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Relaciono aqui alguns dos pronunciamentos
que fiz como Presidente da Assembléia Legislativa de Minas.

£ modesta contribuição
ao debate dos temas poli'ticos de nosso tempo -

um tempo nem sempre marcado
pelo livre trânsito das idéias e de sua prevalência

como instrumento superior da vontade dos homens.
Se lhes dou divulgação, é porque me anima o dever de

prestar contas de minha atividade pública.

Deputado Antônio Dias
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Compromisso com Minas

(Discurso ao assumir a
Presidência da Assembléia de

Minas, em
3 de março de 1977)

Primeiro, é a permanente proteção de Deus que invocamos neste
instante, para desempenhar condignamente a nobre e tão alta missão de
Presidente do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais.

E o fazemos, a um tempo enlevado pelo sentimento de profunda
humildade e consciente de que os encargos são grandes e longo o caminho
a percorrer.

Nosso propósito obstinado é o de servir à Instituição, que a todo
momento nos compete defender.

Sabemos que a força do Poder Legislativo está em nós, em cada
Deputado desta Casa, no nosso devotamento constante à causa pública, na
firmeza de nossos princ(pios, nos valores que temos de preservar, e em cada
gesto nosso que traduza sentimentos de nacionalidade.

A grandeza maior desta casa, ao lado de abrigar autênticos represen-
tantes do povo mineiro, está na sustentação do regime democrático.

Já se disse, e aqui repito: "Esta Casa impõe o debate. Nela cabe o
povo que fala, expressando a diversidade de pensamento de todas as classes,
setores e regiões. Somos o que o povo é. Trazemos as marcas de nossa
sociedade, nas suas debilidades e na sua grandeza. Não somos infali'veis".

A poli'tica, bem verdade, é uma arte. E no seu exercício que sabemos
cheia de desafios e haveremos de buscar sempre o aprimoramento das
instituições.

E o queremos fazer verdadeiramente ao lado de todos os compa-
nheiros desta casa.
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A vida se faz grande e mais se dignifica se nunca abandonamos o
princ(pio da solidariedade que haverá sempre de existir.

Solidariedade ao Governo do Ilustre Presidente da República,
Ernesto Geisel.

Solidariedade ao Governador Aureliano Chaves, que vem edificando
em Minas uma poli'tica desenvoivimentista e humana, verdadeira promoção
do "homem inteiro".

Solidariedade para com cada um de nós que, juntos, com grandeza e
trabalho, com firmeza e prudência, independência e convicção, sobretudo
com amor, poderemos continuar na tarefa nobre e imprescindi'vel de
defender o Poder Legislativo e construir uma imagem poli'tica digna.

O país passa por conhecidas dificuldades, e nós, deputados mineiros
honrando as tradições cívicas de Min&3 Gerais, imbuidos destes sentimentos,
não podemos, principalmente nesta hora, fugir à nossa responsabilidade
permanente de trabalhar pela construção da grande Pátria Brasileira.

Haveremos de honrar este compromisso, que assumimos diante
de Minas.
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As idéias políticas

(Saudação ao ministro
Afonso Ar/nos de Meio Franco,

no relançamento do livro
"Um Estadista da República, em

28 de abril de 1977)

Senhor Ministro Afonso Arinos de Meio Franco:
O convite a V. Exa. para que aqui viesse relançar o livro "Um Estadista

da República", em que narra acontecimentos recentes da história poli'tica
brasileira, atende a um propósito de que se imbuiu a presidência desta casa:
o de valorizar as idéias pol(ticas, de dar-lhes curso livre, vida longa, para que
cumpram sua destinaçõo natural, o bem dos homens.

E ninguém mais do que V. Exa., nos tempos atuais, defendeu a
promoção das idéias como fórmula de aprimoramento das instituições
pol (ticas e sociais.

Está bem gravada ainda na memória de todos a monumental confe-
rência proferida por V. Exa., em Brasilia, durante as comemorações do
Sesquicentenário do Poder Legislativo no Brasil, em que prega, vigorosa-
mente, o estudo da história das idéias como fórmula de avançar-se para o
futuro.

Dizia V. Exa.:
No Brasil, esses estudos não são tão bem apreciados. Não existem

assim trabalhos em conjunto que se possam citar como elementos básicos da
formação cultural brasileira. Acredito que seria uma contribuição muito
importante do Congresso, para a cultura brasileira, que se fizesse um estudo
das idéias pol (ticas, econômicas, sociais, administrativas e diplomáticas".

CRE



Pois bem, sr. Ministro Afonso Arinos de Meio Franco.

E um pouco desta lacuna que a Assembléia de Minas quer preencher
ao convidá-lo a retornar à sua Minas Gerais, tão orgulhosa de seus filhos
ilustres, para relançar o livro "Um Estadista da República".

O que ele representa?

Representa, além da exemplar vida pública de seu pai, Afrânio de
Meio Franco, constituinte nesta casa, um repositório de idéias poh'ticas, que
a nós políticos cabe difundir incessantemente, sem devaneios e sem hesi-
tação, até por uma questão de sobrevivência.

Homenageia-se aqui o mineiro ilustre, o professor emérito, o parla-
mentar incansável, o intelectual festejado, mas homenageia-se aqui, princi-
palmente, o homem das idéias, e V. Exa., sr. ministro, é um dos campeões
das idéias políticas neste País.

Recorro novamente à aula proferida em Brasi'lia, no Sesquicentenário
do Poder Legislativo, pelo que ela contém de sabedoria:

"Eu não compreendo que o país possa se estabelecer institucional-
mente sem que nós o pensemos, sem que nós o elaboremos intelectualmente,
sem que nós contribuamos com a nossa lucidez, com a nossa experiência,
com essa massa de idéias acumuladas, para que possamos fazer aquilo de que
foram capazes os nossos maiores, retirar das idéias, hoje existentes, na polí-
tica, neste mundo tão estranho, neste mundo tão diferente daquele ano de
1946, quando parecia que era o fim do princi'pio, ou o começo do fim,
como dizia Winston Churchill, mas que não foi nem uma coisa, nem outra,
que nos oferece um mundo completamente enlouquecido, um mundo
ensandecido, um mundo perdido na vagüidade, no desespero e na confusão.
Que nós possamos pensar o Brasil para reconstruir. Estamos também diante
de uma era em que o Brasil apresenta um potencial material fisiológico
gigantesco de expansão e de crescimento. Só num ponto ele está realmente
subdesenvolvido: no pensamento político".

Saiba V. Exa. que a Assembléia de Minas também ouviu a pregação
feita em Brasília, em favor do estudo das idéias, e, ainda agora, está acer-
tando com as nossas universidades a realização de levantamento que possibi-
lite a elaboração da história do Poder Legislativo Mineiro, para que não se
perca também este memorável acervo da cultura e da inteligência de nossa
gente.
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Assim procedendo, contribuindo para o revigoramento das idéias e
dos debates, acreditamos que esta casa cumpre um dos seus mais significa-
tivos papéis, que é o de estender o pálio de sua proteção ao fecundo traba-
lho de disseminação da cultura poli'tica e de formação dos homens públicos,
para que neles floresça, cada vez mais, a sensibilidade a que se referia este
extraordinário pensador pol(tico que foi Milton Campos:

"O homem de governo é como a palmeira do monte, que sofre mais
forte a pressão dos ventos, onde quer que se forme a corrente".

Muito obrigado a todos,

-11 -
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O artigo 19

(Saudação ao jornal
"Estado de Minas" pelos seus

50 anos, no dia
3 d maio de 1977)

Seria missão imperdoável deixasse esta Casa de participar, ao lado de
instituições de todo o gênero, junto com todo o povo, das homenagens que
se vêm prestando ao Estado de Minas pelo cinquentenário de sua ininterrupta
e fecund(ssima existência.

Esta é uma casa pol(tica. Esta é uma casa de comunicação com o
povo. Esta é uma casa de informação e de formação do povo. Cada uma
dessas notas definidoras aplica-se, por igual, embora em outro plano, ao
grande órgão que representa o povo mineiro, passado meio século de exis-
tência, seu primeiro meio século, pois o "Estado de Minas", jornal, traz a
marca da permanência que lhe há de assegurar a presença em nosso meio,
tal qual ele tem sido, é e será.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais goza do privilégio
de ser distinguida, hoje, com o honroso comparecimento de quem, entre
tantos, mas de modo personali'ssimo, é detentor da melhor tradição a cuja
fidelidade se deve o realce que o "Estado de Minas" conquistou entre os
Diários e Emissoras Associados que se espalham pelo Brasil todo. E a V.
Exa., senhor Austregésilo de Atayde, que me refiro, neste momento. A alma
- o animador, portanto - de tal tradição foi, ninguém o ignora, Assis
Chateaubriand, que erigiu em nosso país, antecipadamente, um dos mais
atuantes instrumentos de "mars media" - de comunicação de massa -
existentes no mundo. E Vossa Excelência esteve a seu lado, hora a hora,
durante toda a vida do grande pioneiro. E é Vossa Excelência que encon-
tramos, todas as manhãs, com a palavra direta, simples, alta e fiel, intérprete
do que se passa, crítico das situações que se criam, anunciador, sem alarde,
do que está para vir, aqui e alhures, informando e formando, dividindo-se
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entre a mais elevada representação da cultura nacional, a Academia Brasileira
de Letras, que há tanto vive sob sua esclarecida e eficaz presidência, e a
mais ampla cadeia de comunicação que o Brasil possui, exemplar para nós,
exemplar para a atividade idêntica a exercer-se em todas as áreas de civili-
zação no Ocidente e no Oriente, nesse "mundo só", a que aludia o estadista
norte-americano.

Permita Vossa Excelência, permitam os outros dirigentes, os redatores
e repórteres do Estado de Minas a nos honrarem, nesta sessão, com o seu
comparecimento, que emprestemos ênfase, de nossa parte, aos vi'nculos
políticos que, ao longo dos anos, se foram tecendo e ainda persistem entre
esta Assembléia e o jornal cujas bodas de ouro constituem a razão de ser
do nosso encontro.

Chateaubriand, o pioneiro, o "capitão" como sabemos o chama-
vam seus auxiliares, enalteceu, com o brilho que assinalava todos os seus
gestos e feitos, um lugar no Senado Federal. João Calmon, que lhe continua,
nos Associados, a obra admirável, está a exercer também o seu mandato na
Câmara Alta, dedicado, incansavelmente, aos problemas, projetos e planos
educacionais.

E como esquecer os fundadores do "Estado de Minas", em 1927-1928,
Juscelino Barbosa, Álvaro Mendes Pimental e Pedro Aleixo, que ainda lhe
presidiu a S.A. até o término de sua fecunda existência! A Pedro Aleixo logo
se juntaram Milton Campos e Gabriel Passos, mais tarde Dano de Almeida
Magalhães, cuja vocação para a vida pública ombreia com a atividade profis-
sional a que empresta sempre o maior lustre. Não nos esqueçamos de quem,
tal como Milton Campos, Pedro Aleixo e outro antigo dirigente do "Estado
de Minas", Afonso Arinos de Melo franco, ocupou lugar em nossa casa,
representante estadual que à carreira pol (tica preferiu a exaustiva tarefa de
condutor financeiro do Associado mineiro, hoje cinquentão; referimo-nos a
Gregoriano Canedo, companheiro de todos, amável, não por habilidade,
mas por temperamento, trabalhador infatigável.

Ninguém pode deixar de referir-se a Geraldo Teixeira da Costa, que
se tornou legenda da atividade jornal i'stica. E a mim, senhores, será de modo
especial permitido relembrar o meu conterrâneo Hermenegildo Chaves, o
Monzeca, que veio da querida Montes Claros, Montes Claros do "Amo-te
Muito" e que fez, nas colunas do "Estado de Minas", o papel de escritor
excepcional, ali criando, entre outras, a tradição do trabalho bem redigido,
da noti'cia que vale a melhor aula de português, aquela que a boa leitura
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proporciona, e do editorial ou do "suelto" página antológica, um dos
segredos da superioridade, quem sabe mesmo da sobrevivência do "Estado
de Minas", cada número um instante, horas às vezes de bom gosto. Pedro
Aguinaldo Fulgêncio, Theódulo Pereira, Cyro Siqueira, Hélio Adami de
Carvalho, Odair de Oliveira, Camilo Teixeira da Costa, Geraldo Magalhães,
Wander Piroili e Célio Aulicus, todos hão de confirmar o que venho dizendo,
conscientes de estar cumprindo parte do mandato que recebi do povo e dos
meus ilustres colegas, nesta Casa.

Senhor Austregésilo de Atayde,

Uma palavra, ainda, dirigida a quem, por sua presença, dá relevo
culminante a este momento que vive a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais. Em Vossa Excelência, na sua cotidiana contribuição à riqu(ssima
quarta página do nosso jornal, vejo a realização de algo, também na ordem
pol(tica, em sua mais alta significação, capaz de explicar a razão por que os
"Associados", especialmente o "Estado de Minas", têm vencido o tempo,
superando conjunturas, processos de mudança, instantes de conflito, que
não os atingem nem os desfiguram, antes servem para acentuar-lhes o modo
de ser e de agir. Quero aludir à sua adesão e à sua defesa da liberdade. O
"Estado de Minas" nasceu numa hora de afirmação do liberalismo, por mãos
de liberais. Nasceu quando ainda pouco realce se dava, expressamente, à
liberdade de informação, mas em que já se tinha a consciência de que lhe
competia tornar mais concreta a liberdade de expressão do pensamento, que
ou é livre ou simplesmente deixa de existir. O contexto dentro do qual as
liberdades de pensamento e de opinião se coroam na liberdade deexprimi'-los
através da informação a ser exigida como direito de quem a presta e de
quem a deve receber perderia, nos dias que passam, sobretudo após a Segunda
Guerra Mundial, o seu teor individualista, para adquirir aquela qualidade que
Renê Maheu, o chefe da Seção de Livre Difusão da Informação, na Unesco,
encarregado de dar fundamento doutrinário a esse direito-dever, exprimiu
com estas palavras:

"Incluir na lista dos direitos do homem o direito à informa ção não
significa, simplesmente, o desejo de acrescentar ou de melhorar os conheci-
mentos postos à disposição do público. Significa exigir uma revisão radical
da função de informar. Significa considerar os produtos, os processos e até
a própria organização da indústria da informação, não mais do ângulo dos
nterêsses e das paixões daqueles que lhe controlam a produção, mas do

ângulo da dignidade das pessoas que, a seguir, devem exercer o direito a que
se lhes proporcionem os meios de pensar livremente".
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Dessa e de outras considerações do gênero é que nasceu o singelo
artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, da
qual Vossa Excelência, Senhor Austregésilo de Atayde, é signatário em
nome do povo brasileiro. "Art. 19: Todo homem tem direito à liberdade
de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferências,
ter opinião e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por
quaisquer meios e independentemente de fronteiras", inspirador do caput
do § 8 do art. 153 da Constituição da República Federativa do Brasil.

" livre a manifestação do pensamento, de convicção pol(tica ou
filosófica, bem como a prestação de informação, independentemente de
censura".

Se novas, sob alguns aspectos, essas normas, o nosso "Estado de
Minas" por elas tem pautado a sua atuação, nesses 50 anos de sua vida,
através da sucessão de conjunturas históricas, desde a Revolução de 1930,
marco da evolução política e econômica que dos "Associados" recebeu
estímulos iniciais, constante apoio, impulso incessante, o que tudo explica
a razão da homenagem, senhor Austregésilo de Atayde, senhores diretores
do "Estado de Minas", que, no cumprimento do nosso dever de represen-
tantes do povo, nesta hora, com justiça, lhe prestamos.

-16-



Agrária e camponesa

(Abertura do Seminário Nacional de
Agropecuária, promovido

pela Assembléia de Minas, em
10 de agosto de 1977)

Desde a posse nas funções de Presidente do Poder Legislativo do
Estado de Minas Gerais, temos ressaltado nosso compromisso com duas
idéias fundamentais: a da transitoriedade de nossas obrigações como Chefe
de Poder e a permanência de nossa responsabilidade, para nós irrecusável, de
contribuir para que a Assembléia de Minas, fiel ao seu passado, funcione
realmente como forum natural de debate de todos os temas de interesse do
povo mineiro.

O estímulo à discussão e às manifestações da inteligência -a inteli-
gência criadora de que fala o Presidente Ernesto Geisel - é o móvel do nosso
propósito, tendo em vista criar, nesta Casa, um clima propício ao diálogo
ao intercâmbio das idéias, que constituem a riqueza maior de um povo e de
uma nação.

A realização de um seminário de alto ni'vel sobre agropecuária é par-
te deste empenho e justifica-se por vários motivos. Somos um país de origem
rural. As grandes concentrações urbanas atraem irresistivelmente a quase
quarenta e cinco por cento da população brasileira, ocasionando o êxodo do
campo. Minas é essencialmente agrária e camponesa: setenta por cento das
divisas nacionais nascem do campo. Nossa própria cultura intelectual - de
que o imortal Guimarães Rosa é espelho e glória - vem do sertão. Tudo
isso faz da agropecuária um assunto permanente e obrigatório.

Homem do campo, filho do sertão, damos o testemunho pessoal do
que é a vida na roça. Aprendemos a viver ali e trouxemos para a vida pública
o reconhecimento à sabedoria rude que germina no dia-a-dia da vida rural,
onde a existência se reparte entre o nascer e o esconder do sol, nos limites
do semear e do colher.

- 17-



A agropecuária passa, no momento, por período de dificuldades e
apreensões, e isso apenas nos convence da oportunidade de discutir, agora,
os problemas comuns de todos os que trabalham a terra, reunindo, lado a
lado, autoridades e produtores, no diálogo aberto, fraterno, sincero e obje-
tivo, que resulte na valorização do homem, destinatário de todo e qualquer
desenvolvimento.

Habitamos um mundo onde dois terços da população passam fome,
e onde as terras aráveis estão praticamente ocupadas. Apenas na América
Latina e em regiões da África ainda existem terras virgens e propícias
agricultura. Somos um país de oito milhões de quilômetros quadrados e de
natural e privilegiada vocação agrária, ainda não satisfatoriamente explorada.

Cremos que, de diálogos como este, surjam soluções capazes de abre-
viar a expectativa do homem do campo, soluções que, de modo igualitário,
conciliem os interesses dos produtores rurais e dos citadinos. Se isto ajudar
a diminuir o contingente dos que não têm o que comer e servir de exemplo
a todos os que, como nós, acreditam no livre exame das idéias, crêem na
promoção do homem, lutam na defesa dos direitos humanos, sobretudo, dos
do homem do campo, estarão atendidas as elevadas finalidades deste
Simpósio.
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Culto à liberdade

(Saudaçffo ao Senador Daniel Krieger,
no lançamento do Livro
"Desde as Missões" Em

24 de agosto de 1977)

Senador Daniel Krieger,

Os mineiros querem recebê-lo em sua capital não só com a reverência
a um homem que marca com dignidade exemplar seu tempo pol(tico, mas
também com a certeza de que suas memórias constituem-lhes indispensáveis
lições de patriotismo.

Minas e o Rio Grande do Sul têm percorrido caminhos comuns na
História. Aqui, a montanha; lá a plani'cie. Mas sempre a mesma disposição de
servir à Pátria, o mesmo repúdio ao despotismo, o culto igual à liberdade.

Honrou-nos, ao longo da história, senador Daniel Krieger, a amizade
das gentes de São Pedro do Rio Grande do Sul. Os mineiros aprenderam a
lutar pelo Brasil junto aos intrépidos gaúchos, nas guerras do Sul, na campa-
nha do Paraguai, e naquelas horas fortes, quando o poder recusava os avisos
da Nação e se tornou inevitável o movimento da Aliança Liberal.

Peço a Vossa Excelência que me permita recordar o perfeito entendi-
mento entre mineiros e gaúchos. Não havia apenas a circunstancial aliança
pol(tica entre homens probos e decididos dos dois Estados em 1930, mas
entre eles se estabeleceu um mesmo sentimento de Pátria, um mesmo
compromisso libertário.

Ao longo do tempo, gaúchos e mineiros têm sabido caminhar unidos
para garantir a integridade e a independência do Pa(s.

Assim, excelent(ssimo senador Daniel Krieger, esteja em casa. Vamos
buscar nos seus avisos e recordações inspiração para o exercício da responsa-
bilidade, nesta hora de transição institucional. Muitas coisas devem ser



revistas agora, entre elas o forçado bipartidarismo em que nos encontramos.
Todos nós, principalmente aqui em Minas, sabemos que os partidos se
reúnem espontaneamente nas bases, em torno de líderes naturais e de idéias
comuns. Os partidos impostos - mesmo que tenham sido as mais patrióticas
razões as reclamadas paraimpô-los - não atraem o entusiasmo popular, não
excitam a consciência cívica da cidadania.

Voltar ao pluripartidarismo pode ser o primeiro passo para o reen-
contro da grande fami'lia brasileira. Só se faz a unidade entre entidades
distintas. Temos na história contemporânea do Brasil um grande exemplo de
conciliação, em hora também difícil. Restaurados os direitos do povo, em
1945, eleito presidente da República, o general Eurico Gaspar Dutra convo-
cou um governo de união nacional. Acima dos ministros, de diferentes
partidos, e acima do chefe da Nação governava o "livrinho", como a ele se
referia o grande militar: a Constituição de 18 de setembro de 1946, redigida
e aprovada por representantes do povo, livremente escolhidos para dar ao
País leis autênticas, porque nascidas da vontade nacional.

Para unir, portanto, é preciso primeiro identificar as correntes que
se unem.

A experiência do Governo Outra demonstrou que é possível a união
dos partidos, sem que nenhum deles perca sua própria maneira de ver a
Nação, sem que nenhum renuncie, sozinho, a seu programa. O que há é a
renúncia às pequenas coisas, em benefício das coisas maiores. E que coisa
pode ser maior do que a paz entre todos os brasileiros?

Estamos confiantes, senador Daniel Krieger, de que encontraremos
os meios indispensáveis ao reencontro democrático da Nação. Nisso estamos
agora empenhados todos: o governo, que executa, dentro dos limites impos-
tos pelas circunstâncias, a política de distensão do presidente Geisel; o nosso
Partido, a Arena, que busca com os membros da Oposição, através do diálogo
franco e cordial, apoio a um elenco de reformas, necessárias e possíveis. O
Movimento Democrático Brasileiro, que entende a gravidade da hora e tem,
pelas suas vozes responsáveis, pregado a concórdia e a união nacional. E está
confiante e cheio de esperanças o nosso povo, que só deseja a paz para
educar-se, para trabalhar, para servir à Pátria, que nossos antepassados nos
legaram, espichando, com a ponta das lanças, as fronteiras do sul; abrindo
caminho entre as montanhas de Minas, riscando de trilhas os sertões, caval-
gando os rios do norte e deixando, nos caminhos e penhascos, com as
pegadas fortes, marcas de suor e de sangue.
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São todas estas razões, senador Daniel Krieger, que nos conduzem a
dizer aqui e agora, na presença de Vossa Excelência, que a Nação no admite
o ódio, não aceita a intolerância, não permite a injustiça. A Nação, senador,
ao contrário, exige a paz, reclama o esquecimento das divergências, por mais
graves que tenham sido, a fim de que, reunidos sob o mesmo dever, possamos
continuar a fazer maior o nosso Brasil.

Seja bem vindo a Minas, senador Daniel Krieger.

-2J -



-

•	 •	 •

.

.

•	
•

_______ •	2" .	 -

••	:•'	 i•

____	 4
•-;	'::	•



Pelo bem comum

(Na homenagem prestada
pelo BDMG à

Assembléia Legislativa. Em
21 de setembro de 1977)

Senhor Vice-Governador, Levindo Ozanan Coelho
Senhor Presidente do BDMG,

O Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais recebe a homenagem
do Banco de Desenvolvimento e quer destacar o que lhe parece ser o ato
inspirador desse comportamento que o sensibiliza.

Minas Gerais comemora, este ano, os quinze anos do BDMG, que,
tendo nascido de iniciativa parlamentar, impôs-se como uma organização
exemplar para a economia de nosso povo, ao ponto de ser, hoje, o maior
banco de desenvolvimento do pa(s, uma instituição de fomento de merecido
prest(gio.

Orgulha-se a Assembléia de Minas por ter participado da criação do
Banco, iniciativa cujo acerto o tempo confirmou, por sua influência nos
variados setores da vida do Estado.

Senhor presidente do Banco do Desenvolvimento, Ab(lio Santos.
Da mesma forma como nos sentimos gratificados pela boa história

que o BDMG impôs nesses seus primeiros quinze anos, to jovial, sensibiliza-
nos de maneira especial crer que esta sessão decorre do respeito que seus
dirigentes devotam ao Poder Legislativo, fruto de uma convicção democrá-
tica que é própria dos mineiros, dedicados ao culto de nossa história e em-
polgados pelos exemplos de que ela é farta.

Alegra-me, senhor vice-governador Ozanan Coelho, em participar, na
presença de Vossa Excelência, de um ato de reconhecimento ao Poder
Legislativo e, portanto, de um ato de legi'tima origem democrática, a mais
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apurada, porque inspira um profundo respeito ao Poder que representa
o povo.

Reunidos aqui, técnicos e políticos, não nos devemos perguntar
quem de nós está melhor preparado para servir, porque o gesto maior
reside na disposição de nos entregarmos pelo bem comum, que tenha por
alvo a melhoria das condições de vida do homem, destinatário de todo e
qualquer esforço do Poder Público.

Aqui, de maneira meritória, exercitam os técnicos a sua competência,
devotam o melhor de sua inteligência e descortíno à solução dos mais
variados problemas, tendo sempre por objetivo e meta o desenvolvimento,
que hoje deve ser avaliado pelo critério da qualidade de vida, pelo justo bem
estar que proporciona à coletividade.

Lá, nas casas políticas, entregam-se os políticos à tarefa de interpre-
tar os anseios populares, de garimpar a sua vontade e as suas reivindicações,
e de propor as regras sob as quais se administrarão os negócios do Estado,
balizados pelo princípio da justiça e da equidade. Não há, pois, conflito
nas tarefas entregues a um e outro, se igual é a vontade de servir à pátria.

E pátria, senhores - é preciso devolver às palavras o seu sentido
original e exato - é a casa do pai, portanto o ponto de encontro dos irmãos,
ungidos nos mesmos princípios e objetivos que fazem de um povo uma
nação. Constituímos a Nação Brasileira e esforço nenhum pode sobrepor-se
à tarefa de mantê-la sempre unida, forte e respeitada.

assim que a Assembléia de Minas recebe a homenagem do Banco
de Desenvolvimento, repetindo que a iniciativa, se nos torna feliz por
evidenciar o acerto de uma idéia, nos sensibiliza como um gesto de apreço ao
Poder Legislativo e uma reverência, de destacado valor, ao modelo democrá-
tico que empolga a grande nação brasileira.
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Em defesa da vida

(Conferência no IV Encontro
de Vereadores, em

18 de novembro de 1977)

Honra-me poder falar a vós, que representais os municípios de
Minas, a tradição legislativa do nosso povo.

salutar - e ouve-se a promoção da União dos Vereadores do
Estado de Minas Gerais - saber que aqui se encontram representantes da
grande maioria das Câmaras Municipais do Estado, com a preocupação de se
aprimorarem para o cumprimento do mandato que o povo vos confiou.

este mandato que nos iguala, nesta noite. Somos os representantes
do povo. Em seu nome, por sua vontade, legitimamente, votamos as leis e
juntos com os demais Poderes empenhamo-nos para que as coisas do Estado
atendam a vontade da Nação.

Vós trabalhais na esfera municipal e talvez seja a(, no contato mais
próximo entre os representados e os representantes, que o mandato legisla-
tivo se manifesta na inteireza de sua destinação, sem a intermediação das
distâncias e com a vigilância do tempo, para que se cumpra, tal como quer, a
vontade da maioria.

Pesquisai a tradição do nosso Poder Legislativo e encontrareis, até no
cerimonioso tratamento que nos dispensamos nos recintos parlamentares, a
essência do que somos no desempenho do mandato. comum, entre nós, a
designação de PAR no curso dos debates legislativos e isto é bom para que
nos lembremos que no exercício do mandato somos pares do povo, seus
iguais, por vontade de quem emprestamos a nossa voz, a nossa conduta, na
elaboração das leis, no estudo dos problemas. Ao mesmo povo a quem
devemos contas, continuadamente, porque é ele o detentor do poder.

E não poderia ser de outra forma, porque, aí então, estaríamos
definitivamente impedidos de nos abrigarmos no manto dos regimes de
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origem democrática. Porque democracia não é outra coisa senão o governo
da maioria, com o reconhecimento da minoria.

O mandato é que nos distingue. Ele se incorpora às nossas ações,
que se privam de todo individualismo para carregar-se das responsabilidades
que estigmatizam os escolhidos para o exerci'cio da representação popular.

Será retórico dizer de nossa extrema responsabilidade. Contudo, não
será demais afirmar-se que, no desempenho do mais humilde cargo de
representação da vontade coletiva, reside extraordinária parcela no esforço
de aprimoramento dos regimes democráticos, que se frustram com o com-
portamento incompatível de qualquer dos mandatários, mas que se eleva
no gesto de nobreza que se inspire no bem comum e na paz dos homens.

Senhores,
A nação atravessa um de seus momentos históricos. E a responsabi-

lidade desta travessia não pertence apenas aos que se encontram nos postos
mais altos de decisão, mas a todos nós que somos a nação.

Aos que detém o mandato legislativo, principalmente.
E necessário dar a ele toda a dignidade, o respeito e a seriedade que

se originam da vontade do povo, sem os quais o sistema representativo esvai-
se no jogo das paixões espúrias, no tráfico de influência e no interesse dos
eternos beneficiários da coisa pública, na verdade os algozes dos regimes
democráticos e os sabotadores permanentes dos anseios de liberdade desse
povo brasileiro.

A nós, legisladores, cabe-nos zelar para que nada turve o valor de nossa
intervenção como representantes da maioria. E necessário manter intacta e
plena a autoridade que nos conferiu o voto popular para que não se coloque
em dúvida a eficiência dos regimes democráticos, para que se garanta, de
maneira inequívoca, a prevalência da vontade coletiva sobre os interesses
menores, para que se resguarde, para que se consagre, como verdadeiro e
eterno, a existência do homem antes da existência do Estado.

Permitam-me citar Milton Campos, este extraordinário mestre do
pensamento político brasileiro, na sua disposição de governar mais com a
lei do que com os homens.

E equívoca a interpretação ligeira que se possa sugerir desta
notável lição. Jamais a lei se porá antes dos homens se sua destinação não
for o bem dos homens. Mas ela sempre triunfará acima dos interesses parti-
culares quando sua destinação for mais vasta, quando efetivamente repre-
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sentar a conciliação do homem com o Estado, a existência livre do ser
humano com a necessidade da existência da organização social.

Cabe a nós, pois, realizar a união destas vontades. Proteger a sobe-
rana existência do homem dentro do Estado, de maneira que este não lhe
mutile a alma livre, de maneira que em nome do Estado não se subjugue a
nação, de maneira que o Estado espelhe a vontade que emana o povo, num
clima de respeito aos direitos do homem, que consagre a sua inteligência,
que garanta a sua livre manifestação e a sua existência dentro de um sistema
juri'dico estável.

Como legisladores, como os que fazem as leis de acordo com a vonta-
de dos que representamos, devemos ser os primeiros a dever-lhes obediência,
sem expedientes casu(sticos e recursos do momento, sob pena de nos
tornarmos legisladores do inócuo, do vazio e do que-não-tem-valor.

Devemos obediência à lei, desde que legal e legítima. Ela paira acima
de nossa vontade pessoal e representa, presumidamente, a vontade coletiva,
expressa na manifestação dos parlamentos independentes.

Desta forma, no cabe a ninguém, muito menos a nós, sermos jui'zes
da conveniência da aplicação das leis, sob pena de prestigiarmos o seu
descumprimento, e de promovermos a existência, à margem do ordenamen-
to juri'dico, de instrumentos excepcionais, baseados no arb(trio e na força.

Se a lei for considerada falha, devemos e podemos modificá-la. Mas
não devemos, nem podemos, é ignorá-la simplesmente quando não for da
nossa conveniência, quando parecer inoportuna. Esse entendimento ameaça
e fulmina - por mais insignificante que seja a regra atropelada - lodo 'o
sistema jurídico, estabelecendo em seu lugar o vazio que precede as medidas
compulsórias sem origem nos trabalhos legislativos.

Eis porque considero importante e decisivo, principalmente neste
momento da história nacional, a contribuição que todo o corpo legislativo
deve ao esforço do aprimoramento democrático, sabiamente conduzido
pelas mãos honradas do Presidente da República, general Ernesto Geisel.

Não nos devemos limitar ao que é cotidiano e privado, porque a
Nação está a cobrar-nos uma participação sem timidez na condução dos seus
destinos de pátria livre e soberana, de homens pacificados, onde não sejam
excessivos e acintosos os bens colocados à disposição de alguns e onde a
maioria não desfrute das condições que se lhes assegure a existência digna do
ser humano.
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Senhores vereadores:
Permiti agora dizer-vos alguma coisa mais, também muito ligada

à nossa responsabilidade de legisladores.
Somos os garimpeiros da vontade do povo e devemos, por esta razão,

exaurir todos os meios à nossa disposição para identificarmos os anseios
coletivos, sem risco de nos tornarmos instrumentos de interesses alheios à
realidade de nosso tempo.

Atravessa o país, na última década, um período de prosperidade
material inegável, que nos coloca de maneira preferencial entre os países que
se emergem do sub-desenvolvimento crônico. Não somos ainda uma potência
e pretendemos que não a sejamos apenas por uma questão de vaidade ou
megalomania.

Pelo contrário, as gerações que se sucedem não desejam senão que
o avanço em direção a este mundo novo se faça em consequência de
uma melhoria da qualidade de vida, que já não mais deverá distinguir ricos
e pobres, mas que se medirá pelo critério do que se colocará à disposição de
todos em matéria de viver.

Não pretendemos ser um país rico se não pudermos usufruir desta
riqueza. Abominamos qualquer tipo de prosperidade que nos roube o direito
de existir num mundo habitável, pois será insensatez admitir que exista
algum tipo de progresso que não seja o progresso do homem.

Ë preciso lembrar que a terra continua sendo uma só e que o homem
é o seu habitante natural. Violentar a terra a pretexto de um progresso
que torne o homem mais infeliz é agredir o homem no seu patrimônio maior,
que é o direito de viver.

Todo desenvolvimento deve destinar-se ao homem, pois nenhum
desenvolvimento será atingido se se for conseguido à custa do sacrifício
humano, deliberado e cruel.

Por isso mesmo, senhores vereadores, é que cresce em torno de nós,
na nossa fami'lia, na comunidade de onde vimos, em toda parte, um clamor
em defesa da vida, para que ela não se converta inconsequentemente num
supli'cio a que devemos suportar em função de um progresso equivocado e
falso.

Cabe a nós, com parcela de liderança nas nossas comunidades, distin-
guir o que realmente serve e o que deserve, para que não nos surpreendamos
iludidos na vontade de servir.
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Para que não nos sintamos enganados como enganado se sentiu este
gênio de nosso tempo, Mário de Andrade, ao confessar-se, no inventário da
vida, um iludido, alguém que se sentiu "sadiamente banhado de amor
humano" e que, no entanto, descobriu-se "combatendo lençóis superficiais
de fantasma".

Do seu depoimento, poético e cruel consigo mesmo, escapa a certeza
de que não se pode tergiversar em matéria de viver, uma vez que não se viverá
amanhã o que se deixou de viver ontem.

Da( porque acreditarmos que devemos exaustivamente pesquisar o
que é bom para nossas comunidades, identificar o que é efetivamente
representa desenvolvimento e o que significa apenas inchaço, para que não
induzamos em grosseiro erro os que acreditaram na nossa capacidade, os
que nos autorizaram a decidir em seu nome.

Que o progresso não seja o ato inconsciente de se levantar paredes
contra o céu, de se localizar indústrias que, por negligência, irão envenenar
os operários e aniquilar a vida.

Invoco, por necessária, a sabedoria do velho (ndio americano, o
chefe Seattle, que em 1854, diante da proposta do governo de seu pa(s de
adquirir as reservas ind(genas, estabeleceu condições de extremado amor à
vida para transmitir a outros a terra que pertenceu aos seus avós:

"Ensinem a vossos filhos o que ensinamos aos nossos, que a terra é
nossa mãe. Tudo aquilo que acontecer à terra, acontecerá aos filhos da
terra. Se os homens cospem no solo, estão cuspindo em si mesmos. O que
ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra".

E um selvagem advertindo aos civilizados para o perigo de se destruir
a vida. Dizia ele: "Contaminai vossas camas e uma noite sereis sufocados
pelos vossos próprios dejetos. Mas quando de vossa desaparição vós brilhareis
intensamente iluminados pela força de Deus que vos trouxe a esta terra e,
por alguma razão especial vos deu o dom (nio sobre a terra e sobre o homem
vermelho. Tal destino é um mistério para nós, pois não compreendemos
quando todos os búfalos são exterminados, os cavalos bravios são todos
domados, os recantos secretos das florestas impregnados do cheiro de muitos
homens e a vista dos fecundos morros obstrui'da por fios que falam. Onde
está o arvoredo? Desapareceu. Onde está a águia? Desapareceu. E o final
da vida e o início da sobrevivência".
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Senhores Vereadores,

Voltai às vossas cidades, ao conv(vio de vossa fami'lia, de vossos
amigos, e disseminai entre todos esta singela verdade, de que ao homem
cabe zelar pela vida, para que ela - v(tima de todos os truques do media-
tismo - não resulte numa desnecessária flagelação humana.

Partilhai com os outros, com os vossos prefeitos, a quem deveis
ajudar e fiscalizar na administração do munic(pio, esta consciência que
emerge de toda parte, erguendo-se poderosamente em defesa da vida.

Sempre que tiverdes de decidir em nome coletivo atentai bem para
que vossa decisão de representantes não traga, na boa fé que a inspira,
uma medida danosa ao ato de existir. Vigiai para que não destruam a natu-
reza em nome do homem, para que não o condenem a uma sobrevida, cada
vez mais próxima, a pretexto de um progresso material que já não poderá
mais ser repartido entre os homens, cativos de sua própria insensatez.

Por último: tende sempre' presentes no trato da coisa pública a
consciência iluminista do filósofo, que entendeu que a paz - este bem
mais precioso - só se conquista através da defesa intransigente da vida,
para que não a troquem por qualquer sofisma, para que não a sepultem no
rastro de todo desvario.
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O país do bom senso

(Encerramento da Terceira
Sessão Legislativa da

8a Legislatura, em
5 de dezembro de 1977)

Senhores deputados:

Ao e'cerrar a Terceira Sessão Legislativa da 8 Legislatura, é de meu
dever, como presidente da Casa da Inconfidência, expressar o que penso ser
o sentimento poli'tico de Minas, nesta hora cheia de esperanças, carregada de
perigos.

Minas tem consciência de sua responsabilidade. Quis o destino que,
capitania e prov(ncia, fosse o centro geográfico do pa(s conhecido e ocupado,
e que o esp(rito da Pátria daqui partisse, com os mineiros que fizeram o
oeste, conquistando Goiás e Mato Grosso.

Senhores deputados,
Em Minas, desde os primeiros anos, pátria e liberdade são inseparáveis.

No concebemos Pátria sem liberdade; liberdade da nação e liberdade dos
cidadãos. Talvez por amar tanto a liberdade, prezamos de tal maneira a
ordem. Sem ordem, a liberdade é mentira; nenhum homem pode ser livre
na insegurança da anarquia. Sem liberdade, a ordem é tirania, e ninguém
pode viver sob o medo.

Ordem e liberdade constituem assim o sentido de nossa existência
pol(tica. Quando, em nome da ordem, consolida-se o arb(trio e o absolu-
tismo, a exigência da liberdade empurra-nos ao dever da luta. Da mesma
forma, quando a fragilidade dos governos excita os aventureiros de sempre
e o pai's resvala para a anarquia, os mineiros exercem sua responsabilidade
de promover a ordem. Somos assim, senhores deputados, uma gente feita
para viver na liberdade, mas também uma gente que no sabe viver na
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desordem. Se somos marcados pela imprudência, de vez que, ao contrário do
que dizem os sociólogos da aparência, nunca a cautela foi entre nós maior
do que a honra, aborrece-nos o ódio. Bravos na contenda, só queremos a
conciliação da paz. Podemos dizer que em toda a história nacional nossa
trajetória pode ser explicada na intransigente defesa da integridade nacional
e da conciliação entre os brasileiros.

Na "circular" que enviou aos eleitores mineiros, em 1860, Teófilo
Ottoni se reporta a mandato parlamentar anterior, e explica porque, entre
ele, liberal, e conservadores como Bernardo Pereira de Vasconcelos, Honório
Hermeto Carneiro de Leão e Lui's Antônio Barbosa havia unidade de pontos
de vista contra os validos da Corte que usurpavam o governo:

"Em assunto de tal magnitude, a uniformidade de vistas entre mim e
estes meus ilustres adversários denuncia eloquentemente a existência do mal e
prova, ao mesmo tempo que, na prov(ncia de Minas, de que éramos todos
representantes, não há tamanho antagonismo de idéias pol(ticas, como
geralmente se supõe. O homem pol(tico de Minas sabe honrar-se, honrando
a constância e a sinceridade de seus adversários. Quaisquer, porém, que
sejam os matizes sob os quais a opinião se manifeste na província, achar-se-á,
entre os mineiros, acerca de certos princ(pios constitutivos de todo governo
livre, maravilhosa harmonia".

Eis a(, senhores, uma palavra velha, que nos soa nova. A palavra do
grande liberal que foi Teófilo Ottoni. Arrebatado na defesa da liberdade, ele
trocou o jornal pelo parlamento, e quando o absolutismo desconheceu a
vontade eleitoral de Minas, recusando os mandatos outorgados pela província,
buscou as armas, em 1842. Mas, conforme registra Paulo Pinheiro Chagas,
em sua biografia, sempre que havia os riscos de anarquia, Teófilo Ottoni a
eles se opunha e os vencia, com a coragem do bom-senso. Porque a impru-
dência mineira, senhores deputados, é a imprudência dos sensatos. Quando
há perigo de que se façam também imprudentes os irresponsáveis, refreamos
os (mpetos descontrolados. Qualquer tenha sido o resultado poli'tico de seu
gesto - e a hisforia nos diz que não foi o melhor - este sentimento levou
Bernardo Pereira de Vasconcelos, da intrepidez liberal nas jornadas que
antecederam o 7 de abril de 1831, ao rançoso conservadorismo que o aliou
aos "regressistas", logo depois. Não me reporto, aqui, à sua famosa explicação,
porque ela é do conhecimento de todos. Lembro, dele, outra frase, bem
oportuna: "O terror é um sentinela infiel, que adormece e falha nas melhores
ocasiões".
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Poderia, senhores, lembrar inúmeros outros avisos de nossos avós.
Nesta mesma casa, quando ainda Assembléia Legislativa Provincial, Pereira
de Sousa alertava, na sessão de 14 de fevereiro de 1844, contra os atos
de vingança do poder sobre os revolucionários de 1842, batidos pela espada
de Caxias.

"Senhores, os mineiros são obedientes às leis e às autoridades, mas
também as têm, e são dotados de espírito de liberdade, e não se submetem
de bom grado às medidas aterradoras".

Soube o governo central acatar seu aviso. Um mês mais tarde, exa-
tamente a 14 de março do mesmo ano, eram os revolucionários anistiados.
Na exposição de motivos, com que instruiu o decreto de anistia, Alves
Branco afirmava:

"Previne-se e repara-se a ação abusiva da autoridade pela imprensa
livre, pela representatividade, pelo direito de petição individual ou coletiva,
pelo direito de associação e discussão, pela tribuna inviolável, pelos tribunais
independentes".

Mas também advertia:
"Fora dos caminhos legais não há, nem haverá jamais, asilo para a

liberdade".
Senhores deputados, velho é o compromisso destas Minas com a

causa da liberdade na ordem. A ordem, sem embargo, não é a que cerceia,
mas que garante o cidadão. A ordem é para que haja liberdade, e somente
o direito pode estabelecer as relações entre uma e outra.

Mas não somos apenas os mineiros que assim pensamos. O maior
pensador político do Brasil, fora de Minas, Tavares Bastos, faz também o
elogio do espírito de conciliação. Na sessão de 18 de julho de 1861, da
Câmara Imperial, no verdor dos seus 22 anos, o grande tribuno de Alagoas
explica sua posição:

"Em política, eu parto da conciliação, como princípio e base. Com
efeito, desde que se reconhece que todo o acontecimento social não é um
meteoro, mas a consequência de um desenvolvimento histórico, custa a
conceber que o movimento de conciliação tivesse sido o produto estéril de
uma época transitória, e não uma grande realidade".

Senhores, não foi por acaso que busquei esta citação de Aureliano
Cândido de Tavares Bastos. Estamos hoje, no plano nacional, em pleno
diálogo político. Minas, que fez a revolução de 1964, considera, como
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considera o presidente Ernesto Geisel, que é chegada a hora de desarmar
o Estado de instrumentos de exceção, mas não desarmá-lo de seu poder
de defesa. Ninguém deseja, senhores, um Estado fraco. Quando os Estados
enfraquecem, neles pastam os invasores, que devastam seus bens e sua
cultura. O enfraquecimento dos Estados Nacionais é sempre a véspera do
genoc(dio lento de seus cidadãos. Porque sendo cidadania e cultura as duas
faces do ser nacional, morta uma, está morta a outra. Não é por acaso que
a primeira fase de qualquer guerra ésempre a da desmoralização do adversário,
da quebra de seus valores de crença, da infecção de sua cultura.

Queremos, portanto, um Estado forte - mas estamos também con-
vencidos de que a força dc Estado repousa na liberdade de seus cidadãos.
Este é o nosso credo, e este, estou certo, é o credo de Minas, acima dos
partidos, como sempre foi.

Retorno, senhores, à responsabilidade histórica de Minas. E me
permito uma palavra de preocupação. Minas aparece-nos, nesta hora, um
pouco no desânimo ci'vico - e urge despertá-la. Faz-se necessário clamar,
como em outro tempo clamou Francisco Otaviano, pelo acordar da prov(ncia.
O Brasil necessita de Minas.

Dizia, a 7 de setembro de 1860, Francisco Otaviano pelas páginas do
Correio Mercantil:

"Estrela brilhante do Sul, formosa prov(ncia de Minas, por que
desmaias no céu de nossa Pátria, quando ela precisa que cintiles com toda a
sua pureza antiga? Berço das idéias liberais, formosa prov(ncia de Minas, que
deste os primeiros mártires à causa da independência nacional; tu que tiveste
por largo tempo a primazia no paço dos césares e nos com(cios do povo -
por que te aniquilas na indiferença e no desânimo?"

Mais adiante, indaga, patético:
"Onde estão os teus filhos? A terra em que eles nascem já não tem

força para produzir esses gigantes de talento e de ânimo que escalaram o
Olimpo da monarquia absoluta? N(obe, das provi'ncias brasileiras, também
viste morrer os teus filhos ilustres, esses que te causavam desvanecimento e
orgulho; - a lousa do túmulo caiu sobre o cadáver de alguns, a mão de ferro
do ostracismo comprimiu a garganta dos outros".

E terminava seu apelo:
"Formosa provi'ncia de Minas, surge do abatimento, volta a ocupar a

tua primazia. Está ainda vago o teu lugar nos conselhos e na tribuna: nenhu-
ma de tuas irmãs pôde usurpá-lo".
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Todas estas considerações, senhores deputados, serviram-me para
renovar-lhes a disposição da presidência desta casa em convocar a este
recinto um forum de idéias políticas, com a participação do centro de
Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas. Temos que cumprir a nossa
responsabilidade histórica. Se, há mais de cem anos, em período no qual a
nossa presença era mais vigorosa na política nacional, Francisco Otaviano
chamou-nos o brio, mais necessário se torna o nosso despertar agora. Temos
de animar o debate livre das coisas políticas, e discutir o destino nacional.

A palavra de Minas, nesta hora, é a palavra de bom senso. Mas ela
só pode ser encontrada no debate específico das idéias. Por isso, mesmo a
Assembléia Legislativa de Minas quer trazer, logo na reabertura de seus
trabalhos, eminentes pensadores políticos do país, de todas as tendências,
para discutir a atualidade e o amanhã de nosso país, na busca de caminhos
para a definitiva conciliação do povo brasileiro.

Antes de terminar, cumpre-me registrar o bom entendimento entre
esta Casa e o Poder Executivo do Estado. O Sr. Aure!iano Chaves, reconhecem-
lhe adversários, fez da administração um ato de convivência política. Ele,
estou certo, segue o antigo veio cívico de nossa Minas, e no qual garimparam
Bernardo Pereira de Vasconcelos e Teófilo Ottoni; Cesário Alvim e João
Pinheiro; Afrânio de Meio Franco e Milton Campos; Arthur Bernardas e
Juscelino Kubitschek. Dele, aliás, é a renovação da advertência da "circular"
de Teófilo Ottoni, de que em Minas não há intransponíveis antagonismos,
quando se trata do interesse maior da Pátria.

Reafirmo, senhores deputados, a minha fé na democracia, tal como
a entendemos os mineiros: um governo escolhido com liberdade pelo povo,
para garantir a liberdade ao povo; um governo estabelecido com ordem no
Estado para garantir a ordem ao Estado. Reafirmo a minha confiança nos
gastos de Minas. Gentes altivas dos muitos países que formam esta nação
mineira: os rudes vaqueiros de Montes Claros e Januária; os pacientes
garimpeiros do Jequitinhonha e do Mucuri; os sérios e serenos agricultores
do sul e da Mata; os ousados habitantes do Triângulo e do Rio Doce.
Asseguro-lhes a certeza que tenho de que o nosso país - e em cujo território,
convenço-me disso, expandiu-se o espírito de Minas - saberá, através do
diálogo, fazer o entendimento, base imprescindível da paz. E encerro meu
discurso com a rija sentença que Teófilo Ottoni colocou na cabeça de seu
jornal, "A sentinela do Serro":
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"O fim de toda a associação política é a conservação dos direitos
naturais do homem; estes direitos são a Liberdade, a segurança, a propriedade
e a resistência à opressão".
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O progresso do homem

(Mensagem ao povo do
Norte de Minas, em

30 de dezembro de 1977)

Ao povo de Montes Claros e do Norte de Minas:

Mais do que um dever, é minha obrigação dirigir-meao povo da minha
terra, ao final de mais um ano.

O homem público não terá cumprido bem a sua obrigação se não
prestar contas, periodicamente, àqueles a quem representa, a quem legitima-
mente pertence o poder.

pois na qualidade de representante desta cidade e desta região, já
agora preparando-me para renovar o mandato com que fui honrado, desta
vez para a Câmara Federal, que dirijo uma mensagem de fraternidade a toda
a nação norte-minera, ao meu povo.

a ele que devolvo, por ser do meu dever, todas as conquistas que e-
ventualmente tenha conseguido no exercício do mandato popular.

E neste abraço fraterno, um apelo.
O bem público, a causa comum, não são monopólios apenas dos que,

por contingência, participam de qualquer esfera do poder decisório, mas per-
tence ao povo, a quem cabe vigiar pela vida e pelas coisas da vida.

Que seja minha mensagem uma profissão de fé e de esperança no
homem, destacadamente este nosso homem do sertão, e um grito e um apelo
contra o imobilismo.

O ato de viver pertence a todos. E viver é nossa glória e nosso fado.
preciso que todos nós zelemos de maneira igual e consciente pela vida, para
que não a troquemos por coisas de menor valor ou de valor imediatista.
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Meus conterrâneos:
Nesta hora em que nossa região experimenta expressivo estágio de

progresso material e econômico é necessário que nos encontremos unidos
para fazer com que realmente este progresso seja o progresso do homem de
nossa terra, para que ele não se perca na estat(stica e se converta apenas no
progresso de alguns.

Torna-se vital, neste processo de participação, que cada um se consci-
entize da ajuda que pode prestar, da mesma forma como é importante ao
progresso do homem que cada um saiba aspirar, de maneira legítima, a
contraprestação pelo seu trabalho e pelo seu esforço, para que o ato de
construir não se esterilize e se perca no fluir apenas para um dos lados.

Que seja também meu apelo um alerta pela preservação da natureza e
um pedido de empenho pela melhoria da qualidade de vida. Temos direito
ao ar puro, temos direito ao verde, temos direito ao descanso; o rio só nos
serve se for limpo e se nele habitararem os peixes; temos direito ao horizon-
te e o vôo dos pássaros é parte de nossa vida. Que nada disso se perca.

Temos direito de viver na terra e tudo o que violentar a terra violenta
o homem e os que com ele vivem sobre a terra. Opor-se ao imobilismo,
resistir às trevas de todo obscurantismo, valorizar o trabalho e os que
trabalham, empenhar-se por uma vida melhor, sem concessões demasiadas e
indignas ao ser humano, insuperável manifestação da existência do Criador,
que sejam estas as metas a guiar-nos pelo ano novo, assim como a lua guia as
estrelas do céu.

Ao menor dos meus conterrâneos, transfiro os eventuais méritos
deste ano. Pois foi em nome dele, como seu representante, que cheguei à
Assembléia Legislativa. Assim como foi pensando nele e em todos os que
aqui me ensinam a viver, que ascende à presidência do Poder Legislativo
de Minas, certo de que, se a função pessoalmente me honra e distingue, ela
apenas é o reconhecimento e o tributo dos outros povos ao povo forte em
nome de quem falo, a esta gente rija para quem o ato de viver, em condições
tão adversas, é por si só o prêmio e o mérito desta vida.

São estas qualidades do povo que represento que me induzem a, em
seu nome, aceitar uma nova eleição, certo de que sua coragem e a nobreza
de seu exemplo guiarão minha conduta na conquista e no desempenho do
mandato de deputado federal.
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Olhar sobre a história

(Sess3o inaugural da 0 Sess3o Legislativa
da Oitava Legislatura, em

q demarco de 1978).

Senhores Deputados:

Ao inaugurar-se a Quarta Sessão Legislativa Ordinária da Oitava
Legislatura, um dever impõe-se a nós, representantes do povo: a obrigação
de erguer um olhar sobre a história de Minas à procura do que deve ser,
neste momento, o exato pensar e o justo querer de nossa gente.

Guiar nossa conduta nos limites do que é a vontade da maioria,
acima de ser preocupação cotidiana e obrigatória, é condição insubstitu(vel
de mantermos integral o direito ao exercício legi'timo do Poder, que decorre
da soberana escolha do povo.

Convoco Vossas Excelências para um breve, mas fundo olhar no
passado de Minas, para os seus momentos de humilhação, de lutas e priva-
ções, para suas horas de glória e exultação, para que possamos recolher,
juntos, o sumo da sabedoria capaz de conduzir nosso povo dentro das
tradições de honra e de liberdade que sempre foram próprias dos habitantes
dessas montanhas.

Há de despontar cristalina deste exame, com a mesma certeza que o
sol sucede as trevas, que Minas sempre conservou uma tradição de luta em
defesa do homem, contra a opressão e o absolutismo, fiel ao exemplo dos
seus maiores, mas sem deixar de ser generosa com os vencidos, tolerante no
erro, fidalga com os irmãos federados, amante da boa ordem e inflexi'vel
apenas na obediência à sentença que o jugo despótico fez destilar de sua
alma libertária: "Libertas Quae Sera Tamen".

Senhores Deputados:
A Pátria vive momento importante de sua trajetória histórica, onde

se confunde, no dizer dé Victor Hugo, em 1860, "a vantagem de uma terra
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virgem e de uma raça antiga", a misturar "a luz da Europa ao Sol da
América". Momentos mais do que nunca prenhes de escolhas e de espe-
ranças, carregados de perigos e sobressaltos.

Guiar Minas nesta hora, honrando seu passado, é a missão que se
reparte entre todos, herdeiros da mesma e indivisível responsabilidade.
Reparte-se principalmente entre os que aqui deliberam em seu nome, porque
a hora reclama uma participação escorreita de Minas nos destinos da pátria,
que sempre soube colher no solo de Tiradentesa exata medida do sentimento
nacional. E não há notícia de que tenha sido enganada, em qualquer ocasião.

E a lição de Milton Campos que partilho convosco: "E caminhando
para o futuro que somos fiéis ao passado, como, na imagem de Jaurés, é
correndo para o mar que o rio se conserva fiel à sua fonte".

O momento, senhores, é o momento de se avançar serenamente em
direção à conciliação dos irmãos, integrados numa sociedade única e indivi-
sível, a caminho do mundo novo, ao qual só chegaremos juntos epacif icados,
despojados do ódio e da cinzânia, que sempre apearam o homem de seus
melhores momentos. São algumas das vozes mais responsáveis da República,
no governo central e na administração dos Estados, que acenam para o
momento de concórdia, a espargir o fantasma da vindita e da retaliação.

O ano político que se inicia, inspirado na promessa de avanços na
vida constitucional e jurídica do país, deve vir sob o pálio da moderna
pastoral da Igreja, 'que nos ensina, pede e exorta "a construção de uma
nação sempre mais justa, sempre mais fraterna e, por isto mesmo, sempre
mais cristã." Ouvir este chamamento, refletir sobre as relações entre o
Homem e o Estado, faiscar a verdade onde ela se encontre, acima de qual-
quer preocupação que não seja a preocupação com o gênero humano, são os
compromissos que nossa condição de políticos nos obriga, ainda segundo a
mesma e sábia lição evangelizadora da Igreja:

"A participação política é uma das formas mais nobres do compro-
misso a serviço dos outros e do bem comum. Ao contrário, a falta de edu-
cação política e a despolitização de um povo, especialmente dos jovens, pela
qual foram reduzidos à condição de simples espectadores ou de atores de
uma participação meramente simbólica, prepararia e consolidaria a alienação
da liberadade do povo nas mãos da tecnocracia".

Permitam-me, por fim, relembrar aqui, numa homenagem ao passado
desta Casa, a frase com que um grande liberal, um imbatível defensor do
direito e da ordem e um dos mais legítimos guardiães do sereno compromisso
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de Minas com a Liberdade, Teófilo Benedito Otorii, investiu-se, em 1831, no
Conselho Geral da Provi'ncia de Minas: "O Brasil quer o desenvolvimento
progressivo das instituições constitucionais, quer ver respeitados todos os
direitos e cumpridos com fidelidade todos os deveres. O Brasil, senhor, ama
a ordem e a liberdade".

Há nesta proclamação, de quase 150 anos, um fio indestrut(vel de
verdade prendendo-nos à origem e ao futuro de nosso povo, liame que
sustentaremos como seus representantes atuais, intérpretes do entendimento
de que é chegada a hora de desarmar os espi'ritos em troca da construção de
uma nação que se conduza pelas regras do direito, da justiça, da equidade e,
principalmente que se conduza pela fraternidade que é própria entre irmãos
na casa do pai, o verdadeiro, estrito e generoso sentido da palavra Pátria.
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A Universidade e o Parlamento

(Na assinatura de convênio com a
Universidade Católica de Minas para

elaboraçâ'o da História
da Assembléia Legislativa. Em

16 de março de 1978)

Magn(fico Reitor da Universidade Católica de Minas Gerais, Dom Serafim
Fernandes de Araújo,

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem muitos
motivos para alegrar-se neste momento, em que celebra convênio com uma
das mais respeitáveis universidades brasileiras para elaboração de pesquisa
histórica.

Permitam-me, pois, antes de detalhar os objetivos deste estudo,
exibir os motivos de alegria desta casa.

Mais do que a contratação de serviços, em que as partes acordam
sobre determinadas questões, este momento tem para o Poder Legislativo
de Minas a importância do momento em que duas das mais expressivas forças
de um povo, a Universidade e o Parlamento, se dão as mãos e função do
povo e da história deste povo, cuidado que não é fato menor na existência
de uma civilização.

Magni'fico Reitor Dom Serafim:
Sabe Vossa Magnificência e todos que aqui se encontram que a

Universidade - a Universitas Magistrorum et Scholarium - é irmã do Poder
Legislativo, e ideal seria que andassem sempre juntos, uma como abrigo
natural da inteligência e do saber e outro como casa de decisão das normas
de emprego coletivo.

Aqui se elaboram as leis e lá, sob a proteção dos mestres, um povo se
passa a limpo, porque a universidade tem função intergeracional; ela liga as
gerações e o tempo.
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Este é o primeiro ponto a destacar neste convênio: a aproximação
que queremos cada vez maior da Assembléia de Minas com os meios acadê-
micos de nosso Estado.

Não é menos importante, também, o fato de o poder público criar
condições para acelerar o rítmo das pesquisas na área de história, notada-
mente numa época em que se torna comum, quase usual, que a história de
nosso povo esteia sendo escrita por não nacionais. A síntese histórica desta
casa será feita por professores da Universidade Católica de Minas Gerais, e
isto nos enche de orgulho.

O terceiro ponto que gostaríamos de salientar é a importância que
este trabalho tem como esforço, embora modesto, de preservar a memória
deste país e desta nação mineira, tristemente carentes de maiores contri-
buições desta natureza, num momento em que todas as prioridades são para
as áreas técnicas. Dispenso-me de dizer da importância da história na vida de
um povo, porque aqui estou cercado das maiores autoridades acadêmicas e
administrativas de nosso Estado.

Peço apenas licença para manifestar uma inquietação diretamente
ligada à história de Minas: parece-me que as mudanças na economia mineira,
necessárias e urgentes, acarretaram uma ruptura com o coerente passado de
nosso povo, sereno e democrata, do qual nos orgulhamos e cuja restauração
impõe a participação de todos, a reatar o passado e o presente, de maneira a
preservar os históricos compromissos destas montanhas com a liberdade.

O trabalho de que se incumbe a Universidade Católica de Minas
Gerais, objeto deste convênio, é a elaboração de uma síntese histórica do
Poder Legislativo de Minas Gerais, desde as suas origens remotas até os
tempos atuais. Envolve duas etapas: a necessária pesquisa, orientada por
rigor científico, e a posterior elaboração do texto do que será a breve história
da Assembléia de Minas. Com este esforço preliminar, estaremos dotando o
Poder Legislativo deste Estado - que se orgulha de ser entre a federação um
dos mais amadurecidos politicamente - de um novo documento de pesquisa,
capaz de contribuir para a preservação da tradição política de nossa gente.

Por fim, Magnífico Reitor da Universidade Católica de Minas Gerais,
seja Vossa Magnificência testemunha de nossa intenção de realizar, tão
longo fique pronto este trabalho, um outro, de horizontes mais largos,
destinado a apurar, também com critérios científicos, a origem do político
mineiro, estudo capaz de desvendar exaustivamente este ser que tão grande
contribuição tem dado à história de nossa pátria.
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A todos, por sua presença, os agradecimentos da Assembléia de
Minas. Ao governador Aureliano Chaves de Mendonça, a homenagem pelo
apoio a esta iniciativa do Poder Legislativo.
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O convívio democrático

(Na sess5o que comemorou
o 149 aniversário do

movimento de 1964. Em
30 de março de 1978)

Ao encerrar esta solenidade que comemora o décimo quarto aniver-
sário da Revolução de 1964, cumpre-me como presidente desta Casa, que
representa o povo de Minas, reafirmar a nossa fé nos princípios que a
inspiraram.

Cremos que nenhum outro sistema de governo supera o da convi-
vência democrática dos homens na sociedade nacional. Somente com a
convivência democrática e a escolha, livre, direta, dos homens que formam o
poder político, poderão ser procuradas a justiça e a igualdade entre os
cidadãos. Acreditamos, com firmeza, no exercício das liberdades públicas,
como princípio e fim de toda sociedade política. Entre estas liberdades
coloca-se, como fundamental, a da manifestação das idéias, através de todos
os meios de expressão, sem quaisquer impedimentos. Acreditamos que os
conflitos podem ser superados pela atividade política e pela intervenção
da justiça.

A história das nações demonstra que a harmonia entre os três poderes
da organização republicana - Legislativo, Executivo eJudiciário—éa garantia
para a segurança e progresso das nações.

Senhoras e senhores,
A Revolução de Março de 1964 se fez para preservar tais princípios

democráticos, nos quais reafirmamos - e o reafirmamos em nome do povo
mineiro - agora e solenemente, nossa fé. Vencidas as graves dificuldades dos
primeiros anos, encaminha-se nossa Pátria para o reordenamento jurídico e
constitucional que permitirá a consagração, na prática, dos ideais que a
exigiram. Assim se empenharam Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio
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Médici. Neste caminho, se empenha o eminente presidente Ernesto Geisel,
a quem devemos render, neste momento, nossas homenagens. Coube ao
Chefe de Estado, com a obstinação da honra, propor e iniciar a "distensão,
lenta e gradual" no processo político, suspendendo a censura a importantes
órgãos da imprensa nacional e abrindo o diálogo com os mais destacados
setores da sociedade civil.

Minhas senhoras, meus senhores,
Coube a Minas, em 1964, dizer a primeira palavra da impaciência

nacional e lhe tem cabido, durante todos estes anos, relembrar que a Revo-
lução não se fez com fim em si mesma, mas para promover a reorganização
da vida nacional sob os imperativos da lei, democraticamente estabelecida
por todos os brasileiros, através de seus delegados, escolhidos em eleições
diretas, livres, secretas.

A isto nos encaminhamos agora, diante do honrado compromisso do
Chefe de Estado de iniciar o processo normalizador com a supressão das
leis excepcionais que, em defesa do Estado, foram adotadas pelos governos
revolucionários.

Estamos certos, senhores deputados, de que dentro de pouco tempo
estaremos vivendo a plenitude do estado de direito, com a nação reconciliada
cumprindo o seu destino. E o Brasil só aceita um destino, que é o do convívio
democrático e pacífico de todos os seus cidadãos, e o convívio pacífico com
todas as nações do mundo, respeitada a sua independência e a sua soberania.
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Co.réus de 1789

(Sess3o do dia 20 de abril de 1978,
em homenagem aos

Inconfidentes Mineiros)

As pátrias se constroem com a rebeldia dos, sonhadores. Hoje,
reunidos nesta Casa, que lembra um momento de sonho e rebeldia, somos
convocados a reafirmar o sentimento maior da nossa gente, que é o do
respeito, expressão maior da ordem, pela liberdade dos homens.

Há quase duzentos anos Minas Gerais estava amadurecida para o
sonho, e preparada para a rebeldia. A capitania se transformara em vasto
campo de concentração, que produzia riquezas e recebia o opróbio. Os
delegados do poder metropolitano, protegidos pela força, corrompiam e
eram corrompidos. Aparentemente havia ordem, porque havia violência
e não havia liberdade.

A mais forte lição da Conjuração de 1789 extá exatamente no
raciocínio de que somente a liberdade pode patrocinar a ordem. Em uma
das primeiras reuniões dos conjurados, Tiradentes, com a linguagem forte e
clara de homem do povo, expunha as mazelas da capitania, entregue a uma
pequena corte de aproveitadores, que desprezavam os naturais da terra,
esbanjavam os bens públicos, exauriam os cabedais privados com a exor-
bitância dos impostos cobrados. Para impor a ordem, era necessário um
governo escolhido pelos próprios mineiros, com leis suas - e  independência
política das Minas. A ordem, sendo uma expressão da paz, só pode resultar
da vontade geral dos povos. A ordem imposta, como ocorria naquele tempo,
não é senão o exerci'cio da violência sobre muitos, para que poucos possam
beneficiar-se dos desmandos, da anarquia protegida pelo silêncio do medo.

Senhores,

Não foi por acaso que partiu de Minas o primeiro movimento de
independência que jungiu as razões da história à sadia emoção dos homens.
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A Conjuração não foi um movimento limitado a interesses determinados.
Sobre os motivos que inspiravam o nascente capitalismo mineiro, contido
em sua expansão pela rapinagem do fisco e pelo alvará de 1785 que impedia
a industrialização da colônia, prevalecia o espírito da pátria. Sobre a in-
quietação filosófica dos intelectuais, movidos pelo sopro renovador dos
enciclopedistas franceses, estava a alma da pátria.

Porque a pátria existia. O sentimento de pátria independe da auto-
nomia política, independe da riqueza dos povos. Antes de ser realidade
jurídica, manifestada pela existência do Estado, a Pátria existe na fraterni-
dade dos homens que falam a mesma língua e habitam o mesmo território.
Portanto, não é o Estado que dá legitimidade à Pátria, é a Pátria que dá
legitimidade ao Estado.

O isolamento a que fomos submetidos, nós mineiros, pela metrópole,
serviu para transformar-nos em núcleo rijo do sentimento patriótico. En-
quanto, no litoral, o mar servia de ponte com a Europa, em Minas as monta-
nhas eram muralhas, que nos resguardavam da nostalgia da Peni'nsula, e nos
conferiam o orgulho de edificar, em pedra, sobre pedras, e entre pedras,
uma nova civilização.

Contra a nossa vontade erigia-se o predomínio português. Lisboa, no
entanto, não passava de simples porto intermediário entre as Minas e a
Inglaterra que, desde o Tratado de Methuen, fizera-se destino final das
riquezas arrancadas de nosso solo.

Senhores,
A Conspiração de 1789 não era um simples movimento de emanci-

pação política e de independência econômica. Não se tratava de uma rebe-
lião, apenas, contra os exploradores estrangeiros. Ela tinha suas idéias,
seus sonhos. O exame dos documentos históricos demonstra que os mineiros
não queriam apenas uma nação independente, mas desejavam uma pátria
rica, com a transformação do ouro em bem-estar para todos. Note-se que
eles pretendiam a abolição dos escravos como uma das primeiras medidas do
novo governo. Relembre-se que almejavam a industrialização do território,
da mesma maneira que sonhavam com estabelecimentos de cultura, entre
eles, a Universidade. Essa determinação de desenvolvimento continua co-
nosco, e temos dado provas da obstinação em fazer das riquezas potenciais
deste Estado um instrumento para o bem-estar de seus cidadãos.

Quero, também, lembrar-lhes que a Conspiração de 1789 não se
desligava do espírito religioso do povo mineiro. Não é por acaso queJoaquim
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José tenha sugerido, como bandeira do movimento, o triângulo equilátero,
em homenagem à Santi'ssima Trindade. Ao triângulo, Alvarenga acrestou a
conhecida frase de Virg(lio, "Libertas quae sera tamem". O s(mbolo da
Sant(ssima Trindade e o verso latino e pagão demonstram que se o movi-
mento nascera sob a inspiração cristã da liberdade, dele não estava ausente
a preocupação leiga com a liberdade. É esta tolerância pelas convicções
alheias que continua inspirando o nosso povo.

Somos, os mineiros, uma pátria dentro da Pátria maior, que é o
nosso Brasil. No decorrer da História, sempre estivemos na vanguarda dos
que a ela se entregaram, com todos os sacrif(cios. Todas as vezes que a
ameaçaram os estrangeiros, descemos os caminhos da montanha, para
defendê-la. Mesmo nos tempos da capitania, foram frequentes as ocasiões
em que o Regimento da Tropa Paga enviou contingentes ao litoral. A
gloriosa Pol(cia Militar de Minas, de Tiradentes, guardou e guarda o com-
promisso histórico de deixar os seus quartéis, sempre que a Pátria se encon-
trar em perigo. Mineiros participaram das campanhas do sul do continente;
mineiros se entregaram à Guerra do Paraguai. E quis o destino que Minas
guardasse, em seu território, os restos dos heróis que, exaustos dos combates
e dizimados pelas febres, foram obrigados à épica retirada da Laguna. O
singelo cemitério que os guarda, no Triângulo Mineiro, é altar que vene-
ramos. Esta é outra grave lição da Conjuração de 1789: os militares, com
Tiradentes e Freire de Andrade, uniram-se aos civis. E a eles caberia a parcela
maior do sacrif (cio, na luta frontal contra as tropas que guardassem fideli-
dade ao rei.

Senhores,
Reafirmamos, nesta solenidade, o compromisso de fidelidade aos

ideais de 1789. Queremos a ordem, lutamos pela ordem. Mas, como os cons-
piradores daquele tempo, só podemos admitir a ordem que seja estabelecida
com liberdade. A ordem que queremos não é a que se imponha, mas a que
nasça do consenso das gentes. Reafirmamos a nossa fé na sabedoria do
povo, nos ritos democráticos de convivência poli'tica, na independência dos
poderes republicanos, no patriotismo de nossos soldados.

Estamos, hoje, vivendo um tempo grave. Passada a emergência que
nos conduziu ao movimento revolucionário de 1964, procuram os respon-
sáveis pelos destinos de nosso país restabelecer a legalidade constitucional,
abandonando, por desnecessários, os instrumentos excepcionais de que se
valeram para dissolver o perigo. Todo tempo de transição deve ser tempo de
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tolerância. Não a tolerância com o crime, mas a tolerância com as idéias
adversárias. O conflito entre doutrinas é a vida dos sistemas políticos. Quando
da política se ausenta o conflito, caimos no arbítrio ou no tédio cívico.
Uma e outra situação adoecem a pátria, ameaçam-na de morte lenta e sem
glória. Para discernir entre umas idéias e outras, só dispomos de um juízo
legítimo, o que profere o povo, através de eleições livres, realizadas depois
de amplo debate nacional. Este propósito - o de estabelecer um sistema
democrático duradouro - conduziu os dirigentes do movimento de 1964, e
continua sendo seu compromisso para com a Nação e para com a História.

Somos confiantes de que, em breve, consolidados os caminhos da
distensão política já percorridos, o povo recuperará sua plena soberania.
Porque, apesar do desconforto cívico de uma situação excepcional, o povo
mantém sua confiança no eminente presidente Ernesto Geisel. Esta confiança
lhe é manifestada até mesmo pelos adversários políticos.

Transferimos a mesma confiança ao general João Baptista de
Figueiredo, incumbido de administrar os atos finais da institucionalização
do país. O Brasil já se encontra em harmonia - resta apenas dotar esta
harmonia de instrumentos legais que a preservem.

Não temo dizer que nos encontramos em paz. Os debates que se
realizam hoje, em termos às vezes severos, ao contrário de insinuar antago-
nismos, revelam-nos uma convergência de aspirações democráticas. A isso
chegamos, graças à obstinada crença na democracia revelada pelo presidente
da República. Não fosse sua coragem em abrir a imprensa à difusão das
idéias, estaríamos mais longe ainda da realização dos ideais de março de 1964.

Continua, no entanto, a ação de pequenos grupos inconformados, à
esquerda e à direita. Ontem mesmo, pessoas não identificadas, mas que
certamente não servem à causa democrática, praticaram atentados em Belo
Horizonte. Mas a ação perversa dos inimigos da democracia nunca prevaleceu
e jamais prevalecerá em uma Pátria que tem como patrono o alferes Joaquim
José da Silva Xavier.

Ao encerrar estas palavras quero, em nome do povo de Minas, dizer
aos inconfidentes de 1789, em sua imortalidade histórica, que nos conside-
ramos co-réus pósteros de seu crime. Na véspera da Conjuração, em 1788,
Martinho de Meio e Castro prevenia o Visconde de Barbacena de nosso
irredentismo:
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"Entre todos os povos de que se compõem as
diferentes capitanias do Brasil, nenhum talvez cus-
tou mais a sujeitar-se é reduzir-se à devida obediên-
cia e submissão de vassalos ao seu Soberano, como
foi o de Minas Gerais".

Enganava-se Meio e Castro. Não fôramos submetidos à submissão,
apesar de toda a violência que se abatera sobre a Capitania, principalmente
nos tempos de Assumar. Tanto não fôramos que, um ano mais tarde, tenta-
ríamos a rebelião libertadora.

Se éramos assim antes da Conjuração, assim continuamos depois
dela. Somos pacientes e moderados, mas nunca desinteressados da sorte de
nossa Pátria. Tal como sempre, pode a Nação contar com o descortíno, o
trabalho, a nobreza e, nas horas graves, a vida dos mineiros. O corpo do
Alferes, repartido nas estradas das Minas, indicou-nos o roteiro na História
- e jamais perderemos, na História, a honra que nos foi legada.

-53-



_____	 • •

(y.;;•;.

r

-	-	 •	-,,	
:

.•..•

______	 • ,- •1__-

	

•	 -

•	-.	
t_•_t -,	----------	 --,-	--	•



Reconciliação (Ou a Voz da Razão)

(Discurso na sess3o de posse do governador
Levindo Ozanan Coelho, no dia

5 d julho de 1978).

Meus nobres companheiros de Parlamento,

Neste momento, em que nos reunimos para entregar a chefia do
Poder Executivo de Minas ao eminente homem público, doutor Levindo
Ozanam Coelho, reafirma-se a soberania desta Casa, expressão do espírito
e da vontade de nosso povo. Não há, na história política, instrumento que
possa substituir as assembléias de representantes, legitimamente escolhidos,
como reunião do poder nacional. Esta Casa, senhores, desde que instalada
no século passado, tem sido o congresso do sentimento, o encontro da
inteligência dos mineiros. Nela assentaram-se, para fazer as leis, para fisca-
lizar os atos de poder, e para construir nossa história política, os varões
mais ilustres de Minas. Mesmo nas horas incertas da nacionalidade, enquanto
permaneceu aberta, esta Assembléia recolheu os anseios da liberdade e lhes
deu eco; foi a voz de Minas, lúcida, grave, intransigente. E foi, sempre, a voz
da razão, que nunca se perdeu em adjetivos histéricos. Sua emoção cívica
marcou-se na linguagem substantiva e elegante; nos avisos de prudência,
quase sempre; na reclamação viril do direito, quando a aventura totalitária
nos ameaçava, à esquerda e à direita do reto caminho de nosso destino.

Senhoras o senhores,
Esta Casa, pelo seu presidente, deseja dizer ao Governador Aureliano

Chaves, no momento em que deixa o cargo, que as relações entre os dois
poderes, durante o seu mandato, ficarão na história do Estado como uma
página de respeito mútuo e de cordial convívio.

Todos sabemos da singularidade de nosso tempo político, que exigia
do Governador de Minas fortalecidas virtudes de estadista. Os homens públi-
cos devemos ter certas virtudes, entre elas a honradez, a autoridade, a cultura
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e a paciência, em qualquer tempo. Quando, no entanto, a Nação atravessa
horas de indefinição política, cabe-lhes acentuar tais qualidades, exigir
muito mais delas, a fim de conduzir com lucidez o destino de seu povo.
Isso soube-o fazer, e o povo de Minas lhe guardará reconhecimento no
porvir, o Governador Aureliano Chaves.

Seu eminente sucessor, o Governador Levindo Ozanam Coelho, a
quem não faltam as velhas virtudes montanhesas, manterá o nosso Estado
na mesma trilha, durante os meses em que estará à frente de seu destino. Seu
mandato será de pouca duração, mas os desafios políticos serão intensos,
como sabemos. Estamos às vésperas de eleições parlamentares, em pleno
renascimento democrático, que fará da campanha política um tempo
carregado das sadias lutas ci'vicas. O Governador Levindo Ozanam Coelho
será o magistrado imparcial, e garantirá aos mineiros a livre expressão de
sua vontade, nos comícios de 15 de novembro.

Largo de espírito, imenso na sensibilidade política, humano em cada
gesto seu, não será forçado antever em Ozanam Coelho a consagração viva
de um grande passado.

Senhoras e Senhores,
Quis o destino que esta legislatura coincidisse com a difícil fase de

transição política ao Estado de Direito.
Não queremos agora, desta tribuna, fazer o juízo crítico do recente

passado. Preferimos saudar o tempo novo, para o qual nos preparamos, com
a responsabilidade do "munus" público.

E será sempre louvada a crença de que nenhum outro sistema de
governo supera o da convivência democrática dos homens na sociedade
nacional. Somente assim e com a participação dos homens que formam o
poder político, poderão ser procuradas a justiça e a igualdade entre os
cidadãos.

Será sempre nova a velha crença no exercício das liberdades públicas.
E verdadeira a convicção de que os conflitos podem ser superados pela ativi-
dade política e pela intervenção da justiça.

A Nação inteira vem reclamando o retorno completo dos ritos
democráticos. O Governo do presidente Ernesto Geisel, com o projeto de
Reformas Políticas, buscou atender a essa manifestação de maturidade
poli'tica de nossso povo. Caberá a nós, que dela recebemos a delegação de
legislar, contribuir para o permanente aperfeiçoamento das instituições
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nacionais, com o bom-senso e a sabedoria que, mercê de Deus, não nos
faltarão.

Estamos ansiosos, senhores, por viver, dentro de pouco tempo, a
plenitude do estado de direito, com a nação reconciliada, desempenhando o
seu destino. E o Brasil só admite um destino: o do convívio democrático e
pacífico de todos os seus cidadãos, o convívio pacífico com todas as nações
do mundo, respeitadas a sua independência e a sua soberania.

Seja a voz de Minas, neste momento, o apelo ao desarmamento dos
espíritos. Minas, que a nação inteira reconhece como o país do bom senso,
reclama o esquecimento dos agravos mútuos e pede que o novo momento
nacional encontre todos os brasileiros reunidos sob o pálio da concórdia e
da fraternidade. Este reclamo é tanto mais urgente quando parte de dife-
rentes camadas do povo, principalmente das gerações mais recentes, que não
compreendem, nem aceitam a divisão dos irmãos na casa do pai.

Ao desejar ao excelentíssimo senhor doutor Aureliano Chaves êxitos
em suas responsabilidades futuras e felicidade pessoal, reafirmamos-lhe a
expressão de nosso respeito político e de nossa amizade. Ao Governador
Levindo Ozanam Coelho reiteramos, dentro da missão constitucional que
nos incumbe, o propósito de, mantendo a independência desta Casa, convi-
ver com o Poder Executivo com o mesmo respeito que tem sido nossa
invariável tradição. Queremos-lhe, de igual forma, êxito em sua adminis-
tração, para a sua alegria e o bem de nossa gente.
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Avisos de Minas

(No encerramento dos trabalhos do
Colégio Eleitoral que elegeu

Governandor de Minas o Deputado
Francelino Pereira, em

2 de setembro de 1978)
Senhores Membros do Colégio Eleitoral:

Encerram-se neste ato, com a proclamação dos eleitos para Gover-
nador, Vice-Governador e Senador por Minas Gerais, as atribuições conferi-
das pela emenda constitucional n9 8 a este Colégio Eleitoral.

Como seu presidente, louvo os funcionários da Assembléia Legislativa
que cuidaram da sua boa organização. Agradeço a ajuda do meu colega
Gerardo Renault, dos demais companheiros da Mesa Executiva e a presença
dos membros desta reunião eleitoral, deputados e vereadores, representantes
dos municípios mineiros.

Agindo em obediência à Constituição Federal, sem nos descuidarmos
de todas as solenidades da lei, cumprimos nossa obrigação. Aos eleitos para
Governador do Estado, deputado federal	Francelino Pereira dos Santos,
Vice-Governador, deputado estadual João Marques de Vasconcelos, e
Senador, deputado federal Murilo Badaró, juntamente com seus suplentes,
deputado estadual Morvan Aloysio Acayaba de Resende o Walter PasLos, os
votos de êxito nas suas novas missões, desejando-lhes que tenham sempre
presentes os altos objetivos de Minas e a felicidade dos mineiros.

Antes de encerrar, quero ainda dirigir-me aos membros do Colégio
Eleitoral na qualidade de presidente do Poder Legislativo do Estado, em
breve consideração sobre o momento nacional.

Senhores:

A mim e a vós é dispensável repassar os fatos que conduziram o
pai's ao movimento político-militar de 1964. Á instável situação daqueles
dias, opuseram-se expressivas forças da nação com o objetivo de serenar a
pátria e consolidar sua vocação democrática. O tempo - já decorridos 14
anos - cuidou de mostrar o acerto das medidas tomadas em favor da restau-
ração da ordem e da autoridade.
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As conquistas obtidas neste período, notadamente na área rio
desenvolvimento econômico, não podem ser desmentidas e cabem aos gover-
nos revolucionários, que tomaram a si a condução da República nesta fase
de emergência nacional.

A soma dos seus acertos, ninguém negará, é maior do que o produto
dos seus erros. Mas, forçado também é reconhecer - como reconhece o
presidente Ernesto Geisel - que chegou o momento de por termo às medi-
das de exceção, para que o país, plenamente restabelecido, recupere o
governo de si mesmo e se reconcilie com sua vocação democrática.

Esta missão, contudo, não é tarefa de um homem só. Pertence a
todos, em igual parcela de responsabilidade.

Lembro-vos que Minas jamais faltou com sua contribuição, serena e
firme, à condução da pátria. Guiaram-nos em todos os momentos os valores
que através de três séculos foram juntando-se nos pés destas montanhas,
sempre dispensando o arroubo fácil e inútil, mas sem nunca perder de vista o
veio liberal e humanista que está nas origens mais remotas de nossa gente.

Em Minas, senhores, mais do que em qualquer parte, são visíveis os
traços da mais genuína formação política nacional, qualidade que nos
assegura o orgulho de dizer que a nação sempre encontrou na voz desta
província o fiel intérprete de sua vontade, a medida exata do seu querer.

o peso desta responsabilidade com o país que quero dividir convos-
co, como presidente desta casa, que sempre soube acolher, em clima de
austeridade, as manifestações de todos os mineiros. Para dizer a todos os
povos irmãos que desejamos ver resolvidas pacificamente todas as diver-
gências, através de soluções que consagrem, acima de tudo, a reunião da
família brasileira.

Impossível não distinguir no horizonte político a formação de forças
opostas, de cujo choque resultará retrocesso inevitável na vida nacional.
Impõe-se, pois, que a cada um assista a necessária serenidade diante dos
desafios, para que não se ampliem as distâncias entre os brasileiros. Quere-
mos, ao contrário, que se eliminem as causas responsáveis pela existência de
ilhas de prosperidade entre bolsões de miséria. Queremos que se diminuam
os espaços entre os que tudo podem e os que nada valem, entre os que
sozinhos dispõem da vontade coletiva e os que estão privados de sua própria
vontade.

Cremos que as mãos honradas do presidente Ernesto Geisel nos le-
varão a unir num só povo todas as parte da nação, mais próspera, mais igual
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e sempre livre. A hora pede a confraternização de todos e exige o esqueci-
mento dos agravos mútuos como condição para esta nova investida em dire-
ção ao necessário equilíbrio político e a inadiável obtenção da justiça social.

A hora reclama, além da união geral entre civis e militares, trabalha-
dores e empregadores, intelectuais e o clero, que o grande debate da família
brasileira se assente sobre o real e o verdadeiro, posto de lado o que não for
do interesse maior, o que, manuseado apenas pelos mais poderosos, não seja
a expressão da vontade coletiva.

Estamos convencidos de que, acima de eventuais disputas pelo poder,
o que estrangula o entendimento nacional é o longo adiamento das soluções
que retirem enorme contigente da população brasileira de sua condição de
pobres permanentes, sem direito ao futuro. E esta situação desigual, entre o
país que se pretende rico e o povo que permanece pobre, que nos conduz
perigosamente para tempos incertos, que queremos ver dissipados através
de medidas de verdadeiro alcance social e político.

Somos 110 milhões de brasileiros, de cujo trabalho e sacrif (cio de-
pende a sobrevivência da pátria. Do berço à sepultura, somos os respon-

sáveis por este gigantesco trabalho de afirmação humana e nenhuma razão
pode ser argu(da para afastar-nos da condução do nosso destino. E neste
sentido que invoco a velha lição do homem de Estado que foi Milton Campos,
para quem "à proporção que as dificuldades da vida em comunidade se
acentuam, mais imperiosa se torna a presença do povo no cenário das
deliberações pol 'ticas".

A nação, que nunca pôs de lado os avisos de Minas, saberá ainda
esta vez recolher nossas preocupações, adiantando-se em missão de concórdia
e de pacificação. Missão que levará em conta, sob o risco de perder-se em
marwbras dissimuladoras, os justos reclamos que se erguem dos diferentes
setores da vida do país, a favor da plena realização democrática. Manobrar
contra a vontade geral, neste momento, é assumir a responsabilidade de
colocar fora a derradeira possibilidade de celebrar-se um novo e justo pacto
social, capaz de evitar o confronto em que cada um de nós, como parte de
um todo, seremos derrotados.

Seja minha última palavra dirigida aos jovens, para que ponham a
serviço da pátria o vigor de sua força e a luz de sua inteligência, de maneira
a sustentarmos uma pátria livre e próspera, soberana diante de si mesma.
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Além do Tempo

(No 359 aniversario do Manifesto
dos Mineiros, em

24 de outubro de 1978)

Senhores,

Nosso encontro de hoje destina-se a repassar os fatos da noite de
24 de outubro de 1943.

Honra-nos que Orlando Cavalcanti tenha aceito o convite para aqui
lançar a segunda edição do seu depoimento sobre os Insurretos de 43.

Como nos dá orgulho a presença, nesta casa, dos representantes da
geração de mineiros que, há 35 anos, despertaram o pa(s com uma procla-
mação altiva, que denunciava os descaminhos de uma revolução que se
pretendia libertadora e exigia a devolução do poder à nação, segundo os
ritos democráticos.

A revolução de 30 completava seu 139 aniversário e já era Minas,
naquela noite, quem penetrava pelas frestas das portas, com os seus avisos,
iguais a tantos que fez chegar a todos que quiseram usurpar o poder ao povo.

Ë, portanto, em torno de uma data que nos reunimos hoje. Em torno
de um documento que reacende na memória de todos os compromissos
desta prov(ncia com a causa da liberdade, conscientes que somos dos deveres
de Minas com as nações irmãs deste Pai's.

Fiel à tradição de sua gente, coube a um grupo de mineiros romper
o cerco de apatia ci'vica que se pretendia de Minas, despojada de sua "instin-
tiva inclinação para sentir e realizar os interesses fundamentais de toda a
nação", como definiu o próprio Manifesto de 24 de outubro.

Aos noventa primeiros denunciantes, que atrai'ram para si os horrores
de um regime discricionário, veio juntar-se todo o povo das montanhas, legi-
timando com sua aprovação o documento que levava a assinatura de Minas.
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Trinta e cinco anos depois, numa noite como aquela, é o Manifesto
dos Mineiros que ainda queremos referendar, por sentir que ele expressa, na
singeleza da linguagem, serena e firme, os ideais que sempre empolgaram
essas terras.

Os nossos ideais são de liberdade. A liberdade para conviver com as
idéias contrárias, num regime de ordem. A liberdade que desconhece o ódio
e se inclina pelo perdão. A liberdade que assegura o direito à vida a todos, e
não apenas a alguns. A liberdade que garante o pleno exerc(cio pof(tico,
num clima de tolerância e fraternidade.

Se tais são os propósitos que este Manifesto encerra, perene nas
exigências que faz em nome de Minas, somos também seus signatários, além
do tempo.
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Fim da exceção

(No encerramento da IV Sess3o Legislativa
da Oitava Legislatura, em
5 de dezembro de 1978)

Senhores Deputados,
Durante os últimos quatro anos convivemos nesta Casa, e nesta Casa

exercemos o of(cio da representação política. Não foram tempos fáceis.
Dita-nos a consciência confessar que atravessamos a legislatura vacilantes
entre a esperança e o medo, e lutando para afirmar os nossos direitos, dele-
gados pela única soberania admissivel, que é a do povo, contra os doutrina-
dores do arb(trio e os aproveitadores da exceção.

Senhores,
Nenhuma profissão é mais honrada que a da representação polr'tica.

Ousemos reafirmá-lo quando se restauram, não pela força, mas pelo curso
natural do bom senso, as prerrogativas das câmaras, com a extinção do Ato
Institucional número cinco. Sua vigência, digamos sem rodeios, transformou
a representação pol(tica em simulacro, fazendo de todos nós, quando éra-
mos ouvidos pelo poder, meros conselheiras do Executivo; quando não,
simples depositários da consciência c(vica do povo, à espera da rebelião
incoerci'vel da verdade histórica.

Por isso mesmo, pela própria adversidade que nos cumpriu enfrentar
nas últimas legislaturas, temas que orgulhar-nos. Não desertamos da esperan-
ça, e insistimos, das tribunas parlamentares, na exigência do Direita, mesmo
aqueles que, tangidos pela tradição ou aconselhados pela prudente responsa-
bilidade de servir, matriculamo-nos no partida situacionista. Não desejo,
porém, expressar sentimentos de partido. Subordino-me a uma ardem mais
alta de racioci'nio, que é o de considerar, como presidente desta Casa, e na
clausura de um mandato, a responsabilidade, as prerrogativas e a importânca
da representação popular.
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Senhores,
na representação que se funda toda a soberania dos governos.

Tanto nas monarquias, como nas repúblicas, só é legítimo o poder limitado
pelas leis e só aos cidadãos cumpre estabelecê-las, delegando o exercício de
sua vontade e opinião aos legisladores. A delegação do poder popular às
câmaras se exerce no ato singelo do voto.

A experiência histórica demonstrou que só o equilíbrio e a indeperi-
dência entre os três poderes clássicos - Legislativo, Executivo e Judiciário -
podem assegurar a paz interna das Nações e garantir-nos força e unidade nas
lutas contra os inimigos externos. Mas, dos três poderes, iguais rio direito,
um deles se destaca corno vetor da legitimidade - o poder parlamentar.

Ë na verdade o parlamento o poder mais alto, por provir diretamente
da soberania da Nação, que o escolhe. Cabe-lhe, por Outro lado, ao discutir e
redigir as leis, autorizar e limitar, em estatutos definidos, os outros dois
poderes. A justiça se subordina à vontade da lei, e à vontade da lei deve
submeter-se o Chefe de Estado, quer seja vitalício, como nas monarquias,
quer temporário, como nas repúblicas.

Essa consciência política nasceu, como todos sabemos, na Inglaterra.
Desde João Sem Terra, e através de lutas demoradas, os reis passaram a
subordinar-se aos parlamentos. Non solum est rega/is, sed lega/is et politica

potestas (Fortescue). Isso significa que o gesto de governar, além de legítimo
e legal, deve ser também um ato político.

A política não deve nem pode ser a simples convivência entre os
homn, enquanto tais, mas a convivência com os tempos e idéias em perma-
nente mutação. À legitimidade e à legalidade soma-se, assim, a intelgênda
do ato político. O governo que é legítimo e legal - legal na obediência aos
estatutos estabelecidos pelo Parlamento -, mas infenso ao exercício político,
torna-se estéril. Isso se mostra de forma mais clara nos regimes em que a
administração é delegada a profissionais insensíveis ao diálogo político com
o povo e seus representantes. Dir-se-á, mesmo, que, afastando-se da ação
política, os governos se afastam, "pari passu", da legitimidade e da legali-
dade. Legalidade e legitimidade devem ser constantemente ratificadas, mes-
mo dentro dos prazos de mandato, pela ação criadora e reordenadora da
política.

A história dos parlamentos não é uma crônica amena. Eles sempre se
rebelaram contra o despotismo e não raras vezes se reuniam com argumentos
e armas. Não foi convencido das idéias que João Sem Terra assinou a "Magna
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Charta" em Runningmead, há 763 anos. Fê-lo diante de um acampamento
de tropas.

Outra forte marca de origem dos paramentos modernos é a união
de elite e povo contra o absolutismo. Foram os barões aliados à Igreja que
reclamaram e obtiveram a igualdade de direitos diante da Justiça. A cláusula
39 da "Magna Charta" estabelece a base das declarações posteriores dos
direitos do homem.

Com o Parlamento, surge não apenas o direito de representação
política e a divisão dos poderes. Cabe-lhe também introduzir a distribuição
do poder, isto é, o surgimento do "self-government." Mas a instituição parla-
mentar só ganha legitimidade quando, em 1264, Leicester convoca, para
dele participar, não apenas os barões, mas também os deputados eleitos
pelos condados e burgos. Surgem, na Inglaterra, os que mais tarde seriam o
os "comuns." Com o tempo, os "comuns" se impõem aos barões, e de tal
forma marcam sua independência diante do Rei que até mesmo interditam ao
Monarca preença em sua Câmara.

Suplico-vos perdoar-me a digressão histórica, para chegar ao sumo de
minha intenção, ao dirigir-vos, como Presidente da Casa, estas palavras de
despedida.

Senhores,
Nenhum esforço para consolidação das instituições democráticas em

nosso País terá êxito, se não se fundar no irrecusável acatamento à soberania
popular.

Para isso, necessitamos de Câmaras Parlamentares independentes em
sua ação e legítimas em sua constituição, através do voto livre de todos os
cidadãos, inclusive os analfabetos, porque o bom senso das coisas não é
privilégio dos letrados.

Tem sido esta a lição de velhos mineiros, como o Senador Afonso
Pena, ao advertir os constituintes de 1891:

"É pelas urnas livres que o povo externará suas
aspirações, suas queixas, seus agravos, fazendo
prevalecer as opiniões e idéias triunfantes. A liber-
dade das urnas é uma necessidade fundamental dos
governos democráticos, representando o papel de
válvula de segurança para impedir as explosões
revolucionárias."
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Sábia lição de quem teve a autoridade de assegurar a brasileiros
asilo dentro do seu próprio território, garantindo a autonomia de Minas
contra os abusos do poder central. Necessitamos, pela mesma forma, da
devolução ao parlamento de todas as suas atribuições, porque conferidas
pelo povo. Queremos um parlamento no pleno e inalcançável exerc(cio
de seus poderes.

Senhores deputados,
E também urgente, cessada a emergência constitucional dos últimos

anos, que se restabeleça a participação de todos os cidadãos na vida nacional,
tendo-se como juiz da contribuição pol(tica de cada um o pronunciamento
do povo, em eleições livres e diretas, e a presença independente e soberana
do Poder Judiciário. O que exige de nós, representantes da vontade do povo,
uma consciência aguda da responsabilidade pol(tica.

A excessiva centralização do poder nestes últimos anos tem sido
justificada pela emergência. Aceitamos, para orientar o nosso racioc(nio,
que tal procedimento foi exigido. Mas é consenso hoje que a emergência
deixou de existir, e é tempo para retomarmos a ordem pol(tica natural. Cabe-
nos, portanto, assumir, em toda a plenitude, a soberania poli'tica que nos é
delegada pelo processo eleitoral. Nossa missão foi comprometida, durante as
últimas legislaturas, porque, minguados os nossos poderes, transformamo-
nos, muitos de nós, em meros procuradores de partes. Quantos de nós não
usamos o mandato apenas para reclamar do Governo favores às comunidades
e aos nossos eleitores individualmente? O que, em tempos normais, é apenas
uma atividade secundária e acessória dos parlamentares, como a distribuição
de verbas públicas para a educação e saúde, transforma-se em tarefa perma-
nente de muitos.

Nossos gabinetes deixam de ser recintos de estudo das leis reclamadas
pelo tempo e pela sociedade, transformando-se em simples agências para a
concessão de pequenos favores que nos têm sido atribu(dos pelo Poder
Executivo.

Está também em nossas mãos a sorte da democracia brasileira. Somos
convocados a uma corajosa vig(lia, a fim de promover seu restabelecimento,
e a uma honrada conduta, a fim de não ensejar a sua perda. Esta conduta
exigida não é, nem poderia ser, a prudência convertida em covardia, nem a
moderação feita negligência. Não desejamos que as casas parlamentares se
transformem em cenáculos frios, nos quais, tediosamente, se discutam teses
de Bizâncio. Uma unidade deve reger-nos - a unidade em defesa dos valores
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Estes anos que aqui passei, inaugurais na minha vida pol(tica, no os
esquecerei. Servirão de est(mulo e de exemplo para os meus dias futuros.
Estarei sempre convosco.
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ontem à noite -, dizer-vos de minha grata memória deste convívio. Convi'vio
entre colegas e funcionários, a quem agradeço a dedicação que assegurou o
bom funcionamento desta Casa.

Convívio com tantas pessoas, em variados encontros, onde, acima do
compromisso formal, sempre busquei admirá-las e crer na força do trabalho
e no valor da inteligência humana.

Meu apreço ao Poder Judiciário e a estima aos seus presidentes com
quem convivi no exercício da presidência desta Casa: Desembargadores
Edésio Fernandes, Ferreira de Oliveira e Natal Dias Campos.

Ao Governador Ozanam Coelho, admirável figura humana, a nossa
saudação e o nosso testemunho de que tem sabido conduzir-se com grandeza
e simpatia à frente do nosso Estado. Sua atuação é marcada com o mesmo
zelo, a mesma eficiência e a mesma autoridade que fizeram de seu antecessor,
Aureliano Chaves, merecedor do respeito de toda a nação mineira.

A Francelino Pereira e João Marques, a certeza de que Minas perma-
nece entregue a mãos seguras e experientes, que honrarão as tradições destas
Gerais.

Aos meus companheiros de Partido e de Mesa Executiva, agradeço a
confiança demonstrada durante a Legislatura. Às lideranças, o sinal de
minha reverência.

Aos nobres representantes da Oposição, que sempre agiram com o
senso de cavalheirismo da gente mineira, respeitosa homenagem.

Aqui, nesta Casa, e sob o conselho valioso que sempre busquei nos
mais experientes e vividos companheiros, aprendi as lições mais caras de
minha vida política.

A ela trouxe, dos tempos da juventude, a obstinação de servir. Nesta
Casa, recebi ensinamentos indispensáveis para transformar a vontade que me
conduzia em exercício efetivo da representação popular.

Prezados Deputados,

Já saudoso, tendo que assumir novas missões parlamentares, deixo-vos
a minha admiração e o meu respeito.

Sou grato a todos.
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permanentes da Pátria. Mas esta unidade se funda na diversidade de opiniões.
Porque, como advertia Pascal, I'unité quin'est pas multitude, est tyrannie.

Senhores,
No mesmo raciocínio, creio chegada a hora da pacificação nacional e

da reintegração dos brasileiros que, de boa fé, foram despojados de sua cida-
dania política.

E assim creio, porque o momento não recomenda a separação entre
irmãos, a estabelecer fronteiras entre o país permitido e o país proscrito.

Nenhuma razão mais assiste à manutenção deste estado de coisas,
porque os nossos desafios já são bem maiores do que as nossas desavenças.

A participação do Poder Legislativo será importante neste esforço de
atualização democrática, que é da vontade do Presidente da República,
General Ernesto Geisel, ao promover medidas destinadas a reconduzir a
Nação à sua perfeita normalidade. No mesmo sentido, são as promessas do
seu sucessor, General João Batista Figueiredo, que, repetidas vezes, tem
manifestado a intenção de reconciliar a Nação com o ideal democrático
republicano.

Por certo, não faltará aos nossos governantes a equilibrada análise
do pronunciamento que o povo acaba de fazer pelas urnas. Muito mais do
que a escolha entre nomes, o resultado da consulta popular indicou, sem
sofismas e artifícios, o rumo das mudanças que se tornam inadiáveis. A
Nação, amadurecida, quer que se ponha fim aos litígios políticos, à intole-
rância entre idéias, de maneira que se assegure prioridade à solução dos
dramáticos problemas de ordem social que nos ameaçam arrastar por tempos
incertos.

Encarar esta realidade, sem assistência de velhas e surradas descon-
fianças, é tarefa urgente, porque já não se pode desconhecer de boa fé a
situação de penúria em que se encontra extraordinária parcela de brasileiros.
Todas as informações confirmam a ocorrência de prodigioso desenvolvi-
mento econômico entre nós, no último decênio. Mas elas também não
negam, contudo, o crescente empobrecimento de número considerável de
irmãos, sitiados entre a sofisticação tecnológica e sua condição de pobres
permanentes, meros assistentes de um progresso que não é o seu.

E isto é triste, e sério.

Não quero alongar-me mais. Cumpre-me, além de prestar-vos contas
de minhas atividades na Presidência da Assembléia - o que fiz na sessão de
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Antônio Soares Dias foi o

169 deputado a ocupar a Pre-
sidência da Assembléia de
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