a pé, porque até os bondes foram paralisados. Havia

aqueles grupos na esquina gritando palavras de ordem contra a UDN,contra
Lacerda e a favor do Getúlio. Eu tive que descera Rua Pernambuco até a Av.
Afonso Pena, e depois descer pelo meio da Rua Tamoios, porque estava com
medo das aglomerações que se formavam em cada esquina, e foi assim queeu
consegui entrarna Assembléia. Quando entrei na Assembléia fiquei apavora-
do, pois todas as dependências estavam tornadas pelo povo, a sala de Taqui-
grafia, a sala deComissões,asgalerias,a Mesa da Presidência, eles, inclusive,
ficaram atrás da mesa.

Não havia um lugar na Assembléia onde não houvess~simpatizantesdo
Getúlio gritando contra a UDN. Nesse ambiente inteiramente hostil, foi
declarada aberta a reunião e dada a palavra ao Deputado Ilacir Pereira Lima,
que proferiu violento discurso contra as forças udenistas, especialmente
contra Carlos Lacerda, que era até responsabilizado pelo assassinato de
Getúlio. Falaram outros oradores, todos contra a UDN. Enfim, corno último
orador, falouo Deputado Horta Pereira, e a vaia foi generalizada. Ele era um
dos representantes da UDN.

É preciso que se diga aqui que a tribuna da Assembléia ficava ao lado
direito da mesa, sendo que as galerias estavam um pouco acima da tribuna,
então, qualquer pessoa que quisesse, poderia atingir ooradorqueestivessena

tribuna, seja com pau, com pedra, com qua lquer coisa, porque o orador ficava
a poucos metros das galerias.

O Deputado Horta Pereira foi à tribuna, e a um metro, ma is ou menos, nas
galerias, estavam os trabalhadores gritando palavras de ordem contra a UDN.
Horta Pereira esperou que as vaias e os gri tos se amainassem e começou o seu
?isc.urso. Foi um d.iscurso que me transtornou. Eu era taquígrafo e fiquei
mteIramente arrepIado, porque estava vendo o momento em que ele seria
chacinado na tribuna. Argumento com argumento, Horta Pereira foi tecendo
seu discurso, colocando as posições em seus devidos lugares, e, enfim,
terminou. Odiscursonão foi grande, mas também não foi pequeno. Quando
terminou, foi vaiado, mas sem que ninguém, absolutamente ninguém, fizesse
q~alquer gesto que ameaçasse a sua integridade física. Aí é que eu gosto de
frIsar, nenhum Deputado foi objeto de agressão física por parte dos populares,
queos respeitaram e respeitaram inteiramente as dependências do Plenário.
O povo não respeitou a parte de trás da mesa, mas nenhum deles entrou no
Plenário, e, logo após, saíram em passeata pelas ruas de Belo Horizonte, sem
qualquer agressão, sem qualquer violência, sem qualquer quebra-quebra, foi
uma manifestação cívica de protesto, massem quebradeira.

I••••••

Passaram por aqui também figuras muito curiosas, folclóricas, até. Havia
umcer.to Deputado que era muito "verboso", muHo "palavroso". Lembro-me
bem dISSO,porque era minha a ingrata tarefa, corno redator de debates, de
fazer a revisão gramatical de seus discursos. Ele era um sujeito esforçado e-
coisa terrível-ele falava no "pinga-fogo" eno grande expediente todos os dias,
em todas as reuniões. Eu dizia: "Ai, meu Deus do céu, já vem aí mais outra
enxurrada para mim."
. Um fato mais ou menos anedótico ocorrido com esse Deputado é que
t~nha ac~bad.o d: haver eleições na Inglaterra, e o partido trabalhista inglês
tmha saldo VItOrIOSO.O Deputado, que era do Partido Trabalhista, foi então
à tribuna epediu a inserção nos AnaisdaCasa deum voto de congratulações
com o novo governo inglês pela vi tória do traba lhismo na Ingla terra, dizendo
em seu discurso: " Porque o nosso PTB da Inglaterra .... "

Eu achei aquilo muito engraçado, mas aí veio a preocupação de revisor:
" Corno é que eu vou transformar o Labor Party inglês no nosso PTB da
Inglaterra?" De qualquer modo, eu arranjei urna solução qualquer para o
problema e o jornalista Cyro Siqueira, que fazia a cobertura política aqui na
Ass.embléia, disse: "Puxa vida, heim! Você até que arranjou urna fórmula
mUlto boa para o PTB da Inglaterra !"
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Houve também, dentre as figuras folclóricas que apareceram por aqui,
uma que trazia feixinhos de lenha para a tribuna, para mostrar como a vida
estava cara.

•••••

Quando tomei posse na Assembléia, fiquei apenas um dia. Era então
Governador Juscelino Kubitscheck, e eu fui para a Secretaria de Saúde e
Assistência, como Secretário, onde fiquei até ao final desse primeiro mandato .

•••••••

. Prédio na Rua dos Tamóios
onde funcionou, de 1947 a 1957e de
1959a1972,aAssembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais.
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liA Assembléia deve ter perdido muitos
documentos naquele incêndio. Havia muita coisa
que não podia queimar."

- O prédio, o antigo prédio, dos tempos da fundação da cidade e que
ficava na Praça Afonso Arinos, onde hoje é aquele edifício que servi u de sede
àCaixa Econômica do Estado, aMinascaixa. Ao lado,à direita doprédio, ficava
a famosa e também saudosa e vetusta casa de Afonso Pena, a qual era oantigo
prédio da Faculdade de Direito da UFMG, na época UMG. Não sei por que
derrubaram, para colocar aquele mostrengo ...

Até poderiam - já que precisavam de espaço - construir atrás, mas
mantendo o prédio tradicional na frente. Isso eles não poderiam deixar de
fazer. Da mesma forma, o antigo prédio da Assembléia, talvez por razões de
ordem cultural, histórica, talvez ele devesse tersido mantido também. Mas o
incêndio realmente destruiu bastante .

•••••••
Quando entrei para a Assembléia, ela funcionava no antigo prédio da

Câmara dos Deputados, que era alina Praça Afonso Arinos,onde hojeéa Caixa
Econômica, isto é, onde era a Minascaixa.

Em cinqüenta e tantos, o prédio pegou fogo. Nós até ficamos assistindo
do lado de fora ...

Depois do incêndio, nós mudamos para a Rua Tamoios. Ficamos lá até ...
Bem, o incêndio foi em cinquenta e sete. Não ... Bom, eu não sou muito bom
pra data não ...

•••••

A Casa do Popo

Outro incidente que eu gostaria de mencionar ocorreu em setembro de
-1959. Nós tínhamos que complementar o vencimento da Assembléia com
alguma coisa, porque senão a gente não conseguia sobreviver. Para os taquí-
grafos,a solução era trabalhar como contratados na Câmara Municipal. Eu, o
Caio Paraguassu, o Francelino, alguns datilógrafos, o Pedro Barcelos, o Hélio
Xaviere muitos outros trabalhávamos lá.

Um dia, quando chegamos na Câmara, fomos nos servir do chá feito pelo
Jairo, que era porteiro, faxineiro e fazedor de chá. Ovelhoera tudo. O Jairo me
serviu um chá, e fui com o Xavier torná-lo na janela. A Assembléia ficava
defronte, nessa época, na Praça Afonso Arinos. Nós estávamos conversando
ali, aguardando o início da reunião. 49
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De repente, eu disse para oXavier: "Olha lá, tem alguém acendend o um
fogo perto da mesa do Presidente."

AíoXavierfalouassim: "Não,nãotem ninguém lá não,a Assembléia está
é pegando fogo!"

Peguei o telefone, e chamei o Corpo de Bombeiros aos gritos, para que
descesse, porque a Assembléia estava pegando fogo. O Hélio Xavier, o Pedro
Barcelos, oGeraldo Levindo Lopes,oCarlos Pirani,eue outros mais descemos
correndo 'para a Assembléia. Como a Câmara era em frente, ao lado da
Assembléia, fomos os primeiros a chegar lá, antes mesmo do Corpo de
Bombeiros. O fogo se espalhou rapidamente, era um fogaréu tremendo. Nós
conseguimos arreben tar a porta, o que nã o foi fáci1,e conseguim os retira r dos
gabinetes do Presidente e do 1°-Secretário, várias máquinas de escrever, na
tentativa de salvar alguma coisa. Foi-nos impossível salvar o material da
Biblioteca, ou do Pessoal, porque ficavam no fundo do corredor, e também
porque o fogo já tinha tomado inteiramente o prédio, e, em pouco tempo, o
telhado desabou. O que foi salvo foram só essas máquinas.

A Assembléia, anteriormente, encontrava-se instalada na Rua Tamoios,
onde ocupava oandardecima. OTribunal Regional Eleitoral ocupava oandar
de baixo. O Tribunal não saía, e as dependências da Assembléia eram muito
pequenas. Como não podia construir para os lados, nem para cima, resolve-
ram mudarasededo Poder para a Praça Afonso Arinos.lssosedeuem 1957.
Lá se insta lou durante dois anos. Fora m feitos dois anexos nas la tera is, porque
a construção era antiguíssima, não tinha laje e era toda de madeira. O primeiro
andar era separado do segundo por barrotes, com madeiras e tudo mais. O
forro também era de madeira, só tinham lajes os dois anexos. Neles ficavam,
em cima, aTaquigrafia e asComissões,e,embaixo,o gabinete do 1°-Secretário
e o do Presidente.

Entrando na Assembléia, do lado direito ficava o gabinetedo lO-Secretá-
rio e, do lado esquerdo, o do Presidente. Subindo, do lado direito ficavam as
Comissões, e, do ladoesquerdo, aTaquigrafia. As janelas eram aItas, compri-
das, opé direito era muito grande, talvez quatro ou cinco metros de altura. O
interessante era que as janelas, existiam muitas, não tinham quadros de
madeira, somente vidros coloridos. Era um prédio de madeira antiguíssima,
que foi devorado pelo incêndio, juntamente com um quadro de Felipe dos
Santos. Tud o foi embora ...

•••••••
o que eu tenho a contar acerca do incêndio é o seguinte: havia um

Deputado aqui, do PTB, que se chamava Ernani Maia. O Deputado Emani
Maia era muito enfático, quando fazia os seus discursos. E muito, como eu
diria?, persistente, persistente mesmo, nas suas teses. Ele, um belo dia, da

tribuna, acusou o péssimo estado de conservação do prédió da Assembléia,
notadamente no que dizia respeito à rede elétrica do prédio. Dizia que era um
absurdo que aquele prédio continuasse daquela forma, que a Mesa tinha de
tomar. uma medida. Bateu nessa tecla umas duas ou três vezes, em dias
seguidos, e daí já deu um passo adiante: não bastava que se tomasse uma
providência, não, aMesa já estava demonstr.ando que era inepta e irrespon~-
vel, porque tinha deixado que as coisas chegassem àquele ponto, e concluIU
que a Mesa teria de renunciar inteiramente, todos os seus membros.

Sóoestadoem que se encontrava a fiação elétrica do prédio, com o risco
de um incêndio a qualquer momento, de fogo a qualquer momento, já era
motivo até para processo criminal. Daí, avançar para o passo final foi um
ponto. O passo finàl foi o seguinte: "Se este prédio não pegar fogo dentro de
um mês, eu ponho fogo neste prédio!." Poucos dias depois, o prédio pegou
fogo realmente... .

O cara ficou no maior aperto, porque não foi ele que pôs fogo, não. O
negócio foi um curto-circuito mesmo, porque a fiação estava ruim.

O José de Castro, por exemplo, que era o antigo contínuo que nós
tínhamos, tinha uns pássaros guardados no prédio. Quando o prédio pegou
fogo, ele entrou fogo adentro para salvar as aves, acho que teve alguma coisa
assim, não sei... Só me lembro de que esse episódio foi algo assim interessan-
tíssimo.

A imprensa mineira chegou, inclusive, a ventilar a coisa, e até um jornal
andou levantando suspeitas sobre o Emani. Ele dizia que iabotar fogo, e "pôs"
mesmo,uai!

•••••••
Eu esta va afastado de Minas há vários anos e tive o privilégio de trabalhar

consecutivamente três anos com o PresidenteJ uscelino Kubitschek, foi com ele
que eu aprendia a atender, a ajudar, a prestar serviço ao povo. Bom, aí eu vim
para cá. Assumi em 1959na Assembléia Legislativa que funcionava lá na Praça
Afonso Arinos.

Naquele mesmo ano houve o incêndio na Assembléia.
Foi no segundo semestre lembro-me que foi às oito ou nove horas da

noite. Era então Presidente da Assembléia o Deputado José Augusto Ferreira
Filho, que representava aqui na Assembléia oMunicípio de Caratinga. Lem-
bro-me que eu, o José Augusto, alguns Deputados que apareceram e os
servidores da Casa, com caçambas de água na mão, tentávamos apagar o fogo.
Não houve condição de apagar o incêndio. A velha casa foi embora no fogo.

Dois fatos ficaram na minha memória. Aquela tela grande do Filipe dos
Santos, tela que era de' um valor inestimável, ficava atrás da mesa da Presidên-
cia, foi a primeira a se queimar.
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Juntocom oJosé Augusto, no incêndio, entramos nos porões para salvar
os Anais,arriscandoa vida. Daía unscincosegundosaquilodesabou, por sorte
não fomos soterrados. Nãoconseguimossalvarmuita coisa.

•••••••

Houve um incêndionoprédioda Praça AfonsoArinos. Euestava na rua,
eme falaram;corri para lá. Estávamoseu, oZé Augusto, Presidenteda época,
eoutro Deputado, conversando. Atrásdenóstinha umgrupodecincoou seis
pessoas que falavam assim: "Pena esse incêndio não ter pego a Assembléia
funcionando, porque assim queimava esses Deputadosenós ficávamos livres
deles ..."

••••••

- Foi muito difícil. Nós ficamos muito pesarosos com a destruição do
prédio, tivemosde fazera mudança, enfim, foi um transtorno. A Assembléia
deveterperdido muitosdocumentosnaqueleincêndio. Havia muita coisa que
nãopodia queimar. Também,o prédio era muito velho.

- Depoishouvea transferência para a Rua Tamoios. Enósacompanhamos
a mudança. O prédio era onde funcionava o antigo Grupo Escolar Pandiá
Calógeras. O Grupo mudou-se para perto daqui, cedendo lugar para a
Assembléia.

Nessa ocasião,o Diretorera oseu Chaves, pessoa boníssima.

•••••••
A Primeira-Secretaria da Assembléia funcionou na garagem da minha

casa, na Rua Araguari, 756, a título precário, até que se conseguiu nossa
mudança para a Rua Tamoios.

•••••
Nodia seguinteao incêndio, nós retornamos apressadamente ao prédio

da Rua Tamoios, mas sem nenhum projeto em andamento, porque nós não
tínhamos nada mais para apreciar. Foram solicitadas à Imprensa Oficial
quatro coleções completas do Minas Gerais, para que fossem recortadas e
montadas as segundas vias dos projetos em andamento. Toda a matéria que
tinha sido publicada foi recortada e colado, para que os projetos tivessem
andamento. Quando o Corpo de Bombeiros liberou o prédio, alguns dias
depois, fomosao local onde, anteriormente, estavam instaladasasComissões
e consegui mos resgatar os fichá rios com os projetos.

O serviço era tanto,eomaterialera tãopouco,que as fichas ficavam muito
comprimidas dentro de um fichário. O fichário quea gente tinha era aprovei-
tado ao máximo, por isso as fichas ficavam muito comprimidas, e com o
incêndioo fogo chamuscou apenasas beiradas das fichas. Então, aqujloque,
anteriormente,era uma dificuldade para nós, foi a nossa salvação. Com essas
fichas, que levamos juntamente com os fichários de aço para a Assembléia e
com o trabalho dos datilógrafos, foi possível copiá-las todas novamente. As
indicações, os requerimentos, todos os projetos foram reconstituídos.

•••••••

Quando eu sai da Taquigrafia fui para a Biblioteca, o Diretor de lá era o
Antônio Sérgio MedeirosChaves. O trabalho pesado mesmo foi a reorga niza-
çãoda Biblioteca apóso incêndio, quando os funcionários foram verdadeiros
heróise procederam à notável restauraçãodosdocumentosda Assembléia sob
a direçãodo Darkeedo Adõnis. Tinha queimadotudo,eaquelaspessoaseram
as maisconscientizadas da Assembléia, gente de muita experiência de
administração, e verdadeiras almas de santos.

Agente ficava até comovido de vero Darke sentado no chão, com aquelas
mocinhas todas, restaurando a vida funcional do pessoal todo, depois do
incêndio, lá no prédio da Rua Tamoios. Então, com isso, foi necessário
restaurar a Biblioteca também.

•• •••••
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OS ANOS 60 - O GOLPE DE 64 E A
TURBULÊNCIA DE68 -ÂNIMOS EXACERBADOS

A Casa do Papo

Em 31 de março de 1964, irrompia em Minas Gerais, o levante militar que levaria
à deposição do Governo de João Goulart. O General Castello Branco asswne a
Presidência da República. Em 9 de abril era editado o Aro Institucional n(' 1,
suspendendo por dez anos os direitos políticos de governadores, líderes sindicais e
estudantis, intelectuais efuncionários públicos.

A cena mundial recebia o impacto de inúmeros acontecimentos importantes:
intervenção das Nações Unidas em Chipre, eleição dos democratas cristãos para a
Presidência do Chile, viagem de Charles De Gaulle à América Latina, vitória dos
trabalhistas nas eleições inglesas.

Na mesma"época, enquanto aviões norte-americanos bomba rdeavanz o Vietnã do
Norte,.eirculava a informação de que 148.000 soldados do Estados Unidos já lutavam
no Vietnã do Sul. Ospovosárabesassistiamà criação da Organização de Libertação da
Palestina (OLP). Na URSS, Kruclzev era afastado do poder pelo Comitê Central do .
Partido Comunista, assumindo Leonid Brejnev oca rgode primeiro secretárioe Aleksei
Kosiguín o de primeiro-rninistro.

Na Presidência da República, em 1968, estava oMarechal Costa e Silva.
Num clima de agra vamento da situação política do País, a UNE decretava greve

nacional, pela morte do estudante Edson Lins de Lima Santos. O teatro ern que se
apresentava apeça Roda Viva, de C/zico Buarquede Hollanda, é depredado pelo CCC
(Comando de Caçaaos Comunistas). Ofilme O Dragão daMaldade Contra o Santo
Guerreiro, de Gláuber Roclza,jaz sucesso nos cinemas do País.

Em seguida à rejeição,pela Câmara Federal,dopedidodeautorizaçãoexpedidopelo
governo para processar oDeputado Márcio Moreira Alves, acusado de ofenderas Forças
Armadas, o Presidente Costa e Silva assinava, em 13de dezembro, oAto Institucional
nO5, cassando muitos mandados parlamentares, entrL' eles o do Deputado Márcio
Moreira Alves ..

Foradasfronteiras brasileiras, tinha início, no Vietnã, a ofensiva do TET, quando
osguerrillzeiros vietconguesatacaram Saigon e outras cidades do Vietnã do Sul. 55
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Nos Estados Unidos, eram assassinados o pastor Martin Lutlzer King, líder da
Lutapela igualdade racÚlI,eRobert Kennedy, candidato democrata às eleiçõespresiden-
cÚlis.

Na França inidava-se, em maio, a revolução estudantil. Em PortugaL, c/zegava ao
fim oGoverno Sa laza r, assumindo Ma rceLoCaetano. O prÍ1rzeiro-secretáriodo Partido
Comunista da Tc/zecoslováquia,Alexander Dubcek, inicÚlva aabertura política conlze-
cida com.o "Primavera de Praga". O Genera LDe Gau lle renunciava à Presidência da
França.

"A AssembléÚl teve.o maior carinho. comigo;
quando eu estava em Juiz de Fora, ondefu i julgado na
AuditorÚldo Exérdto."

No dia 31 de março de 1964, é interessante notar a apreensão do Poder
Legisla tivo após deflagrado omovimento. O responsável pelo Comando do 2°
Exército, custou a aderir ao movimento de deposição do Jango, então houve
uma apreensão muito grande dentro da Assembléia Legislativa. O Walton
Goulart, que era o homem de contato com o meio militar, por ser Major da
Aeronáutica, também demostrava certa apreensão nesse retardamento. Nós
ficamos velando de noite na Assembléia. ORafael de Souza teimoudesairda
Assembléia, e foi preso.

OWalton Goulart, apreensivo, só falava uma coisa: Se oComandod02°
Exército não aderir, o negócio está correndo risco.

A Assembléia sob a Presidência do Wa Iton Goula rt, foi se equilibrand o,
foi se equilibrando, foi se ajeitando, mas, poucos dias depois, foi exigida a
cassação dos Deputados, foi um momento dramático para a Assembléia pela
sua pequenez. Pequeno, e na época ficou pequeniníssimo, poisa Assembléia foi
a única que cassou Deputados em todo o Brasil: O Dazinho, o Riane e o
Bambirra ...

•• •••

Houve episódios que dignificaram esta Casa, mas houve também epis~-
dios lamentáveis, corno aquele, que eu reputo melancólico, de aAssembléia de
Minas ter sido a única no Brasil a cassar seus próprios Deputados, quando da
Revolução de 1964. A esse fato, que nada acrescentou à grandeza deste Poder,
seguiu-seoutromaisdignificante. Em 1965,houveuma manifestação política
na cidade, e a nossa juventude estudantil, acuada pela polícia, foi procurar
abrigo na AssembléIa Legislativa, que abriusuas portas para abrigá-la. Isso foi
muito bonito e conta muito em favor deste Poder.

Nós atravessamos também momentos trágicos. Eu me lembro de que,
principalmente a partir de 1968,havia um empenho grande do governo central
~m fechar a Assembléia de Minas. Esse empenho não nos parecia a nós, que
vivíamos aqui aquele momento político, contrário totalmente à Assembléia ou
com o objetivo de feri-la, mas sim ao Governador Israel Pinheiro Filho.

Recebi, muitas vezes, em meu gabinete, oficiais do comando aqui no
Estado e percebia neles um empenho muito grande em encontrar qualquer
coisa que servisse de pretexto para fechar a Assembléia. Lembro-me das
advertências que me fazia um então Deputado, meu amigo pessoal, que dizia:
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"Olhe, esta porta está aberta hoje pela última vez. Amanhã esta Casa estará
fechada." Eeu lhe dizia: "Esta porta amanhã estará aberta." Eno outro dia ela
estava aberta.

Posteriormente, encontrei-me, em uma reunião social, com um desses
oficiais do Exército-eu medava muito bem com eles, que foram'sempre muito
corteses nos contatos que mantinham comigo - e eu lhe disse: "0 senhor
poderia me dizer, apenas para satisfazer a minha curiosidade, o motivo pelo
qual os senhores não fecharam a Assembléia Mineira." "Eele me disse, em tom
de blague:

"Ah, vocês mineiros são muito complicados."

...•..,
Nós tivemos um caso de colega nosso preso dentro da Assembléia. Ele era

subversivo como diziam na época, Mas ele tinha as idéias dele. Era um rapaz
muito inteligente. Foi levado para o DOPS. Maseleera tão inteligente, tão bom,
que chegou lá e começou a dar aulas para os presos, para os detetives ...
Arranjaram para ele um quadrá negro, uma sala toda especial. Nós íamos lá
visitá-lo; a prisão dele virou sala de aula. Ele lia muito, escrevia, dava aulas. Os
policiais levavam os meninos para ele dar aulas.

,..•..,
Foi em 64 ou 65, não me lembro bem, sei que foi depois da revolução.
Ocorreram dois fatos que eu gostaria de mencionar, nessa época, cujo

Governador era Magalhães Pinto, aUDN se embaraçava na.oposição feita pelo
PSD. Naépoca,ha~ia oPSD radical,oPSDda ala liberal,o PL, PR,PSP, PPM,
PDCeoutrospartidos, queformavama maioria oucom a UDN, ou oposição
-o PSD, dependendo das injunções. Na época a conveniência dos partidos era
ficar com o PSD, porque havia um movimento de insatisfação muito grande
contra o poder central, e, a certa altura dos acontecimentos, num debate
violento, um projeto com dezenas e dezenas de emendas, coube ao Chefe da
mesa, como deve caber sempre, a tarefa de selecionar asemendas que seriam
despachadas pelo Presidente.

Havia uma emenda de um deputado da UDN, que não dizia respeito ao
projeto,ea expressão que o Regimento consagrava, na época, era a impertinên-
cia. ORegimentodizia:" Asemendasimpertinentesnãoserão recebidas pelo
Presidente." Peguei essa emenda e disse para o Presidente: "Essa emenda do
deputado fulano de tal é impertinente." O presidente viroue falou:" A Mesa
deixa de receber a emenda tal porque é impertinente ao projeto."

O autor da emenda, que estava a poucos passos de mim,equeeu não vira,
veio com toda a violência e disse: "lmpertinente é você!"

Foi um tumulto tremendo. Ele achou que eu estava dizendo que a emenda
dele era impertinente, masera impertinente Regimentalmente, e ele entendeu
ao pé da letra ...

••••••

O Governador Magalhães Pinto enviou para a Assembléia um projeto
pedindo a abertura de créditos especiais, para fazer face ao movimento
revolucionário, porque Minas havia se insurgido contra o Governo Federal.
Como já havia movimento de tropas de Juiz de Fora, rumo a capital federal,
havia necessidade de abertura de crédito, então, eu recebi a mensagem e
expliquei ao Presidente: "Presidente, essa mensagem tem que ser publicada,
entrarna ordemdodia para primeira discussão, e são três discussões." "Eunão
quero isso não", disse ele.

- "Mas, Presidente, nós temos que seguir o Regimento." "Nada disso,
você aprova esse projeto agora."

"Então, vamos aprovar."
Peguei a mensagem e passei para o lO-Secretário. O Presidente deu a

palavra para o lO-Secretário para que procedesse à leitura da mensagem
recebida do Governador.

Então, o seCretário, antes de ler a mensagem perguntou: "Quê que eu
faço?" "Olha, você vai falar que nós estamos diante de uma situação especial,
e que o governo precisa desse crédito especial e que nós vamos aprovar esse
projeto agora, mas sem segUir os trâmites, sem obedecer os prazos normais",
disseo Presidente.

Terminada a leitura do projeto, o Presidente fala assim: "Está em primeira
discussão o projeto número tal, que dispõe sobre a abertura de crédito especial,
de tantos milhões de cruzeiros. Em discussão o projeto. Não havendo quem
sobre ele se manifeste ... em votação. Senhores Deputados que o aprovam
queiram permanecer sentados. Aprovado. o Projeto n° tal vai entrar em
segunda discussão, com a palavra o Deputado fulano de tal, para daroparecer
sobre o projeto."

E foi dado o parecer sobre o projeto. Aprovado para segunda discussão,
foi dado, de imediato, parecer oral para terceira discussão. O projeto foi
discutido e aprovado e, em seguida, foi lida a redação final. O projeto, recebida
a mensagem, cinco minutos depois já estava aprovado, obedecendo todos os
trâmites, mas sem obediência aos prazos.

Foi uma violência que nós cometemos, mas era uma tentativa de legalizar
o uso da verba para utilização naquele momento, que era de apreensão.

,..•...
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Felizmente a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais não foi
fechada, nem com os Atos Institucionais nOsl,2,3edemais. A Assembléia de
São Paulo foi fechada. Muitas outras foram fechadas, foram cassados vários
deputados, mas a Assembléia permaneceu aberta, manietada, sem plenos
poderes, masem funcionamento. Depois vieram os atos alterando aConstitui-
ção, e, via de conseqüência, os Regimentos.

A política financeira passou a ser dirigida pelo Poder Executivo, cabendo
à Assembléia apenas apreciar, sem os poderes para apresentar emendas ao
orçamento. Aquelas emendas que alterassem despesas, ou criassem cargos,
tinham que ser de iniciativa do Poder Executivo. A Assembléia perdeu esse
direito, essa iniciativa. O orçamento entrava na Assembléia, ele recebia mil,
duas mil emendas, ficando meio desfigurado, deixando de ser um plano de
governo para ser uma colcha de retalhos. O orçamento, hoje, passou a ser um
plano de governo. Há casos curiosos, também, apresentaram um projeto na
Assembléia, criando um banco do desenvolvimento da agricultura, que por
,obra e graça dos assessores do Palácio da Liberdade, o projeto foi vetado em
. expressões, palavrase artigos, transformando-se no Banco de Desenvolvimen-
to de Minas Gerais. Então, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais foi
criado a poder de veto, veto de palavras e expressões. Daí nasceu o Banco de
Desenvolvimento de MinasGerais- BDMG.

••••••
Ah, eu vou contar um episódio ... O Deputado Hilo Andrade, que era

Delegado de Polícia, compôs uma comissão. Na qualidade de presidente desta
Comissão ele meconvidou para secretaria r, então, eu fui secretariara comissão
e tomar os depoimentos. Eu notava, perfeitamente, a tendência de alguns
políticos, gente simpática, bonita, dandoseu depoimento, tentando desviar as
coisas para oMagalhães. Quandochegou a noite, o Deputado Hilo Andrade
falou: "Agora, nós vamos ter que ouvir os Deputad o que foram presos." Um
estava no Dl, outro estava não sei onde, eu não me lembro mais bem onde
estavam. AÍ,nóssaÍmose fomosouviros Deputadosondeelesestavam ... não
precisa falar que a comissão opinou pela cassação mesmo.

Lembro-mequeeufaleicomo Dazinho: "Deputado,osr. está brincando
com fogo, o negócio está muito sério!"

Ele falava: "Se nós não fizermos as reformas de base, um dia o povo
entrará aqui episará no nosso cadáver."

Tivemos que improvisar um Regimento Interno, um procedimento
rápido. Então fizemos o processo e a Assembléia cassou três Deputados. Eu
a(ch? q~e foi um momento muito dramático, muito triste para o Poder
LegIslativo, para essa Minasquesediz Minaslibertária, Minas de Tiradentes ...
Minasé meio complicada ...

..•..,

Em 65,já começava a haver um movimento para a sucessão na Assembléia
Legislativa e o Andradinha foi escolhido pela bancada para a Presidência. Do
ponto de vista'legislativo e parlamentar o Andradinha era um produtor de
idéias! um negócio fantástico. Por exemplo, criou o Plenarinho, coisa que só
recentemente, no texto da Constituição de 88, vem dizer que as comissões
podem ser deliberativas.

Nessa época, foi feita a revisão completa do sistema administrativo, da
organização da Assembléia, porquena ocasião não havia Regulamento Geral,
haviam, somente, normas e resoluções

•••••
o primeiro ano do Governo Magalhães Pinto, udenista, deixou muito

claro, que um Chefe do Executivo que não tem maioria no Legislativo,
simplesmente não funciona. O Magalhães assumiu o podere pegou a maioria
pessedista na Assembléia, por isso não conseguiu aprovar nenhum projeto de
lei, salvo o orçamento que foi aprovado, e nenhum mais, em nenhuma
circunstância.

Nessa época, aAssembléia ainda estava na Rua Ta~oios e o prédio da Rua
Tamoios assistiu a muita coisa importante antesda mudança para cá. Quando
aconteceu omovimento de 64,a Assembléia de Minas parece que foi a única que
não foi fechada em todo o País.

Tivemos aqui alguns episódios como, por exemplo, aquele da polícia
perseguindo alguns estudantes na rua, que estavam fazendo passeata. Lem-
bro-me dos estud antes correndo para a Assembléia, para se abrigarem aqui, e
oAurelianoChaves, descendo e recebendo os estudantes lá embaixo, impedin-
do que a polícia entrasse atrás.

Eu assisti ao AurelianoChaves lá embaixo, no meio da multidão, impedin-
do que a polícia entrasse. Ele era bastante novo na época, fisicamente muito
forte, e um homem com uma postura muito correta, Eu nunca vi o Aureliano
cometer nenhum despropósi to.

,..•...
O que me chamava mais a atenção era o seguinte: na verdade os

Deputados foram obrigados a cassaraquelescolegas. Osdiasquenós vivemos
'logo depois domovimentode 64,em queos militares vieram à Assembléia e
exigiram aquelas cassações, aqueles d ias foram dias muito tensos, sombrios, a
gente percebia que os próprios deputados estavam muito constrangidos, eu
percebia constrangi'inento em todas as pessoas. O Legislativo não perdeu as
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suas atribuições de uma só vez, não. Quando aconteceu omovimento de 64,ele
já vinha perdendo aos poucos, paulatinamente, uma série de atribuições,
porque ele vinha se desmoralizando.

••••• 1

Em 1968, veio o AI Se, aí, começou a noite negra da Assembléia e a noite
negra no Parlamento Naàonal. Nesses anos todos, não tem nada de nobreza na
AsSembléia, no Poder Legislativo. Com o AIS começaram os agitamentos, o
próprio Deputado para ter uma remuneração mais digna precisava ter o
consentimento ... do chefe ...

Então o que aco~teceu? De 68 para cá aconteceu o seguinte: O Poder
Legislativo começou a não ser mais poder, começou a ser um poder tolerado,
formalmente existente e substancialmente inócuo ... O que vinha, se não
aprovasse, por decurso de prazo estava aprovado ...

Isso refletiu na estrutura do Poder e na infra-estrutura de pessoal e em
tudo aquilo que o poder precisava para ser Poder. Então.você vê, começaram
a desaparecer as preocupações dos funcionários em querer o reestímulo à luta.

Você vê que o processo legislativo perdeu o sentido ... nessa fase. O
Parlamentar também. Lembro-me que nós fomos comemorar o 7de setembro
em Ouro Preto e lá, o Carlos Megale faz um discurso belíssimo, a favor da
liberdade. No dia seguinte, não pode publicar. Quantas vezes a gente teve que
censurar discurso do Dalton Canabrava ...?

Os estudantes, o movimento estudantil começou em 66e em 68,em Belo
Horizonte, eles, durante uma passeata, foram perseguidos pela políàa. Foram
na Igreja ~ão José.e as portas são fechadas. Eles, entã~, correm para a
AssembléIa e entram. Eu cheguei às dez, dez e meia e encontrei a p~rta meio
fechad a, uma bandeira aberta e oAureliano Cha ves na porta. Um dos policiais
que estava defronte, na hora que me viu, falou assim: "Vou prender quem
abriu a porta da Assembléia para os estudantes." Aí o Aureliano deu um
soquete no peito dele e falou assim: "Eu abri, manda me prender!"

A polícia civil ficou lá de fora esperando os estudantes para o confronto,
então, à noite, houve o entendimento e os Deputados acompanharam os
estudantes até a Praça Sete. O Andradinha, com esse episódio, ampliou as
prerrogativas do Poder que começou a ter outra atribuição, a de asilo político.

O Poder, quando ele vive a intensidade de sua vocação política de
liberdade, de ser reflexo da sociedade, ele não precisa de ostentação.

Então, o que aconteceuno Regime Militar?
Figura tivamente eles deixaram acontecer as coisas, por exemplo, a cons-

trução de prédio ... bonito igual a este, da Assembléia Legislativa ...
Nós vivemos osmaiores momentos, no meu modo de entender, premidos

dentro da "Casa de Itália"

Depois a gente veio para aqui e aqui está expandindo demais fisicamente.

•• •••••
Por ocasião da Rev01ução, foram fechadas pra ticamente todas as Assem-

bléias, parece que escaparam duas e, entre elas a de Minas Gerais. E?tão, o
Gama e Silva, que era Ministro da Justiça de São Paulo, pressionou o
Presidente Costa e Silva, para por de recesso a Assembléia Mineira. Costa e
Silva, então, chamou oGovernador Israel Pinheiro e diz:"O Ministro Gama e
Silva faz acusações à Assembléia Mineira, ele reclama que eu estou fazendo um
tratamento diferenciado, pois a Assembléia Mineira está sendo poupada e,
afinal de contas, ela deve ter cometido os seus erros. O Israel respondeu: Teve
sim; teve seus erros, mas foram erros pequenos. Se quiser pode mandar
investigar. Eeles mandaram fazer investigação ...Depois o Costa e Silva falou
cO,moMinistro da Justiça Gama e Silva, que era chamado por ele deGaminha:
"0 Gaminha, não fecho a Assembléia Mineira, porque a Assembléia Mineira
não descobri nada que a comprometa; ela não tem rabo, é limpa ..."

..•..,
Naquele tempo, a polícia fazia uma repressão muito grande, e osestudan-

tesentravam na Assembléia correndo, quando estavam fugindo da polícia. Isso
porque, a partir das bandeiras a polícia não podia prender. Eles invadiram a
Assembléia várias vezes, sabe? Ecom a gente lá dentro. Então eles entravam
fazendo o maior tumulto, quebrando tudo, jogando pedra, fazendo aquele
horror, e iam para o Plenário e lá eles se assentavam, botavam os pés em cima
da mesa e ficavam o dia inteiro discursando. Outros ficavam na varanda, e os
servidores da Assembléia que gostavam também entravam no meio deles.
Então era um negócio horrível, e nós ficávamos presos dentro daquela
Assembléia. Eacabava tudo na cantina, porqueelescomiam tudooquehavia
para se comer, e depois acabava, às vezes, até a água da Assembléia, e nós lá
dentro, sem podermos sair.

Numa das invasões, eles fizeram um tumulto tão grande, que nós ficamos
presos dentro da Assembléia, dentro das salas. Eu fiquei numa sala no
corredor, não era naquela sala grande da frente, não, com alguns funcionários,
e chegamos a colocar uns móveis atrás da porta, para eles não invadirem a tal
sala. Depois, o Dr. Manoel Costa, que era o Presidente, mandou saber q~em
estava preso nas salas, para que ele mandasse soltar. Eusaíporuma janela. Saí
porque eles me tirara m pelo lado de fora, pela janela, e fui sair naquela garagem
que tinha ... onde hoje é o Banco do Brasil.

-Nós saímos naquela garagem, e usamos um carro para ir embora, porque
o tumulto durou três dias daquela vez
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•••••

A Assembléia funcionava num ambiente que atraia demais a permanência
do Deputado na Casa. Eu, por exemplo, vinha habitualmente às ôitohoras da'
manhã, ia em casa para almoçar, voltava depois do almoço e aqui permanecia
até às seis da tarde. Onosso Deputado Mário Hugo Ladeira chegava um pouco
mais tarde, mas costumava ficar na Assembléia até nove, novee meia da noite,
porque naquele tempo a Assembléia ficava aberta até aquele horário, e
precisava dos serventes irem lá e dizer: "Deputado, são neve horas."

•••••••
Foi proveitosa a minha estada na Assembléia, aprendi muito aqui dentro,

aprendi muito com a Assembléia. Aprendi a estimar muito a Instituição e me
foi dado de fazer essa avaliação de que os pontos negativos, porventura
existentes, eram coisas naturais da atividade humana e nunca chegaram a
prejudicar a imagem da Assembléia Legislativa de Minas. Na verdade, a
imagem da Assembléia Legislativa é das mais respeitadas no Brasil, porque

',reflete e muito, a mineiridade, os traços do mineiro. Mineiridade que é
encontrada na Assembléia onde essas regras estão sempre funcionando.

O relacionamento dos Deputados, por exemplo, com o funcionalismo era
um relacionamento familiar.

A Assembléia contava com muito pouca gente na época, podia ter, no
máximo, uns cento e tantos funcionários, se tanto. Quando eu vim para a
Assembléia tinham poucos Deputados, não me lembro mais quantos, mas era
um relacionamento praticamente familiar, Deputados e funcionários, tinham
um relacionamento e'xcelente. Não se fazia qualquer distinção, a não ser no
exercício das atividades, fora desse exercício, direitos iguais, eram todos
amigos. ..•..,

No Governo Magalhães votava-se um projeto autorizando a cobrança de
um empréstimo compulsório e reembolsável,então a turma de oposição, que
era a maioria, pois o Magalhães quando começou a governar, tinha somente
onze deputados. O grupo de oposição escolheu os deputados mais experientes
para redigir um projeto, de modo que não permitisse a criação da tal taxa
reembolsável. Depois de muito estudar eles resolveram começar a frase assim:
"Não é permitido ao Govenadordo Estado instituir etc. e tal." Eles partiram
do pressuposto que oGovernador vetaria a frase, ou não. Mas oMagalhães era
mais esperto. Na época, era possível fazer o veto ao texto completo, ou apenas

a palavra do texto. Ele vetou a palavra "não" ,então o que era proibido passou
a ser permitido ...A frase: "Nã~ é permitido ao Governador do Es~do criar a
taxa reembolsável" ... ficou "E permitido ... " Magalhães era um mestre,
quando chegou ao fim do Governo, dos onze Deputados que o apoiavam no
início do seu Governo, ele obteve o apoio de cinquenta e cinco ao final de seu
mandato.

Por causa disso, hoje o veto não pode recair sobre palavra.

•••••
o trabalho legislativo absorvia muito nosso tempo, af~stando-nos' de

nosso eleitorado, Então, eu estudei uma fórmula de poder consorciar o meu
dever de Deputado aqui na casa e na minha região. Uma fórmula para não
falhar, e também frequentar a minha região. Não tenho certeza se foi,numa
emenda ao Regimento Interno ou se foi um projeto meu modificando os
horários na Assembléia nas segundas e sextas-feiras. Este horário permanece no
atual Regimento.

•••••

Nessa épocã da revolução foi criada na Assembléia uma comissão para
visitar os presos políticos. Três Deputados estavam presos. O Dazinho de Nova
Lima, um de JllÍz de Fora e um outro líder comunista também. Três Deputados
comunistas. Dazinho era um comunista influenciado pela igreja, por uma
esquerdazinha avermelhada da igreja. Nós o chamávamos de comunista
cristão.

Fomos lá, e, quando eu voltei, um jornalista me perguntou: "o quê que o
senhor conversou lá? O senhor visitou os presos. Eles estão sendo bem
tratados? O Sr. fez algumas perguntas?" Eu falei: " De fato, eu só fiz uma
pergUnta, não sei se foi ao Dazinho ou se foi a um outro deles: Vem cá, quais
são seus avalistas lá na Assembléia?"

Naquela ocasião, o Deputado lutava com muita dificuldade e tomava
dinheiro do Banco emprestado. para ajudar na própria manutenção.

O subsídio era muito fraco, de modo que um Deputado pobre mesmo
tinha que tomar dinheiro emprestado.

••••••
A Assembléia era diferente. Eu tirma um colega, que era um Deputado

muito alegre, bonachão. Ele fazia política em Barão de Cocais, Santa Bárbara,
Rio Piracicaba e João Monlevade. Em cada uma dessas cidades, fazia um
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discurso e se referia àquele lugarcomose tivesse nascido lá ..."aqui,na minha
terra na ta1."

Um dia eu lhe disse: "áWilson, foi um parto difícil o seu. Você começou
a nascerem Barão de Cocais. Tem até a expressão popular dessas parteirasda
roça, dessascriadeiras de criança na roça. "Você começou a nascer lá, "coroou"
em Santa Bárbara, passou por Piracicaba e, no mesmo dia, veio nascer em
Monlevade. Foi um trajeto longo. Você foi nascendo ..."Até cortar o cordão
umbilical, passou por várias cidades.

O Wilson era muito medroso. Ele e Maria Penna não gostavam de
contrariar oGovernador Israel Pinheiro.

...•..,

Quando surgiu a candidatura do Rondon, o Rondon Pacheco era da Casa
Civil do Presidente Costa e Silva. O Presidente veio visitar Minas. O Israel era
governador, e a certa altura ele perguntou: "á Israel, qual é o candidato a
Governado~aqui para Minas,omaisfaladoaqui? "Fulano, Fulanoe Beltrano."
Eo Rondon,-elesnão falam nele não?" "No Rondon eles não falam, não." "Quer
dizerqueelesnão falam não?"

Ele, o Costa e Silva então indicou o Rondon.
O poder votante era o Legislativo estadual. Elegia o Governador. Era

eleição ind ireta.
Deputado é um hOJ!lem muito vivo, esperto, e muito ligado ao interior.

Todos os Deputados queriam indicar um Governador que fosse do peito do
Deputado. Então surgiu a candidatura do Rondon Pacheco.

O Presidente mandava indicar ocandidato aGovernador,então ninguém
queria votar contra, todo mundo apoiava ...

Na indicação do Rondon, pensavam que haveria dificuldade. Supunha-se
que os militares federais em Minas eram contra o Rondon, porque o Rondon,
no tempo de estudante, era esquerdista. Mas o Rondon foi indicado e eleito.

•••••••
Umdia, oSouza Cruz estava fazendo um discurso muito violento contra

um projeto do Governador para legalizar as terras devolutas. Quando ele
estava fazendo o discurso, o Andradinha não se encontrava. Então eu, que
estava liderando a bancada do Governo, corri ao telefone: "Rondon, tem um
projeto seu aqui sobre a Ruralminas, mas há uma reação muito grande, e o
Lúcio está aqui proferindo um discurso muito violento, de modo que a
Assembléia não aprova esse projeto. O que eu faço?"

"Você é meu Vice-Líder, você que resolva isso."
"E se eu resolver ..."

"A solução que você deré a minha solução."
Aí,eusentei na cadeira e falei ... "Meu Deus,comoéqueeu vou arranjar

umjeito?"
O artigo primeiro dizia: "deverão todos os proprietários de terras

rurais ..." Ah! gente, vamos colocar poderão ... poderão ... "
Eu voltei e pedi um aparte ao Lúcio. Disse que eu tinha conversado com

oGovernadore que oGovernadorestava muito empenhado naquele projeto,
mas que havia me dadp poderes para fazer as emendas que fossem necessárias.

"Eu pediria a V.Exa. permissão para substituir só uma palavra, a palavra
"deverão", pela palavra "poderão".

"Mas, não tem problema."
Encerrou-se o episódio dessa forma. Foi o projeto mais importante de que

eu já participei.

••••••

Eu vivi intensamente a minha vida como legislador na Assembléia
Legislativa de !v1inasGerais e gostava de ser Deputado. Convivia com todos,
inclusive com os adversários.

Tivemos um Deputado de Uberaba aqui que era gozad íssimo; Quando
.a turma de Uberaba,chegava a seu Gabinete, ele pegava o telefone e começava:

"Não posso não, Governador. O pessoal de Uberaba está aqui. São os
meus eleitores.

Não posso, Governador ... Eu vou estar mui to ocupado, vamos deixar o
jantar para amanhã. Amanhã eu vou jantar com o Senhor. .. Pois é, muito
obrigado, amanhã eu vou jantar com o Senhor" ... Econtinuava conversando
com seus elei tores.

•••••••

Era a época em que estavam cassando mandatos de Deputados, fechando
Assembléias.

Olha, eu assisti aqui na Casacomoo Wilson Modesto foi preso. O negócio
foi feio. Nós tínhamos um estacionamento ali na Rua Tamoios e havia lá um
porteiro que abria aquelas portas antigas para a gente poder passar.

Na hora em que o Wilson entrou na Rural dele, vieram três fortões e
botaram amão nele. OWilson virouefalouassim: -"Estou sendo preso." Eu
perguntei: -"Para ondeele vai?" Responderam: "Vai para o DOrs." Eu entrei
correndo no Plenário e comuniquei aos colegas: "O Wilson foi preso agora,
levaram ele para o DOrs." Foi um problema para nós podermos visitar o
Wilson Modesto.
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Todo dia, na Hora do Brasil a gente ligava o radinho, para escutar a lista
de cassação de manda tos, hoje é você, hoje é o fulano. Eu esperei uma cassação
de mandato umas quinze vezes seguidas.

••••••

Outro orador bom que apareceu daí a alguns anos foi o Ibrahim Abi-
Ackel. Muito inteligente o Ibrahim.

" - O Murilo Badaró falava muito bem. Ele fez a defesa do Juscelino
Kubitschek, quando ele foi preso. Teve gente que chorou no Plenário.

•••••••
Todo mundo sabia quem era "quem,eera uma amizade, era amesma coisa

de uma família. Havia união, coleguismo. Na hora de trabalhar todo mundo
trabalhava satisfeito; na hora de brincar, todo mundo brincava. Havia aquelas
molecagens que a gente fazia sempre.

•••••
Mas agora eu tenho um fato muito engraçado que aconteceu comigo. Um

dia o Deputado Sebastião Alves Nascimento, o Binga, de Patos deMinas, pai do
Elmiro Nascimento; me aprontou uma.

O Elmiro era moleque lá na minha sala, sala do pai dele, e a gente
conversava muito. Ele era um homem elegantíssimo, muitíssimo bem vestido,
muito agradável,"muito amigo da gente, com aquelas conversas lá; tinha
muitos fazendeiros. Um dia eu falei assim: uma coisa que eu tinha vontade de
ter era um boi, um gado, assim ... Não sei por que me deu vontade e eu falei
aquilo. Ele, porém, não disse nada. Um dia bateram lá e me chamaram no
gabinete: Conceição, o Deputado Sebastião Nascimento está te chamando lá
fora ...Enurn jardinzinho, na frente, havia urn caminhão cheio de bois. Então ele
falou: "Olha lá, trouxe um bezerro para você. Você é tão boa funcionária, se
esforça tanto ..."

-" Ah, meu Deus!"
- Passei omaior aperto. O que euia fazer com oboi? Aí ele falou: "Eu vou

mandar descer aqui na Assembléia, no jardim da Assembléia." Eu fiquei no
maior aperto, porque morava em apartamento. O que que eu vou fazer? Entrei
feito doida: "Meu Deus, o que que eu faço com esse bezerro?" Aí o Alvimar "
Mourão, de Divinópolis, que também era muito meu amigo ... bem, ele era
fazendeiro, o gado que estava lá era dele, então ele me comprou o bezerro; e
eu estava precisando tanto de dinheiro.

- Acho que eles já tinham combinado em me dar um susto, sabe?

••••••

Naquele tempo era tudo tão difícil, você nem imagina, a gente estava
ba tendo o discurso do Deputado e ele, lá na tribuna, falando. Então a gente ia
batendo cá embaixo e mandando as folhas para a tribuna.

• ••••
Eu tinha no meu Gabinete vinte e seis arqui vos, na parede, p'0rque eram

vinte e seis Deputados da Bancada. Era um arquivo para cada um. Eengraçado,
até hoje eu sonho com aquela lista: Altair Chaves, Augusto Elias ...Jorge Zenun,
por ordem alfabética, vinte e seis Deputados, até o Walton Goulart, que era
comW.

Então, de noite, quando acabava o expediente, todo mundo ia arquivar
papel.

• ••••••

O Condezão era contínuo e resolveusecasar,e isso foi justamente no dia
do golpe de 64.O Deputado Hélio Garcia emprestou ~carro da Liderança para
levar oCelso emJuiz de Fora, para ele se casar. Eeunãosei o que houve, o carro
foi preso, e o Celso não chegou lá para o casamento. O negócio foi horroroso,
na hora do casamento. Ele só chegou no outro dia. Onegócioéqueele foi preso
no meio do caminho.

••••••
O João Nunes, quando ele queria conseguir qualquer coisa, ele tinha

aquele jeitinho especial. Usava um macacão sujo, e quando o Presidente
chegava, ele edava um cafezinho para o Presidente ...echamegava ao Presiden-
te o que ele queria.

•••••••
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ÂNIMOS EXACERBADOS

fi E ra uma Assembléia diferente dessa de hoje em
que a gente quase não conhece ninguém mais."

Houve também algumas cenas de pugilato no Plenário da Casa. Embora
essas cenasdepugilatosejam comunsem todas asCasas Legislativas,devido
aoca lor das emoções, isso nunca constituiu traço característico da Assembléia
deMinas.

•••••••

Oarnbienteera muito agradável, mesmo com as posições extremadas dos
partidos o relacionamento pessoa Idos srs. Deputados era excelente.

Agora, quando havia divergências, ela descambava para a violência. No
período em que eu fui Deputado, assisti a dois tiroteios na Assembléia ... é,
havia tiroteios ...

Enós tivemos um primeiroepisód io, extremamente violento, envolvendo
os Deputados Luís Maranha e o Ernani Maia.

O Deputado Ernani Maia era porta-voz do pensamento do Lott e o
Maranha de]ânio. Teria, segundo o pensamento da época, havidoumacordo
entre o]ânioe os partidos que oapoiavam e o Ernani Maia exigia do Maranha
a exibição desse acordo ou protocolo de intenções e dizia: Há acordo. Não, não
há. Em torno desse episódio foi se formando uma opinião pública. O Ernani
falava: Ele tem que exibiresse protocolo, seele não exibir, vai apanhar! Para que
se tenha uma idéia até DomSerafim entrou na história na tentativa de desfazer
esse estado de exaltação. Chamou os dois, e parece que houve um entendimen-
to. No outro dia os jornais tinham desfeito, aquele lamentavel episódio ...mas,
em um ou dos dias, eles se encontraram, trocaram algumas palavras, e o Ernani,
muito impulsivo, com o chicote guardado sobo paletó, quis dar uma chicotada
no Maranha. O Luís Maranha desviou-se do golpe e, como era um pouco
gordo, teve dificuldades em retirar o revólver que ele trazia metido assim
dentro da calça. Ele levantou-se, caiu a cadeira em que estava sentado,

conseguiu, com dificuldade de sacar a arma e deu um só tiro. O Ernani, depois
de ter dado a chicotada, sacou da arma e veio na direção dele também. Alguns
tiros foram disparados mas não atiram, felizmente, ninguém. Sei que, no
resumo dos fatos, ocorreram dentro da Assembléia uns treze tirose, ninguém
ficou ferido.

•••••••

Naquela época, o Deputado Ernani Maia ia para aTV Itacolomie dizia que
seo Deputado Luís Maranha não se retratasse ele ia chicoteá-lo em Plenário, e
isso era dito diariamente. O Luís Maranha nãoseretratou,ecom essas ameaças
de chicote e tiros, o povo foi passando a comparecer à Assembléia, para assistir
às reuniões, porque queria ver o desenlace do fato.

Um dia, com a Assembléia superlotada,com as galerias completamente
tomadas, eu estava tranqüilamente sentado na minha mesa e lembro que
estava, para passar o tempo, lendo um livro policjal, "0 Meu Próprio
Assassinato", e entretido na leitura não percebi que faltavam cinco minutos
para a reunião. bmovimento era intenso, quando oDeputado Batista Miranda
me chamou'às pressas e disse: "Corra às galerias e avise ao Deputado Luis
Soares da Rocha que vai haver reunião, que vai haver tiroteio."

Então dei a volta, fui para os corredores e cheguei perto do Deputado. Ele
estava no corredor e cheguei perto dele e disse: "0 Presidente, ..." e não
consegui terminar porque começou o tiroteio.

Por incrível que pareça, disparad os dez tiros, nenhum deles acertou quem
quer que seja. Os feridos no acidente foram os que pularam da varanda da
Assembléia para o térreo; então, houve perna quebrada, fratura de braço, mas
ninguém foi ferido a bala.

•••••••

A questão do tiroteio foi o seguinte: Um dia, o Deputado Ernani Maia
entrou na sala da imprensa e declarou que um projeto dele que teria que ser
relatadopelo Deputado LuísMaranha, um pessedista,eque,seesse Deputado
relator não fosse a favorda proposição, ele daria uma chicotada na cara dele.

Ojornalista, que já naquele tempo gostava de ver um sanguezinho, vira
pergunta: "Vocêvai ounãovai bater no homem, como você declarou?". Foi lá
entãocobrardo Deputado o parecer. Issojá foi na Tamoios. O Maranha parecia
uma pessoa pací fica, pessoa que na tribuna nunca se exa Itava, ao con trá rio do
outro que sempre arrasava céus e mundo. Na hora que ele disse não, o
Deputado trabalhista, o Ernani Maia não teve outro jeito senão dar uma
chicotada. N~o sei se chegou a atingir o Maranha, porque na mesma hora ele,
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de.u o primeiro tiro. Mas ao tirar a arma do coldre, o primeiro tiro saiu para
baIxo.

No segundo tiro~ o Ernani já estava correndo, virando o corredor em
direção a saí~a. E o segundo tiro foi para valer. A bala ficou cravada na grade
durante mUlto tempo, durante o tempo que eu fiquei lá, pelo menos.

Até pouco tempo, estava lá no almoxarifado uma cadeira verde que levou
uma bala também. Certo é que o Deputado descarregou seis tiros e depois foi
lá pa~a a sala de Taquigrafia. Nessa hora do tiroteio, muitos Deputados saíram
rastejando entre as cadeiras e entrando para a sala da Taquigrafia.

O atirador~ntrouna nossa sala e, calmamente, de pé, descarregou todos
os cartuchos vaZIOSe recarregou de novo o revólver. Não sei se ele pensou que
o outro ia voltar armado.

O Ernani ficou uns três dias sem ir à Assembléia. O Maranha, no dia
seguinte já estava lá.

I••••••

Foram 33 tiros, e o chicote andando no ar ... a sorte é que não pegou uma
bala em ninguém ...

I••••••

Talvez até já tenhamos levantado isso, eu não me lembro exatamente
quando foi, parece .que~oinos anos 60,já no prédio da Rua Tamoios, portanto.
O Dep~tadoErnaru~alacomeça a cobrar do Deputado Luís Mat:anha, que era
da ~eglão ~e Leopoldma, as provas de que não existiria um protocolo secreto
de mtençoes entre a çorrente que Luís Maranha representava dentro do PSD
-Luís Maranha era um dissidente na época -e aUDN de Magalhães Pinto, para
derrubar Tancredo Neves e eleger Magalhães Pinto.

Maranha negava a existência desse protocolo, Ernani Maia exigiu que ele
apresentasse a prova. E foi naquele crescendo, próprio da maneira de ser dele,
e toda ~ez que abordava o assunto, ele se inflamava e avançava. Até que, um
certo dIa, ele falou: "Eu vou dar ao Deputado Luís Maranha" - nesse dia
Maranha não estava no Plenário - "eu vou dar um prazo de "x" dias para o
D~putado Luís Maranha apresentar a prova. Se não apresentar, eu vou dar
chlco~adas no Deputado Luís Maranha, porque homem que procede desta
~anelra.não merece outra coisa senão chicotadas." Os jornais explodiram no
dIa segumte.
. A imprensa interroga, entrevista o Deputado Luís Maranha: "0senhor

V~lapresentar as provas, Deputado?" O dia já estava se aproximando, seria no
dIa seguinte ou daí J\ três dias. "Eu falei que não existe isso, eu não vou
apresentar prova, não ..."

Nodia aprazado,osnervosde todasaspessoasna Casa estavam à florda
pele. Nos bastidores, que é onde está o pior, manobrou-se no sentido de não
haverquórum para a abertura dos trabalhos da reunião ordinária: Euera,na
época, oredatorda ata, trabalhava no Plenário. Então, eu assisti aos episódios
todos que aconteceram no Plenário, porque aquele palco ali era local privilegi-
ado. O Luís Maranha, sentado, não podia faltar, nãoé? Ele se sentava no fundo
do Plenário, junto ao corredor central, na última cadeira à esquerda de quem
olhava da mesa para o Plenário. OWaldomiro Lobo, que estava presente, mas
com a intenção de tentarevitaropior,estava sentado onde costumava sentar-
se sempre, na cadeira ao lado do Maranha, mas do outro lado do corredor
centra I,à direita.

Atrás do Plenário havia uma grade ba ixinha, de madeira. As galerias não
existiam, opovo se aglomerava lá atrás. Naqueledia,nãohavia lugarnem para
uma mosca, estava tudo lotado. Havia também, ao longo das paredes laterais,
noprédio, no segundo andar, um corredorfininho,onde mal dava para se ver
umas cadeiras e uma passagem para as pessoas que iam lá: era a galeria. A
galeria era aquilo. Ali atrás, onde não havia cadeiras, as pessoas ficavam em pé,
em cima, dos lados. Aquele corredor compridinho assim era uma varanda.
Tudo lotado. O Ernani Maiachega: "Boa tarde." Senão me falha a memória,
não havia mais ninguém, talvez oMário Hugo Ladeira. De Deputado não havia
mais nenhum.

Chegaram os taquígrafos ... O pessoal de serviço estava todo lá, todo
mundo lá, Deputados, havia lá cinco ou seis ... Essesdoiseu me lembrodeque
estavam lá, não me lembro de quem estava na Presidência ...Estava sentado ali
para dizer que não havia quórum, coisa e tal... O Ernani Maia chegou: "Boa
tarde, boa tarde ..." Chegou onde nós estávamos, com a lista de presença,
desceu empinadinho a escada e foi andando devagarinho em direção ao Luís
Maranha, pelo corredor central. Quando ele chegou ao lado da cadeira do
Maranha, nós, que estávamos na mesa, vimos o seguinte ... uma conversazi-
nha ... o Maranha olhando para eleedando um meio sorriso,eeledando uma
volta como se viesse voltando para o Plenário, em seguida, enfiou a mão no
paletó, tirou um chicote gaúcho, daqueles compridos, queestavam enrolados
em voltadocorpo. Ejá virou chicoteando oMaranha, mas aquele chicote tem
que saber usar. Aquilo caiu sobre oMaranha como se fosse assim uma tira de
pano. Eo Maranha, no reflexo, arrastou a cadeira para trásedeu aquele salto
para a direita, no chão, já tirando o revólvere disparando.

Maseunãoseiseoprimeiro tiro foi para valer, talvez tenha sido, mas não
acertou. O Ernani Maia, quando viu que era revólver, disparou numa correria
pelo corredor afora, em direção à Mesa, escondendo-se atrás da primeira
bancada da direita. OMaranha,de lá, deu mais uns dois tiros, um ou dois tiros,
inclusive alguns acertaram na bancada. O Ernani Maia aproveitouecorreu para
uma portazinha que a gente tinha atrás, à direita da mesa, e desceu por uma
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escada de madeira do ladode fora doprédioque ia darnoestacionamentoda
Assembléia. Dali, dizem que ele correu pela rua afora e foi para o Diretório
Municipal do PTB, que era ali na Rua Espírito Santo, um ou dois quarteirões
acima. Bem,doladode lá,depoisnósouvimosa narrativa do Walqomiro Lobo,
queestavél sentadoao lado doMaranha e que nada pode fazer,depoisqueele
começoua atirar. OWaldomiro Lobo dissequeo Ernani perguntou: "OSenhor
trouxe as provas que eu pedi?" O Maranha olhou para ele e disse: "Não ..." e
deu um sorrisinho. "Pois muito bem ..." e sacou do chicote para dar uma
chicotada nele.

Agora, interessante foram alguns lancesquea gente pode observa rdentro
da própria Assembléia. Foi uma correria, pânico generalizado, a multidão que
se encontrava ali, aglomerada ali atrás, correu por uma passagem, que dava
atrás, para uma varanda no segundo andar.

A porta foi derrubada pela multidão, metade do povo, desembocou para
a varanda, uns saltaram lá embaixo, outros passaram pela janela que dava para
a sala das Comissões e pularam dentro da sala. Um tumulto, as cadeiras de
madeira que ficavam ali naquela passagem, que dava para a varanda foram
destroçadas. E,depois que acabou tudo, que o povo deixou o préd io, a gente
olhava e tinha a impressãodequeuma manada deelefantestinha passado por
ali!

Luís Maranha, com o revólver na mão, a gravata afrouchada, a camisa
desabotoada, ofegante na cadeira, e o jorna lista Bandeira, em pé, ao lado dele,
dizendo assim: "Que coisa, heim ...Maranha ..."

- "Pois é, o tiro foi preciso ... "
Dizem que alguém, nas galerias, lá atrás,andouatirandono Luís Mara-

nha, quer dizer, houve tiros por trás e, se não me engano, o Waldomiro Lobo
testemunhava isso, p.ois quase foi atingido.

I••••••

Houve também a briga do Deputado Luís Maranha no plenário. A do tiro.
O Ernani Maia falou que ia dar uma chicotada no Luís Maranha. E realmente
ele trouxe o chicote, maso LuÍsMaranha era muito bravoe acabou dando um
tiro lá.

Eu trabalhava noGabinetedo Presidente, na Rua Tamoios, E,quandoeu
estava lá, sentada, veio um homem de todoo tamanhoe se escondeu debaixo
de minha mesa, dizendo: "ó, dona, vem cá, dona,esconde aqui, que vem tiro
aí, de todo lado. O negócio lá em cima está é fervendo." Sabe, eu achei graça
demaisno homem.

E, era muito comum a gente enfrentar as correrias, as brigas, com as
sessões sendo suspensas.

I •••••

No meu gabinete era assim. Os Deputados que tinham arma - não eram
todos, não-eles guardavam os revólveres na minha gaveta. Eeu não tinha nem
coragem de pôr a mão lá ... Eu quase morria de medo ...

•••••
Um outro episódio de tiro que eu presenciei foi entre o Deputado Daniel

de Barros e o Deputado Waldomiro Lobo, anos depois. Waldomiro Lobo,
aparteando o Daniel de Barros, disse alguma coisa mais pesada. Era um
período pré-eleitoral, e os dois eram ad versá rios. O Daniel de Barros saca um
revólver de dentro do paletó e aponta. Foi aquele frio na espinha, oWaldomiro
estremeceu e viu que não podia correr para lado nenhum, por isso ficou
parado. oDaniel apontou para opeito do Waldomiroe foram alguns segundos
eletrizantes, de parar a respiração de todo mundo, abaixou o.revólverpara o
chãoedeu tffi1.tiro no carpete. OWaldomiro imaginou que o Daniel não tinha
coragem para atirar, pega o paletó e grita: "Atira!" e abre o paletó. "Atira!" ...
O Daniel apontou o revólver para opei.todele outra vez, oWaldomiro ficameio
paralisado e, novamente, o Daniel... pam ... atira no chão. Foi o bastante para a
turma do "deixa-disso" subir a escada, pegar o Daniel de Barros e segurar o
revólver. O Waldomiro, aproveitando o ensejo, continuou a xingar: "Seu
covarde, atira! Atira!." Aí, eles pegaram oWaldomiroe o levaram para fora do
Plenário.

O Daniel de Barros não matou o Waldomiro porque não quis.

••••••
O outro, que ia levar um tiro e não levou, foi oWaldomiro Lobo. Homef)1

irrequieto, ele tratava da vida dele, cuidava dos tuberculosos aqui da capital,
ele era de pouco papo com a gente, embora fosse do meu partido. Sei que ele
andou ameaçando muito o Daniel.

Daniel era um homem fino, pouco homens do tipo dele entra ram nessa
casa. Homem direito, correto, bacharel em Direito, fazendeiro. Uma dama o
Daniel e, o Waldomiro vivia provocando o Daniel, xingava, passava no
corredor no centro, chegava no ouvido dele e falava seu isso, seu aquilo.
Provocou o Daniel até onde o Daniel não podia mais aguentar, até que o Daniel
falou com ele: ''Você para com isso, eu já não suporto mais. Se você voltar ame
provocar vou te bater na cara."

Até que chegou num dia, num jornal, o Daniel deu a entrevista dizendo
que se ele ameaçasse iria matar oWaldomiro.
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Todo mundo estava na expecta tiva, quando o Presidente deua palavra ao
Daniel. Daniel subiu na tribuna, e começou o discurso dele quando Waldomiro
grita lá de trás: "Vou te quebrar a cara agora." Não podia haver isso na
Assembléia. Waldomfro caminhou em direção ao Daniel que falou: "Não vem
não. Não chega não, se você chegar eu atiro." OWaldomiro tirou opale~ó, tir~u
a gravata e falou: "Atira se você é homem", e caminhou para o Damel. AIO
Daniel deu o primeiro tiro no pé dele. Caminhou e, o Daniel deu o segundo.
Três tiros. Foi um mal estar tremendo depois ...

•••••••
Um outro episódio teve como personagens os Deputados Waldomiro

Loboe Daniel de Barros, ambosda mesma bancada. OWaldomiro Lobo teve
um desentendimento com o Daniel de Barros, que se encontrava na tribuna.
Saíude seu lugar, encaminhou-se para onde estava o orador, com a int~nção
firme de agredir o Daniel, que na ocasião, encontrava-se armado. Damel ~e
Barros sacou do revólver e deu um tiro, mas o tiro foi para o teto, acho que nao
foi para acertar. Aconteceu o pânico. Waldomiro pedi~ ao Pr~sidente d.a
Assembléia, Deputado LevySouza e Silva, deputado mUlto coraJoso, pro~l-
dências. Então oLevy saiu da Mesa e foi à tribuna para tomar a arma do Daruel.
Daniel replicou: Eu não posso entregar a arma, porque se eu entregar, eu.vou
ser agredido. Não, respondeu o Presidente, na minha mão essa arma fpnaona
e eu não erro o alvo e na sua mão está sujeito a você alcançar quem você não
deseja. Com isso o episódio fechou.

••••••
oJosé Alcino, então, meteu a mão na cintl!ra e tirou o revólver, mas o

revólver ba teu na mesa e caiu no chão. Não chegou a ser acionado, a gargalhada
foi geral e a turma do deixa-disso concluiu, terminando com o incidente que
poderia ter conseqüências desagra dáveis.

••••••
Havia também uma briga tremenda do AlvaroSallescom outro Deputa-

do. Era também uma rixa antiga,eeles já andavam armados com amão em cima
do revólver o dia inteiro. Porisso, os funcionários de lá corriam muito. Naquele
nosso tempo, nós tivemos muitas correrias dentro da Assembléia ...

•••••

Os revólveres todos eram guardados dentro da minha gaveta. Euquase
morria de medo ...

•••••••
Eu me lembro também muito de um eleitor do nosso querido Governador

Hélio Garcia. Ele chegou lá na sala, trazendo um amarrado de galinhas, uma
porção de frangos, galinhas, tudo amarrado, pendurado. Ele botou aqueles
bichos debaixo da minha mesa e disse: "Isso aqui é para o Dr. Hélio."

Então eu fui até o Dr. Hélio e disse: "Olha Dr. Hélio, o seu elei tor trouxe
para o senhor essas galinhas." .

Ele ficou muito bravo e disse: "Leva essas galinhas ejoga fora ou dá para
os outros. Eunão quero isso lá em casa, não. AMargarida me mata se eu chegar
com essas galinhas lá." Aí eu peguei e distribui os frangos entre nós. Cada um
ficou com um. Havia muito dessas coisas, leite, queijo, laranja ....

••••••
Naquelas sessões noturnas, já tarde da noite, perto de terminar, o

Deputado Hélio Garcia falava com oCelso, o Condezão: "Celso, vai comprar
uma pizza, queeu vou levar para a Margarida."

O Celso saía correndo. Só tinha um lugar que vendia pizza aqui - não é
como hoje -e trazia uma pizza para ele e amulher dele, e outra para oDeputado
HélioGarcia.

Um dia o Dr. Hélio disse para mim: "Estou achando essas pizzas muito
caras ... eu acho que o Celso está me comendo uma pizza também." (

E, toda noite ele buscava uma pizza para a mulher dele e outra para a
Margarida ...

•••••••
Na Rua Tamoioseu diariamente, vinha reclamando com o Deputado João

Navarro, que era o 1o-Secretário: "Deputado, está entrando muito bêbado lá
na minha sala." Porque sea polícia perseguisse os bicheiros,elesentravamna
Assembléia; se era bêbado, entrava na Assembléia; qualquer um entrava na
Assembléia. Um dia, eu estava na minha sala, depois que já havia reclamado
como Deputado }oãoNavarro:e, de repente, entrou em bêbadocaindoe veio
em cima da minha mesa, pedindo dinheiro.

Eu o peguei pelo braço e disse: "Você vai lá, na úl tima porta: en.tra,.mas
você não pára não. Entra lá direto que aquele homem está dlstnbumdo
dinheiro. "
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Era a sala do lO-Secretário, Deputado João Navarro, que estava em
reunião com alguns Deputados Federais. Obêbado entrou caindo dentro da
sala dele,eo João Navarro saiu de lá esbravejando com os seguranças da Casa,
que eram poucos na época. Disse que ia exonerar a segurança, os porteiros, e
todo mundo ...

I•••••

Um homem muito bom, o Df. Bonifácio Andrada, o Andrad inha, muito
culto. Trabalhei com ele muitos anos na liderança do Governo. Seagente fizesse
urna pergunta a ele, ele da va urna aula. Um homem que passou anos e anos na
sala, ninguém nunca viu o Andradinha de cara fechada ou mal-humorado.
Anose anos do mesmo jeito. Sempredandoasrisadas. Ele era muito esperto,
sabe? Sechegava uma pessoaeelenãosabia o nome, elejá fazia um movimento
com o pé, dando sinal para que eu escrevesse no papel o nome da pessoa. Eu
já sabia o que ele estava querendo. Era muito engraçado, naquele tempo ...

'..•..,

Palácio da Inconfidência,
atual sede do Poder Legislativo
do Estado de Minas Gerais

A Casa do Povo

79



A Casa do Popo
5

OSANOS 70-AMUDANÇAPARA
OPALÁCIODA INCONFIDÊNCIA

"Ah ... Eu não tenhoconsideroção não ...Tudo oque eu tenhoéesseordor,
esse sentimento profundo de respeito, de amor pelo Instituição, não fosse por
mais nada, seria porque me deu condiçõesde sobreviver até hoje."

•••••••

É preciso registrarquenós viemos poro o prédio novoda Assembléia no
momento mais sombrio do movimento militar. aquele tempo o Poder
Legislativo realmente não significava nada,ou melhor, significava muito pouco
naordem das coisas. A maiorparteda populaçãode Belo Horizontenãosabia
onde ficava a Assembléia.

• ••••••

Posteriormente, quando houve o incênd ia,era Presidenteda Assembléia,
o falecidoSenador José Augusto Ferreira Filho,que por muitosanos presid il,l
esta Casaecom quem trabalhei também nessa época, não me lembro secamo
Assessorda Presidência oucomo DiretordasComissões. O então Deputado
José Augusto era um pouco temeroso de levar avante aquela idéia, já muito
presente na época, de quea Assembléia necessitava ter um espaço adequado
para funcionar. Eu me lembrodeque havia muita resistência do DeputadoJosé
Augusto, porque naquela época havia uma certa modéstia dos Governadores
de Estado, apesar das muitas críticas, algumas delas até fundadas, que se
faziam, por exemplo, ao Governador Bened ito Yaladarese a outros por aí.

••••••
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_ ,Eu me lembro muito do Setenta e Dois, do Dr. Caio Mário Paraguassu,
naoe?Quandoestava na véspera de nós mudarmos para oprédio novo, ele foi
lá no Gabinete e falou comigo assim: Pois é, agora nós vamos nos mudarpara
o préd io novo e predsamos fazer uma reforma nessas funcionárias velhas. Lá
nós só vamos admitir funcionárias novas e bonitas ... falei... Tudo bem, Dr.
Cai.o... tu~o bem ... então é assim que o senhor. fala com as funcionárias
antigas ....E, lá nóssó vamos admitir funcionárias novas e bonitas. Coitado, eu
acho que ele não chegou nem a ver a mudança, porque uns oito ou dez dias
depois ele morreu.

•••••

A solução para a construção da sede própria do Poder só foi encaminhada
ao te~po d? Presidente Francisco de Castro Pires, com a aquisição do terreno
da UnIversIdade Federal de MinasGerais aqui, no Santo Agostinho. Efetiva-
mente, as obras de construção da sede do Poder aconteceram durante a
Presidência do Deputado Walton Goulart.

Coisa curiosa, e que pouca gente sabe, é que oedital de concorrência para .
a ~onstrução do "Palácio Tiradentes", precedeu um estudo elaborado pelos
Dlretorese altos funcionários da Secretaria da Assembléia Legislativa,coman-
d~dos na época p~r outra figura que nos deixou uma lembrança muito boa, que
fOIoJosé de MedeuosChaves,nosso Diretor-Geral durante sete anos,suceden-
do a José de Oliveira Costa. .
. Foi feito, então, um estudo meticuloso dasnecessidades, dasconveniên-
Clas e da futura utilização dos espaços a serem construídos. Ganhou a
concorrência uma firma paulista, e dois arquitetos, jovens ainda, o Ricardo
Cohen e o P~ul! cujo sobrenome não me lembro agora, prepararam o projeto
de construçao. Parece-me que, inicialmente, a comissão examinadora dos
p~ojetos, formada pelo Presidente do Instituto dos Arquitetos e professores,
nao aprovou nenhuma das propostas apresentadas, então foi feito um segundo
estudo, uma segunda concorrência.

A Administração da Casa teve o cuidado de não entregar simplesmente
a cons truçã o da obra aos arqui tetos pa ra que eles preparassem, ma is ou menos
ao ,se.ualvedrio, o pr,oj.eto.Posteriormente, é claro, quando da ocupação do
pred lO,h_ouveuma sene de problemas, e a pressa na instalação fez com que os
layo~ts nao fossem observados e, enfim, o projeto não pôde dar os resultados
prevIstos.
. .H,o~veproblemas muito sérios de recursos para a construção do prédio,

cUJo~nIClosedeu,senão me engano,no Governo Magalhães Pinto. O grande
obstaculo que se apresentou na época foi que o Estado não dispunha de
recursos para a cobertura das despesas da construção.

Faço questão aqui de ressaltar o papel que teve o então Deputado Jorge
Carone nesse episódio. CaroRe tinha idéias boas e teve iniciativas muito
interessantes aqui, na Assembléia. Por inspiração dele, foi preparado um
projeto de redistribuição dos lucros da Loteria do Estado de Minas Gerais,
dispondo que uma parte desses lucros seria aplicada na construção do
Mineirão, outra parte não me lembro mais em quê, euma parte seria destinada
à construção doedifído da Assembléia Legislativa. Lembro-memuito bem de
que, quando o Deputado JorgeCarone me procurou para redigir esse projeto,
eu lhe disse: "Deputado, nós temos necessidade de que se construa o prédio
da Assembléia agora. Afirmam por aí que não há recursos, mas, se o senhor
está preocupado em apresentar um projeto de lei para aplicação mais racional
dos recursos da.Loteria do Estado, ponha aí uma parte para a construção do
prédio da Assembléia Legislativa." Eele realmente pôs, a Assembléia aprovou
e, com isso, criou-se uma situação de fato para o Governador do Estado.

Era presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais, na época, o Cecílio
Fagundes. Lembro-me de que ele teve uma posição muito simpática ao caso,
muito favorável, e isso ajudou a propiciar condições pata que o prédio fosse
construído.

A Assembléia, ao tempo da Presidência Walton Goulart, tomou a si o
encargo da construção e criou uma comissão de Deputados, para coordená-la,
e uma comissão de fundonários da Casa, para realizar o trabalho que se fizesse
necessário. Com isso, conseguiu-se construir o prédio com grande economia,
num processo liso, sobre o qual nunca se levantou qualquer dúvida ou
suspeita, sem embargo dos grandes, vultosos recursos envolvidos na época.

Acentuo aqui que a coordena.ção dos trabalhos dos funcionários foi
entregue ao nosso companheiro Vinídus Marcos de Oliveira, que prestou um
grande serviço ao Poder Legislativo. O engenheiro que acompanhou a obra foi
o nosso companheiro Benedito Júlio Valadares. O Luís Gonzaga, marido da
Mariinha, nossa grande e querida companheira de tantos anos nesta Casa, foi
também um dos funcionários que se empenharam na construção e levaram
adiante, com muito êxito, essa tarefa. Lembro-me de que, por várias vezes, o
Vinícius e outros colegas nossos, da comissão de construção do Palácio da
Inconfidência, foram ao Paraná comprar madeira. Eles iam diretamente aos
locais e compravam mais barato, saindo-semuito bem da incumbência que lhes
fora dada.

O serviço público, de um modo geral, neste País, era considerado um bico,
mas aqui, neste Poder, muito cedo nasceu o espírito profissionalizante do
servidorpúblico.Opessoal se dedicava integralmente ao desempenho de suas
tarefas e, mesmo alguns que tinham outras atividades externas, davam
prioridade total ao seu trabalho na Assembléia.
. Com isso, vocês me perdoem a falta de modéstia, pôde-se formar um

quadro de pessoal extremamente dedicado ao Poder.
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Lembro-me de que, certa feita, eu era Diretor-Geral e fui interpelado por
um dos membros da Mesa, a respeito da posição do funcionalismo em relação
do Poder. Tive, então, a ousadia, que a minha juventude permitia de dizer a
ele:. "Olhe, Deputado, ninguém defende mais este Poder do que ;ós, funcio-
ná~Io~,que o ~azemos tanto quanto o senhor." Fui apoiado, nessa atitude, pelo
propno PresIdente.

E~ta ligação com o Poder Legislativo, no meu caso particular, permanece
até hOJe.Eu me prendi, eu me amarrei aqui. Penso que, na hora em que eu
puxar o laço dessa amarração, vou continuar preso aqui, da mesma maneira.

••••••
O Jo~geVar?"as~ra um grande amigo meu. Ele lutou muito para levantar

este prédIo aqUI, cUJaconstrução o Magalhães iniciou. Magalhães era um
~o~em at~ante. Nós está vamos lá na Tamoios, lugar muito acanhado, muito
tírmdo,chelO de anexos Agora aAssembléia está toda centralizada. O PSDtinha
no~e Deputadose só duas secretárias. Duas secretárias para atender os nove.
HOJe,um Deputado tem umas duas salas, ainda tem cinco seis sete funcioná-. ' ,
nos, não tem ...?

••••••
.... Porque os discursos e as proposições que a gente apresenta ficam, mas

aquIlo que se passa nos bastidores do Poder, se a gente não Conversar, não
gravar, não registrar, se perde no tempo.

••••••
No convívio você já sabe que a mudança de lá para cá significou o

afastamento quase que total dos próprios funcionários uns com os outros.

•••••

6

OS ANOS 80 - OS C~MINHOS DA REDEMOCRATIZAÇÃO E
A CONSTITUIÇAO MINEIRA DA PRIMAVERA DE 89.

Pela primeirà 'l'ez, depois de 21 anos, opoder civil retornava ao comando da vida
política. Obtendo 480 '{lO tos contra 180, dados ao Deputado Paulo Maluf, Tancredo
Neves foi eleito para a Presidência da República. Com adoença do Presidente eleito, José
Samey,o Vice,assumenodÜ115demarço. No dia 21 de abril, Tancredo Neves morria,
sem realizar o sonlzo de subir a rampa do Palácio do Planalto. Sob um clima deforte
comoção popu lar, iniciava-se ogoverno do Presidente José Sa rney. Éaépoca marcada
pelos planos de estabilização econômica - com destaque para o Plano Cruzado número
1,que provocou grande impacto no País. As tentativas de estabilização não dão certo,
e ogoverno se encerra ria com a crise econômica agravada.

No dia 18.09.87, a Comissão Preparatória dos Traballzos da IV Assembléia
Constituinte do Estado de Minas Gerais dava início aos seus traballlOs. A instalação
ocorreu em virtude do disposto no Art. 11, Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República Federa tiva do Brasil de 1988.

"Art. 11 - Cada Assembléia Legislativa, com poderes constituintes elaborará a
Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição
Federa1,obedecidos os princípios desta. "

Em 21 de setembro de 1989,foi promulgada a Carta Mineira, tendo sido Minas
Gerais oprimeiro Estado da Federação a ter a sua nova Constituição.

Nos anos de 1987 e 1988,a atenção do País estivera voltada para os traballlOsda
Constituinte Federal, que elaborou uma constituição avançada noque tangeaos direitos
sociais e individuais. Sob a égide da nova Constituição Federal, os Estados puderam
elaborar Constituições sintonizadas com o novo momento político.

Na área internaciona I,omundo começava a passar por importan fes transforma-
ções.Nos Estados Unidos, encerrava-se o segundo mandato de Rona ld Reagan na Casa
Branca, eassumÜ1 George Buslz, consolidando uma época de prestígio republicano. Na
União Soviética, Gorbacllov gan/lQva projeção internacional, masas reformas políticas
eeconâmicasdesencadeadasporele acabariam por levar àexteinçãoda a União Soviética,
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pondo fim ao seu governo. A queda do mu rode Berlim ea derrocada do comunismo no
Leste Europeu surgirão como ímportan tes desdobramentos nas mudanças que abalam
omundo.

Corriam os tempos da nova ordem mundial, liderada pelos Estados Unidos, que,
com a implosão cfuUnião Soviética, emergem como a única grande potênda do planeta.
Esta tendência acentua-se mais ainda, após a Guerra do Golfo, em que os norte-
americanos coordenam aação armada contra o lraque.

No dia 18de dezembro de 89, realiza-se o 2° turno das eleições presidenciais,eo
Ex-Governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, torna-se o 36° Presidente da
República, o primeiro eleito pelo voto direto, após a redemocratização. O mundo não
esconde a sua admiração pela juventude do novo líder brasileiro.

O projeto demodernização que ogoverno brasileiro tenta implementar segue uma
orientação de cun/zo liberal, com aprivatização de empresas estatais ea desregula men-
tação cfueconomia.

DenúncÚls crescentes de irregu laridades na administração pública federa 1acaba-
~am por levar à formação, no âmbito do Congresso Nacional, de uma Comissão
Parlamentarde Inquérito, cujo relatóriofina1, desfavorável ao Presidente, determinou
o seu afastamento temporário, assumindo, em caráter interino, o Vice-Presidente,
Itamar Franco.

O Presidente em exercício substitui todo o ministério e muda o enfoque político,
voltando-se ogoverno para as áreas sociais.

Na cena mundÚll,ofato mais importanteéa eleiçãodo democra ta Bill Clinton para
a Presidência dos E.U.A., derrotando o Presidente George Bus/z e pondo fim à era
republicana. Clinton prometemucfuroenfoque ultra-liberal de Bus/z e retomar políticas
de cun/zo social.

" ...Daí para cá, você sabe o que ocorreu. Nós tivemos
um grande momento de retomada da democracia ... 11

AAssembléia, na realidade,éo Poder,éo Poder por excelência ;éo mais
político dos poderes. Ela representa, efetivamente, as aspirações dopovo,é o
reflexo da sociedade, a síntese da sociedade. Você não pode fazer uma
Assembléia deprivilegiados intelectuais, porque esta ria caindo no nazi-fascis-
mo. Dizem: É preciso que o eleitor escolha o melhor, mas, não, não é preciso
que escolha o melhor, não. É preciso que escolha o homem, a pessoa que ele
queira escolher, porque está fazendo uma Assembléia dele ...

,..•..,

Olha como são as coisas ...No período militaraqueles representantes do
Exército, que, com suas vindas à Casa, com suas imposições, tinha ma trapa lha-
dooandamentodasatividadesdo Poder, tirandoassuasprerrogativas, viram-
se obrigados, em um dado momento, no início da reabertura democrática, a
reconhecerem a legitimidade do Poder Legislativo.

Foi com uma satisfação enorme que eu vi, um determinadoGeneral,dono
de uma certa antipatia com a minha pessoa, levado, em uma solenidade, a
prestar continência ao Poder, ante a minha pessoa, que o representava, na
qualidade de Presidente.

I •••••

Outra coisa que quero assinalar aqui é que o plano de assistência, que
todos conhecem bem e que é um grande plano, teve o seu início, o seu
nascedouro, exatamente nesse grupo de 1947, na gestão do José Medeiros
Chaves. Oplanosurgiu da preocupação com oproblema da assistência médica,
hospitalar, etc. aos funcionários da Casa. LembroagoraoSamuel Rocha Barros,
o José Cambraia e tantos outros ...

,..•...
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Quando João Navarro era Presidente da Assembléia, realizou-se uma
votação secreta para a escolha do nome para um determinadocargo. Então, um
partido político, que eu não me lembro bem qual seja, designou um Deputado
para fiscalizar os demais membros da bancada, para ver se eJes estavam
votandodeacordocom a orientação dopartido. A sessão secreta se realiza só
com Deputados e, em um determinado momento, o João Navarro, da Presi-
dência, olhou e percebeu que esse Deputado estava olhando a cédula do
companheiro. Elebateuedisse: Nãoadmito isso,aquia liberdadedevotação
tem que ser garantida. Eu não prossigo nessa votação, vou declará-la nula se
nãosepuserparadeiroao fato. Euconvidoo Deputado Fulano deTal,queestá
exercendo a funçãodefiscal,para deixaras proximidadesda urna,eeleacabou
sendoatendido.

•••••••

Nós tínhamos quatro ministros em Brasília, naquela época do Governo
Francelino. O AurelianoChaves, o Ibrahim Abi-Ackel,o Dr. Eliseu Resendee
o Dr.JoãoCamilo Penna,quatro mineiros ilustres, prestando os mais relevan-
tes serviços a Minas Gera is. Eu pensei: vou prestar uma homenagem a um por
um, um por um ... Cada mês eu vou trazer um aqui. O primeiro com quem eu
falei foi o Ibrahim, que é um colega nosso, velho amigo. Mas, na véspera, o
lbrahim tocou para mim: Não vou mais não. Não vai o quê? Não vou mais aí
receber essa homenagem que vocês estão preparando para mim. Você não
pode fazer isso, está tudo pronto, o Poder Jud iciário está aqui, oGovernador
do Estado vai te oferecer um almoço,eopovojá está aquiem BH. Ah,nãovou
não ...Enãodeu muita explicação, não deu muHopapo. Cheguei a preparar um
anúncio para colocar no Estado de Minas, em primeira página, que tinha sido
adiada a homenagem ao Ministro lbrahi m Abi-AckeI. Liguei pa ra oGoverna-
dor: Governador, deu-se esse fato, e relatei o ocorrido. OGovernador disse:
Masnãoépossível,issonãopodeser. Mas está havendo. Vem para cá. Eu fui.
De lá ele ligou para o Ibrahim, tiveram uma conversa de maisde uma hora,e
oGovernadorconvenceu o Ibrahim a vir. Fui esperá-lo no Aeroporto, agora,
na hora que ele chegou na ponta daquela praça, ele viu isso aqu icheio de gente,
era um mardegente. Ele, impressionado falou:João Navarro,olha sóoque me
arrumaram. São os seus eleitores, Ministro. Sãoosamigosde MinasGeraisque
querem prestaressahomenagem aqui aosenhor. Equasequevocênãovinha.
Foi um sucesso o discurso dele. Depois veio o Dr. Aureliano, e repetiu-se o
sucesso; veioo Dr. Eliseu,que fez para nósobrase mais obras, inclusive o nosso
Aeroporto de Confins, e, por último, o Dr. João Camilo Penna, que também
recebeu a sua merecida homenagem. Encerrei, aqui, com um Seminário, cujo
convidad o de honra foi o falecido Senad orTancred o Neves. Ele veio aqui, e eu
enchi a Assembléia de estudantes. Eu pensei: Quero ver até onde vai a

sabedoria desse homem ... Estudante é danado pa ra fazer pergunta. Mas, ele
saiu daqui consagrado. Sem dúvida, foi o melhor seminário que nós tivemos
nessa Casa ...

•••••••

Quando inauguramos o serviço odontológico, os servidores da Casa
estavam lá. Faltou um padre, um padrepara benzeras novas obras. Vide longe
o Deputado Jésus Trindade Barreto,supercéltólico, talvezo maiscatólicoque
há por aqui. Falei: Vem cá,Jésus. Ele veio. Vamos rezar urna ave-maria para
ina ugura r o que nós fizemos.

•••••••
Convidamos o Presidente do Senado, Senador Luís Vi(ln(l Filho, PClf(l

inaugurar PRODASEN lá noSE, nocantão, perto das telefonistas. Muito bem,
foi feito aqui um projeto, e o Senado da Repúbl iC(lP(lSSOll(lnos (l\imentClfde
todos os informes que se quer na vida. Hoje, o Deputado, se quiser qua Iquer .
informação a respeito de qualquer assunto, vai ali, apert(l mei(ld úzi(l de botões
e vem tudo para nós, na hora.

•••••••
Deixei aqui na Assembléia grandesamigos da ép()((l,comp(lnheiros até

hoje,eoutrosnovos,queentraram depois de mim,com quem também travei
amizade. Aliás,a Assembléia tem uma força mágica qualquerque une muito
as pessoas. É um negócio assim meiocachClça ...

Toda a minha vida profissional, com exceção de (l\guns intervalos de
afastamento para servirem outrasáreasdo Estado, tr~nscorreu aqui dentro.
Costumo dizer que tenho aqui um ponto de apoio, um ponto do qual parto
para fazer alguma coisa lá fora, mas sempre me prepClfando para voltClf. A
Assembléia para mim significa muito, porque aqui passei a melhor parte da
minha vida.

•••••••
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CONCLUSÃO

7

AMODERNIDADE INSTALADA

"Há um esforço de modernização na Assembléia de Minas, queeu acho
fundamental."

•••••••

Esse projeto tem oobjetivode humanizara história do Poder Legislativo,
apresentá-Ia pelo seu ângulo humano. Para nós, os servidores permanentes,
aqueles que aqui estão não precisa m esta r há 35,36,37 anos, como eu, mas há
20e tantos 20, como vocês. Reveste-se, naturalmente, de uma grande impor-
tância para nós, que vivemos aqui os melhores anos de nossa existência,
exatamente porque, vivendo há tanto tempoa intimidadeda instituição, esta
acabou-se transformando em um prolongamento de nossa própria casa. Os
nossos colegas acabam setransformandoem extensãoda nossa própria família.
Então, é natural que nós vejamos este projeto, que busca a humanização da
história do Poder Legisla tivo, como um ped aço de nós mesmos. Por isso pa ra
nós ele é muito importante.

••••••
Depois, porexemplo,queeusaíe me aposentei, voltei ao Gabinete, mas

nãoera maisaqueleGabinete. Nunca, muitodiferente, totalmente diferente ...
Eu, toda a vida trabalhei e despachei diretamente com o Presidente, ao lado
dele,sempreali,ao lado dele. Mas, voltando à Assembléia,depoisqueeu me
aposentei, em umasolenidadeaí,de ...aquela ...aquela que concedeu a medalha
do Mérito Funcional, então me dei conta de como as coisas vão mudando ...
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••••••
o Poder Legislativo, mesmoca penga, mesmo lá embaixo, meio no fundo

do poço, deve ser respeitado, porque a grandeza do estado moderno reside
nele, porquenãoéclassista, nãoécoorporativoeporqueé o Poderefetivamen-
te, que reflete o povoem todasas suasgrandezaseem todasas suas misérias
e isso é que é bonito no Poder.

,..•..
Esses depoimentos vão fixara história autêntica do Legislativo ...

•••••
Posso observa r, de início, lembrando aqui uma resposta que dei há algum

tempo, quando me perguntaram a respeito da criaçãoda Escola do Legislativo,
quea Assembléia sempre foi para mim uma escola. Aqui aprendi muito, nos
aspectos mais variadosda minha vida. Tivecontatos muitobons,com figuras
muito expressivas da vida política do Estado, e esses contatos foram-se
aprofundando àmedida queo tempo passava equeeu ia ocupando cargos
de maior relevo no quadro de pessoal da Casa.

•••••••
Voltandoaoponto inicial,quandofalava sobre a importância da Escola do

Legislativo, gostaria dedizerquea Assembléia para mim foi uma escola não
apenas em decorrência do relacionamentoque tive com essas figuras represen-
tativasdoquadropolítico mineiroda época, mas também doconvíviocom os
meuscompanheiros de trabalhoe com os meus superiores.

Faço sempre questão de ressaltaresseaspectoda minha vida funcional e
da dos companheiros da época: nós éramos como que preparados pelos nossos
superiores para substituí-los. Essa reposição-se mepermitem uma expressão
que nãoé muito delicada e talvez não seja muitoadequada -essa reposiçãode
estoque humano, queé na tural,constituía preocupação constante dos nossos
superiores.

...•..,
Além desse aprendizado informal, a Assembléia me deu aIgo de muito

bom naa vida: asamizadesque fiz aqui, que eu cultivo até hoje,graçasa Deus,
e que foram e são muito importantes para mim.

r
•••••••

Eu nunca tive muito apego aos cargos, pois eu acho que eles são da
Assembléia, e a gente os exerce quando designado. Trabal~ei na Assembléi~
durante quarenta e dois anos, e, nesse período, durante tnnta anos eu.exe.rCl
cargo de chefia. Eu era daquele tempo :m que o che~e era o pr~melro
funcionário a chegar, e o último a sair. FUIchefe de Seçao, de Serv.lço, ~e
Divisão, Diretor, e percorri a escala toda, nunca tendo tempo para dIVertir.
Nunca tivecondiçõesdesairdecasa,e ira uma matinêàsduashorasda tarde,
mesmo aposentado eu não tenho condições de sair ejogar uma si!,uca co?, os
companheiros, porque aquilo não está dentro da mi~a formaça~. A ml~a
única distraçãoécuidardomeusítio, equando posso, lrpara a beira dos nos
pescar. Gostode ir lá para o rancho, ficardurante três ou quatro dias pescando,
fazendo uma higiene mental. . ,

A minha vida é a Assembléia e a minha casa, e tanto ISSO e verdade, que
euestouaposentado há mais dedois anos,e nesse período tenJ:'0compar:cid~,
quasequediariamenteà Assembléia. Tem um certo ~agnehs~o,eu naosel,
quando eu saio de casa, meu carro parece que vem direto, entaoeu venho.

••••••

Trabalhei o tempo todo na área política, nunca traba lhei na área adminis-
trativa. Não conheço nada da área administrativa. Entãoconvivi com ~andes
políticos daquela época, enfrentei mui tas lutas, no tempo daquelas ,~OItesde
trabalho, no tempo da Revolução. Bem, eu entrei para a Asse~?lel.a em de
fevereiro de 1951. Nunca trabalhei fora do gabinete da PresldenCla, onde
sempre existiu uma convivência muito boa, maravilhosa, que até hoje me~eixa
muita saudade. Quando eu venho aqui à Assembléia, meus olhos flGlm
marejados de lágrimas, de saudade daquele tempo bom, que era bom mesmo.
Adorava o meu serviço, fazia tudo com amor mesmo. Portanto, eu me
considero rea lizada no serviço público.

•••••••
Eu acho que está tudo muito bem, mas, com honestida?e, co?, leal?ade,

com muita sinceridade, eu sinto muita saudade da Assemblela. FOIuma epoc~
muito boa de minha vida, os melhores anos de minha vida, passei-os aquI.
Fiquei noiva, me casei, tive meus filhos, fiquei viúva: trabalha.n,d?na, Assem-
bléia,sempre dando de mim tudo o que é possível, a te com sacnflClOs,as vezes,
porque para uma mãede família conciliaro trabalho de dona-de-casa com o de
servidora, é muito difícil.
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A gente tem que ter muita garra para estar sempre presente no lar e
também no serviço, para não ficar omissa. Eu acredito que nunca fui omissa,
não; acredito mesmo.

• ••••••

Foi muito bom ter sido chamada aqui, ter sido convidada para falar
alguma coisa dessa Casa, de quem eu tenho tanta lembrança boa.

T •••••

Do ponto de vista da Instituição, ela tem duas atividades, duas vertentes
de ativid ade: a insti tuição tem a vertente própria e consti tuciona I,queé legisla r
e fiscalizare a vertente político-pa r1amenta r, ou seja, a atividade do Deputado.

Ninguém aqui pode negar a realidade de que cada Deputado aqui
representa um núcleo de eleitores, de vontades e, então, tem que existir essa
é1tividadeparlamenta. Essa atividade,no meu mododeentender,ela funciona
da mesma maneira como funcionava, só que, agora, com muito mais gente .

•••••••
Hoje, nós nos integramos no sentid o de dar aos deputados um apoio tão

eficaz quanto possível, pa ra que possam fazer com que a instituição do Poder
Legislativo ocupe de fato, o seu lugar na ordem institucional. Certo é, que se
o Legislativo não o fizer, outro órgão o fará. Esse outro órgão costuma chamar-
se Poder Executivo. O nome desse regime é ditadura.

I••••••

Os dois grandes momentos, no meu modo de entender, já agora, depois
da promulgação da Constituição Federal, foi o processo constituinte nosso e
tivemos,em seguida, na votaçãodo regimento interno, masdá para perceber
que o poder ainda não se reencon trou .

••••••
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