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o GARIMPEIRO DA LIBERDADE

No dia a dia das lides parlamentares, aprendemos a admirar
o colega e amigo Kemil Kumaira pela elegância de sua conduta,
por sua honestidade de propósitos, pelo idealismo e retidão que
marcaram seu trabalho como Deputado. Quando presidiu o
Legislativo Mineiro, superou, com inteligência e firmeza, os desa-
fios de preparar o Poder para responder às demandas da nova
fase inaugurada com apromulgação da Constituição de 1988. Os
textos que se seguem são dessa época. Tivemos o privilégio de
ouvir muitos deles, proferidos com entusiasmo pelo seu autor na
tribuna da Assembléia de Minas.

Ao lê-los, entretanto, recentemente, descobrimos um novo
Kemil Kumaira: dessa vez, o homem de idéias que coloca seu
verbo candente a serviço da liberdade, numa luta "Semtréguas
contra os vestígios do autoritarismo passado, os quais tentam a
todo custo sobreviver, alojados na prática das elites conservado-
ras.

Suas palavras traduzem a preocupação universal do huma-
nista, que ousa afirmar que "ser homem é, antes de tudo, ser
capaz de transcender", e que diz, em outra passagem, "A crise
não é apenas brasileira. É de todo omundo, é do homem". Apesar
disso, essas palavras não deixam de sublinhar as origens do
autor, que se intitula "um garimpeiro engravatado do Vale do
Mucuri".

Kemil Kumaira professa uma fé inabalável na Justiça e na
Democracia, ao mesmo tempo em que traça o perfil do ideá rio
democrata militante e realista que vem pautando sua ação
política.

Municipalista de primeira hora, não perde oportunidade de
lembrar o início de sua vida pública, na Câmara Municipal de
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Teófilo Otoni. Saudou entusiasticamente a descentralização de-
terminada pela Constituição da República e tornou-se defensor
ardoroso da autonomia das administrações locais: "Por que
esposamos a tese municipalista? Porque vemos, na proximidade
entre o cidadão e o poder, a garantia de que, nessa instância, o
povo poderá, efetivamente, fazer prevalecer os seus legítimos
interesses". E argumenta: "Nada substitui, para o conhecimento
exato das aspirações populares, o contato quotidiano com os
problemas mais imediatos e prementes da população" .

. Crítico acerbo dos inimigos da Democracia, não deixa por
menos: " ... no mundo inteiro, os regimes autocráticos dão provas
de exaustão e ineficiência. O futuro aponta para a Democracia,
corteja as liberdades, repousa no compromisso com c estado de
C/ireito".

A paixão do parlamentar pelo Legislativo faz-se presente em
toda a obra, onde se coloca manifesta a preocupação com os
destinos futuros do Poder e com a necessidade de um novo
modelo de Deputado. Consciente da grandeza e das limitações
das leis, refere-se a elas com realismo e precisão: "A folha de
papel não muda o Brasil" - diz, referindo-se à Constituição - "mas
pode oferecer à cidadania os instrumentos necessários à mu-
dança".

Como poucos, Kumaira conhece a realidade do nosso Esta-
do: "Minas abriga' comunidades de todos os tamanhos, com
diferentes problemas e soluções múltiplas".

O presente volume é muito mais que uma coletânea de
discursos. De seu exame atento, o leitor extrairá inestimáveis
lições de Política com P maiúsculo, temperadas com o idealismo
de quem cultiva esperanças sem tirar os pés do chão.

Seu autor é o exemplo vivo de sua própria definição de
político: "sal da Democracia, atalaia das liberdades fundamentais
do ser humano".

Romeu Queiroz

1. Discurso proferido na solenidade come-
morativa do Dia Internacional da Mulher
(março/89)
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Revisitando os diálogos de Platão, surpreendemo-nos, a cada pági-
na, com retratos tão profundos da alma humana, que fazem eterna a obra
daquele grego iluminado. Assim é com o mito do andrógino: criatura em
que a síntese do feminino e do masculino infundia tamanha força e tal
agilidade, que a transformava em ameaça aos próprios deuses do Olimpo.
Receosas, dividiram-na as divindades em mulher e homem, aniquilando-
lhe o vigor e a destreza. Séculos de uma civilização marcada pelo regime
patriarcal e machista fizeram da humanidade um ser dividido, empobre-
cido em sua essência mesma, diminuído em sua riqueza. A era em que
vivemos colocou-se sob a égide do dilaceramento, da fragmentação e das
contradições insuperáveis. Inventaram-se as guerras sem fim e o in-
saciável espírito de competição: distanciou-se o homem de suas próprias
raízes vitais, para sofrer sob o signo da incompletude: ser metade, ser
carência, ser angústia.

Nosso tempo paga o alto preço da milenar discriminação da mulher:
uma cultura que marginalizou o elemento feminino, reprimiu suas mais
legítimas expressões, não fez senão roubar ao ser humano a mais bela e
essencial dimensão. Para nossa felicidade, na Terra inteira, faz-se sentir
hodiernamente a luta daquelas que, mesmo reprimidas, despojadas de voz
e poder, deixaram na história o sinal inconfundível de sua intervenção
salvadora. No recesso dos lares, nas lides políticas, nos laboratórios, nos
tribunais e nas cátedras, nas artes e no árduo trabalho operário ofereceram
elas tenaz e obstinada resistência ao embrutecimento do mundo. Hoje
fazem crescer a consciência de seu valor, mobilizam-se e se lançam
decididamente a uma dupla tarefa libertadora. Pugnam pela própria
liberdade, pelo reconhecimento de seus próprios valores, de sua própria
visão da realidade, pela aceitação de suas propostas para solucionar a
miríade de problema lique afligem a humanidade contemporânea. E essa
luta tem também a virtude de libertar os homens do preconceito, da ânsia
incontida de poder, da falsa crença de que não se pode viver sem dominar.
Solidárias com os fracos, vítimas primeiras da violência, da opressão, das
condições subumanas de trabalho e existência, as mulheres, guardiãs
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supremas da vida e do amor, escondem em seu íntimo aquela força ímpar,
capaz de trazer uma nova e radiante civilização.

Nelas reside a esperança de que, conciliados os opostos, supressas
as contradições que tomam enfermo o Ocidente, possamos, enfim,
superar a maldição das potestades do Olimpo. Eis por que esta Presidên-
cia se associa às comemorações do dia 8 de março, solidariza-se com a
mãe, com a executiva, com a operária, com todo o universo feminino e
leva à mulher mineira sua homenagem, a expressão de su mais profunda
admiração e os votos de que mais e mais conquistas venham coroar de
êxito a mobilização por sua maior participação na construção da so-
ciedade com que todos sonhamos.

2. tt A Chama da Liberdade tt, mensagem
alusiva ao bicentenário da Inconfidência
Mineira, elaborada a pedido da AÇO-
MINAS para integrar o acervo documental
da empresa (abril/89)
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o Poder Legislativo de Minas Gerais associa-se, com esta mensa-
gem, à iniciativa da Aço Minas Gerais - AÇOMINAS - de registrar para
a posteridade manifestações que marcam o transcurso do bicentenário da
Inconfidência Mineira. neste ano de 1989.

Por singular coincidência, desenvolvem-se, nesta oportunidade, os
trabalhos da IV Assembléia Constituinte Mineira, assinalando, no tempo,
o reencontro de nossa sociedade com os valores e princípios do estado de
direito, após o interregno institucional ocorrido nos últimos 25 anos de
nossa história republicana, com a emergência do ciclo de governos
militares.

Neste momento histórico, o Brasil atravessa uma aguda transição
política, visando à democratização das instituições nacionais, tendo por
marco a Carta Federal promulgada em 1988 e as Constituições Estaduais
a serem promulgadas até outubro deste ano.

Simultaneamente ao processo de transição política, s~o intensas as
pressões sociais por mudanças que modernizem o País, ainda apresentan-
do um perfil de acentuado desequilíbrio no seu processo de desenvolvi-
mento e profundos desníveis na distribuição da renda nacional entre
pessoas e regiões.

Nesta hora, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais empenha-se
em resgatar a credibilidade pública da instituição, abalada pela perda das
prerrogativas e atribuições do Legislativo no Brasil, por período prolon-
gado, a par do conseqüente vazio que sofreu a atividade política no País.

Para o resgate da credibilidade institucional, o Legislativo mineiro
busca restabelecer padrões de austeridade compatíveis com o exercício
das funções públicas e parlamentares, para firmar uma nova aliança entre
sociedade e Legislativo, condição essencial ao aperfeiçoamento e à
estabilidade do sistema democrático de governo, que tem na represen-
tação popular seu núcleo de máxima expressão.

. O bicentenário da Inconfidência é, portanto, motivo de rellexão
sobre as alternativas do processo político brasileiro, caracterizado, em
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100 anos de vida republicana. pela instabilidade do quadro institucional,
com avanços e recuos na construção da ordem jurídico-constitucional.

Os 200 anos de história que separam a nossa geração do movimento
libertário de Vila Rica autorizam, contudo, a convicção de que a insígnia
dos inconfidentes - "Libertas quae sera tarnen" - constitui legado defini-
tivamente incorporado à vocação democrática e pluralista da sociedade
brasileira.

Os ideais do Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e
de seus companheiros de conjuração, conclamando à união de todos para
que. juntos, façamos deste País urna grande nação, permanecem corno
roteiro inalienável do projeto político nacional.

A chama da liberdade que os inconfidentes acenderam em Minas
Gerais ilumina, pois, cada etapa do desenvolvimento político, econômico
e.~ocialda Nação brasileira, como bússola orientadora diante dos desafios
e obstáculos que se apresentam nessa construção.

Esta chama ,não se extinguirá, porque vive na memória dos brasi-
leiros, assinalando a fundação da nacionalidade, batizada pela vida dos
homens das Minas Gerais que, no século XVIII, ousaram a independên-
cia, concretizada em 1822; sonharam a república, proclamada em 1889:
pensaram a construção de um estado livre e soberano, responsabilidade
permanente das sucessivas gerações de brasileiros que fazem a história
pátria.

3. Discurso proferido na solenidade de
entrega dos prêmios do I Concurso Esta-
dual de Redação (junhoI89)
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Meus caros jovens,
Vocês estão hoje aqui porque participaram direta ou indiretamente

da elaboração destas redações premiadas, sobre a importância do Poder
Legislativo na democracia representativa. Uns, porque as redigiram de
seu próprio punho e hoje recebem o merecido prêmio; outros, porque
enriqueceram o debate que as forjou e também porque ajudaram, pelo
voto, a escolher a melhor da sala, num primeiro momento, e, depois, as
melhores da escola, num segundo momento. A uns e outros, meus
parabéns. Vocês vivenciaram concretamente o processo democrático -
constante e intenso debate para extrair as melhores decisões para o bem
da coletividade.

Posso, pois, afirmar que estas redações ora premiadas, levando
merecidamente os nomes de Evaristo, Ângela, Taís, Luciana, Rosângela
e Alex, que a elas emprestaram seu colorido pessoal, são fruto do trabalho
intelectual de todos os que aqui estão - professores, alunos, comissão
julgadora, comissão organizadora. A todos, a Assembléia de Minas
agradece.

Mas é principalmente a vocês, alunos, que desejo dizer algumas
palavras. A vocês, jovens adolescentes, empunhando a marca da chamada
idade da crise e que foram o objeto e o sujeito desta nossa promoção. É
a vocês que quero falar. Não na qualidade de Presidente desta Assem-
bléia, dando continuidade à iniciativa de meu antecessor, Deputado Neif
labur, muito menos na qualidade do Deputado Kemil Kumaira, este
garimpeiro engravatado do Vale do Mucuri. Quero, nesta minha faia,
ousar. Tentarei ser o Poder Legislativo. .

Vocês falaram sobre mim, de mim e para mim em suas redações.
Agora, eu, Poder Legislativo, vou falar sobre e para vocês.

Vocês são Brasil. Vivem a crise. O Brasil é vocês. Não sabem se
Sustentam a criança que até ontem foram ou se alimentam o adulto que
imaginam ser. Como nosso País, que não sabe se preserva a pureza
indígena que foi ou se alimenta o adulto civilizado que se lhe impôs; se
espreguiça na rede de uma cultura que brota exuberante ou se empunha

~-
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a motosserra para produzir a soja da exportação; se curte o sol dos tr6picos
em sua pele morena ou se veste a indumentária civilizada de gravatas e
sapatos; se bebe a água pura da fonte ou se come o alimento crescido pelo
agrot6xico; se ressuscita em si a criança curtidora do presente que um dia
foi ou se assume o adulto medroso do - lturo que o civilizador ensinou;
em síntese, se luta pelo seu caráter de novo mundo ou se aceita o modo
de vida do velho mundo.

Meus adolescentes, é esta a verdadeira crise brasileira. E como ela
se parece com a crise de vocês! E eu, Poder Legislativo, sou "oespelho
dessa crise. Em mim se refletem todosestés dilemase~ pelo sim e pelo não,
sou eu o porta-voz de todos esses conflitos.

Crise que não é apertas brasileira. É de todo o mundo, é do homem.
É que o homem desta civilização' criou um falso dilema: como ser adulto
sem matar a criança; como produzir o progiesso, sem destruir a natureza.
Para0 garimpeiro do meu Vale do Mucuri não existe tal dilema. Para ele,
adulto é a criança crescida, produção é a natureza acrescida da intelegên-
cia do homem.

E se é falso esse dilema civilizatório, erradas estão todas as soluções
até h,oje apontadas e institucionalizadas. Reformulemos, pois; o modelo
de progresso que nos inculcaram. Criemos, pois, um novo modelo de
homem, emsubstituição ao que nos impingiram.

(jhomem não é nem réptil, nem ave. Ele ébfpede: E é como tal que
tanto pode rastejar quanto voar. Mas, para rastejar, não pode desfazer-se
de seus pés, e, para voar, não pode negar o chão que o sustenta. E como
ele voa quando está com os pés no chão! Um vÔo sublime, produtivo,
concreto e sem limites! Com os pés ~o chão, não há lugar para a fantasia.
Esta s6 viceja naqueles que se desfazem de seus próprios pés e a estes
negam o chão da natureza.'Fantasia que alimenta as monstruosidades de
nossa história; da inquisição a Hitler, e deste à atual praça do massacre
infernal.

Com os pés no chão, sem o medo da terra que pisamos, do ar que
respiramos, do sol que nos aquece e do vent() que nos empurra, todos
temos o direito de sonhar e, sonhando, voar rumo a um no"o homem, a
um novo mundo. Um mundo, em que os adultos não abafem sua própria
criança, e em que o progresso não destrua a natureza que o faz.
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É deste mundo que cu. Poder Legislativo de hoje, espero sejam
vocês os artífices.

Eu, Poder Legislativo de hoje, que tento reerguer-me sohre os
escombros. Escombros de um processo de destruição da democracia por
mais de 20 anos. Cassaram vários dos nossos parlamentares. Calaram
nossos lfderes maiores. Podaram o crescimento de novos líderes. Calaram
a sociedade como um todo, amordaçaram-me e anularam-me. Esse
processo produziu os escombros de uma luta social sem vencedores e só
de vencidos; uma dívida de mais de US$I 00.000.000.000,00; um mer-
cado interno empobrecido; uma sociedade desorganizada e desarticula-
da; uma moral de impunidade e corrupção; um descrédito total da coisa
pública. E, sobre esses ecombros, tento reerguer-me. Não tem sido fácil.
E maisdiffcil tem-se tornado porque taisescomhn)s foram entulhad()sem
cima do modelo do velho mundo. Velho mundo que, apesar de ter
buscado, ainda não conseguiu remodelar-se ao novo mundo para a
construção de um mundo novo.

E é pela dificuldade de minha atual missão que senti a necessidade
de ir até vocês, jovens da crise, e de sua crise extrair um pouco de sonho
para dar alento à minha luta. E, com esse alento, organizar ~m pouco os
escombros.

De uma coisa tenho total convicção, meus jovens, - e agora me dispo
da qualidade de Poder Legislativo e reassumo o garimpeiro do Vale do
Mucuri - vocês é que construirão o Legislativo com que vocês sonharam
nas suas redações e com o qualmuÍlo já sonhei e continuo sonhando. A
nossa responsahilidade hoje é apenas lutar para que as condições do
futuro sejam propícias a essa construção. Vocês, autores destas redações
e de tantas outras que não chegaram até aqui, é que serão os artífices dessa
democracia representativa que o homem husca há séculos. senão milê-
nios.

E disso tenho certeza. Há séculos o velho mundo tem calado, senão
assassinado, o ideal do homem do novo mundo. Mas o ideal de homem
desse velho mundo já faliu. Nem mesmo é mais preciso discutir. Seus
modelos de ciência, de economia, de religião. de intelectualidade. de
cultura, de vida e de amor estão em franco processo de agonia. Seu
produto principal. o homem, está totalmente doente e impotente diante
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das forças da natureza. Doenças cada vez mais incuráveis. Doença do
corpo e da alma. Doenças tanto do indivíduo quanto da coletividade.

Todos esses modelos serão e já estão sendo repensados. N6s, por
mais que queiramos nossa geração, eu, por mais que respeite a criança que
existe em mim, já fomos muito contaminados. A vocês é que caberá
encontrar novos modelos: de economia, de cultura, de vida e de amor.
Modelos em que o velho não negue o novo, o adulto não negue a criança,
o futuro não negue o presente, o progresso não negue a natureza. E, daí,
surja um novo homem que se guie s6 pelo amor, adquirindo sua real
dimensão humana, vivência da sua dimensão mágica e divina.

É na busca desse novo homem que esta Presidência, em nome de
todos os Deputados desta Casa e, em especial, da atual Mesa Diretora,
voltará a vocês em outras oportunidades. Este concurso foi um primeiro
passo nesse sentido. Mas nossa ambição é maior, chega a ser sonho para
alguns. E para não corrermos o risco de alimentar fantasias, ilusões ou
utopias, e sim, p04ermos voar com os pés no chão, retornaremos a vocês
por diversas formas. Nesta Assemhléia temos pessoas cuidando de
preparar material pedagógico, dentro de uma tentativa de reinterpretação
do papel do Legislativo na sociedade de hoje, que irá ao seu encontro para
discutir, debater e refletir.

Não queremos vender nenhuma imagem. Mas cabe-nos o dever de
ajudar a destruir os mitos. Mitos sustentados pelas mesmas forças que
fabricaram os escom bros sobre os quais estamos hoje alicerçados. Forças
que usam de todos os meios para inviabilizar a democracia entre n6s. Mas
vocês sabem e demonstraram que não existe democracia representativa
sem um Poder Legislativo' forte e atuante. E para que isso aconteça,
voltaremos a vocês.

Eu, particularmente, quero um Legislativo que não engravate o meu
Mucuri. Isso muitas vezes me sufoca. Mas também não admito que se lhe
neguem o direito ao sapato quando quiser e, muito menos, o pão nosso
de cada dia.

4. Discurso proferido na solenidade de
formaturados Cursosde FormaçãoeAper-
feiçoamento de Sargentos da PMMG
(julho/89)
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Entre as mais gratas surpresas a nós reservadas por este primeiro
semestre de 1989, está o convite de paraninfarmos os formandos dos
cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos. A vontade de
crescer e, pelo treinamento e 'pelo estudo, colocar-se à altura das novas
demandas provocadas pela crescente complexidade das relações sociais
no mundo atual é prova inconteste de vocação à nobre e difícil carreira
militar. Concluindo mais este ciclo em busca de melhor capacitação,
vocês se tornam cada dia mais dignos da gloriosa corporação que os
acolheu, mostram-se em perfeita sintonia com a mística que a anima e faz
respeitada em cada pedaço de nosso chão.

A Polícia Militar de Minas Gerais sempre nos motivou profunda
admiração. Confundem-se-Ihes as origens com as de nosso Estado. Pela
proveniência de seus quadros, onde se fazem lhe representar todas as
regiões e segmentos da sociedade mineira, ela nos revela sua face
democrática e desvenda-nos o segredo de tão estreita identificação com
a gente desta terra. A disciplina e a formação exigente, responsáveis pelo
idealismo e firmeza de caráter de seus membros, fazem-na força de elite,
primeira entre suas congêneres do País inteiro, ocupada em superar-se
investindo no desenvolvimento do potencial humano de quem lhe integra
as fileiras.

Hodiernamente, passa a sociedade por transformações rápidas e
radicais, acelera-se o ritmo da história e os efeitos desses fenÔmenos
fazem-se sentir sobre o próprio conceito de segurança pública. A noção
ampliaseu âmbito de abrangência e associa-se a idéia de defesa civil, indo
constituir o conjunto de atividades voltadas à conservação da paz social.
Na atual Constituição Federal, deixa de consistir em dever exclusivo do
Estado para ser também responsabilidade de todos. A segurança trans-
cende o mero resultado do exerclcio do poder coercitivo estatal para
incorporar novas e complexas dimensões. Mais que nunca, necessitamos
retomar às origens gregas do vocábulo "poJfcia" para repensarmos a
realidade que ele designa. Oriundo daquela mesma raiz "poUs" que
significa a cidade, raiz de onde emanou também o termo "política",
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evidencia a afinidade que aproxima as duas funções, ambas essenciais às
comunidades humanas. Nas duas vamos encontrar o compromisso social
incorporando-lhes definitivamente a essência.

O policial e o político são tirados do meio do povo, chamados a
cum prir por vocação um dever que, na verdade, é de todos nós. Um e outro
conhecem de perto a grandeza e as mazelas, o pecado e a santidade que
povoam os dramas anônimos desenvolvidos no quotidiano de nossas vilas
e cidades. Ambos devotam a vida inteira à felicidade e à paz alheias. Da
mesma forma encontram, na sociedade, não a gratidão que fazem por
merecer, mas, ora, línguao; ferinao;a atirar-lhes farpas, ora, a incompre-
ensão e o descaso.

No honroso convite que recehemos, vislumhramos, muito além de
mera cortesia formal, um gesto denso de sentido pelo qual se homenageia.
através de nossa pessoa, o Legislativo, por ele, a própria gente mineira.
Vemos nele ainda a conseqüência dos laços de amizade entre o Poder que
presidimos e a Polfcia Militar de Minas Gerais, vínculos consolidados
num passado de lutas comuns pela liberdade e pelo hem da famflia
alterosa.

Caros formandos, como homem público, atento à vida de nosso
povo, não desconhecemos as dificuldades do dia a dia do policial. Somos
ainda cônscios de que nem sempre se tem a sensibilidade política para
avaliar sua importância, para medir o retorno, em termos sociais, do
investimento na segurança c na paz.

Temos, entretanto, plena consciência de que vocês saberão tirar de
sua própria riqueza interior a força e a coragem capazes de superar todos
os problema') e manter bem vivas as tradições da corporação. O mesmo
ideal que os sustentou durante o curso continuará mantendo-lhes
elevados o ânimo e a vontade de servir.

O dia é de festa. Alegramo-nos com vocês e os felicitamos pela
vitória que lhes estampa no rosto.o sorr~so confiante e enche-lhes o peito
de justo orgulho. ~entimo~~os hl~nrados de assqciar nosso contentamento
ao de vocês e d~ seus familiares. Felicitamos, sobretu~o,.a instituição que
pode contar com a') pessoas de sua têmpera e da fibra de ~eus superiores:
gente a quem não assustam os obstáculos e tropeços.

Se nem sempre lhes. acompanhar o merecido reconhedmento.
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sirvam-lhes de recompensa a serenidade de quem caminha na certeza de
seus passos; conforte-os a fé robusta de quem se sabe missionário de uma
causa justa.

Seja~lhes essa a primeira de uma sucessão de conquistas. Mas a
nenhuma lhes falte o tempero do sacrifício, o sabor da luta, o calor do
ideal. Só assim têm valor as conquistas. I

Sigam-lhes sempre o sucesso e a esperança, precedam-lhes como
guias a retidão e honradez, cubra-lhes, como escudo, a proteção de Deus.
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5. Discurso proferido na Reunião de
Encerramento da 38 Sessão Legislativa
Extraordinária da 118 Legislatura
Oulho/89)
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Encerramos a 38 Sessão Legislativa Extraordinária desta Casa,
convocada pelo Sr. Governador do Estado nos termos do ~ 4°, alínea "a",
do art. 17 da Constituição do Estado, objetivando a apreciação do
processo referente às acusações levantadas contra o Chefe do Executivo.

Ao fazê-lo, temos a nítida consciência de que este Poder, mais uma
vez, se colocou à altura dos desafios que lhe. são apresentados pela
história. Os trabalhos transcorreram dentro da estrita observância da
Constituição, da lei e do Regimento Interno, num testemunho eloqüente
de que é no respeito à legalidade e à Justiça que se constrói a democracia.

Durante o período, foi constituída a comissão que dará parecer sobre
a matéria, foram eleitos o Presidente e o Relator, passos de grande
relevância para a consecução de um objetivo maior, que é mostrar mais
uma vez à comunidade mineira o empenho deste Legislativo em cumprir
com fidelidade as funções que lhe atribui a Lei Maior do Estado.

A apreciação do processo terá continuação na sessão legislativa
ordinária, e temos o firme propósito de, mais uma vez, fazer-nos estritos
cumpridores dos ditames da ordem jurídica vigente e, assim agindo,
tomar-nos dignos servidores da democracia.

Contamos com a compreensão dos mineiros no sentido de que a
grave incumbência que temos em mãos requer equilíbrio e maturidade,
incompatíveis com decisões apressadas e menos refletidas.

Assim cumprindo o objetivo da presente sessão extraordinária, a
Presidência a encerra reafirmando seu compromisso de integral ob-
servância à lei e aos ditames permanentes da Moral e da Justiça.



~------------------------------

6. Discurso proferido em encontro de
Vereadores realizado na Câmara Muni-
cipal de Passos - preparação para a elabo-
ração da Lei Orgânica Municipal
(outubro/89)



39

A Constituição de 1988 dotou o município de autonomia adminis-
trativa e financeira, reconhecendo, pois, seu verdadeiro papel como ente

I
que compõe a Federação. O diploma em apreço, além de reconhecer o
papel essencial da base do Estado federado, concedeu ao município a
prerrogativa de auto-organização.

A Carta anterior facultava ao município, se assim dispussessem as
Constituições Estaduais, o direito de elaborar a sua própria Lei Orgânica.
AConstituição Mineira recém-revogada não atribuiu aos municípios essa
faculdade.

Em 31 de dezembro de 1972, foi promulgada a Lei Complementar
n° 3, que dispõe sobre a organização municipal do Estado de Minas
Gerais. Emborá o regime vigente na época preconizasse a autonomia
municipal, o Estado outorgava uma lei sem atentar para os interesses
locais.

Com a nova ordem constitucional, cada munfcipe passa a usufruir,
de forma clara, do direito irrevogável de participar da confecção da lei
regente, nos aspectos que mais lhe interessam.

Os Srs. Vereadores, vale lembrar, como representantes da comu-
nidade local, não podem e não devem deixar de auscultar os segmentos
sociais. É preciso que o mandato eletivo conquistado de forma democráti-
ca seja exercido em sua plenitude. Esse exercício se faz possível,
mediante a elaboração de leis que tenham vigência efetiva e resultados
positivos, de modo a atender aos anseios da população e o regramento
jurfdico-consti tucional.

A Carta Federal recém-promulgada outorgou ao município a tarefa
ingente de elaborar sua lei orgânica. A partir de sua promulgação, novas
leis serão elaboradas, no escopo de disciplinar a vida da comunidade
local. É preciso registrar que cada um dos 723 municípios mineiros, na
elaboração de sua Carta, deverá considerar, como referência básica, as
peculiaridades e os interesses locais. Ressalte-se que os legisladores
municipais se incumbirão de árdua tarefa, a qual requererá um esforço
amplo no sentido de aproximar. ()máximo possível, a lei dos reais desejos
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da coletividade. Registre-se também que o processo legislativo de um
estatuto dessa magnitude exige, além de dedicação total, desenvolver-se
um arquétipo de lei complexo, que envolve assessoramento de elevado
nível.

Ciente das dificuldades que serão enfrentadas pelas nossas Câmaras
Municipais, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais pro-
moveu, recentemente, o simpósio "A Nova Constituição Estadual e o
Processo de Elaboração das Leis Orgânicas Municipais". O aludido
encontro serviu para discutir os percalços processuais, buscar orientação
legislativa correta, obter assessoria de alto nível, conseguir material
específico de consulta, enfim, oferecer oportunidade para que os Srs.
Vereadores tivessem condições de iniciar com êxito a caminhada que
culminará com a promulgação das respecti vas leis orgânicas. É, para nós,
prazer e honra retornar a Passos. Aqui estivemos pela primeira vez, em
1985, a convite do insigne colega, Deputado Joaquim de Melo Freire,
Presidente regional do partido, para participar do Encontro Regional do
PMDB. Aqui tivemos oportunidade de conhecer um pouco a história
deste município das Gerais. Até o início do século XIX, a região era
pouco habitada. Entretanto, em função de suas qualidades naturais, um
grande contingente de indivíduos migrou para a região. Por iniciativa
desses novos habitantes, erigiu-se, no sítio onde hoje se localiza esta
cidade, uma capela em homenagem ao Senhor Bom Jesus dos Passos. A
partir daí, o desenvolvimento ganhou impulso. Atualmente, o município
se destaca no seio da economia nacional, principalmente no que tange à
indústria alcooleira e de laticínios. Destaca-se também como centro
turístico, decorrência da localização privilegiada de Passos, às margens
da represa de Furnas.

Passos é notoriamente reconhecida como centro cultural, sediando
diversos educandários, alguns de nível universitário. Destac<l-sc, ainda,
pelo seu desenvolvimento no comércio e na indústria e pela forte
agropecuária, atividades que, aliadas à privilegiada localização geográ-
fica da cidade, consagram-na como um dos principais pólos econômicos
da região.

Antes de terminar, não poderíamos deixar de saudar, publicamente,
os nossos companheiros Deputados Neif Jabur e Márcio Maia, amhos
ilustres representantes da terra, na Assembléia Legislativa. O Deputado
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Neif Jabur, meu ~tecessor na Presidência na Assembléia, a quem dedico
estima e consideração especiais, exerceu o seu cargo com desenvoltura
e brilho. Retornando às suas funções parlamentares, desempenha-as com
a mesma dignidade e zelo, preocupado .sempre com os desejos maiores
de Passos e da região. Não menos digno e capaz, o preclaro Deputado
Márcio Maia, 2°-Secretário da Mesa da 'Assembléia, destaca-se pelo
companheirismo em todas as horas de dificuldades e pela solidariedade
que dedica a todas as medidas adotadas pela direção da Assembléia
visando à valorização do Poder Legislativo.

Registramos, finalmente, nossa satisfação em participar deste en-
contro, manifestando a certeza de que, dele, os Srs. Vereadores levam
vários subsídios, indispensáveis para a elaboração de uma lei orgânica
adequada a seus respectivos municípios.

Muito obrigado!



7. "Uma visão do processo constituinte estadual"
- conferência proferida no Simpósio" A Nova
Constituição Estadual e o Processo de
Elaboração das Leis Orgânicas Municipais",
promovido pela Assembléia Legislativa
(outubro/89)
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Gostaria de falar-lhes, não como professor que detém um saber e
pretende ensinar-lhes alguma coisa, mas, antes, como quem trilhou um
caminho nem sempre fácil e se sente' na obrigação de colocar sua
experiência a serviço daqueles que se encontram na iminência de
percorrer semelhantes rotas. Se é certo que o processo de elaboração da
Lei Orgânica dos municípios encerra peculiaridades, é também verdade
que apresenta muitas e importantes afinidades com os trabalhos consti-
tuintes que tivemos a honra de presidir.

Uma ligeira retrospectiva histórica permitirá que situemos melhor
nosso tema.

Ao considerar-mos a ordem vigente antes da Constituição Federal
de 1988, deparamos com um modelo centralizador que atribuía à União
todas as competências, reduzindo a quase nada as dos Estados e municí-
pios. A par da centralização política, verificava-se a concentração tribu-
tária, acentuando ainda mais a dependência dos Estados e municípios em
relação ao Governo Federal.

O texto de 1988 deu um novo sentido ao ideal federativo ao
agasalhar dispositivos asseguradores da autonomia estadual. Ao mesmo
tempo, lançou as bases de um municipalismo vigoroso ao preconizar mais
equânime distribuição da competência tributária e ao deferir ao município
a faculdade de elaborar sua própria Lei Orgânica. Finalmente, o legislador
acreditava na força de cada comunidade, em sua capacidade para resol ver
os próprios problemas; na eficiência dos seus Prefeitos e Vereadores,
que, na luta' 'corpo a corpo" com as mais imediatas e prementes neces-
sidades do povo, vêm dando, anos a fio, testemunho vivo de civismo,
abnegação, sensibililidade e elevado espírito público.

Ainda voltando nosso olhar ao passado recente, não podemos
ignorar os efeitos devastadores do regime autoritário sobre o Poder
Legislativo, atingindo em suas funções, despido das suas prerrogativas
mais fundamentais, reduzido a mero poder homologador das decisões
concertadas no âmbito do Executivo. Em decorrência, o Legislativo viu-
se desaparelhado em seus mais elementares recursos técnicos e humanos,
tornando-se, assim, presa da inércia e do desânimo.
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Essa realidade, aliada às inovações advindas do processo constituin-
te estadual, concorreu para dar aos trabalhos de elaboração constitucional
um sabor de desafio.

Nossa participação pessoal no processo iniciou-se muito cedo,
quando fomos escolhido Presidente da Comissão Preparatória dos Tra-
balhos da IV Assembléia Constituinte do Estado de Minas Gerais, fato
que nos proporcionou a visão do processo a partir de um ângulo privile-
giado. Na época, já possuíamos nítida consciência da importância do
Regimento Interno. Parlamentar há quatro legislaturas, assíduo em Plenário,
podíamos avaliar o papel fundamental da norma ordenadora dos debates
e da própria feitura do texto.

Em nossa memória estavam vivos os contratempos surgidos na
Assembléia Nacional Constituinte e que levaram amudanças regimentais
indesejáveis e perigosas, efetuadas no transcorrer das atividades legisla-
tivas. Era nossa preocupação dotar a Constituinte mineira de um instru-
mento capaz de assegurar ampla participação popular, impedir casuísmos
de última hora, garantir a liberdade nos debates e a lisura nas votações,
proporcionar igualdade de condições aos parlamentares e, dessa forma,
permitir uma prática efetiva da democracia. A 20/12/88, o Regimento
Interno da Constituinte já estava aprovado. Nossos cuidados surtiram
efeito. O processo de elaboração constitucional evoluiu sem tropeços,
graças a uma norma regimental simples, objetiva, correta, que nos foi de
inestimável valor quando fomos alçado à direção dos trabalhos consti-
tuintes.

No início deste ano, eleito por nossos pares, assuminos a Presidência
da IV Constituinte Mineira. Ao fazê-lo, tínhamos uma grande preocu-
pação: garantir, por todos os meios, a legitimidade da futura Constituição.
Não tínhamos em mente um texto perfeito, trabalho de gabinete, saído das
mãos de uma comissão de notáveis. Buscávamos um resultado que
espelhasse o rosto de Minas e conquistasse, por isso mesmo, o respaldo
e o respeito do povo. Nem tudo que é legal é legítimo: se a legalidade
decorre da letra e da forma, a legitimidade tem uma forte conotação
política, deflui de um compromisso de fidelidade à vontade do povo e de
uma intenção firme de colocar acima de tudo a procura incansável da
realização do bem comum.

A responsabilidade de presidir uma Assembléia Constituintc é
grande. Hão de se coordenar iniciativas, buscar o consenso, mantcr a
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ordem, sem, porém, cercear o livre debate das idéias, que é o apanágio
da democracia. Há que se atender ainda a um sem-número de questões
administrativas e práticas essenciais ao bom desenvolvimento das ati-
vidades constitucionais.

Visando garantir a legitimidade do que iríamos produzir, definimos
uma estratégia centrada em três pontos fundamentais: a defesa intransi-
gente da independência do poder; a transparência do processo consti-
tuinte; a participação popular e o incentivo a uma postura ética por parte
de todos que se encontrassem, de alguma forma, envolvidos nos tra-
balhos.

O País acabara de sair de uma situação em que o Executivo,
hipertrofiado, se sobrepunha ao Legislativo. Tínhamos pela frente um fato
radicalmente novo. Os parlamentares responderiam perante a história
pelo que fizessem. Era preciso rechaçar qualquer tentativa de interferên-
cia externa, que o Poder se mantivesse plenamente aberto a sugestões,
reinvindicações, propostas, e, ao mesmo tempo, resistente a qualquer
tentativa de pressão, viesse de onde viesse.

Multiplicaram-se os' 'Iobbies". Todos foram ouvidos. Preponderou
o interesse geral.

Correndo todos os riscos, não abdicamos por um só momento de
nosso propósito de fazer da redação do texto um processo transparente,
capaz de ser acompanhado, em cada passo, por toda a sociedade. As portas
desta Casa foram escancaradas ao povo, nada se fez às escondidas. O
Legislativo ousou expor-se à opinião pública como não o fizera até então
nenhum outro órgão da administração do Estado. Ganhou uma nova
imagem, franca e austera, que, se desagradou a alguns, ganhou a adesão
unânime dos parlamentares e do povo em geral.

A participação popular já fora assegurada no Regimento Interno em
dois momentos: no ~ lOdo art. 28, através da apresentação de sugestões
populares e, no art. 31, mediante o oferecimento de emendas ao projeto.
Era, entretanto, necessário criar instrumentos para efetivá-la na prática. A
Assembléia lançou seu apelo; a comunidade respondeu de forma en-
tusiástica. A partir dessa resposta, tivemos a certeza de que esta seria a
Constituição do povo.

Empreendemos verdadeira cruzada com o objetivo de a difundir a
noção de que política não é coisa de políticos, mas responsabilidade de
todos, missão árdua a ser exercida à luz de padrões éticos exigentes. Os



48

frutos dessa luta, nós os colhemos ao constatar o alto nível em que
transcorreram as dicussões e a postura digna e elegante assumida pelos
Deputados de todos os partidos e tendências ideológicas.

Dos dois maiores problemas que enfrentamos inicialmente, um era
técnico, outro político. Quanto ao primeiro, não foi necessário muita
perspicácia para diagnosticar o desaparelhamento da Casa. Empreen-
demos, então, uma ação direta e objetiva para que a instituição se
colocasse à altura da magna tarefa que se punha à sua frente. A reação
positiva dos nobres constituintes e do corpo funcional da Casa sensibi-
lizou-nos. Com a colaboração de todos, olhos postos no objetivo comum,
vencemos obstáculos que, de outra forma, seriam intransponíveis.

O problema político residia na resistência oferecida por alguns
setores minoritários da sociedade, beneficiários diretos do antigo modelo
centralizador e a quem incomodava a retomada das prerrogativas par-
lamentares. Esses segmentos, inconformados, moviam contra o Legisla-
tivo, em âmbito nacional, uma campanha sistemática de difamação, com
o intento de incompatibilizá-lo com o povoe, por esse expediente, minar-
lhe a força e a credibilidade. Com a aprovação unânime dos Deputados,
promovemos um trabalho de conscientização da comunidade sobre a
importância do parlamento e a respeito do esforço que se desenvolvia
nesta Casa para tomá-la mais dinâmica e para corrigir qualquer desvio, por
mínimo que fosse, capaz de comprometer moralmente a instituição.

Na medida em que a comunidade e a imprensa se conscientizaram
de que a função legislativa, e mormente a tarefa constituinte, é muito
maior que eventuais intrigas, vimos, com alegria, o restabelecimento de
uma relação franca e produtiva entre o Poder e as parcelas mais represen-
tativas e responsáveis da sociedade.

Superados os dois problemas, o processo constituinte, vendo desem-
baraçados seus caminhos, ganhou um novo impulso, de tal forma a ser
Minas o primeiro Estado da Federação a promulgar sua Lei Fundamental.

Se fôssemos solicitados pelos nobres edis a ressaltar alguns cuidados
fundamentais que, a partir de nossa experiência, lhes recomendaríamos,
iniciaríamos pela observância dos prazos. O parágrafo único do art. 11 da
Constituição Federal dá às Câmaras Municipais o prazo de seis meses
para votar a Lei Orgânica respectiva, em dois turnos de discussão e
votação. Esse.tempo começou a correr na data da promulgação do texto
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da Lei Maior do Estado. É preciso, portanto, nada perder desse tempo,
que pode parecer extenso aos incautos, mas se revelará exíguo a quantos
desejarem elaborar um diploma bom, apto a servir ao desenvolvimento do
município. O que os espera é um labor incansável, para o qual se faz
preciso ânimo e empenho pela causa pública.

Em segundo lugar, não se poder esquecer que se encontrarão os
caros legisladores diante de um processo novo e diferente. Trata-se de
um processo constituinte na mais lfdima acepção da palavra. A Lei
Orgânica, assim como as Constituições, será promulgada pelo Legislati-
vo, sem sanção nem ingerência do Executivo. Sua matéria será a própria
estrutura municipal. Material e formalmente, nossos Vereadores se
encontrarão em pleno trabalho de elaboração constitucional. É preciso ter
sempre em mente que, nesse momento, a Câmara Municipal se torna
centro das atenções e se mostra detentora, como nunca, do poder e da
responsabilidade de traçar os destinos do município.

Em terceiro lugar, convém lembrar que não é fácil conciliar interes-
ses muitas vezes contraditórios, colocar a causa comum acima de tudo.
correr até mesmo o risco da momentânea impopularidade, para guardar
fidelidade ao ideal do bem comum.

E, finalmente, o mais importante: busquem, caros Vereadores,
ilustres constituintes, com paixão, a legitimidade da lei. Que ela seja filha
da participação do povo, retrato nítido das esperanças e anseios da
comunidade!
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8. Discurso proferido no encerramento do Simpósio
"A Nova Constituição Estadual e o Processo de
Elaboração das Leis Orgânicas Municipais"
(outubro/89)
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Ao encerrarmos o simpósio" A Nova Constituiçaõ Estadual e o
Processo de Elaboração das Leis Orgânicas Municipais", é com
otimismo que o fazemos.

Contemplando o semblante, cansado, é verdade, mas feliz e espe-
rançoso, de cada um de nossos Vereadores, podemos antever o período
de fecunda elaboração que se desenvolverá, a partir de agora, em cada
comunidade.

Com satisfação imensa, constatamos a ocupação plena de todos os
espaços do Palácio da Inconfidência destinados a esta promoção. Além do
Plenário, os auditórios onde se instalaram aparelhos de televisão para o
acompanhamento das conferências e discussões permaneceram repletos
durante o tempo inteiro.

Não só o número dos presentes, mas, sobretudo, o nível de partici-
pação e a intensidade do interesse, marca maior desse encontro, confir-
maram nossa fé no edis mineiros e nas lideranças locais do Estado.

Permitam-nos fazer especial menção à contribuição da mulher
mineira, presença ativa e participante, a traduzir uma nova consciência e
a vontade firme de, pela atuação política, interferir efetivamente nos
destinos de Minas.

Mais de duas centenas de questões solucionadas verbalmente pelos
expositores e debatedores atestaram o elavado grau de envolvimento que
foi a tônica desses dois dias de intenso e produtivo trabalho. Outras tantas
indagações ser-Ihes-ão ainda encaminhadas para que as respondam por
escrito e possamos assim satisfazer à sadia curiosidade de seus autores.

Esta, Assembléia Legislativa, sensível às necessidade dos legisla-
don.~smunicipais, atenta à exigüidade do prazo para a elaboração da Lei
Orgânica do município, empenhou-se ao máximo para propiciar-lhes este
momento de estudo e diálogo. Saídos do estafante trabalho de elaboração
constitucional, custou-nos não pouco esforço a organização deste simpó-
sio. Entretanto, sentimo-nos sobejamente compensados ao constatarmos
a excelente acolhida de que foi alvo nossa iniciativa.
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Apesar das dificuldades decorrentes da necessidade de acomodar
uma extensa pauta em estreito lapso de tempo, temos a esperança de ter
oferecido úteis subsídios ao processo que se desenvolverá nas Câmaras
Municipais.

Esta Casa estará doravante empenhada na elaboração dr. legislação
complementar ao texto constitucional recém-promulgado. Sem ela a
Constituição corre o risco de se tornar, em boa parte, letra morta. Mais uma
vez estaremos envolvidos em um trabalho exigente que polarizará todos
os recursos deste Poder. Entretanto, acompanharemos com interesse e
carinho a elaboração legislativa que terá lugar em cada Câmara Munici-
pal, não com veleidades de ensinar ou interferir, mascomo quem sabe que
aprenderá as mais proveitosas lições de democracia e amor à causa
púhlica.

Queremos agradecer à imprensa, companheira constante em nossa
cruzada pela valorização do Poder Legislativo. Aos expositores c deba-
tcdores que contribuíram com sua inteligência e brilhantismo para o
sucesso desse encontro, o nosso muito obrigado. Não podemos nos
esquecer de uma palavra de agradecimento à Comissão Organizadora c
ao corpo funcional da Casa. Nosso especial reconhecimento ao Dr.
Dalmir de Jesus, Diretor-Geral, e à Dra. Maria Coeli Simões Pires,
Secretária-Geral da Mesa, responsáveis, em grande parte, peto êxito
obtido.

Sejam nossas palavras finais dirigidas aos nobres Vereadores, autên-
ticos ap6stolos do bem comum, defensores primeiros do povo. Durante os
debates, observamos que,entre as dificuldades levantadas, as mais cons-
tantes eram a falta de assessoramento técnico, a ausência de suporte
financeiro e o diminuto tempo para a elaboração da Lei Orgânica do
município. Diante de tais afirmações, queremos lembrar-lhes que seu
trabalho será eminentemente político. Busquem, não a lei perfeita, mas a
legítima; não o produto saído pronto e acabado das mãos de um eminente
jurista, mas o que seja o ~esultado da mais ampla participação popular. A
sabedoria haurida na luta quotidiana pelo bem de suas comunidades ser-
lhes-á guia seguro para que consigam, não sem trabalho, a lei boa que seja
instrumento de paz e desenvolvimento.

9. Discurso proferido na abertura do I Seminário
sobre Lei Orgânica da Vertente do Caparaó
(outubr.o/89)
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Sentimo-nos honrado com o convite para abrir os trabalhos deste' 'I
Seminário sobre Lei Orgânica da Vertente do Caparaó" Maior satisfação
é constatar que Vereadores, Prefeitos e munícipes da região já se
mobilizam e procuram, através do diálogo, da troca de informações e de
experiências, colocar-se à altura da exigente tarefa de elaborar aquela que
será a Lei Fundamental, estrutura básica a partir da qual se organizarão os
municípios.

A Assembléia Legislativa, antecipando-se às previsíveis dificul-
dades dos edis mineiros, investidos agora de autênticos poderes consti-
tuintes, promoveu, sob nossa Presidência, o recente simpósio" A Nova
Constituição Estadual e o Processo de Elaboração das Leis Orgânicas
Municipais", encontro que se revelou oportunidade ímpar de reflexão,
intercâmbio de conhecimentos e exposição franca de dúvidas e preocu-
pações sobre o processo que ora se inicia.

Pela atenção e interesse que se pode perceber em cada um dos
presentes, torna-se-nos fácil prever o sucesso de que se revestirá este
conclave.

A Constituição da República concedeu ao município a condição de
ente constitutivo da Federação. Inaugurou-se, assim, uma nova era na
história da luta pela autonomia municipal, responsabilizando-se pela
consagração de um ideal pelo qual pugnaram as mais autênticas lideranças
políticas deste Estado. Resultado de esforço tenaz que perdurou pnr
décadas inteiras, a conquista, pelo município, de sua definitiva maioridade
foi um dos principais avanços da Constituição de 1988. Livre da tutela que
lhe fora imposta pela mentalidade centralizadora vigente no Brasil desde
suas origens, pode ele agora assumir em plenitude o lugar que lhe está
reservado, à frente do processo de redenção deste País.

O espírito que inspira o texto em vigor tem dado ensejo a vivas
polêmicas em que se defrontam, de um lado, os que não acreditam nas
lideranças locais, em sua capacidade de conceber. juntamente com a
comunidade, as soluções para os problemas que a afligem; de outro,
aqueles que vêem, na descentralização e na autonomia plena do municí-
pio, um caminho aberto para o futuro. Entre esse último nos colocamos .
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Por que esposamos a tese municipalista?
Em primeiro lugar, porque vemos, na proximidade entre o cidadão

e o poder, viável apenas ao nível municipal, a garantia de que, nessa
instância, o povo poderá, efetivamente, fazer prevalecer os seus legítimos
interesses. A distância verificada no âmbito estadual e, de maneira mais
grave, no federal, atua como empecilho à manifestação de vontade
popular e ao atendimento das reais necessidades das comunidades.

Em segundo lugar, a possibilidade de uma estrutura administrativa
mais simples, elide o risco de um agigantamento da máquina burocrática
e o perigo potencial de que ela se coloque como finalidade de si mesma.
Diante da administração municipal, abre-se para o cidadão a perspectiva
de se afirmar como gente, como pessoa, como alguém co-responsável
pelo destino comum; afastam-se os prejuízos das decisões impessoais e
despersonalizantes.

Em terceiro lugar, nossa longa experiência na Câmara Municipal de
Teófilo Otoni en;sinou-nos a depositar integral confiança em nossos
Prefeitos e Vereadores, que têm dado, através dos tempos, sobejas provas
de sabedoria e dedicação à causa pública. Nada substitui, para o conhe-
cimento exato das aspirações populares, o contato quotidiano com os
problemas mais imediatos c prementes da população. O Vereador e o
Prefeito são detentores de um saber único, haurido durante vidas inteiras
de luta contra toda a sorte de problemas que aOigem os munícipes e
retardam o crescimento comunitário.

Caros Vereadores, espera-os, é verdade, um desafio: a história
colocou em suas mãos o futuro do município. A sonhada autonomia
chegou em toda a sua plenÚude. Já não sufocam as municipalidades a
escassez crônica de recursos que as fazia depender do arbítrio do Poder
central. Caiu de vez a tutela política originária da desconfiança, do medo
da liberdade, da descrença na sabedoria das lideranças locais.

Se a Emenda Constitucional n° I, de 1969, permitia a organização do
município por carta própria, na dependência do que dispusessem as
Constituições Estaduais, agora é a própria Lei Maior do País que deter-
mina seja a Lei Orgânica elaborada pelas Câmaras Municipais. A função
que ora lhes é conferida busca sua origem e fundamento na própria
Constituição Federal. Vocês se encontram, pois, investidos de autênticos
poderes constituintes, decorrentes diretamente do que a própria Carta
Magna dispõe.
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Afigura-se-nos natural que, num. primeiro momento, os assalte
algum receio, um vago sentimento de perplexidade diante da enormidade
da tarefa que se coloca à sua frente. Parece-nos salutar que busquem
assessoria para ajudá-los a vencer alguma dificuldade técnica e formal.
Entretanto, nobres colegas legisladores, repudiem com todas as forças os
modelos prontos. Resistam com todas as forças à tentação de assumir um
texto escrito pela mão de um só, produto de especulações de juristas,
resultado de trabalho de gabinete. ,

Busquem, antes de tudo, a participação popular. E ela a fonte
privilegiada de onde emanará a lei que retrata a fisionomia da comu-
nidade. Não temam nem mesmo as contradições: elas são a marca de uma
realidade conflitual. Acreditem com firmeza na própria sabedoria: aquela
mesma que lhes custou uma vida inteira de diuturna dedicação à felici-
dade e à paz de seus conterrâneos.

Procurem nem tanto a lei perfeita, mas, sim, a lei boa. Busquem com
paixão o texto respaldado na legitimidade, aquele em que o povo se
reconhece e, em decorrência, tem condições para amar, cumprir, defen-
der e respeitar.



10. Discurso proferido na solenidade de formatura
da turma do Curso Técnico de Secretariado da
Escola fone Lewick Cunha Melo, de Teófilo
Otoni (dezembro/89)
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Este'é um dos nossos momentos mais felizes no ano de 1989, pois
nos propicia um duplo encontro: encontro com aquerida Te6filo Otoni, de
onde nunca saímos, pois aqui nosso coração permanece, mesmo quando
o dever nos obriga a ausências mais prolongadas; reencontro com o
magistério, nobre múnus que tivemos o privilégio de exercer durante boa
parte de nossa vida.

Estar entre concidadãos constitui excelente oportunidade para re-
novar nossas forças, retemperar o ânimo e revigorar o contato com as
origens. Voltar a Te6filo Otoni é revisitar as primeiras lições da vida
pública, é robustecer os ideais liberais e democráticos aprendidos neste
torrão, cujas tradições mantemos vivas em nosso coração. Estar na Escola
Estadual Ione Lewick Cunha Melo é recordar a cátedra e avivar no
espírito o compromisso com a educação, que marca, desde o início, nossa
carreira política. Há muito, compreendemos que s6 o ensino de boa
qualidade, comprometido com a realidade nacional e atentó às peculia-
ridades regionais, pode resgatar-nos do subdesenvolvimento e colocar-
nos na rota segura do progresso e da paz social. Eis por que nos causa
particular entusiasmo partilhar com os formandos, seus pais e mestres este
instante, que, certamente, marcará suas existências e se inscreyerá entre
os mais importantes de sua hist6ria pessoal. Não podemos nos esquecer,
entretanto, de que ele assinala, ao mesmo tempo, a culminância de um
processo e o início de outro.

Por um lado, celebramos hoje o resultado feliz da comunhão de
esforços em busca do objetivo único representado pelo término do curso
Técnico de Secretariado.

Essa vit6ria foi possível graças ao idealismo, ao carinho e à ca-
pacidade dos mestres, que colocaram suas incontáveis qualidades, num
gesto de irrestrita doação" a serviço da causa da juventude desta terra. Ela
se deve também ao amor pleno e incondicional dos pais, cuja dedicação
é capaz de transpor os maiores obstáculos. Esta vit6ria, fê-la concreta a
determinação de estudantes, que não se deixaram vencer pelas tentações
do desânimo e do êxito fácil, revelaram ilimitada vontade de crescer e
lutaram com fibra e valor p.elos ideais que elegeram.
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Caros Paraninfandos, vocês venceram. Mas venceram apenas uma
etapa da jornada, como o viajor que, em meio à estrada, galga um ponto
de onde meio avista as léguas percorridas. Fatal ser-lhe-ia deter-se
demasiadamente na contemplação do trecho palmilhado. Novos univer-
sos os esperam, outras lutas, diversos desafios. Inicia-se, aqui e já, o
ingresso numa realidade profissional diferente e fascinante, embora plena
de exigências ocasiões em que serão postas à prova a força de suas
convicções e o vigor de suas potencialidades.

Não podemos nos esquecer das angústias da hora presente, em que
o País atravessa uma das mais graves crises de sua história. Multo menos
podemos fechar os olhos ao fato de que há um mercado de trabalho
extremamente competitivo, que só se abre aos melhores talentos. Entre-
tanto, se nos detemos nessas reflexões, fazemo-lo somente para realçar
.anecessidade de muita firmeza, segurança e fé para quem quer ocupar um
lugar destacado e produtivo em nossa socicdade.

O mcsmo ~spfrito que no faz crer num Brasil novo c buscar, com
paixão, novas formas de contrihuir para o seu desenvolvimento assegura-
nos, desde agora, que vocês não se deixarão detcr em sua caminhada
rumo ao sucesso.

Ao contemplar, em cada rosto, o sorriso confiante e vcrdadeiro de
quem venceu e se sabe vocacionado a um grande destino, sentimos mais
viva que nunca a esperança em novos tempos para a nação brasileira, para
a terra alterosa e para nossa Teófilo Otoni.

Coragem, pois! O futuro os cspera!
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11. Palestra proferida no Seminário dos Vereadores
da RMBH, promovido pela GRAMBEL
(dezembro/89)
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Caros Vereadores, nossa vida pública, nós a iniciamos na Câmara
Municipal de Teófilo Otoni. Eis por que é ~empre com satisfação que nos
dirigimos aos legisladores municipais, quando nos é oferecido o privilé-
gio de estar entre aqueles que, no contato mais direto e quotidiano com
os problemas e aspirações populares, acumularam uma sabedoria tão
necessária à autêntica prática democrática.

A elaboração das Leis Orgânicas Municipais se dá sob a égide de
duas grandes novidades na história política do País, fatos cujo significado,
ainda não completamente assimilado por todos os segmentos da so-
ciedade, necessita ser compreendido em toda sua extensão e em todas as
sua conseqüências.

Em primeiro lugar, o municipalismo, amadurecido numa longa e
obstinada luta que durou décadas inteiras, encontrou abrigo no texto
constitucional de 1988. O município foi guindado formalmente àcatego-
ria de ente da Federação no art. 10 da Lei Maior e o mesmo Diploma
atribuiu-lhe a competência para elaboração da respectiva Lei Orgânica,
estendendo sua autonomia de forma a assinalar o surgimento de menta-
lidade até então ausente no Direito nacional. AConstituição Estadual não
só reafirmou o disposto na Federal, mas contribuiu de forma decisiva para
robustecer as teses municipalistas. Dessa forma, tanto no âmbito da União
como no do Estado ficaram princípios descentralizadores do poder, em
patente contradição com os preceitos e com a ação do governo autoritário,
que mantinha a centralização e a conseqüente dependência das uriídades
federadas como instrumentos eficazes de seu arsenal de recursos ditato-
riais e liberticidas.

Em segundo lugar, verificou-se, nos últimos tempos, a retomada
pelo Legislativo, de suas prerrogativas essenciais. Ao mesmo tempo em
que ele assume suas funções precípuas de legislar, fiscalizar e refletir a
vontade geral, passa simultaneamente ao centro da cena política como
principal protagonista, alvo de todas as atenções, depositário de todas as
esperanças. O mais democrático dos poderes, aquele, justamente, que
nasceu como conquista do povo contra a autoridade absoluta dos tiranos,



68

recobra seu verdadeiro lugar. mais de duas décadas depois de ter sido
esvaziado e cspezinhado pelos que impuseram o direito da força. onde
devcria tcr vigência a força do direito.

Desde quando lIitegrávamos a resistência democrática, ao lado de
líderes como Tancredo Nevcs, numa época em que ser oposição era
condenar-se a ser visto como suspeição pelo sistema dom inante, batíamo-
nos pela valorização do município e do Legislativo. Na Presidência do
parlamento mineiro, imprimimos continuidade a nossa luta por essas duas
causas, que. entendemos, devem ser agora defendidas com redobrado
vigor.

É natural que as novidades assustem de início. E isso ocorre agora
com relação às posições municipalistas e com a valorização da represen-
tação popular consagradas nos preceitos constitucionais. Psicologica-
mente. um certo princípio de inércia faz as pessoas temerosas diante do
'novo. Ideologicamente, muitos, saudosos dos tempos antigos, inconfor-
mados com a perda de poderes e privilégios. propagam o ceticismo.
espreitam a menor oportunidade para críticas ácidas que possam desme-
recer as Iiherdades recém-conquistadas.

Eis por que. se os senhores estão vivendo um momento único da
história política do País; se o fortalecimento da autonom ia municipal aliado
à valorização da instituição que integram-lhes abrem horizontes imensos
e oferecem múltiplas possibilidades ao Vereador para inlluir decisiva-
mente nos destinos de suas comunidades; por outro lado, pesam-lhe sobre
os ombros a responsabilidade imensa de corresponder às esperanças do
povo e desmentir o ceticismo dos inimigos da democracia. que certa-
mente esperam. com impaciência. a menor falha, para expor à execração
pública os ideais democráticos de descentralização política, da partici-
pação popular e do fortalecimento do Legislativo.

Outro dado que não pode ser desprezado por aqueles a quem cahe
a tarefa de redigir a Lei Orgânica Municipal. especificamcnte quando o
destinatário da norma for integrante de região metropolitana, é ()tratamen-
to peculiar dado pela Constituição Federal e pela Lei Maior do Estado a
essas áreas. Fenômeno que se põe no universo dos falOSsócio-econômi-
cos, a conurbação, caracterfstica do mundo hodierno, trouxe. entre suas
várias e complexas conseqüências, uma questão de teor jurfdico-pol ftico:
o aparente conJlito entre o interesse local, cuja competência legislativa

69

cabe ao município e o interesse comum, cujas limitações transcendem os
lindes municipais e afetam toda a região metropolitana. O texto de 1988,
no ~ 3° do art. 25, determina, laconicamente, que "Os Estados poderão,
mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglome-
rações urbanas e microrregiões; constituídas por agrupamentos de mu-
nicípios limítrofes, para integrar a orgl;lnização, o planejamento e a
execução de funções públicas de interesse comum". Na ordem jurídica
anterior, isso era feito por órgão do Executivo Estadual, implicando,
freqüentemente, patentes limitações à já pequena autonomia municipal.
O Constituinte mineiro, valendo-se da competência que, sobre a matéria,
lhe atribui a Carta Federal, instituiu a Assembléia Metropolitana, com
atribuições precisas e poder normativo regulamentar, composta de forma
a assegurar às comunidades componentes da região metropolitana maior
participação na solução dos problemas comuns.

Aos senhores que, investidos de autênticos poderes constituintes, se
empenham agora na elaboração da Lei Orgânica Municipal, gostaríamos
de salientar três idéias: A primeira: seu trabalho insere-se no curso de uma
longa luta pelo reconhecimento da autonomia do município; cabe-lhes
continuá-Ia e consolidar as conquistas já efetuadas. Temos a certeza de
que o farão com brilhantismo. A segunda: legisladores que são, a história
os conclama a tornar reais a força e a independência do Poder que
integram. Anima-nos a confiança em que saberão fazê-lo. A terceira: os
senhores enfrentam uma situação peculiar, que lhes exigirá redobrado
esforço, especiais virtudes, particular criati vidade. O Vereador da região
metropolitana deverá ter em mente esse dado e saber distinguir os
problemas locais daqueles que se vinculam a um universo mais amplo os
quais, para encOntrarem solução adequada, exigem a cooperação, o
acordo, a busca comum de soluções.

Nunca percam de vista que um processo constitucional é dinâmico,
é aberto, sujeito, como toda obra humana, ao risco. Na atualidade, temos
visto alguns dos dispositivos da Constituição do Estado argüido de
inconstitucionalidade. Encaramos o fato como algo natural, apanágio de
um regime em que imperam a democracia e a independência entre os
Poderes constituídos. Estamos, entretanto, absolutamente tranqüilos de
que essas argüições não conseguem invalidar o trabalho constituinte. E
isso porque buscamos, a cada momento, antes que a perfeição técnica, a
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legitimidade. Ali. onde os limites nem sempre eram precisos. orientou-
nos a busca apaixonada do bem comum e da expressão autêntica da
vontade geral.

Eis por que ousamos. lastreados em nossa própria experiência.
onderar-Ihes: procurem nem tanto a lei perfeita. mas sim a lei boa.

}' uem com obstinação o texto respaldado na legitimidade. aquele em
r, ,o povo se reconheça e por isso possa amar. cumprir. defender e
r~~;eltar.

~,

12. Discurso proferido na solenidade de formatura
da turma de Contabilidade da Escola Estadual
Cassiano Mendes, de Pedra Azul (dezembroI89)
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Enquanto os arautos do pessimismo buscam extrair da crise nacional
razões para o desespero, os formandos de Pedra Azul dão-nos testemunho
de fé e valor. Eis por que lhes somos gratos, caros jovens. É um privilégio
partilhar com vocês desta festa que é, sobretudo, uma celebração da
esperança. Em momentos assim, sentimos, com toda nitidez, que, apesar
das dificuldades, existem caminhos. Pode faltar, é certo, coragem para
palmilhá-los.

O sorriso que ilumina o rosto de cada um de vocês é lição de
confiança; é testemunho de que, neste pedaço de Minas, ainda há gente
encarando o futuro de frente.

A riqueza de uma Nação mede-se pelas potencialidades de sua
gente. Daí a importância da escola em qualquer plano de desenvolvimen-
to que se pretenda consistente e sério. A história registra casos, e
inúmeros, de povos que venceram as adversidades de uma natureza
hostil, renasceram das ruínas da guerra ou superaram crises avassaladoras
graças ao tratamento prioritário que dispensaram à educaQão. Essa foi a
chave com a qual abriram as portas ao desenvol vimento e à consolidação
de suas instituições. Especialmente oensino profissionalizante, ao preparar
a pessoa para o trabalho, constitui valioso instrumento para a plena
realização do homem.

A Escola Estadual Cassiano Mendes apresenta hoje à comunidade
80 profissionais. Durante anos, ofereceu-lhes um sem-número de ocasiões
de crescimento. Despertou neles a pessoa, o cidadão, o trabalhador. São
80 novos contabilistas que prometem colocar seu saber e sua arte a serviço
da sociedade. Em nossa vida, tivemos a oportunidade de exercer o
magistério. Podemos, portanto, avaliar, com justeza, o trabalho desses
mestres. Podemos imaginar o desejo que os alimenta de verem um dia
reconhecida sua luta. Parabéns, caros professores! Vocês são também
responsáveis pela vitória de hoje.

Observando o semblante de pais e mães, que mal conseguem ocultar
a emoção, percebemos ojusto orgulho a ilum inar -lhes a alma. São eles os
grandes heróis, vencedores da batalha do quotidiano, animados de



13. Discurso proferido na Câmara Municipal d
TeóOloOtonl em encontro preparatório para
elaboração da Lei Orgânica do Munlcfplo
(dezembroI89)
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Caros Vereadores: nossa vida pública, nós a iniciamos na Câmara
Municipál de Teófilo Otoni. Eis por que é sempre com satisfação que nos
dirigimos aos legisladores municipais, quando nosé oferecido o privilégio
de estar entre aqueles que, no contato maIs direto e quotidiano com os
problemas e aspirações populares, acumularam uma sabedoria tão
necessária à autêntica prática democrática.

A elaboração das Leis Orgânicas municipais se dá sob a égide de
duas grandes novidades na história política do País, cujo significado, ainda
que não completamente assimilado por todos os segmentos da sociedade,
necessita ser compreendido em toda sua extensão.

Em primeiro lugar, o municipalismo, amadurecido numa longa e
obstinada luta que durou várias décadas, encontrou abrigo no texto
constitucional de 1988. O município foi elevado formalmente à categoria
de ente da Federação no art. 10 da Lei Maior. O mesmo diploma atribuiu-
lhe a com petência para elaboração da respecti va Lei Orgânica, ampliando
sua autonomia e fazendo eclodir uma mentalidade até então ausente no
direito nacional. A Constituição Estadual não só reafirmou o Jisposto na
Federal, mas contribuiu, de forma decisiva, para robustecer as teses
municipalistas. Dessa forma, tanto no âmbito da União como no âmbito do
Estado, estabeleceram-se princípios descentralizadores do poder, em
patente contradição com os preceitos e com a ação do governo autoritário,
que mantinha a centralização e a conseqüente dependência das unidades
federadas como instrumentos eficazes de seu arsenal de recursos ditato-
riais e liberticidas.

Em segundo lugar, verificou-se, nos últimos tempos, a retomada,
pelo Legislativo, de suas prerrogativas essenciais. Ao mesmo tempo em
que ele assume suas funções precípuas de legislar, fiscalizar e refletir a
vontade geral, passa simultaneamente ao centro da cena política como
principal protagonista, alvo de todas as atenções, depositário de todas as
esperanças. O mais democrático dos Poderes, aquele, justamente, que
nasceu como conquista do povo contra a autoridade absoluta dos tiranos,
resgata seu verdadeiro lugar, mais de duas décadas depois de ter sido
esvaziado e espezinhado pelos que impuseram o direito da força onde
deveria vigorar a força do direito.
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Desde quando integrávamos a resistência democrática, ao lado de
líderes como Tancredo Neves, numa época em que ser oposição era
condenar-se a ser visto com suspeição pelo sistema dominante, batíamo-
nos pela valorização do município e do Legislativo. Na Presidência do
parlamento mineiro, imprimimos continuidade a nossa luta pores..'iasduas
causas, que, entendemos, devem ser agora defendidas com redobrado
vigor.

É natural que as novidades assustem de início. E isso ocorre agora
com relação às posições municipalistas e com a valorização da represen-
tação popular, consagradas nos preceitos constitucionais. Psicologica-
mente, um certo princípio de inércia faz as pessoas temerosa....•diante do
novo. Ideologicamente, muitos, saudosos dos tempos antigos, inconfor-
mados com a perda de poderes e privilégios, propagam o ceticismo,
espreitam a menor oportunidade para críticas ácidas que possam desme-
(:ecer as liberdades recém-conquistadas.

Vivemos 1II)1 momento único da histlíria política do País, no qual o
fortalecimento da autonomia municipal, aliado à valorização da instituição
que os senhores integram, ahre horizontes imensos e oferece múltiplas
possibilidades ao Vereador para inOuir decisivamente nos destinos dc
suas comunidades. Por outro lado, pcsa-Ihe sohrc os omhros a responsa-
'.hilidade imensa de corrcsponder às espcranças do povo e desmentir o
ceticismo dos inimigos da democracia, que certamente esperam, com
impaciência, a menor falha para expor à execração púhlica os ideais
democráticos da descentralização política, da participação popular, do
fortalecimento do Legislativo.

Outro dado a ser considerado por aqueles a quem cahe a tarefa de
redigir a Lei Orgânica municipal é o tratamento peculiar que as Consti-
tuições Federal e Estadual dedicam às regiões metropolitanas. Fenômeno
que se insere no universo dos fatos sócio-econômicos, a conurbação,
característica do mundo hodierno, trouxe, entre suas várias e complexas
conseqüências, uma qucstão de teor jurídico-pol ílico: o aparente conflito
entre o "interesse local", cuja compctência legislativa cahe ao município.
c o' 'intercssc comum", cujas limitações transcendcm os lindes munici-
pais c afctam toda a região mctropol itana. () texlll de Il)XX. no * T' do ar!.
25, dispõe, laconicamcnte, que . 'Os Estados podcrão, mediante ki
complemcntar. instituir regiõcs mctropolitanas. aglomerações urhanas e
microrrcgiões. constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes.
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para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções
públicas de interesse comum". Na ordem jurídica anterior, isso era feito
por órgão do Executivo Estadual, implicando, freqüentemente, patentes
limitações à já pequena autonomia municipal. O Constituinte mineiro,
valendo-se da competência que, lhe atribui a Carta Federal, instituiu a
Assembléia Metropolitana, com atrihuições precisas e poder normativo
regulamentar, composta de forma a assegurar àscomunidadescomponen-
tes da região metropolitana maior participação na solução dos problemas
comuns.

Para os senhores, ora investidos de autênticos poderes constituintes,
destacaríamos três idéias. A primeira: a elahoração da Lei Orgânica
Municipal insere-se no curso de uma longa luta pelo reconhecimento da
autonomia do município. Cabe-lhes dar prosseguimento ao processo e
consolidar as conquistas já efetuadas. Temos a certeza de que os senhores
o farão com empenho e eficiência. A segunda: legisladores que são, a
história os conclama a tornar reais a força e a independência do Poder que
integram. Anima-nos a confiança de que saberão fazê-lo. A terceira: os
senhores enfrentam uma situação peculiar que exigirá redobrado esforço,
especiais virtudes, particular criatividade. O Vereador da região metro-
politana deverá ter em mente esse dado e saber enxergar, além dos limites
de sua comunidade local, um universo mais amplo de problemas, que
exige cooperação, acordo, busca comum de soluções.

Nunca percam de vista Gue um processo constitucional é dinâmico,
aberto e sujeito, como toda obra humana, a imperfeições. Argüiu-se a
inconstitucionalidade de alguns artigos da Constituição do Estado, fato
que encaramos com naturalidade, já que se trata de contingência de um
regime onde imperam a democracia e a independência entre os Poderes
constituídos. Sob este prisma, tal tipo de iniciativa não desmerece, de
forma alguma, o trabalho constituinte. Buscamos a legitimidade, a cada
momento, antes mesmo da perfeição técnica. Onde os limites nem
sempre eram precisos, orientou-nos a husca apaixonada do bem comum
e da expressão autêntica da vontade geral.

Eis por que ousamos, lastreados em nossa própria experiência,
ponderar-lhes: Procurem nem tanto a lei perfeita, mas sim a lei boa.
Busquem com ohstinação o texto respaldado na legitimidade, aquele em
que o povo se reconheça e por conseguinte possa amar. cumprir, defender
e respeitar.
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14. Discurso proferido na reunião de abertura dos

trabalhos da 48 Sessão Legislativa Ordinária da
lIa Legislatura (fevereiroI90)
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Ao final de 1989, encerrando nossos trabalhos, possuía-nos o orgu-
lho de presidir esta Casa. Podíamos adivinhar também, no coração dos
nobres pares, um sentimento de satisfação mesclado ao cansaço resultante
de um ano de intensa elaboração de trabalhos no Legislativo. Mal
prom ulgada aConsti tuição - eMinas foi a primeira a fazê-lo -, inaugurá va-
mos as competências e responsabilidades conquistadas, ao votar a lei
orçamentária. Uma imagem do Poder consolidava-se definitivamente:
independente, austero, moderno e reconhecido na cena política.

A presente sessão legislativa inicia-se sob o signo do desafio. As
prerrogativas formalmente conquistadas só se efetivarão, adquirindo a
virtude de interferir positivamente na realidade de nossa gente, se
soubermos, por nossa atuação, colocar a lei a serviço do povo. O momento
exige um novo parlamentar. Este Plenário foi palco da resistência aos
governos autocráticos do passado, a qual chegou às raias do heroísmo. Tal
mérito, consagrou-o a história: ninguém haverá de roubá-lo de nós.
Entretanto, é chegada a hora em que o Legislativo se vê chamado a
assumir, em toda a plenitude, com todo o vigor, suas funções precípuas.

1989 foi para nós um ano de mobilização. Espera-nos, entretanto,
mais um árduo aprendizado, durante o qual seremos convocados a
responder a demandas inéditas e a fazer face às mais diversas expectativas
da comunidade mineira. Essa gente aprendeu o caminho desta Casa.
Doravante, sobre nós, estará sempre seu olhar, a fiscalizar-nos os atos, a
exigir de nós posições, a envolver-nos com aprovação e carinho a cada
vez que soubermos, com entusiasmo e competência, defender-lhe os
legítimos interesses. Já não se podem encontrar desculpas na fragilidade
da instituição. O Poder encontra-se hoje restaurado em sua dignidade e
magnitude. Seu futuro depende de nós, que o integramos: do teor de
nossa prática, da seriedade de nosso compromisso pessoal com a causa
pública, do grau de consciência política de cada um. Vai longe o tempo em
que o Legislativo era instância meramente homologatória, diante de um
Executivo hipertrofiado e onipotente. No presente, somos co-respon-
sáveis pelos destinos de Minas. Nessa condição, prestaremos contas a
quantos nos confiaram, pelo sufrágio, a sagmda missão de representá-los.
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Três fatos políticos dividirão a maior parcela de nossa atenção no
período que se inicia. O primeiro é constituído pelo grave e indeclinável
dever de elaborar, discutir e votar a legislação complementar e ordinária,
sem a qual a Constituição mineira permanecerá letra morta na quase
totalidade de seus mais avançados dispositivos. E há prazos a serem
cumpridos, sob pena de lesão à Lei Maior e comprometimento do nome
e do respeito que esta Assembléia vem reconquistando junto à sociedade.
A tarefa exigirá do legislador redobrado ânimo, uma vez que envolve
matérias complexas que terão de ser apreciadas sem prejuízo das ati-
vidades rotineiras do Poder, atualmente ampliadas de forma significativa.

Com satisfação, podemos informar à comunidade que, em decorrên-
cia do diligente trabalho da comissão especial presidida pelo Deputado
Clêuber Carneiro, o anteprojeto do Regimento Interno encontra-se
pronto e será publicado no sábado próximo, para que possa receber
emendas dos nobres pares.

Prevista no art. 52 do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias da Carta mineira, a comissão para apresentar estudos sobre as
implicações da nova ord m constitucional e anteprojetos relativos às
matérias objeto de legislação complementar, constituída de represen-
tantes dos três Poderes e de outros órgãos relevantes da sociedade civil,
encontra-se em condições de ser formalizada na terça-feira próxima.

Durante o ano, terão lugar as eleições para o Governo do Estado e
para a renovação da representação política em nível estadual e federal.
Estas duas últimas, graças a dispositivos de feição parlamentarista inscritos
na Constituição da República, adquiriram fundamental relevância com
relação à futura tomada de decisões.

Concluída a transição democrática, as campanhas eleitorais per-
deram o aspecto de mera caça ao voto para assumir a feição de verdadeiras
cruzadas cívicas, em que se discutem propostas e se debatem questões
básicas para a vida da Nação e do Estado. O político não se pode fazer
ausente das praças e palanques sem trair sua vocação mesma e uma das
exigências principais para que desempenhe bem sua função social. É da
essência mesma da missão do homem público fazer-se elemento de
mobilização em tomo de idéias e causas em que acredita.

Realisticamente, não nos queremos calar sobre o grande desafio que
o parlamento mineiro e cada Deputado encontrarão pela frente na atual
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sessão legislativa: conciliar o dever do legislador com o não menos
importante papel do político. Mas temos a certeza de que prevalecerão o
sentido da responsabilidade e o senso do equilíbrio, princípios orientado~
res da história política de Minas, imprescindíveis à modernização do
Estado brasileiro.

Inauguramos nossos trabalhos numa situação crucial para o Brasil.
Sob a ameaça da hiperinflação, estrangulado pelo serviço da dívida
externa, refém da dívida interna, vitimado pela dívida social, o País vive,
talvez, sua mais grave crise. Até aqui trouxeram-nos a ganância, o amor
ao lucro fácil, a especulação, a dependência do Estado paternalista, a falta
de iniciati va, a inércia e o descompromisso para com a sociedade. Até aqui
trouxeram-nos um modelo político centralizadore um modelo econômico
que, além da concentração de rendas, provoca escandalosas disparidades
regionais e acirra as contradições da sociedade. Ingovernabilidade, eis a
ameaça real que é preciso exorcisar a todo o custo.

A mudança dos quadros dirigentes suscita esperanças. Erra, entre-
tanto, quem acredita que o Executivo sozinho tem capacidade para
inverter a perspectiva do caos. Democracia eXige participação. A hora é
de lucidez e serenidade. O brasileiro é chamado a renunciar ao sectaris-
mo, a ceder aos apelos do diálogo, a integrar-se num amplo esforço de
união nacional. Seja a oposição responsável, seja a situação consciente e
crítica, seja a causa brasileira a paixão comum, capaz de motivar con-
cessões e sacrifícios.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, presente nos instantes
mais decisivos da história pátria, certamente não se ausentará da mobili-
zação que se apresenta como única forma de se reconduzir o Brasil à rota
segura do desenvolvimento e da paz social: seria vergonhc~a omissão,
mácula irremediável, a comprometer o passado da instituição. Também a
situação brasileira e seus inevitáveis reflexos em Minas solicitam nossa
atenção privilegiada. Esperam-nos inúmeros desafios, apelos de toda
ordem. Legislar, freqüentar as praças e palanques, integrar um esforço de
salvação nacional, eis tarefas aparentemente irreconciliáveis, de que não
nos é dado fugir. Anima-nos a certeza de que, com a ajuda de Deus e o
apoio do generoso povo de Minas, saberemos superar obstáculos e
multiplicar forças para fazer de 1990 um tempo de crescimento e glória
para esta Casa.
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15. "A Crise do Estado e a Questão da
Governabilidade" - conferência proferida no
Seminário "Brasil 90", promovido pela
Sociedade dos Economistas de Minas Gerais
(fevereiroI90)
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Desejo manifestar-lhes, antes de iniciar a exposição sobre o tema
deste painel, a satisfação com que recebi o convite da SEMG - SO-
CIEDADEDOS ECONOMISTAS DE MINAS GERAIS, através do seu
presidente, Economista Mauro Santos Ferreira, e das entidades que
apóiam o SEMINÁRIO BRASIL 90.

Satisfação, primeira, de desfrutar do convívio com uma categoria
que tem dado importantes contribuições à sociedade brasileira, no que se
refere à crítica, discussão e apresentação de propostas para a transfor-
mação da nossa realidade econômica e também social. Satisfação, igual,
de estar ao lado do caro Ronaldo Costa Couto, tão economista quanto
humanista, com sua rica e múltipla experiência no Poder Executivo. E
satisfação ainda de partilhar este painel com o Professor Miguel Reale
Júnior, de uma nova e brilhante geração de juristas, que exercita a
cidadania como direito e como dever, e aqui nos dará a perspectiva do
Poder Judiciário.

Assinalo outra satisfação, que tem origem na história da SEMG. É a
de constatar que esta instituição segue a trajetória de Admardo Terra, de
Maria Carmen, de Paulo Haddad, de Jafete Ahraão, que continuam na
trincheira do bom combate, e do saudoso Fernando Reis, com quem
eventuais divergências na prática política jamais disputaram o lugar do
respeito ao talento, à sua viva inteligência e à lúcida visão do futuro. Surge
agora, ao lado da atual geração de economistas, uma novíssima geração,
também ávida por mudanças e por novos diagnósticos de nossa desafia-
dora realidade.

Fiel à sua vocação pioneira, a SEMG promove um seminário que,
longe de propor exercfciosde futurologia, um viés da tradição acadêmica,
nos convoca para, digamos assim, realizar um exercício de presentologia,
pois nada mais presente e evidente em nosso País que a crise do Estado
e a questão da governabilidade.

Em meu nome e em nome do Poder Legislativo de MInas Gerais,
que represento, transmito ao presidente Mauro Ferreira, aos seus com-
panheiros de diretoria, e a cada uma das instituições que apóiam este
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Seminário, os cumprimentos pela iniciativa do BRASIL 90, que hoje tem
início.

Registro, ainda, que este evento reforça os vínculos entre a Política
e a Economia, atividades e ciências tão próximas e afins que não podemos
afirmar se a Economia pertence à Política ou se a Política integra a
Economia. De qualquer modo, .são inseparáveis, apesar das tentativas -
bastante numerosas-para separá-Ias. Essas tentativas, por trás da fachada
de racionalidade técnica, não podiam esconder o pensamento autoritário,
cuja característica dominante é a de se pretender dono de verdades
absolutas. Penso que a formulação deste Seminário, com seu temário e
suas propostas, se insere no espaço democrático que, afinal, começamos
a ocupar em nosso País.

Em 30 minutos de palestra devemos expor idéias sob forma es-
qyemática, um desenho de traços rápidos abordando o tema que nos
ocupa - A CRISE DO ESTADO E A QUESTÃO DA GOVERNABIL-
IDADE- A RELAÇÃO ENTRE OS TRÊS PODERES. A idéia essencial
é a de que estamos começando a construir um Estado Constitucional
Democrático. Isto demonstra, num primeiro momento, que a crise do
Estado, nesta conjuntura, aponta para0 esgotamento de um ciclo, fundado
na ordem autoritária, e o início de outro, de gênese aberta, plural e
democrática.

Nesta construção, um marco fundamental é a Carta Magna de 88.
Apesar dos pesares, temos um bom texto constitucional, cujas falhas e
erros não são superiores aos avanços que nos propicia. Registram-se,
efetivamente, extraordinários avanços na Constituição Federal, seguidos,
dentro dos limites e esferas de atuação do Estado-Membro, pela Consti-
tuição do Estado de Minas Gerais.

O problema a vencer - político e até sócio-cultural - é que a
Constituição e as leis brasileiras têm sido o que se chama de "folha de
papel". A folha de papel não muda o Brasil, mas pode oferecer à cidadania
os instrumentos necessários à mudança. Esta é uma questão que retoma-
remos adiante.

Do ponto de vista do Legislativo, podemos afirmar que, em decor-
rência da restauração dãs prerrogativas, abre-se a perspectiva de criação
de um Poder realmente novo. O desafio maior, nessa criação, consiste no
fato de o Legislativo haver passado por um longo período de excepcio-
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naJidade, em que se ignorou sua magnitude e significação. Trata-se,
agora, de recuperá-las sem receio, sem temor, sem medo.

Em grande plano, o sistema constitucional projeta a instituição, no
Brasil, de um condomínio de poderes. Assim, o Poder Legislativo retoma
atribuições inerentes à sua função fiscalizadora e controladora do poder
estatal, afirma-se como mediador nas demandas sociais, acolhe a inicia-
tiva popular das leis. .

O Poder Executivo, que comumente se designa, em sentido estrito,
pela denominação de governo, mantém o perfil de "motor do Estado
contemporâneo", ainda que o chefe de Estado tenha perdido graus
relativos de um poder que sempre configurou, no Brasil, um presidencial-
ismo de índole bonapartista e imperial.

O Poder Judiciário é grandemente reforçado, com autonomia e
funções de natureza legislativa que não encontram paralelo em textos
constitucionais anteriores.

Esta nova relação entre os Poderes pode provocar momentos de
desajuste, que são até naturais. Gera resistências no aparelho burocrático
do Estado, especialmente no Executivo, pois quotas de poder não se
distribuem apenas pela intenção da norma constitucional, mas pela
consolidação de uma nova prática política.

O essencial, porém, é o compromisso de toda a sociedade brasileira
de viabilizar um Estado democrático e uma sociedade democrática.
Assim, nem as ambigüidades-como, por exemplo, a de ter aConstituição
um espírito parlamentarista convivendo com uma alma presidencialista, e
presidencialista de fato - nem outras dúvidas devem dar margem a se
colocar em discussão a viabilidade do processo democrático.

Haverá, como está havendo, a elaboração de legislação ordinária
para conferir aplicabilidade às normas constitucionais. Haverá, certa-
mente, emendas constitucionais que criarão instrumentos para assegurar
a governabilidade. E é uma Constituição aberta, a ser submetida a
"referendum" plebiscitário para a vibialização prática dos interesses
públicos.

O que não pode acontecer - e isso depende da vontade política da
sociedade - é a renúncia às leis, ou seja, a crônica tentação brasileira de
substituir o governo das leis pelo governo dos homens. Esta tem sido, a
meu ver. a questão central da governabilidade em nosso País. A organiza-
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ção política da sociedade, tão incentivada no recente pleito presidencial,
deve avançar para exigir do Estado a execução da lei.

É claro que a recuperação de prerrogativas pelo Poder Legislativo
repercute no Executivo; não se subtrai de todo a competência de legislar,
pois ainda se lhe reserva a lei delegada e a medida provisória. Ainda
assim, retoma-se ocaminho tradicional da tripartição dos poderes, ou seja,
o Poder Executivo fica absorvido, predominantemente, na execução da
lei.

Dentro deste arcabouço constitucional, de condomínio dos poderes,
pretendo avançar a nossa reflexão para o ponto central do debate,
envolvendo a crise do Estado e a questão da governabilidade.

Falo como' 'homo politicus", impositivamente vinculado à prática
polftica, desde o início da minha carreira parlamentar na década de 70,
c~m o desafio de liderar, sob o cutelo do AI-5, a banca da oposição - o
então MOB - na Assem bléia Legislativa. Com essa vivência, constato que
as nossas crises são muitas - elas não serão agravadas ou minoradas pela
nova relação entre os Poderes, pois deitam raízes, como vocês sabem, em
fatores estruturais de longo curso.

Partindo da crise do Estado, que pode ser uma crise fiscal, adminis-
trativa, de legitimidade - e certamente o Estado brasileiro revela uma
evidente crise de racionalidade - e passando pela crise econômica, com
surto inflacionário que sugere síndromes de ruptura, chegamos à crise
moral, na medida em que o "país do jeitinho" passou a ser, em níveis
insuportáveis, o' 'país do leva-vantagem" e, mais radicalmente, o' 'reino
de Avilan" , a terra do ' 'vale-tudo' , .

Daí ter avaliado, caro Mauro, aresponsabilidade de er.:rcntar este
qualificado fórum de debates, porque também eu, como cidadão brasilei-
ro, convivo com as perplexidades do momento. Ele se caracteriza, de um
lado, pelo excesso de diagnósticos e, de outro, pelas brutais divergências
quanto à terapia da crise; Uma crise que, desta vez, parece nos atolar até
o pescoço ...

Mas nossa geração tem aprendido a conviver com traumáticos
acidentes de percu~so no caminho institucional, e a enfrentá-los, sem
perder, todavia, a visão fundamental do processo brasileiro - que é a
necessidade de inventar futuros, e não propriamente de planejá-los.
Vivemos mais em função de encontrar novamente o fio da meada, entre
cenários de crise.

93

Assim, meditando sobre o tema deste painel. deparei com uma
questão que considero essencial. principalmente num País de memória
histórica muito curta. A questão é a seguinte: o que falta ao Brasil para
alcançar umequiUbrio estável em seu desenvolvimento? Desenvolvimen-
t?, neste caso, significando legitimaçãO das estruturas políticas, raciona-
hdade estatal, eficácia do sistema econ9mico, continuidade do sistema
sócio-cultural.

Desta questão, decorre pergunta conseqüente: por que os fantasmas
da não-governabilidade, do golpe de Estado, acompanham com per-
sistência a trajetória já centenária da República?
. Antes da prospecção, busquemos, pois, uma breve visão retrospec-
tIva.

Em 1891, com a República nascente, o Marechal-Presidente Deo-
doro da Fonseca lançava manifesto à Nação, pretendendo justificar o
fechamento do Congresso Nacional por razões de Estado. Apesar de
frustrado no golpe e tendo renunciado em seguida, as razões de Estado
invocadas por Deodoro não contêm muitas novidades, 100 anos depois.
Elas são: ação de grupos radicais - chamados de "elementos corrosivos"
- que ameaçavam aestabilidade do regime; carestia da vida que ameaçava
a população com a fome e a miséria; necessidade de medidas drásticas e
excepcionais para conjurar a crise.

Incorporadas pequenas variações, com esse discurso fez-se a Re-
vol~Ç.ãode 30 e ~eu-se o golpe do Estado Novo em 37. A nossa geração
ouvma pronunciamentos muito parecidos em abril de 1964.

A questão da ineficiência administrativa estatal - e mesmo a ex-
pressão que entrou de novo em moda, o famigerado nepotismo na
administração pública - são temas dos vários manifestos tenentistas da
década de 20. Com razão, disse alguém que só falta ao Brasil levantar-se
do berço esplêndido para deitar-se, rápido, num divã de analista a fim de
fazer a psicanálise dos seus crônicos problemas não resolvidos ...

Evidentemente, nossas crises mudam de conteúdo e circunstâncias.
Todavia, a recorrência com que se apresentam denunciam a existência de
fatores em sua gênese que não têm se alterado de modo significativo neste
século, que chega à sua última década.

Julguei oportuno, portanto, estabelecer o registro sumário das crises
de governabilidade que temos enfrentado e tentar obter uma síntese de
suas origens. Parece-me que a não-governaiJilidade no Brasil atende pelo
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nome de "Belíndia", esta expresão dramática e irônica cunhada pelo
nosso conterrâneo Edmar Bacha.

A "BeHndia" traduz, a meu ver, todas as crises que atravessamos,
seja na gestão estatal, na ordem econômica, no comportamento ético e
moral, até desembocar, inexoravelmente, na questão social. A nossa
questão social enfrenta o confronto da ilha da prosperidade de padrões
belgas - onde até o automóvel, de bem de uso, passa a objeto de
especulação -com o imenso continente indiano das massas despossuídas,
alienadas e ignoradas pelo sistema concentrador, exportador, e que
conserva traços fortemente coloniais.

Mencionei o automóvel como símbolo deste modelo irracional da
ordem econômica - e acrescento: um automóvel onde o insumo-aço da
indústria siderúrgica, patrocinada pelo Estado, participa no preço final do
veículo com um percentual inferior a 2%, enquanto a mesma relação é de
12% nos Estados Unidos e de 18% no Japão. No caso, nem precisamos
ser economistas para entender o drama deste nosso pobre país rico ...

Dentro deste modelo perverso, eu perguntaria aos senhores, inclu-
sive aos empresários comprometidos com a função social da livre inicia-
tiva: cabe, neste contexto, abrir os sinais para o trem de luxo do laissez-
jaire no Brasil? Apenas para reproduziroligopólios, quando não monopólios,
como o cartel do dinheiro que hoje suga a produção nacional?

Levanto esta questão neste painel, porque está em voga hoje, sob o
pretexto dos vícios e erros do Estado cartorial que aqui se construiu, uma
, 'onda" difusa que propõe a abertura geral e irrestrita da economia, como
se esta abertura não tivesse sido a clássica política adotada pelo capitalis-
mo tupiniquim - e que se' converteu num mercado cativo de I0% da
população, daqueles que habitam a Bélgica tropical.

Quando discutimos, portanto, a crise do Estado, é importante não
perder a perspectiva de que essa crise advém, em termos drásticos, do
estrangulamento externo, de uma dívida da qual, apenas em cinco anos,
de 83 a 87, pagamos 56 bilhões de dólares em serviços, sem amortização
do principal. Exatamente a partir de 1983, quando se divisava o esgota-
mento do ciclo militar e se prenunciava a necessária convocação de uma
Assembléia Constituinte, secou definitivamente a torneira dos financia-
mentos externos-e não por coincidência. Sabemos todos que o capitalista
não realiza investimentos para ganhar medalhas ou receber votos de
louvor ou de utilidade pública ...

95

Assim, a partir também de 83, o Estado, dependente desses financia-
mentos, entrou em queda livre, expondo, aí sim, uma tremenda crise
fiscal, nessa relação elementar entre entradas e saídas, numa elementar
conta de somar e diminuir.

A partir daí também tornou-se mais crucial a questão da governabi-
lidade, ou o risco da não-governabilidade, transformada em angústia
institucional. E a "Belíndia" é o retrato 'falado, em termos sociais, dessa
angústia que perpassa as instituições brasileiras, em agonia falimentar.

Nesta nova relação que se estabelece entre os Poderes, nesse
quadro que beirou anomia, como trabalhar para ampliar os graus de
governabilidade e mitigar a crise do Estado?

Voltamos, então, ao ponto central de nossa discussão.
No meu entendimento, como a "Belíndia" é o nó górdio da nossa

governabilidade, temos que superar duas crises latentes na sociedade
brasileira, para viabilizar um equilíbrio, ainda que instável, de nosso
organismo social. ::~.

A primeira crise é a da participação política. Participação política
que não significa apenas o ato do voto. Ela se traduz, também, pela
militância num partido político, pela participação em manifestações, pela
discussão dos acontecimentos políticos, pela presença em comícios e
reuniões partidárias, pelo apoio a determinado candidato na campanha
eleitoral, pela pressão exercida sobre um dirigente público, pela difusão
de informações políticas, e assim por diante.

Existe hoje, no Brasil, um elevado grau de demanda reprimida de
participação política. Um trabalho do Professor Wanderley Guilherme
dos Santos aponta para a questão da governabilidade através, exatamente,
do desenvolvimento econômico e da participação política.

O processo de desenvolvimento, nos últimos 50 anos, produziu
transformações econômicas que alteraram profundamente o perfil da
sociedade brasileira em termos de assentamento populacional, e mu-
daram drasticamente o perfil produtivo do País.

Embora os senhores conheçam esses dados, vale registrá-los aqui
para fins de nossa discussão. Para uma população urbana, em 1940, de
31%, chegamos, em 1990, a um percentual de 70%. O setor primário que
ostentava, em 1940, uma participação de 40% na produção nacional,
chega a 1990 com uma participação estimada em 25%. No mesmo
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período, o setor secundário elevava sua participação de 10 para 30%, e o
terciário, em igual período, dobrava sua participação de 20 para 40%.

Vocês sabem interpretar esses números ou estatísticas. Em essência,
houve uma marcha acelerada em direção à industrialização e à urbaniza-
ção, causando um impacto que colegas dos senhores, economistas, já
avaliaram como semelhante ao que se verificou na Inglaterra, com a
Revolução Industrial.

A magnitude desse processo, apesar da estagnação registrada nos
anos 80, motivou mudanças profundas nos critérios e instrumentos que
hão de assegurar a governabilidade do Brasil nos anos 90 e no próximo
século.

Como vimos, um fenômeno dessa grandeza - de transformação
econômica veloze urbanização galopante - produz uma elevada demanda
r~primida de participação política. E também gera, em sua efetivação,
acumulação e concentração de renda e capital, ao mesmo tempo que
impõe o esvaziatnento dos partidos e o amordaçamento das estruturas
políticas e sindicais.

A ponta do ' 'iceberg" , que agora vemos - e que põe a governabili-
dade em discussão - emerge desse fenômeno.

A meu ver, o primeiro pilar de sustentação da governabilidade
reside, portanto, na participação política, que situo, nuclearmente, na
revitalização e dinamização do Legislativo e no estabelecimento de novas
formas de participação. Localizo o Legislati vo corno cenário privilegiado
de expansão da participação política, por razões orbjetivas. É o Legisla-
tivo, por destinação, urna instituição pluralista, representando, nos confli-
tos, os confrontos que ocorrem dentro da própria sociedade. Uma de suas
funções-síntese é, exatamente, a de mediar as demandas sociais e de
encaminhá-Ias pela negociação política - com'extração de consensos. Na
verdade, os chamados acordos, pactos ou entendimentos que são propos-
tos para evitar a não-governabilidade devem passar, necessariamente,
pela instituição legislativa, revigorada, reformulada e fortalecida, para se
tornar objeto focal do processo político.

O segundo pilar de superação da ' 'Belíndia" reside na resolução da
crise da distribuição. Esta crise impõe a utilização dos poderes governa-
mentais para operar a transferência de riqueza entre os cidadãos e
distribuir, de modo mais equitativo, hens, serviços e oportunidades. É
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preciso estabelecer a ponte entre a civi'ização do consumo, sofisticada e
restrita à taxa de 10% da população, e as imensas camadas deserdadas,
que formam 70% da população, que vagueiam entre o analfabetismo, o
subemprego, e a favela - e que podem, por imposição do estômago,
engolir a distraída Bélgica dos trópicos. E aí - pergunto - para quê
governabilidade? ...

Essas crises representam desafios para qualquer país do mundo. O
que está acontecendo no Brasil já aconteceu ou está acontecendo em
outros lugares. Foi enfrentando esses desafios que os sistemas políticos
ocidentais se modernizaram.

Em síntese, portanto, entendo que os horizontes de governabilidade
no Brasil apontam, ainda, para a crise de participação, já desbloqueada no
nível do ato eleitoral, mas que tem um longo caminho a percorrer na
formação consciente da cidadania.

A seu lado, a crise da distribuição, que considero a ' 'caixa-preta' . que
o Brasil precisa desvendar para encontrar, em definitivo, a sua identidade
como Nação - e não como um difuso e distorcido aglomerado populacio-
nal. A partir daí, poderemos almejar níveis compatíveis de equilíbrio
estável no processo polftico, na ordem econômica e no sistema social. É
neste campo de provas que a nova relação entre os Três Poderes será
testada de fato, e aprovada ou não, mediante a intervenção, que considero
irreversível, das forças sociais.

Muito obrigado!



16. Discurso proferido na solenidade de entrega do
Diploma Eficiência (fevereiroI90)
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'Nossas primeiras palavras são ,de agradecimento pela oportunidade
ímpar de partilhar das emoções deste momento festivo e de poder
contemplar. com justo orgulho e fund'ada esperança. a expressão viva da
força de Minas estampada no semblante de cada Prefeito. de cada
Presidente de Câmara Municipal.

Este encontro. que se repete pela terceira vez consecutiva. fruto da
feliz iniciativa do conselho editorial do "Edição do Brasil". nasceu da
vontade de aprofundar a consciência da unidade mineira e do desígnio de
revigorar aqueles sentimentos comuns que fazem a grandeza desta
porção do solo pátrio. Inspirou-o o imperativo de integração de nossa
gente. no instante mesmo em que tramavam contra a própria essência da
alma alterosa.

A gratificante experiência de hoje mostra- nos que Minas são muitas.
como bem o disse Guimarães Rosa. o poeta dos sertões das Gerais. Abriga
comunidades de todos os tamanhos, com diferentes problemas e soluções
múltiplas. Mas, em meio a diversidade que constitui o apanágio de nossa
riqueza. pulsa um só coração. vive um organismo único que respira
liberdade. justiça e vitalidade.

O ímpeto centralizador do passado. de feição retrógrada e autoritária.
alimentava a descrença na capacidade das administrações loca.is. colocan-
do em dúvida sua eficiência e. quantas vezes. até mesmo sua probidade.
Argumentos falazes e tendenciosos tentavam justificar precariamente a
extrema centralização do poder e serviam de desculpa para a nociva
dependência em que eram mantidas as comunidades municipais. em tudo
subordinadas à vontade do poder central. Já nessa época ousávamos lutar
por ideais municipalistas que acreditávamos, como ainda hoje o fazemos.
consentâneos a nossos princípios democráticos e libertários.

Agora. ao vermos a consagração de que são alvo Prefeitos e
Presidentes de Câmaras de Vereadores, vemos corroborar-se nossas
razões e fortalecer-nos a fé na capacidade do município, de seus quadros
dirigentes. de suas lideranças.

A partir de uma escolha criteriosa. sem preferências nem artifícios.
o conselho editorial do .•Edição do Brasil" mostra à sociedade mineira e
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ao Bra"il aqueles homens públicos cujo tino administrativo e amor à causa
do povo sc erguem em testemunho vivo do vigor e do dinamismo das
cidades de nosso Estado, além de constituírem excelente motivo para
retornarmos, com redobrado entusiasmo, nossa campanha por urna efeti va
descentralização das decisões e dos recursos.

Em boa hora, os promotores deste evento incluíram entre os home-
nageados os Legislativos Municipais, distinguidos na pessoa de seus
Presidentes. Ao enfrentar os desafios inerentes à elaboração da lei
orgânica, experimentam eles um crescimento político inédito em sua
história, apr~ndem caminhos e fazem-sc aptos a desempanhar as tarefas
que lhes foram confiadas pela" Constituições da República e do Estado.

O diploma Eficiência, honraria cobiçada por todos, valllrizada pelo
extremo rigor com que são eleitos os agraciados, enriquece o currículo
dps que fizeram por merecê-lo. Ele aponta os que souberam colocar-se à
altura das exigências de sua época, encararam o futuro, lograram, pelo
cumprimento de sua missão, tanta" vezes difícil e espinhosa. alçar-se ao
nível das grandes personalidades e mais caras tradições de Minas.

Ao saudá-los caros homenageados, é com emoção que o fazemos.
Vocês nos fortalecem a fé nos princípios que nos norteiam a ação e
oferecem prova irrefragável e definitiva de que nossos municípios estão
prontos a fazer valer a autonomia recém-conquistada e a assum ir em suas
mãos, de modo maduro e responsável, a condução do próprio destino.

Por sua prática consciente, tornam reais e concretos os princfpios de
colaboração entre os elementos da Federação, preconizados pelo texto
constitucional promulgado em 1988. Fazem-se ainda precursores daque-
le Brasil com que todos sonhamos.

Que a semente plantada frutifique! Possam suas atitudes provocar
admiração e despertar, em seus pares. sadia emulação! Sejam suas
realizações as primícias a anunciar a nova década como um tempo de paz.
progresso e felicidade para a gente mineira!.

~I

17. Discurso proferido por ocasião da instalação da
Comissão para Elaborar Anteprojetos da
Legislação Complementar à Constituição
Estadual (marçol90)
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Em cumprimento às determinações do art. 52 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, a Assembléia

j

Legislativa instala a presente comissão com o objetivo de apresentar
estudos sobre as implicações da nova ordem constitucional e anteprojetos
relativos às matérias objeto de legislação complementar. Ao fazê-lo, esta
Casa tem a certeza de estar dando continuidade ao próprio processo
constituinte, que não se esgotou na promulgação do Texto Magno, mas
projeta-se num dinamismo vivificador das instituições mineiras.

O momento insere-se num dos contextos mais graves da história
nacional, quando a crise de governabilidade decorrente de uma cadeia de
desacertos é exacerbada por uma crise de governo. A inércia dos quadros
dirigentes da Nação incomoda, assusta, planta a indignação no coração
dos brasileiros.

Em tal conjuntura avulta a tentação autoritária: chegam os mais
desavisados a ansiar por mão forte, líder justiceiro, capaz de pôr cobro a
desmandos, herói com poderes para redimir o País do caos. As esperanças
voltam-se para nomes: recrudesce a tendência ao culto à personalidade.

Entretanto, é preciso lembrar que, no mundo inteiro, os regimes
autocráticos dão provas de exaustão e ineficiência. O futuro aponta para
a democracia, corteja as liberdades, repousa no compromisso com o
estado de direito e no cumprimento rigoroso da lei.

O cuidado mesmo do Presidente da República recém-eleito ~iü
fazer com que as necessárias medidas de impacto sejam tomadas nos
limites estritos da constitucionalidade é o índice de que nos encontramos
no limiar de nova era em que o regime atinge, finalmente, a maturidade
democrática.

Entretanto, preocupa-nos uma possibilidade: o risco de que a Lei
Maior permaneça letra morta. As liberdades são atraiçoadas não só
rasgando-se as Constituições, mas, de forma infinitamente mais insidiosa,
deixando-as incompletas, inúteis, inefetivas.

Diante dessa iminência, cresce a responsabilidade do legislador.
Mas, desde que a ordem jurídica vigente abriu à comunid"de amplos
canais, possibilitando-lhe tomar parte no processo legislativo, o parlamen-
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lar divide com () povo o ônus de elaborar as leis. É dever da sociedade
cobrar e criticar. mas não mais fazê-lo como alguém que se coloque fora
das situações. alheie-se. exima-se da obrigação de integrar a tomada de
decisões. O dever político de cada cidadão não mais se cumpre tão-
somente com o voto. Os novos tempos exigem-lhe participação constante
e ativa.

Ao instituir a comissão cujos trabalhos temos hoje o privilégio de
inaugurar, a Constituição mineira ousou convocar não só os Poderes
constituídos, mas também representação da sociedade civil para que
integre esse primeiro esforço de levar, pela legislação complementar e
ordinária, o texto constitucional a sua eficácia plena. A presença, entre
seus membros, de ilustres representantes do Executivo e do Judiciário,
longe de repetir indevidas intromissões verificadas num passado que já
alcançamos superar, significa, muito mais, uma vontade de integração
que, sem abdicar da independência entre as funções de Estado, concre-
tize a ação harml?nica, voltada para () bem comum. A esse esforço vem
juntar-se o Ministério Público, defensor da ordem jurídica, do regime
democrático e dos mais altos interesses sociais e individuab. Soma-se a
ele, ainda, o Tribunal de Contas, guardião da probidade administrativa. A
sociedade civil faz-se presente através da Ordem dos Advogados do
Brasil, entidade que, desde suas origens, postou-se na vanguarda em
defesa dos direitos e liberdades fundamentais do homem.

O entusiasmo e a competência desses mineiros ilustres que colocam
a inteligência, a sensibilidade, vivência e cultura jurídica a serviço da
causa constitucional, asseguram-nos, antecipadamente, o êxito da tarefa
que iniciam. Esta terra mais uma vez dá testemunho de sua vocação
democrática, ao mobilizar-se para que nossa Constituição ganhe plena
eficácia e efetividade. Quisera o Brasil inteiro atentasse para o exemplo.

A importância dos trabalhos desta comissão cresce na medida em
que deles brotarão, ainda que embrionariamente, as normasque revelarão
todas as possibilidades do texto constitucional. Possam as qualidades e a
disposição de servir de seus integrantes fecundar a atividade legislativa e
frutificar justiça, desenvolvimento e paz social.
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18. Discurso proferido na Reunião Especial em
homenagem aos 82 anos de fundação do Clube
Atlético Mineiro (marçoI90)
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A Presidência da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
sente-se gratificada em poder realizar esta sessão por ocasião da passa-
gem dos 82 anos do Clube Atlético Mineiro.

É consenso que o esporte, especialmente o futebol, não existiria em
Minas Gerais sem o nosso Clube Atlético Mineiro.

Com efeito, colecionando glórias e útulos, o Clube alvinegro é
orgulho de nosso Estado, tanto por seu passado de grandes vitórias, quanto
pelo presente de conquistas de grande significado para nossa gente. E o
Atlético é povo, é a síntese da mineiridade, de todos os credos e raças.
Todos se irmanam no Atlético: pobres, ricos, pretos, brancos, numa
demonstração de democracia, de solidariedade, de participação e en-
volvimento, de amor à mesma causa. Quem não conhece a famosa garra
atleticana? Quem não acompanhou, de ouvido no rádio, as campanhas
meritórias do Campeão do Gelo, na Europa? Quem poderá esquecer-se
do glorioso título de Campeão dos Campeões? Quem, em Minas Gerais,
pode ignorar as campanhas fantásticas do Atlético na Copa Brasil, cam-
panhas que conferem ao clube um dos primeiros lugares no "ranking" da
CBF?

Certamente, a história do Clube Atlético Mineiro se co::funde com
a própria história do esporte em Minas Gerais.

O Atlético projeta Minas Gerais no cenário da Nação, impondo-se
como o clube mais tradicional, com o maior número de títulos auferidos
em nossos campeonatos estaduais.

Primeiro campeão da Copa Brasil, o Atlético, pelo respeito que
adquiriu no cenário esportivo nacional e internacional, representa, ainda,
significativa fonte de divisas para o País, haja vista os constantes convites
para participar de torneios nos mais diversos países do mundo.

Esta solenidade reveste-se, ainda, de especial significado para esta
Casa, que conta, entre seus membros, um dos mais notáveis atletas que já
vestiram a camisa do Atlético Mineiro, nosso caro colega Deputado
Nelinho Rezende, cuja dedicação e talento culminaram com sua brilhante
participação na Copa do Mundo.
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A nossa sincera homenagem ao Clube Atlético Mineiro, ao ensejo
do seu octogésimo segundo aniversário de fundação, pela importância da
sua contribuição para a promoção do esporte em nosso Estado e em todo
o País,

Um grande abraço à famfiia atleticana e os nossos votos por que a
estrela alvinegra continue a brilhar nos céus do Brasil.

19. Discurso proferido na solenidade comemorati.
va de entrega do Título de Cidadão Honorário
do Estado ao Sr. Joseph Nichthausel' (abril/9O)
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Ser homem é, antes de tudo, ser capaz de transcender. Na trans-
cendência reside a liberdade dom e compromisso que nos distingue de
todos os demais viventes, facultando-nos a possibilidade de pensar, de ter
projetos e de assumir uma consciência crítica diante da realidade que nos
cerca.

O indivíduo que experimentou o sofrimento e conservou o sentido
da vida, provou a dor e não perdeu os caminhos da alegriau foi vítima de
6dio e manteve a capacidade de amar, demonstrou, pela sublimação e
transcendência, ser plena e autenticamente humano.

A tal número restrito de pessoas que fazem a verdadeira e legítima
riqueza de um povo pertence aquele que Minas hoje homenageia.

Uma vez, o orgulho e o preconceito enlouqueceram homens: uma
história triste que o Ocidente não pode esquecer. Da desmesurada sede
de poder, da intolerância, do racismo e da vaidade nasceram os campos
de concentração. Deles brotaram todos os horrores. Houve, entretanto,
quem se fez forte o bastante para sobreviver ao inimaginável e manter
íntegra sua fé no poder da esperança e na bondade do homem.

É quem hoje se encontra entre nós e recebe o reconhecimento da
gente alterosa.

Engenheiro Químico pela Universidade de Paris, conhecedor pro-
fundo dos segredos da matéria, foi nos laboratórios da alma que logrou
êxito ao transformar lembranças cruéis em apaixonado amor pela liber-
dade e contagiante entusiasmo pelas grandes e nobres causas.

Nosso homenageado, há 35 anos no Brasil, trouxe a este País, além
da excepcional competência técnica, a seriedade profissional, o carinho,
a amizade e o exem pIo de um espírito que, na pregação diuturna dos ideais
da democracia, da tolerância e da concórdia, no repúdio veemente a toda
forma de totalitarismo, encontrou motivos para dar sentido e densidade à
existência.

Escritor, muito colaborou com a imprensa deste Estado, oferecendo-
nos, através de artigos brilhantes, percucientes análises de temas s6cio-
históricos. Sua rica experiência, transmitida aos jovens atravé~ Je palestras
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e conferências, numa verdadeira cruzada cívica, proporciona a nossa
juventude adorável pregação didática que adverte para os descaminhos e
descalabros do passado, atenta para os riscos do presente, redimensiona
e projeta o futuro.

Participante interessado da cena po\ftica mineira, souhe sempre se
alinhar ao lado dos defensores de nossos mais genufnos valores Iiber-
tários.

Caro coestaduano, mais novo cidadão, herdeiro de uma história de
glórias, de lutas e de devoção à democracia: ao conferir-lhe este Tftulo.
esta Casa reconhece sua identificação com a mfstica que anima nossa
gente e ratifica um anseio do povo mineiro. É em nome de Minas e em
nome deste Parlamento que nós o acolhemos.

I
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I 20. Palavras proferidas na abertura das festividades

dó "Concerto da Inconfidência" (abriV90)
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A Comissão Coordenadora das Comemorações do Bicentenário da
Inconfidência Mineira instituída pelos Chefes dos Poderes Executivo.
Legislativo e Judiciário do Estado de Minas Gerais. promove hoje o
Concerto da Inconfidência - tributo aos homens que compuseram as
páginas cruciais da epopéia libertária escrita pelo povo brasileiro.

Tempos imemoriais talvez encerrem feitos comparáveis havidos
nesta terra; todavia. a história não conta que o solo pátrio tenha suportado
passos mais firmes e corajosos que os gravados nas ladeiras de Minas .
. Não se tem noticia de que sonho tão desvairado tenha varrido o pó escuro
e pesado que recobre essas paragens.

De tão forte. aquele sopro de vida ainda agita consciências. perturba
a mediocridade. desassossega os que apenas sobrevivem.

A Inconfidência convida-nos à utopia. à construção de uma so-
ciedade livre e justa. em que os heróis do anonimato não sejam mártires
da fome.

A Inconfidência deixa-nos como legado a esperança de que. num
futuro próximo. a lei dasobrevivência não seja pretexto para o silêncio em
face de qualquer abuso ou ilegalidade.
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21. Discurso proferido por ocasião das
comemorações da Semana da Inconfidência
(abrill9O)
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Há exatos 198 anos a figura majestosa e serena de Tiradentes subia. .
a escada do patíbulo que o imortalizaria perante a história: morria para
tornar mais vivos os sonhos de independência que lograra acender na
alma da gente mineira, de forma definitiva.

Os acontecimentos do século XVIII marcaram profundamente o
acidente e deram origem às principais instituições políticas do mundo
contemporâneo. Naqueles anos, um frêmito de liberdade percorreu de
ponta a ponta a Europa, abalando os tronos e fazendo tremerem os nobres.
Era o povo que acordava diante dos seculares mecanismos da opressão,
fazia ruir um velho e carcomido sistema para que nascesse a ordem
democrática. Surgia a cidadania.

O brado do antigo continente ecoou nas Américas. Entre as mon-
tanhas de Minas esboçou-se a resposta do gigante americano.

A semana da Inconfidência não pode resolver-se em mero e enfa-
donho exercício de culto ritualístico ao passado. É por isso que convi-
damos cada coestaduano a fazer dela ocasião privilegiada para, medi tando
sobre nossas mais caras tradições, contemplando os exemplos de um líder
e de um povo que fizeram da luta vocação e da soberania paixão maior,
refletir séria e profundamente sobre os desafios da hora presente e
reavivar os compromissos com o futuro deste Estado.

O mundo chega à consciência da ilusão contida nas liberdades
formais, tais quais eram pensadas ao tempo de Tiradentes. As cartas das
diversas nações trazem inscritas as mais belas declarações de princípios
sem que, com isso, consigam neutralizar as violentas tradições e gritantes
desigualdades que semeiam a fome e os con1litos. Pensa-se agora não
mais em indivíduos idealmente livres mas sim em pessoas às quais toma-
se imperioso proporcionar condições de realização e de felicidade.

Se ontem, sob a bandeira de república, da igualdade, da liberdade e
da fraternidade, combatia-se a prepotência da metrópole e aglutinavam-
se as forças contra a insaciável cohiça das cortes lusas, quais apelos
apontam-nos hoje caminhos para sermos fiéis a nossas vocações li-
hcrtária-;?
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Hoje. em vezdojugo metropolitano. oprimem-nos aliconseqüências
de imensa dfvida social que deixa. às margens do progresso. multidões
crescentes de irmãos mineiros. O Estado abriga bolsõesde pobreza que nos
intranqüilizam a consciência. tiram-nos o sono e ofendem-nos o senso de
justiça. Disparidades regionais dilaceram a alma de Minas. Potenciais
inexploradojs que poderiam significar a redenção de populações inteiras
aguardam a vontade de fazê-los trabalhar em benefício de nossa gente.

Como antes. no presente há também traidores. e muito mais hábeis
e dissimulados em suas insídias. São os resquícios de estruturas arcaicas.
alimentada~ por décadas inteiras de autoritarismo. estruturas que nos
cortam os passos. embaraçam-nos o caminho rumo à realização do bem
comum. São elites retn~gradas. temerosas de aorir mão de tradicionais
privilégios. espíritos tacanhos que não se deixaram penetrar pela mfstica
de liberdade que respira neste pedaço do chão braliileiro. É por outro lado
a"lnopiadescompromissada dosque sonham com remotos ideais polfticos.
pretendendo apli~á-Ios sem ao menos conhecer de perto a realidade dura
que se experimenta nesta terra.

Entretanto. a generosa alma de Minas vive. Vive no coração do
empresário ousado que acredita no futuro e ocupa. resolutamente. seu
lugar no processo de crescimento que nos levará ao centro da vida
nacional. Vive na esperança do trabalhador que não se deixa abater pelas
adversidade do momento e. consciente. vai construindo para seus filhos
a promessa de um mundo melhor. Vive no homem do campo que faz a
riqueza física e espiritual de nosso Estado. No jovem que ainda crê, na
mulher mineira, presença constante nos mais decisivos momentos de
nossa história.

Se, mais que nunca. nosso povo se inquieta, possufdo pela consciên-
cia da necessidade de uma nova Inconfidência. eis ali forças com que
contamos para fazê-Ia. Pela participação à democracia. com a democracia
ao desenvolvimento sejam os lemas de nos."a bandeira.

22. Mensagem do Legislativo Mineiro ao Tribunal
de Alçada no ano de seu Jubileu de Prata
(maiol9O)
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Fazemo-nos porta-voz da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
para fazer chegar ao Tribunal de Alçada do Estado, por intermédio do seu
Presidente, o Juiz José Loyola, e do seu Vice-Presidente, o Juiz Joaquim
Alves de Andrade, caloroso aplauso e efusivas felicitações pelo Jubileu
de Prata dessa egrégia Corte.

Reportamo-nos, nesta oportunidade, às palavras proferidas pelo
eminente Juiz José Loyola quando de sua posse como Presidente do
Tribunal, em 11de novembro de 1988; "Continuo acreditando na eficácia
de leis que possam ser e sejam realmente cumpridas. Pouco adiantará que
estas se modifiquem, se não se mudar o homem, se se mantiver o homem
satisfeito com sua limitações, perseverante nos seus defeitos, prisioneíro
de seu egoísmo' , .

Essa profissão de fé nas nossas instituições e nas nossas leis é
também uma exortação a que os Poderes do Estado se unam na tarefa
maior de assegurar o bem-estar da coletividade, cônscios de que deve
haver perfeita sintonia entre aquele que elahora a lei, aquele que a
executa e aquele que, julgando, assegura o seu cumprimento.

Nossa homenagem a um Tribunal que, há 25 anos, vem-se destacan-
do pela imparcialidade das suas decisões e pela riqueza da sua juris-
prudência.

Cumprimentamos, na pessoa do atual Presidente, os ex-Presidentes
da Casa, que deixaram suas pegadas no longo caminho percorrido.

Louvamos a competência, a abnegação e a sensibilidade doJuizJosé
Loyola, que, com o apoio do Juiz Joaquim Alves de Andrade, dos demais
juízes e dos funcionários da Casa, tem contribuído para a grandeza e
eficiência do Tribunal. São dignas de registro as medidas seguras e
eficazes da atual administração para assegurar a celeridade dos julgamen-
tos e a preservação da dignidade profissional dos seus servidores.

A homenagem do Legislativo é extensiva ao egrégio Tribunal de
Justiça, cujas luzes têm clareado os rumos do Judiciário mineiro.

Finalizando esta mensagem, o Legislativo de Minas conclama os
demais Poderes a se empenhar na luta pelo próprio fortalecimento,
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condição indispensável para a consolidação da democracia, o engrande-
cimento do Estado e a felicidade do seu povo.

Congratulamo-nos uma vez mais com o Tribunal de Alçada, que, em
casa nova, celebra 25 anos de existência voltada para a distribuição da
justiça e a promoção do homem.

23. Discurso proferido na Convenção do PMDB
para escolhado candidato do Partido aoGoverno
do Estado (maio/90)
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Companheiros de antigas jornadas, companheiros da hora presente,
companheiros do PMDB, enquanto paitar sobre o Brasil a ameaça do
autoritarismo, enquanto forem desrespeitadas as instituições, enquanto
forem aviltados os salários dos trabalhadores, é nosso dever gritar em alto
e bom som: liANOSSA LUTA CONTINUA!"

É o compromisso, não a vaidade, que nos lança na disputa. Esta
candidatura é decorrência natural de nossa vida pública, iniciada na
Câmara Municipal de Teófilo Otoni. Corriam os tempos heróicos do
MDB e fazer oposição era desafiar a ditadura. Nessas condições adver-
sas, participamos ativamente da organização do partido. Ao lado de bravos
correligionários, enfrentamos toda sorte de ameaças. Nessa época, apren-
demos a amar esta legenda que empunhou com decisão a bandeira da
resistência democrática. Em 1976, fomos eleito Líder do partido na
Assembléia Legislativa.

Ainda no período autoritário, articulamos, ao lado de Tancredo
Neves e tantos outros companheiros ilustres, o início da caminhada que
culminaria com a derrota do arbítrio e com a restauração plena da
cidadania.

Vencemos! Hoje o povo vai às ruas sem medo, reivindica, discute,
participa. Mas o vitorioso não foi esse PMDB envelhecido, carcomido,
desvirtuado por velhas raposas fisiológicas que quiseram fazer de nossa
legenda veículo para ideologias estranhas, instrumento para interesses
escusos. Sob essa imagem dividida, enfraquecida, esconde-se o vigor
cívico e o lastro histórico que nos sustenta. O chão em que plantamos a
liberdade foi regado com o sangue de múltiplossacriffcios. Dessa história
gloriosa e dessa força tiraremos a matéria-prima para construir a nova face
do PMDB; uma agremiação emergente, capaz de superar os erros e
resgatar o ímpeto inovador que lhe deu origem.

Nossa candidatura à Presidência da Assembléia foi marcada pela
independência. Assumíamos, então, uma atitude compatível com as
lições aprendidas nas frentes de batalha, na guerra sem tréguas contra a
ditadura e a injustiça. Em nossa posse, pregá vamos o retomo à moralidade
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e a necessidade de debelar a maior das crises: a crise moral. No exercício
da Presidência do Legislativo, substituímos o discurso pela prática. Os
carros oficiais, símbolos odiosos de abuso e mordomia, pioneiramente os
transformamos em recursos para atender às necessidades dos cancerosos
pobres. Sem alarde, sem propaganda, mas pelo trabalho contínuo, sério,
eficaz, conseguimos mudar a realidade da Assembléia.

Aviltado pela ditadura, o Legislativo mineiro tornou-se forte e digno,
constituindo hoje exemplo para as demais Casas Legislativas do País.

Para atingirmos esse estágio, elegemos como meta prioritária de
nossa atuação a preservação da independência do Poder, adotando uma
política de austeridade e probidade, a par de buscarmos incessantemente
a modernização e valorização da Casa. Lutamos, ainda, pelo resgate da
credibilidade da classe política como um todo, já que estamos convictos
de que sobre ela repousam as liberdades de um povo .
.- Ti vemos o privilégio e a honra de presidir a IVConstituinte Mineira.

Na condição de garimpeiro do Vale do Mucuri e de voz a serviço dos
sofredores dos bolsões de pobreza do Vale do Jequitinhonha, descobri-
mos, ao vivo, que' 'Minas são muitas". O mineiro é o vaqueiro dos sertões
do Norte, o tropeiro que abre picadas na planura dos cerrados. Minas é
fazendeira do leite e do café. Mineiro é o operário do aço e da metalurgia.
É o barranqueiro do São Francisco, o boiadeiro do rio Grande. Minas são
essa~ tantas patriazinhas que o gênio de Guimarães Rosa anteviu como
unidade f(sica, humana, sociológica, indivisível, intocável, porque per-
tence ao patrimônio da História.

"Minas são muitas". Nisso reside sua maior riqueza. IMas Minas é
una; aí está a grandeza de nossa gente. Tirem as mãos de Minas os que
querem ver-nos divididos. Se, por acaso, nasceram neste chão, não se
fizeram dignos de ser chamados mineiros.

Agora, caros convencionais, movido pela vontade de servir mais e
melhor, vimos pedir-lhes apoio. Um voto que seja promessa de aliança.
Com vocês pretendemos governar, com vocês, idealistas da primeira
hora, que bem compreendem a mística peemedebista, essa idéia que é
preciso resgatar em sua pureza, com vocês,jovens na idade ou no coração,
que se integraram em nossas fileiras e compreendem a necessidade de um
PMDB renovado e atuante. Juntos mostraremos ao Brasil inteiro esta
chama viva e forte que é Minas. Juntos mostraremos esta paixão a que se

131

chama PMDB; paixão que é mister reviver em seu vigor e essê~cia
primitivos, para assegurar os valores maiores da Liberdade e da Justtça.

Não há progresso que justifique o amordaçamento de um povo.
Desconhecemos riqueza que substitua o sagrado direito .de.assu~ir ~as
mãos a construção do próprio destino. Por isso, na Constttumte ffimena,
insistimos tanto na participação popular e lutamos mais do qne nunca por
que fosse erradicada de vez do nosso meio a prática das decisões de
cúpulas e gabinetes e abolidos os conchavos. Propugnamos ~las ~e-
cisões nascidas das bases, pela transparência dali ações e pelas dlscussoes
comunitárias.

E é com essa mesma disposição que concorremos ao governo de
Minas. Por um governo pautado pela ética, pela honradez, pela fidelidade
às tradições e à unidade do nosso Estado. .

Na figura respeitável de Geraldo Félix de Jesus, peemedebl~ta
autêntico e de profunda ligação com as bases partidárias, encontreI a
pessoa ideal para, ao meu lado, governar este Estado. .

Advogado da Prefeitura de Belo Horizonte, homem SImples e de
grande estatura moral, cassado pelo regime militar co~ o .golpe de 64,
Geraldo carrega em sua bagagem as marcas desse epIsódIO que certa-
mente contribuiu para a maturidade pessoal e po](tica que hoje demonstra.

É nossa meta eliminar os bolsões de pobreza de Minas, chagas
abertas em nossa alma. Reafirmamos o nosso propósito de sermos voz do
Jequitinhonha e do Mucuri, do Norte e do Nordeste, clamand~ por um
novo tempo de progresso e de paz. Queremos instigar a capacIdade de
luta das regiões ricas, há muito vocacionadas para o progresso.

Que o trabalho e a moralidade sejam parâmetros e instrumentos para
a tarefa de libertar cada região dos entraves que lhes limitam os passos
rumo ao futuro. Que os nossos atos sejam inspirados no respeito ao ser
humano à moral e à liberdade.

Po; uma Minas unida, por uma Minas altiva, por uma Minas feliz,
apresentamos a nossa candidatura!



24. Discurso proferido na solenidade de pro-
mulgaçãodo Regimento Internoda Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais (maio/94))
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Tenho a honra de presidir esta solenidade em que se promulgará o
novo Regimento Interno da Assembléia Legislativa, após meses de
discussão e aprimoramento do Projeto de Resolução n° 2.165, que o
contém.

A participação intensa dos Deputados e sobretudo do Relator Clêu-
ber Carneiro, a colaboração de todas as Bancadas e o acólito inestimável
da Assessoria da Casa garantiram a consolidação de um texto claro e
objetivo, que certamente disciplinará nossos trabalhos de forma segura e
consentânea com as exigências da atualidade.

O cotejo do Diploma vigente com o que lhe sucederá permite-nos
asseverar, sem sombra de dúvida, que evoluímos na direção da raciona-
lidade e da eficiência. Além disso, atentos às prerrogativas constitucional-
mente outorgadas ao Legislativo, estabelecemos mecanismos criativos e
práticos para seu pleno exercício.

O compromisso maior de todos nós é com o povo e com as
Constituições do Estado e da República. Por conseguinte, não ad-
mitiríamos, em hipótese alguma, que lacunas regimentais pudessem
acarretar o esvaziamento da esfera de atuação do Legislativo.

Assim sendo, é remota a possibilidade de se apontarem falhas
capazes de comprometer as funções legiferante e fiscalizadora deste
Poder, ou mesmo o emperramento de suas atividades.

De outra parte, é mister ressaltar que o novo Regimento corrrespon-
de ao pensamento médio dos parlamentares desta Casa.

As forças políticas aqui presentes travaram duro, mas profícuo
embate na defesa de posições discrepantes, revelando, no frigir dos ovos,
capacidade de transigir em prol dos interesses maiores do Poder Legisla-
tivo e da população.

Nesse passo, não podemos olvidar o mérito da atuação do Deputado
Clêuber Carneiro, seja na coordenação do grupo que elaborou o antepro-
jeto, seja na condição de Relator do Projeto de Resolução n° 2.165. Com
notável habilidade e isenção inconteste, o ilustre parlamentar forjou
ambiente político propício ao entendimento, afastando-se sabiamente das
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posturas radicais e sectárias.
Finalmente, cahe-nos homenagear a equipe técnica experiente e

gabaritada que elahorou o anteprojeto de Regimento e, na pessoa do
Deputado Jairo Magalhães Alves, a Comissão de Redação.

Encerrando este breve pronunciamento, manifesto o desejo e a
expectativa de que o Regimento Interno ora promulgado gere antes
soluções que perplexidades, servindo de base normativa para uma
atuação parlamentar segura e dinâmica ao invés de prestar-se a inter-
mináveis celeumas exegéticas.

Muito obrigado.

25. Discurso proferido na solenidade comemorativa
do "Dia de Portugal, de Camões e das Comu-
nidadesPortuguesas" (Junho/90)
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Esta Casa associa-se à gente lusitana para comemorar o "Dia de
Portugual, de Camões e das Comunidades Portuguesas".

Ao reverenciar a memória do poeta, homenageamos também o povo
cuja história ele cantou na imortal epopéia: " ... As memórias gloriosas
daqueles reis que foram dilatando a fé e o império ... " E se imortalizaram
por" obras valorosas" . Rendemos ainda um preito ao Portugal de agora,
que, sem abdicar das tradições cristãs, do sentimentalismo inato, que é o
apanágio da alma lusa, caminha a largos passos para alinhar-se entre as
maiores potências européias.

Quando a pena do' 'Vate Iluminado" ,em síntese magnífica, traçava
o perfil da heróica gente, o país experimentava, em toda intensidade, os
efeitos do Renascimento. Vivia o clima dessa autêntica revolução cuja
força teve a virtude de imprimir, à Europa nova mentalidade. Eram
tempos de prosperidade e prestígio para a nobre nação portuguesa.

Hoje, volta o mundo a agitar-se com a perspectiva próxima de
grandes transformações. Não bastasse o que ocorre nos países do leste
europeu, verifica-se ainda, mais intenso que em qualquer outra era, o
questionamento dos valores vigentes e a busca de novos referenciais.

Os cânones da cultura e das ciências, filhos da modernidade, cedem
lugar ao espírito perplexo, indagador, ávido de outras certezas. Os
próprios dogmas da economiaexibem sua fragilidade diante das múltiplas
crises e gigantescos problemas que afetam, não só as Nações em desen-
volvimento, mas até mesmo as grandes potências.

Nesse contexto, já não é a voz do poeta, mas o próprio testemunho
da realidade que tece louvores "ao peito ilustre lusitano". Ao emergir de
meio século de graves dificuldades políticas, o país viu-se entre os mais
pobres do antigo continente. Mas os descendentes daqueles valorosos
guerreiros e destemidos navegantes, com engenho e arte, coragem e
determinação, souberam recolocá-Io na senda segura do progresso. Há
dois anos, apareceram ao mundo os primeiros resultados da legítima
empreitada de reconstrução nacional. Em 1988, os números comprovam
acelerada recuperação econômica, queda da inflação, diminuição dos
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índices de desemprego. E tudo isso dentro de um quadro de absoluta
normalidade institucional, respeito às leis e às liberdades.

Atualmente, podemos presenciar a ascensão de um Portugal
plenamente sintonizado com as mais contemporâneas preocupações.
Superadas possíveis divergências de ordem ideológica, os quadros diri-
gentes vêm buscando, no diálogo, instrumento privilegiado para atingir o
bem-estar do povo. Membro da Comunidade Econômica européia, o país
integra o esforço de unificação do continente. Ao mesmo tempo, perse-
gue, internamente, a meta da modernização e luta pela elevação do nível
de vida da ropulação. Ali torna-se realidade a democracia e(;lJOômicae o
ideal de uma sociedade livre, justa e solidária.

Brasil e Portugal: os sólidos laços afetivos que nos uniam no passado
permanecem fortes e se robustc(;em no presentc. Também a nós prejudi-
caram os impasses polfticos de uma época recente que preferiríamos
eSquccer. E, agora, vivemos o momento dccisivo na escolha de um
caminho de reconstrução que mantenha incólumes a democracia e as
instituiçõcs. Entre dúvidas e esperanças, lançamos os olhos à nação irmã.
Assim como as virtudes da alma lusa contribuíram para a formação de uma
alma brasileira; no presente, é o exemplo do povo português que nos vem
oferecer os rumos para a retomada do desenvolvimcnto.

O filósofo já fez ver que a linguagem é a morada do ser. A origem
latina das comunidades de Ifngua portuguesa, sem dúvida, é-lhes deter-
minante de mesma feição de ser, de semelhante sentir, de idêntico ver.
Num contexto em que a dispersão significa fraqueza, impõe-se que tais
comunidades robusteçam os liames que as aproximam. Assim, poderemos
perseguir juntos, interesses econômicos, políticos e culturais que nos são
comuns.

Gostaríamos de que as comemorações do "Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades Portuguesas" não se detivessem apenas na
lembrança do passado, mas, sobretudo, nasexpectativasdo futuro, que nos
acena com as imensas possibilidade decorrentes do revigoramento das
relações entre os povos de língua portuguesa. E que possam nossos países,
irmanados, dar motivo a que nossas epopéias cantem-lhes vcnturosa
história de amizade e cooperação na construção da paz e da justiça.

26. Discurso proferido na solenidade de lançamento
da edição em braille, da Constituição do Estado
(Junhol9O)
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Hoje, temos o orgulho de entregar à comunidade mineira os primei-
ros exemplares da edição, em braille, dá Constituição do Estado.

O acontecimento reveste-se do mais denso significado hllmanístico.
Tomaram-no possível respostas corajosas e decididas, dadas, em tempos
diferentes, a três desafios igualmente difíceis.

Em 1824, um estudante francês, quase adolescente, deficiente
visual, criava o sistema que viria abrir nova perspectiva de vida a
verdadeira multidão de pessoas. Era Louis Braille, ensinando ao mundo
que a grandeza do homem se mede por seu poder de superar limites.
Estava vencido o primeiro desafio.

Durante o processo constituinte, lançamos ao povo de Minas um
apelo: queríamos que esta Casa se abrisse, como nunca, à participação;
que fosse definitivamente suprimida qualquer distância entre os mineiros
e seu parlamento. Agora, vemos, com satisfação imensa, o êxito de uma
iniciativa nascida de sugestão de cidadãos conscientes, sensíveis a nossa
convocação e às necessidades comunitárias, responsáveis pela proposta
que, nesta data, se concretiza. Entre eles cumpre ressaltar os Srs. Alberto
Queiroz Barbosa e José Batista Ribeiro Neto. É bom constatar que o povo
aprendeu, durante a Constituinte, o caminho que traz a esta Assembléia
e descobriu a importância de integrar, com sua presença, o esforço do
parlamentar, em busca da lei boa e da sociedade justa. A esse desafio a
gente mineira tem respondido de forma entusiástica, possibilitando-nos
experimentar, sem dúvida, um dos mais produtivos momentos da história
do Poder.

Há, neste Estado, uma instituição que, por seus altos propósitos e
pelo muito já feito em prol dos deficientes visuais, ganhou fama além das
fronteiras deste chão. Longe se ouve seu nome, como esperança, promes-
sa e perspectiva de vida. Mais que da mente científica, aCü~tumada a
desvendar os enigmas do corpo humano, ela nasceu de um grande
coração. amplo o bastante para condoer-se do sofrimento humano.

Quando, a 18 de dezembro próximo passado. contatávamos a
Fundação Hilton Rocha, solicitando fosse verificada a possibilidade da
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impressão desta obra, contávamos como certa a boa acolhida de nosso
pedido. A entidade, há muito, havia assumido o desafio de lutar pela causa
dos deficientes visuais. Entre a assinatura do convênio e o resultado
concreto dessas gestões, o qual hoje podemos, orgulhosamente, oferecer
ao povo mineiro, mediaram somente quatro meses: tempo ínfimo, diante
da complexidade do trabalho e?tecutado.

Se a IV Constituinte de Minas Gerais inaugurou o novo constitucio-
nalismo mineiro, fazia-se necessário um amplo processo de divulgação do
texto da Lei Maior do Estado, para que se tomasse efetivamente conhe-
cido. Bem sabemos que só se ama o que se conhece e só se defende o que
se ama.

Para fazer jus à concepção democrática da nova Carta Política, é
preciso que se garanta a todos, sem distinção, amplo acesso ao conheci-
mento de seus preceitos. Daí a necessidade de atenção àqueles que, por
qualquer motivo, enfrentam especiais obstáculos para se inteirarem do
texto constitucio,nal.

Os deficientes visuais ainda sofrem sérias, embora dissimuladas,
discriminações, Entretanto, cônscios de seu próprio valor, vêm-se impon-
do cada vez mais como cidadãos e profissionais de pril{l~ira linha,
inseridos no processo de construção de um mundo melhor e mais humano.
Ao colocar, em suas mãos, através de bibliotecas, escolas, universidades
e institutos especializados, a Constituição de Minas, estamos oferecendo
e eles um instrumento precioso para que levem à frente a cruzada pelo
reconhecimento da própria dignidade, através da disseminação da plena
consciência de seus direitos, seus deveres e seu lugar no contexto social.

Em nome de Minas, agradecemos àqueles que nos trouxeram sua
reivindicação. Prestamos também à Fundação Hilton Rocha, através de
seu Presidente de Honra, Prof. Hilton Rocha, e de seu Presidente, Prof.
Cristiano Fausto Barsante dos Santos, um preito de gratidão.

Pela participação e pelo compromisso, os senhores contribuíram
fundamentalmente com o parlamento mineiro em sua missão de instaurar
a democracia, a justiça e a paz.

27, Discurso proferido na solenidade de entrega do
título de Cidadão Honorário ao Sr. Alfredo
Rodriguez (junho/90)
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omineiro faz, da hospitalidade, devoção. Mas, se escancara a porta
da casa a quem chega, o mesmo não ocorre quando se trata de adentrar-
lhe a alma. Afeito a profundeza das minas e à solidão dos gerais,
cismarento, o homem desta terra é introvertido, reservado e avesso a
grandes explosões sentimentais. Por isso mesmo, mostra-se tardo em
louvar e parcimonioso em elogios.

Testemunha de uma história a que não faltam passagens de puro
heroísmo, personagem da saga de glória que se desenvolve à sombra
destas montanhas, o mineiro acostumou-se ao grande, ao sublime, ao
extraordinário que lhe povoam a quotidiano, uma vez que nem todos
logram granjear-lhe a admiração. Para fazê-lo, mister se torna possuir
méritos numerosos e reais.

Quando esta Casa concede ao Dr. Alfredo Rodriguez o título de
Cidadão Honorário deste Estado, é Minas Gerais que se curva diante da
história pessoal de um homem que vem fazendo da vida um hino ao
trabalho, à competência, à tenacidade e à ousadia.

A aviação comercial vivia ainda tempos de pionerismo, quando a
magia do desafio empolga o espírito sonhador do jovem acadêmico,
arranca-o à tranqüilidade cômoda do meio universitário para lançá-lo a
uma aventura exigente, que demandava força, coragem e determinação.
Obstáculos e adversidades, longe de assustá-lo, só fizeram realçar-lhe as
qualidades e abrir-lhe as portas à rápida ascenção na empresa. Em 1966,
ei-lo em nosso País como Diretor Comercial de Aerolineas Argentinas
para o Rio de Janeiro e o Norte do Brasil. Aqui constituiu família, ligando-
se por vínculos fortes à terra brasileira. O jovem executi vo não encontrou
limites a seu talento, abrindo à companhia novos e até então insuspeitados
horizontes. Enquanto ajudava a encurtar distâncias, contribuindo, signi-
ficativamente, para o desenvolvimento da aviação comercial na América
do Sul, Alfredo Rodrigu'ez promovia a aproximação dos povos brasileiro
c argentino, realizando tr"abalho contínuo pela integração do continente.

Hoje, pelas mãos de seus legítimos representantes, a gente mineira
acolhe o mais novo cidadão deste Estado. E, ao fazê-lo, não só se mostra
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grata por sua inequívoca contribuição a nosso desenvolvimento, mas,
também e principalmente, reconhece as múltiplas afinidades que apro-
ximam a personalidade do ilustre homenageado da essência da própria
alma alterosa. Declara-o digno de partilhar a riqueza e o valor de nossas
tradições, a ousadia e o vigor de nossos sonhos e esperanças.

Dr. Alfredo Rodriguez, que tão bem soube incorporar, em sua
maneira de ser, as mais mineiras das virtudes, seja bem-vindo ao seio
deste povo, que se orgulha do passado e sabe encarar o futuro de frente.

28. Discurso proferido na solenidade comemorativa
do Dia de Minas Gerais (julho/9«»
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Ao estabelecer, no texto de nossa Lei Maior, a celebração do Dia do
Estado de Minas Gerais, agiu com sabedoria o Constituinte mineiro. Não
se trata, apenas, de mais uma data; o preceito alerta-nos para um dever
essencial.

Na atualidade, são múltiplas as preocupações que nos monopolizam
o espírito. Vários são os apelos a dispersar-nos a atenção e a distanciar-nos
de questões fundamentais.

Pobres dos povos de curta memória, que não sabem cultuar suas
raízes. São como nômades espirituais, sem pouso, sem densidade, ao
sabor das crises e tormentas. Eis por que é imperioso fixar um tempo,
quando o ânimo utilitário, perdido nas rotinas do quotidiano, cederá lugar
à mente reflexiva. Um dia em que possamos meditar sobre nossas origens,
revisitar nosso passado e aprofundar a consciência dos valores e virtudes
de nossa gente, para despertar, mais nítida, nossa própria vocação históri-
ca.

Recentemente dirigimo-nos a todos os Presidentes das Câmaras
Municipais, conclamando-os a promover a mobilização de suas comu-
nidades. Queríamos que este 16 de julho fosse comemorado, em cada
parcela de nosso território, com solenidade adequada à magnitude da data.
Ao' fazê-lo, movia-nos um só desejo: que a sincronia das manifestações,
qual sacramento cívico, se transformasse em sinal visível, ao mesmo
tempo, da riqueza e da unidade da alma alterosa.

Minas são muitas; Minas é síntese. Definiu-a Amoroso Lima como
o' 'Centro do Brasil" e, por isso mesmo, o seu "equilíbrio ... "encruzilhada
de todos os caminhos brasileiros no mundo moderno".

Equilíbrio, sim! Mas não aquele, resultante da monotonia e da
inércia. O equilíbrio de Minas decorre de suas próprias contradições,
harmonizadas ao longo de todo um aprendizado histórico. Aqui, a mesma
razão que constrói o diálogo e a conciliação deixa-se vencer pela paixão
libertária que ora conspira, ora desafia, temerária, o inimigo .

. E o homem que habita esse chão? Como será o morador de terra tão
vária em seus múltiplos aspectos? ÉGuimarães Rosaquem nos conta: "O
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mineiro é velhíssimo, é um ser reflexivo, com segundos propósitos e
enrolada natureza. É uma gente imaginosa, pois que muito resistente à
monotonia. É hoa, porque considera este mundo uma faisqueira onde
todos têm lugar para garimpar' '.

O mineiro' 'acha que o importante é ser, e não parecer. Sabe que
agitar não é agir".

Mas o que espanta, nessa natureza capaz de abrigar mistérios e
oposições, é a unidade de Minas: sempre que a mera ameaça da tirania
paira sohre o solo pátrio, os corações mineiros deixam-se arrebatar por um
só sentimento e, nos quatro cantos, vozes uníssonas entoam o mesmo
hino: Liherdade!

Para Tancredo Neves, "o nosso humanismo no campo político
haveria de modelar a nossa formação liberal, que, entre nós, não é uma
conseqüência da tradição, mas um destino iluminado e imperioso".
'Destino ou vocação, esses valores lihertários, essa consciência do dever,
esse espírito de ,luta e sacrifício, essa feição austera, honesta, espiritual é
o que celehramos hoje.

Certa vez, homens valentes, mas também, a seu modo, poetas,
. movidos mais pelo sonho que pela cohiça, deixaram o litoral e embre-
nharam-se pelo sertão: Coronel Salvador Furtado de Mendonça, Antônio
Pereira Machado, Belchior da Cunha, Bento Leite, João Lopes de Lima
e Miguel Garcia. Capitão da Bandeira, o Padre Francisco Gonçalves
semeava a fé onde os outros expandiam (I Império. E, assim, teve origem
esta entidade complexa, rica, preciosa, chamada Mina~ Gerais. A 16 de
julho de 1696, às margens do Riheirão que é do Carmo, em homenagem
a Nossa Senhora, nasceu este Estado. E Mariana, primeira vila, primeira
cidade, primeira capital, primeiro hispado e arcehispado, foi a semente
que gerou esses valores muitos que constituem a mineiridade e até hoje
se conservam na índole de sua gente e no hrilho de suas tradições.

Neste momento, quando o Governo e o povo se unem para home-
nagear Mariana e, através dela, Minas, estão, na verdade, genuflexos
diante da história.

Hoje é Capital aquela que nunca deixou de ser a mãe de todas as
comunidades mineiras; origem, matriz e modelo das mais de sete cente-
nas de municípios que enriquecem es..~ chão, com sua diversidade e suas
peculiarida~es regionais: •'UROS MEA CELLULA MATER" .
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Hoje, o Legislativo Estadual funde-se à Câmara Municipal Maria-
nense, primeira Assembléia representativa do povo no território mi~eiro.
A inauguração desta placa expressa, simholicamente, nosso des~Jo, de
que seus dizeres fiquem inscritos mais fundo no coração da gente mmeua.
E que, reverenciando, ano após ano, o nosso passado, busquemos, em
suas lições, o ânimo para dar a Minaso futuro que ela merece. Ao celebrar
a memória deste Estado, renomemos também nosso compromisso de dar
continuidade à sua história, lutando pela unidade de Minas e abrindo
novos horizontes de desenvolvimento e paz para nosso povo.



29. Discurso proferido na reumao solene em
homenagem a Afonso Arinos de Melo Franco
(setembro/90)
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oBrasil ainda está de luto. Ao levar-nos Afonso Arinos, infligiu-nos
a morte irremediável perda. Entretanto, as sementes plantadas pelo
grande brasileiro sobrevivem e ele, onde está, poderá vê-las frutificar
liberdade e paz para este povo que tanto amou. .'

Ao reverenciar-lhe amemória, curvamo-nos diante de sua complexa
personalidade. Homem de faculdade intelectuais superiores, era senhor
de múltiplas ocupações e variados pendores. "Uma sabedoria repleta de
tolerânci~ sem concessões, de moderação sem fraqueza e de permanente
consciência do interesse coletivo e da transcendência da pessoa huma-
na" , no dizer de Hélio Jaguaribe. Amante dos livros e da luta, colecionou,
a par de vastíssima biblioteca de 25 mil volumes, os resultados de uma
participação constante e ativa na vida pública nacional.

A quem homenagear? Ao acadêmico? Ao jurista? Ao professor? Ao
diplomata? Ao constitucionalista? Ao historiador?

Por uma questão de lugar e tempo, gostaríamos de lembrar o
parlamentar. De lugar, pela própria natureza desta Casa. De tempo,
porque, na atual fase da vida nacional, é preciso mostrar a imagem real e
correta do legislador.

Maus brasileiros, mentes liberticidas, detratores da democracia,
inconsoláveis viúvas do autoritarismo usam de todos os meios para
denegrir a classe política. Nem mesmo se pejam de apresentar ao povo,
como se modelos fossem, exatamente as exceções, as anomalias, os
desvirtuamentos.

Mentiras! Político foi, isso, sim, Afonso Arinos! Ele, mais que
ninguém, soube evidenciar a grandeza do múnus que exerceu com paixão ..
e coragem. Colocou-se inteiro, intelecto e coração, a serviço de compa-
triotas que, nem sempre, podiam compreender o alcance de suas ações.

Como bem o disse a lira drummondiana:
"Renitente praticante
de ofícios entrelaçados:
o de servidor de idéias
e o de servidor do povo,
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o povo que, desconfio,
mal pode saber ainda
o que por ele tu fazes
armado só de palavra, entre leis estraçalhadas,
esperanças malogradas
e sinais de mundo novo
rogando decifração."
Apóstolo da conciliação e do encontro, viveu Arinos a arquitetar a

paz, onde o conl1ito parecia iminente.
É mais uma vez Drummond quem o vê:
" ... preocupado em riscar
passarelas de convívio
por entre irmãos divididos
e malquerenças rochosas
no território confuso:"
E, referindo-se à lei que leva o nome do grande mineiro, proclama:
"(irmãos de pele diversa
já podem sentar-se à mesa
nacional, a teu chamado),"
Cidadão do mundo, inOama-se Arinos diante os horrores do Vietnã

e de Biafra: . 'Por que Deus não retoma o látego do castigo, não fulmina
os monstros da fúria, não abate a cerviz dos poderosos, não ampara os
simples e os indefesos? Por que estamos todos esquecendo a luz das
madrugadas, o orvalho das rosas, o olhar das crianças?"

Humanista e cristão, aplaude os bispos que, em 1971, denunciam,
com veemência, a tortura: .. À fé vem juntar-se a Esperança, no seu
sentido mais terreno. Esperança de que a palavra da 19n~ja será a
ferramenta de reconstrução da liberdade perdida."

Em 1966, quando o direito da força ameaçava suplantar a força do
Direito, coerente, insurge-se e declara que, em virtude de convicções
jurídicas antigas, não votaria no pleito indireto para a eleição do Presiden-
tee do Vice-Presidente da República. Era então o

.. Afonso, meu combatente
do Direito e da Justiça
nosso exato professor
do direito mais precário
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(o tal constitucional),
Afonso, .•galantuomo"
que tens duas namoradas:
Aná de sempre, e essa outra
exigentíssima dama
que chamamos Liberdade, ... "
Deputado, Senador, Constituinte por duas vezes, é a ti, Afonso, que

apontamos como exemplo do político e do homem público: modelo e
ideal, exemplo e espelho.

Ao render um preito de saudade e admiração ao ilustre filho, Minas
proclama ao Brasil inteiro:

Compatriotas, que, sentindo o apelo da causa comum, ousais lançar
vosso nome à apreciação do povo, para ingressar na vida pública ou nela
permanecer: antes de assumir tão difícil em preitada, meditais nas virtudes
desse homem. Tornai seu exemplo de vida como paradigma. Contemplai
seu desvelo e despreendimento, sua fé, firmeza e coerência.

Vós, jovens brasileiros, que, pela primeira vez, vos aproximais da
urna, graças à intervenção enfática de Afonso Arinos: lembrai-vos da
confiança desse jovem de 84 anos que assombrou a Nação quando, do alto
de sua experiência no trato com as questões maiores do Estado, afirmou,
na Assembléia Nacional Constituinte, que' 'o grande perigo da mocidade
não é o desdobramento diante da liberdade da escolha ... " E, depois,
ousou lembrar que "a tradição, no Brasil, nãoé 16anos para eleitor, não,
é 15 anos para Imperador!"

Às vésperas de um pleito eleitoral decisivo, na medida em que dele
sairão aqueles que, em 1993, farão a revisão do texto constitucional que
Afonso ajudou a construir, a maior homenagem que se poderá prestar ao
que encarnou a figura do político, em sua autenticidade e pureza, é o voto.
O voto consciente e sério, compromissado e lúcido, que possa expressar
um ato de fé e confiança na classe que ele tanto fez por valorizar a ponto
de ser hoje o seu patrono e parâmetro.

Afonso Arinos de Melo Franco, tão mineiro, tão universal, tão pura
e autenticamente político, que todos aqueles que venham ter assento
nesta Casa saibam palmilhar, com humildade e respeitosa reverência, a
senda gloriosa e brilhante que soubeste traçar para o homem público.
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30. "O Poder Legislativo e o Estado Social" -
palestra proferida no "Ciclo de Estudos de
PolíticaeEstratégia" ,promovido pelaAssociação
dos Diplomados da Escola Superior de Guerra-
ADESGIMG (setembroI90)
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Prezados Senhores,
É com enorme prazer que retorno a este ambiente tão favorável ao

estudo e à análise das questões nacionais, onde se propõe, com a
realização de eventos como este, buscar relações entre a conjuntura
interna e a evolução do quadro internacional, de forma a contribuir para
o desenvolvimento do País.

A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra reúne,
com efeito, um colegiado de líderes, entre profissionais liberais, em-
presários e agentes governamentais, que são detentores, como destaca o
Delegado Regional Norman José de Andrade, de parcela considerável de
liderança da comunidade mineira, bem como do poder de decisão e de
planejamento nas questões atinentes a nosso Estado.

Cabe-nos desenvolver nesta sessão tema o PODER LEGISLA TI-
VO. Devo assinalar que, na análise e exame do Poder Legislativo,
precisamos, de início, definir seu contexto histórico, seu espaço sócio-
econômico e as condições objetivas em que este Poder se insere no
processo político de cada sociedade.

Do contrário, tomando o tema proposto em abstrato, de modo
meramente formal ou conceitual, estaríamos fazendo apenas um exercí-
cio acadêmico. Embora válido e importante, este exercício nos conduziria
a um mundo ideal, enquanto a proposta deste Ciclo é desvendar o mundo
real em que vivemos, neste País de agudas contradições sociais e de
acentuados desníveis econômicos.

O Poder Legislativo é parte integrante deste mundo real, de suas
contradições, de seus conOitos, de suas deficiências e, também, de suas
possibilidades. É irreal, por exemplo, estabelecer comparações entre o
parlamento brasileiro, em seus vários níveis, e os parlamentos de so-
ciedade pós-industriais, que já superaram o estágio das necessidades
básicas, ocupando-se, hoje, da administração do bem-estar coletivo.

São sociedades em que os direitos da cidadania estão consolidados
em normas transparentes e consensualmente aceitas. como ocorre hoje
nos países do Oeste da Europa, para ficarmos num exemplo cristalino. É
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sob essa ótica - do PODER LEGISLATIVO em seu lugar e em seu tempo
histórico - que discutiremos, mais adiante, os diferentes graus de ques-
tionamentoque são dirigidos, em nossos dias, à instituição parlamentar no
Brasil.

Antes, porém, devemos considerar a evolução histórica deste Poder,
em suas fundamentações teóricas e em sua emergência, como mani-
festação de uma dada realidade social, política e econômica.

A emergêllcia política do parlamento - Éconsenso entre os estudio-
sos do Poder Legislativo que o parlamento, tal como o conhecemos, é
filho da modernidade. O advento do Estado nacional moderno veio
substituir o complexo sistema medieval. Neste, o Imperium e a Igreja
conviviam com os feudos, dentro de uma ordem escalonada de vassala-
gens, sujeita a incompatibilidades e contradições entre seus diversos
ordenamentos.

A necessidade de consolidação dos Estados nacionais abriu as portas
à centralização 90 poder e ao tlorescimento das idéias absolutistas, como
aquelas preconizadas por Maquiavel. Todavia, o absolutismo não demo-
rou a encontrar férrea oposição, nascida dos setores ascendentes da
burguesia. Surgiram, então, em contraposição às idéias da centralização
absoluta do poder, as te('lrias sobre a separação dos poderes. Datam dessa
época, também, as raízes do constitucionalismo de inspiração liberal.

Devemos considerar que, em qualquer Estado, existe um processo
de divisão de atribuições. No Império, o monarca as dividia com determi-
nados magistrados. Até mesmo nos casos de extrema concentração de
funções nas mãos do governante autocrata, essas funções são passíveis de
diferenciação, mesmo não estando legalmente distribuídas entre titulares
específicos.

Na modernidade, entretanto, as circunstâncias históricas convergi-
ram para a necessidade de distribuir, entre titulares distintos, as tarefas
governamentais, de igual nível, todas emanando da mesma e única
soberania nacional.

Em 1688 firmou-se o liberalismo inglês, com a Revolução Gloriosa,
alicerçada em fOrles tradições parlamentares. Na Inglaterra ganharam
força, então, as lições de John Locke. Segundo ele, "quando, na mesma
pessoa ou em um mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo fica
reunido ao poder executivo, não há liberdade, pois se pode temer que o
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mesmo monarca ou o mesmo senado não faça senão leis tirânicas, a serem
tiranicamente executadas". Ao preconizar a separação dos, Poderes, o
grande teórico do liberalismo inglês assim definia a excelência do
Legislativo: "Esse poder não é somente o poder supremo da comunidade,
mas sagrado e inalterável nas mãos em que a comunidade uma veZ o
colocou. " E mais adiante, completava: .''O Poder Legislativo é o que tem
direito de estabelecer como se deverá utilizar a força da comunidade no
sentido da preservação dela própria e dos seus membros".

Também a Revolução Francesa buscaria forjar seu ideário na des-
concentração do poder absoluto. No Contrato Social. o Legislativo
encaroa a soberania, enquanto o Executivo é o Governo, isto é, executor
de afazeres comissionados pela soberania e a ela subordinado. Como
assinala Nélson Saldanha, em sua obra Separação de Poderes. a preocu-
pação de Montesquieu era a de condicionar o equilíbrio entre os poderes.

No Espírito das Leis. Montesquieu enfatiza que' 'tudo ficaria perdi-
do se o mesmo homem, se o mesmo corpo dos príncipes, dos nobres ou
do povo exercesse esses três poderes: o de fazer a..o;; leis, o de executar as
resoluções públicas e o de julgar os crimes e a..o;; questões de particulares" .
Em síntese, o poder deve limitar o poder.

Estas idéias ganhariam o Novo Mundo, como no exemplar ensina-
mento de Madison, para o caso americano: "A acumulação dos poderes
-legislativo, executivo e judiciário - nas mesmas mãos, sejam de um, de
poucos ou de muitos, hereditárias, autonomeadas ou eletivas, constitui a
própria definição da tirania. ' •

O Legislativo surge, portanto, no bojo da luta da burguesia contra o
absolutismo, sendo a expressão do êxito da doutrina da separação dos
poderes. João de Oliveira Filho, em seu trabalho Legislativo: Poder
Autêntico, acentua que o Poder Legislativo foi-se formando, gradativa-
mente, "como corpo coletivo, a fim de atender às ponderações de todo o
povo, para o qual a lei era feita' , . Foi, porém, por conquista do povo contra
os governantes, que esse corpo legislativo se constituiu.

Na leitura de Nélson Saldanha, firma-se a idéia de que' 'todos esses
debates sobre a separação dos Poderes, que ocuparam gerações de
teóricos desde os primórdios do constitucionalismo contemporâneo,
tiveram entre suas motivações centrais a intenção de salvaguardar o
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Legislativo e, deste modo, preservar o sentido fundamental da relação
entre o poder e os controles dentro do Estado" .

Um Poder em transição - Assim como vimos em Nélson Saldanha
e em João de Oliveira Filho, também Paulo Bonavides, em sua obra O
Poder Legislativo no Moderno Estado Social. considera que "o rosto
parlamentar simbolizava para os governados o triunfo da participação, a
presença doravante inarredável de princípio tão incômodo às realezas
absolutas". Para este autor, nunca o parlamento foi tão forte quanto no
Estado Liberal.

Todavia, não mais vivemos hoje no Estado Liberal. De maneira
crescente, convivemos com o Estado Social, em que o intervencionismo
estatal se faz sentir em toda parte, exigindo do governo uma atuação ágil
e eficaz. Decorrem dessa transição temas que devem ser discutidos e que
se resumem nas seguintes perguntas: na atualidade o Poder Legislativo
manteria intactas suas funções clássicas? E ainda: exigência histórica do
século XVIII, qual seria a razão de ser do Legislativo no atual momento
histórico?

Paulo Bonavides constata que "não padece dúvida de que, na
transição do Estado Liberal ao Estado Social, o poder mais sacrificado haja
sido o Legislativo", adiantando, ainda, que' 'no Estado Social, que adota
a forma presidencial de governo, temos visto sempre um Executivo forte,
armado de prerrogativas, convertido em centro principral e superior de
gravitação política, com poderes que fazem sombra a parlamento ou o
ameaçam de eclipse definitiva".

O mesmo autor salienta que "ao contrair tantos e tão graves encargos
- pospor os interesses individuais aos coletivos, fomentar a educação, a
cultura e as artes, fazer-se empresário, promover a paz social mediante a
conciliação do trabalho com o capital-, o Estado Social fez inclinar para
oExecutivo o pêndulo da ordem política. Aqui vemos, pois, um marco que
separa com toda a nitidez 40is séculos: o século XIX, século dos
parlamentos, e o século XX, século dos executivos".

Conceituado analista norte-americano acentua que" desde o fim da
Segunda Guerra Mundial, tem-se perguntado se os parlamentos podem
sobreviver. O tema duradouro do declínio dos parlamentos passou a ser
um dos mitos aceitos nas sociedades ocidentais. Sustenta-se, normal-

167

mente, que os parlamentos perderam poder para o Executivo, para a
organização partidária, para a burocracia' ..

De outra parte, o Legislativo aparece aos olhos da opinião pública,
muitas vezes, como instituição arcaica, de procedimentos morosos,
incompatível com a velocidade dos fatos. Além do mais, é apontado como
obstáculo à ação pronta do Executivo.'

A destinação do Legislativo - Vamos, a seguir, discutir as questões
lançadas, que suscitam indagações acerca do papel do Legislativo dentro
do Estado Social. De nossa parte, consideramos os corpos legislativos
como conquistas políticas definitivas do Ocidente e não como meras
criações circunstanciais da burguesia para a defesa de seus interesses.

Mesmo na atualidade, aceitar, ainda que teoricamente, sua extinção
ou seu esvaziamento significa consentir na tirania, dar campo às práticas
atentatórias à sua existência e ao seu funcionamento equivale a propugnar
por um retrocesso de mais de três séculos.

Muitas das críticas resultam, pois, de uma avaliação errônea do que
é o Legislativo e da importância de suas funções. Muitos estudiosos são
levados a conclusões equivocadas em razão de obstáculos de natureza
metodológica ou, ainda, ideológica. Quanto às críticas que partem da
sociedade, e são merecedoras de uma análise mais profunda, comumente
são alimentadas por uma geral desinformação que dá vazão a uma série
de inverdades sobre o parlamento, plantadas pelos amantes do autoritaris-
mo, que engenhosamente buscam comprometer a real imagem da insti-
tuição parlamentar.

Essas ressalvas não nos levam a desconhecer, evidentemente, que
us parlamentos, especialmente nos países em desenvolvimento, dentre os
quais se situam o Brasil, devem repensar suas funções clássicas. E devem
preparar-se para exercer aquelas que lhes são essenciais segundo diver-
sas exigências.

A destinação do parlamento ou sua função precípua é legislar, isto é,
fazer as leis, modificá-las e revogá-las. Lem bra João de Oliveira Filho que
foi por meio de processo gradual que a criação da lei, tomada função
política de uma assembléia representativa, saiu das mão dos governantes
detentores do Poder Executivo. "Vale dizer que, através desse processo
gradual, a e.1aboraçãodas leis foi transferida dos prínci pes, sustentados por
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grupos da nobreza e do clero, para os corpos representativos, incluindo
todas as classes ...

Desde Montesquieu, vários autores vêm-se debruçando sobre a
questão da separação e da harmonia entre os poderes, sempre convergin-
do para a conclusão de que um poder não pode usurpar ao outro uma dada
função específica, sob pena de ameaça grave ao equilíbrio democrático.
Assim, embora os Executivos legislem de fato, o importante é que os
Legislativos também o fazem mas de forma diferente, isto é, visando à
satisfação de diferentes interesses. Além de sua função precípua de
produção das leis, o parlamento exerce uma segunda atribuição, não
menos importante que a primeira, que é a da fiscalização dos atos do
Executivo.

Autores modernos insistem que' 'a capacidade do controle sobre os
excessos potenciais da iniciativa do Poder Executivo foi sempre consi-
derada uma tarefa básica dos legislati vos, segundo as teorias mais avança-
das sobre o governo representativo".

Como terceira função, das mais destacadas, cabe ao parlamento
constituir-se em fórum de debates e caixa de ressonância dos anseios
populares, possibilitando, desta forma, a constante presença e partici-
pação da sociedade na determinação dos rumos da Nação. É a partir da
instituição parlamentar que os cidadãos se fazem presentes nas decisões
políticas através do voto e da voz de seus representantes legítimos. No
parlamento, opera-se a composição de interesses divergentes, busca-se o
consenso, procura-se adequar objetivos particulares e de grupos determi-
nados às exigências do interesse coletivo.

Análise do caso brasileiro - Na vigência da ordem jurídica consubs-
tanciada na Emenda Constitucional n° 1,de 1969, e, mais ainda, sob a égide
do Ato Institucional n° 5, o Legislativo no Brasil foi despido de suas
prerrogativas fundamentais, esvaziado naquela que é sua tarefa precípua:
a de legislar. A hipertrofia do Exeauti vo, ao qual se atribuíram quase todas
as competências, relegou o parlamento à condição de mera instância
homologatória.

Hoje, constatamos uma realidade diferente. A no~a Constituição
recuperou para o Legislativo as prerrogativas enumeradas no Texto de
1946. Foi ampliado o controle sobre ri Executivo. Alargaram-se as
competências do parlamento. Modificou-se o instituto do decurso de
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prazo, pelo qual o Executivo impunha sua vontade ao Congresso. Foram
fortalecidas as competências das Comissões Parlamentares de Inquérito.
Aboliram-se os decretos-leis. Abriu-se a possibilidade de interferência
direta do Congresso Nacional na proposta orçamentária. O Legislativo
tem agora poderes para exercer controle sobre as contas do País, sobre os
orçamentos fiscal, da Previdência e das empresas estatais.

Paralelamente à recuperação das prerrogativas, o parlamento assu-
miu novas e difícies tarefas, tornando-se efetivamente co-responsável
pela decisão quanto à política econômica e social a ser adotada no País.
Essa co-responsabilidade se amplia e se torna mais relevante na medida
em que o parlamento deve ser órgão-chave na promoção do desenvolvi-
mento com legitimidade, fundado em bases de consenso e solidariedade
entre governantes e governados.

No caso brasileiro decorre, dessa mudança política, uma questão
crucial a ser respondida: estariam nossas Casas legislativas aptas a
desincumbir-se, com eficácia, das tarefas que lhes são confiadas pelo
novo ordenamento jurídico? E mais: disporá o poder dos instrumentos
técnicos, dos recursos necessários para estar à altura do desafio que se lhe
apresenta?

Sobre o assunto, Rosinethe Monteiro Soares, do quadro de assesso-
res do Congresso Nacional, adverte que se impõe, entre nós, um reapren-
dizado das [unções parlamentares tradicionais das democracias, tais como
conter a bolsa pública e fiscalizar a gestão do Executivo. E nossa
instituição parlamentar parece não estar aparelhada para tanto.

De fato, alijado por longos anos do centro do processo decisório - e
ainda não foi avaliado com exatidão o mal que essa abstenção fez ao Pa:s
- o parlamento foi vítima de uma atrofia progressiva, de obsolescência, até
mesmo de perda do sentimento de seu próprio valor.

Os tempos exigem um novo modelo de Legislativo, de forma que a
instituição, sem perder as características de construtora do consenso e do
equilíbrio, se torne mais ágil e dinâmica. Nessa instituição renovada,
reclama-se por um parlamentarcom um discurso atual e realista, com uma
prática coerente.

O Legislativo e a conjuntura presente - Na parte final de nossa
exposição, já considerados aspectos essenciais da instituição legislativa.
com o sua evo Iução histórica c sua inserção no quadro estatal con temporâ-
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neo, bem como aspectos recentes e atuais da trajetória do parlamento no
País, devemos considerar a posição do Legislativo na conjuntura presen-
te, no quadro de um processo eleitoral que renovará os dirigentes do
Poder Executivo, os membros do Congresso Nacional - da Câmara dos
Deputados e de parte do Senado -, e os representantes às Assembléia'i
Legislativas.

Os analistas políticos têm chamado a atenção para um grau acentuado
de indiferença - ou mesmo de rejeição - dos cidadãos brasileiros ao
processo eleitoral em curso. Basta que se atente ao que dizem os meios
de comunicação social e a opinião pública, para se constatar a existência
de uma intenção de cobrança e questionamento dirigida ao Poder Legis-
lativo. Tal questionamento, assumindo às vezes tons de ceticismo e de
ironia, recrudesceu a partir do início da transição democrática.

Não se trata, no caso, dc mera coincidência. O fortalecimento da
instituição parlamentar, com seu poder de fiscalizar e controlar o poder
estatal, não intcrcssa, objetivamente, a um grande núil1ero daqueles que
pretendem impor-se através do jogo fechado do poder.

De outra parte, numa sociedade com desequilíbrios tão acentuados
como a nossa, as demandas dos diversos segmentos são múltiplas e
intensas. Este quadro gera frustrações, uma vcz que, sendo a política o
instrumento para encaminhamento dos conflitos existentes no interior da
sociedade, suas decisões podem ser, no máximo, a opção possível ou a
mais razoável, ou viável, mas nunca será a melhor de todas. E isso ocorre
porque estão em cena interesses diversos, conOitantes ou divergentes,
cuja cômpatibilização não privilegia exclusivamente um interesse deter-
minado.

Pessoalmente, dou testemunho de que várias e importantes iniciati-
vas do Legislativo Estadual, passando po~ decisões que levaram ao
enxugamento da máquina administrativa, àextinção de vantagens funcio-
nais e de serviços, como a liquidação da frota de carros oficiais, à
modernização de controles, como a informatização do sistema de admi-
nistração financeira com balancetes mensalmente publicados, todas essas
iniciativas tiveram quase nula repercussão nos veículos de comunicação
social. A remuneração dos deputados, cavalo de batalha de todas as
críticas, foi por nós tratada objetivamente, com proposição de isonomia
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salarial entre os titulares dos diferentes poderes, iniciativa que encontra
resistências em setores alheios ao Legislativo.

Esse bloqueio de informações no processo de comunicação política,
dentro da sociedade brasileira, dando curso a versões deformadas da
instituição parlamentar, tem sido um sério obstáculo a uma análise menos
apaixonada da questão política entre nós. E, no entanto, como nos ensina
Afonso Arinos, a política sempre existirá, como sempre existiu, em toda'i
as épocas, em todas as sociedades. Mesmo quando uma sociedade
renuncia aos seus direitos de cidadania, aceitando a imposição da força,
ela exerce uma opção política.

De nossa parte, pensamos que a instituição legislativa, por seu
pluralismo, por sua vocação para formar consensos, por sua atribuição de
fazer convergirem conOitos e de encaminhá-los através de fórmulas
civilizadas de negociação, será mais ou menos fortalecida de acordo com
os graus de democratização alcançados pelo conjunto da sociedade
brasileira.

É com esta convicção que trabalhamos, continuamente, para o
engrandecimento da função parlamentar e para o aperfeiçoamento do
exercício político, com vistas a vencer a distância que se busca estabele-
cer, tantas vezes de forma artificial, entre o cidadão e a política.

Afinal, o político é um cidadão que o elcitor, também cidadão,
escolheu para exercer um mandato público, representativo. Esta é a
equação democrática. E esta é a equação-chave que precisamos resolver
- e entender definitivamente - para quc o nosso País se alinhe, no futuro,
àquelas nações que conseguiram vencer os problemas básicos da distri-
buição da riqueza e da renda, que consolidaram sistemas políticos de
participação social, e nas quais incumbe a cada cidadão o dever perma-
nente de guardar e defender a liberdade, não apenas a sua, mas a
liberdade de todos e a liberdade em si mcsma.

Foram essas nações que, com seu exemplo de modernidade -
entendida como liberdade política com graus elevados de justiça social-
fizeram emergir, no Leste Europeu, os movimentos de mudança, da
Perestroika de Gorbachev à derrubada do Muro de Berlim, numa reno-
vação de sistemas governamentais que imantou a Polônia do Solida-
riedade e galvanizou a nova Hungria, varreu a tirania da Romênia,
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configurou novo perfil político na Tchecoslováquia, num processo históri-
cogue muda radicalmente as relações internacionais neste final de século.

Temos, no Brasil, as condições ohjetivas para avançar em direção à
modernidade. E o Poder Legislativo, renovado, poderá ser um instrumen-
to essencial desta conquista.

Muito obrigado!

L

31. Discu rso proferido na solenidade de entrega do
Título de Cidadão Honorário ao Sr. Nilso Farias
(setembro/90)
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Desde os tempos do Brasil Colônia, Minas exerce irresistivel
fascínio sobre os espíritos inquietos e destemidos. Aos generosos acolhe
qual mãe extremosa; aos idealistas revela, tema amante, insuspeitados
segredos.

A história oferece, a cada passo, exemplos como o de Fernão Dias.
São ânimos irriquietos, que usam a busca de fortuna como pretexto para
propor-se toda sorte de desafios: garimpeiros de si mesmos, que fazem da
própria riqueza interior o mais cobiçado tesouro.

Num país marcado pela má distribuição de rendas e gritantes
disparidades regionais, não há maior falácia que a da igual oportunidade
para todos. Por isso mesmo, agigantam-se diante de nossos olhos aqueles
que, não tendo na.~ido em berço de ouro, encontram caminhos para
superar condicionamentos sociais e econômicos adversos. Esses souberam
desmentir a sorte e lograram demonstrar que o homem não é produto da
situação, mas o construtor do próprio destino.

Menino de hairro pobre de Campina Grande, Nilso Fariasmanifes-
tou hem cedo o inconformismo inato, ao não se resignar com os horizontes
estreitos que a vida lhe parecia oferecer. aos doze anos ingressava no
árduo universo do trabalho, substituia folguedos por responsabilidades
adultas; devaneios, por obstinados sonhos de vitória.

Em 1972, esse bandeirante dos tempos modernos abalava-se rumo
a Minas. Não vinha em busca de ouro ou de esmeraldas. Queria, isso sim,
multiplicar ocasiões de colocar-se à prova. Trazia n'alma, lado a lado, o
ímpeto juvenil das primeiras década~ da existência e a sabedoria de quem
começara cedo e muito sabia da luta. Na bagagem, experiência, profis-
sionalismo e invejável coleção de sucessos. Vinha como Pais Leme,
colocando, acima da cobiça, a paixão por horizontes cada vez mais
amplos; entregando-se por inteiro à índole desbravadora. Fazia da em-
preitada amuleto para exorcizar o comodismo convi te a trahalhar dobrado.

Hoje, após dezenas de realizações marcadas porêxitos inesquecíveis,
podemos, sem dúvida, dizer que Nilso Farias revelou Minas ao Brasil e
a si mesma. Levando nossa indústria à consciência de sua~ próprias
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potencialidades, incrementando ()comércio e o turismo, abriu possibili-
dades inéditas a nossa economia. Exemplo privilegiado, a "Minas Mostra
Mulher", que hoje se inaugura, conta uma história de vitórias sucessivas,
responsáveis pela colocação do Estado como principal pólo criador de
moda em âmbito nacional. A indústria de confecções, consolidada de
forma definitiva em solo mineiro, atesta uma parte do que o espírito
empreendedor do homenageado tem feito por esta terra. Seu compromis-
so com nossa gente transccnde a ação dinâmica na esfera das atividades
econômicas e traduz-se ainda na constante preocupação com os proble-
mas sociais que a afligem. Sensível às caI'encias dos menos aquinhoados,
sempre encontra forma certa de ajudar, sem paternalismo, através de
diversas instituições filantrópicas, em que se destacam as entidades
assistenciais maçônicas.

Atualmente, a Nilso Farias Comércio e Empreendimentos monta
feiras não s6 no Brasil, mas no exterior, atraindo para Minas as atenções
do mundo inteiro.

Neste momento, o povo, cônscio dos múltiplos laços de amizade que
ligam Nilso Farias a esta terra, atento ao decisivo impulso dado pelo
empresário a nosso desenvolvimento, acolhe-o como o mais novo ci-
dadão mineiro. Ao fazê-lo, não apenas prestar-lhe merecida homenagem,
como reconhece, em seu espírito marcado pelo pioneirismo e pelo amor
aos desafios, a existência daquelas qualidades que são o apanágio da alma
alterosa.

Seja bem-vindo, Nilso, ao seio desta gente. Que sua história pessoal
caminhe em sintonia com a trajet6ria de Minas e sejam ambas inter-
minável succssão de êxitos e conquistas.

32. Discurso proferido na solenidade de entrega das
medalhas da Ordem do Mérito Funcional
(outubro/9()
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Alegra-nos assinalar que esta solenidade. realizando-se pela segun-
a vez. já se encontra incorporada à memória e às tradições da Casa.

Quando chegamos à Presidência, assumimos um compromisso com
a modernização do Poder. Àquela época. possuía-nos a convicção de que
os caminhos para a consecução de nossos fins passavam. necessaria-
mente, por completa revisão da estrutura orgânica da Assembléia Legis-
lativa e da política de recursos humanos que até então se praticara.

Sentíamos a necessidade de profunda reforma, que se manifestasse.
ao mesmo tempo, como subjetiva e objetiva. Objetivamente. era preciso
dotar a Casa de uma estrutura orgânica ágil. simples. enxuta. consetânea
às exigências dos novos tempos. Havia ainda a urgência de um sistema de
carreira dos servidores. fundado nos princípios da moderna adminis-
tração. como o instituto do mérito. o controle da produtividade e a
obtenção de taxas crescentes de eficiência.

Quanto à reforma subjetiva, intuíamos que se devesse dar ao
funcionário a certeza do próprio valor. Fazia-se necessária a promoção de
uma nova consciência. E nela deveria ter lugar a exata compreenção da
seriedade e da importância do Legislativo. Em conseqüência. cada
membro do corpo funcional, deste parlamento seria levadola conscienti-
zar-se dasignificação social e institucional do próprio trabalho de apoio da
atividade - fim do Poder. Havia ainda muito a caminhar em direção à
integração do servidor à Casa.

Para nossa felicidade. fazemos parte de uma Mesa Diretora que
comunga desses mesmos ideais e possui coragem política bastante para
partilhar a responsabilidade das profundas transformações que. juntos,
buscamos implementar. Foi-nos dado contar ainda com a competência do
Diretor-Geral. Dr. Dalmir de Jesus, da Secretária-Geral da Mesa, Dra.
Maria Coeli Simões Pires. de Diretores e de quadros técnicos que nos
secundaram na empresa a que nos propusemos. oferecendo-nos o indis-
pensável suporte às medidas que se concretizaram.

Hoje. a Resolução n° 5.086 consolida a profissionalização de nossos
funcionários. Abriram-se os horizontes à realização profissional e pessoal.
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o crescimento na carre~ra vincula-se, atualmente, à capacitação e ao
trabalho. Fecharam-se, definitivamente, as portas a privilégios e favori-
tismos de ordem pessoal. O critério do mérito e o controle seletivo na
ascensão funcional colocam nas mãos de cada um a responsabilidade pelo
pr6prio futuro na instituição.

Tornou-se realidade uma reforma profunda e exigente que veio para
desinstalar velhos hábitos e abalar comodismos. Uma reforma cuja
repercussão transcendeu as fronteiras do Estado e cujas linhas mestras
têm servido de inspiração a 6rgãos dos outros Poderes e a coirmãs de
outras unidades da Federação.

Ao agraciar esses valiosos colaboradores que, por 35, 30, 25 ou 20
anos, vêm prestando inestimável apoio às atividades do parlamento
mineiro, queremos manifestar-lhes nosso profundo reconhecimento.
Mais que isso, queremos convidá-los a refletir sobre a elevada signifi-
cação desse tempo durante o qual deixaram que um pouco de suas vidas,
de seus ideais e de seus sentimentos se incorporasse à pr6pria história do
Poder, ajudando mesmo a constituí-Ia. Desejamos ainda apontá-los como
exemplo a seus colegas.

Sem dúvida, o presente representa o início de uma nova fase que
muitos de vocês ajudarão a consolidar. Entretanto, injusto seria omitir que
foram a fé e a esperança de quantos aqui militam as principais respon-
sáveis pelas novas e animadoras perspectivas que se nos apresentam.

O Legislativo mineiro tem à sua frente um tempo de muito trab.alho
e de muitas exigências. É preciso, sobretudo, dar seqüência à dinâmica
que, juntamente com a Mesa e com os Srs. Deputados, tivemos o
privilégio de inaugurar.

Eis por que os convocamos a um compromisso cada vez maior com
esta Casa. Assumindo-o, terão, certamente, orgulho de servi-la.

33. Discurso proferido na reunião de abertura do
Seminário" A Manifestação das Urnas e o Novo
Parlamento de Minas Gerais" (novembro/90)
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Na abertura deste seminário, permitimo-nos lembrar duas cons-
tatações que vêm desafiando a quantos militam na vida pública, a cientistas
polfticos e a todos que se preocupam com os destinos da Nação brasileira:
a significativa quantidade de votos brancos e nulos verificada no último
pleito e a substancial renovação dos quadros das Casas Legislativas.

O fato puro não existe: é mera abstração. Cada fenômeno constitui-
se no ponto de intersecção de múltiplos sentidos e é preciso explicitá-los.
Eis o porquê desse seminário. Ele pretende ser um momento de reflexão
sobre a manifestação das urnas de modo que, por um exercício hermenêu-
tico, se possa recuperar a significação que subjaz aos resultados das
últimas eleições.

O povo fez sentir sua vontade. Se os números não chegam a colocar
em questão a legitimidade do processo eleitoral e dos mandatos, pelo
menos são causa de perplexidade.

Embora de forma empírica, guiados mais pela vivência e intuição
adquirida em anos de vida pública, ousamos aventar algumas hipóteses
em torno do fenômeno.

Nos últimos anos, temos assistido a uma sórdida campanha, levada
a cabo por mentes liberticidas, movidas por inconfessáveis projetos
autocráticos, objetivando incompatibilizar o parlamento e acla'ise polftica
com a opinião púhlica. Certamente, tal campanha terá tido considerável
influência na voz das urnas.

Por outro lado, as constituições a nível nacional e estadual, polarizan-
do as atenções do povo sohre o Legislativo, gerou uma elevada expecta-
tiva sobre a capacidade do Poder para solucionar os prohlemas graves que
afligem a população. Vislumbramos, então, nos resultados da apuração, o
desejo de uma revisão profunda dos modelos de representação popular
até agora vigentes. Essa revisão passa necessariamente por um repensar
das relações entre o Executivo c o Legislativo. uma vez que a consoli-
dação da democracia exige que este último seja um Poder forte, moderno,
independente c que s~ co-responsahilize pela condução dos destinos do
País l: de cada unidade da Federação.
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A presença, entre nós, nesta manhã, do Deputado Hélio Costa, é
especialmente importante. E sua condição de candidato ao governo
estadual, certamente já terá meditado sobre () tipo de relacionamento
entre o Poder legiferante e o Executivo que pretende estalebecer, caso
o povo lhe conceda o mandato.

Sua experiência como competente profissional da Rede Globo de
Televisão coloca-o em condição privilegiada par~ avaliar o impacto da
mídia sobre a imagem que o povo faz de seus representantes. Sua
presença na Câmara dos Deputados, por um mandato, dá-lhe os elemen-
tos necessários para avaliar a importância do parlamento.

Os trabalhos desta manhã contam ainda com a presença, na quali-
dade de moderador, do jornalista Carlos Lindenberg. Mineiro de Espino-
sa, comentarista político, ele acumula vasta expcriência em veículos de
importância como a revista "Veja" e a Rede Globo dc Televisão.

Este seminário representa mais uma iniciativa da Assembléia Le-
gislativa do Estfldo de Minas Gerais no sentido de buscar caminhos novos
para a atividade política e para a representação popular em nosso Estado.
Gostaríamos de destacar que esta Casa, com a presente iniciativa, assume
com coragem a discussão de temas e questões que têm servido, nos dias
de hoje, de munição poderosa para constantes ataques ao Poder Legisla-
tivo no Brasil.

Entendemos que essas linhas de erosão da credibilidade institucio-
nal do Legislativo precisam passar pelo crivo da racionalidade. Para isso,
nada mais indicado que o seu exame de forma franca e madura, sem
quaisquer subterfúgios, abrindo ao debate todos os assuntos pertinentes
à instituição, incluindo os mais polêmicos, porque somente assim será
renovado o necessário elo de confiança entre a cidadania e as instituições
do Estado.

Cabe ressaltar, ainda, que este seminário não é iniciativa isolada ou
tomada apenas ao calor das eleições de 3 de outubro; ele se insere num
projeto mais amplo, que conta com o expressivo apoio da maioria dos Srs.
Deputados, que é o de colocar esta Assembléia- Legislativa no caminho
da modernização institucional, o que significa a sua integração dinâmica
com o processo geral de democratização do Estado brasileiro.

Écom satisfação, portanto, que passamos a palavra ao ilustreexPQs-
itor, Deputado Hélio Costa, que falará sobre o tema "O Executivo e o
Legislativo no Novo Governo de Minas".

J

34. Discurso proferido no encontro de Presidentes
das Casas Legislativas Estaduais, realizado em
Fortaleza (novembrol9O)
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Desde a instalação da Assembléia Nacional Constituinte, sentíamos
que era posto em ação um plano sórdido para desmoralizar o Poder
Legislativo perante a opinião pública. Seus mentores eram aqueles que,
saudosos do regime autoritário, temiam ter de conviver com a democracia
e suas principais conseqüências: um parlamento forte; umacIasse política
atuante, atenta, fiscalizadora.

Nessa campanha, que se desenvolveu durante os trabalhos consti-
tuintes, buscava-se intimidar o legisladore inibir seja a formalização legal,
seja o efetivo exercfcio daquelas prerrogativas que fazem parte da
essência mesma do Legislativo. Contra o Poder, atiraram LOdotipo de
acusações: mordomias, altos salários de Deputados, inoperância, numa
verdadeira trama para expô-lo à ira e ao escárnio da Nação.

Foi nessas circunstâncias que, em 1989, assumimos a Presidência da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais: Casa senhora de
sólida tradição histórica, possuidora de ilustrada memória, a que não
faltaram o heroísmo e memoráveis lutas Iibertárias. Nem por isso estava
ela imune à sanha dos detratores do Poder. Na época, tínhamos plena
consciência da gravidade da situação e das responsabilidades que nos
esperavam. Elegemos, então, quatro princfpios que balizariam nossas
atividades no biênio: independência, especialmente em relação ao Exe-
cutivo; moralidade e transparência de nossas ações; valorização da
instituição e modernização de suas estruturas. Iniciamos nossa gestão
abrindo o processo constituinte estadual e, com ele, escancarando as
portas do Poder à sociedade. Tudo fizemos às claras, oferecendo cada ato
à plena publicidade. Adotamos, no relacionamento com o Executivo, uma
postura firme, cordial, porém isenta de qualquer ressaibo de submissão.
Buscamos, antes de tudo, ater-nos aos imperativos da Justiça. Rechaçamos
cada acusação à Casa ou aos parlamentares, fazendo brilhar a verdade:
adotamos a atitude de quem nada tinha a esconder. Investimos forte na
modernização das estruturas da Assemhléia de Minas. Enfrentamos,
decidida e corajosamente, a questão da informatização da Casa. Implan-
tamos uma nova polftica de pessoal que envolveu e mobilizou cada
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servidor. Contando com a comp~eensão de nossos pares, empreendemos
uma gestão austera, sem excessos que pudessem comprometer a dig-
nidade do parlamento.

Hoje, às vésperas de deixar a Presidência, temos a satisfação de ver
que o povo mineiro respeita seus parlamentares. A instituição que
presidimos dispõe de instrumentos ágeis e eficazes que a tomam capaz de
responder aos desafios contemporâneos. Contamos com recursos de
informática que imprimem um ritmo dinâmico ao processo legislativo. A
informatização dos Gabinetes é uma realidade. Podemos valer-nos de um
corpo técnico da mais alta competência. O povo compreende que o seu
representante necessita de condições de trabalho que o habilitem a dar o
melhor de si na defesa dos interesses daqueles que ele representa. A
prova disso foi nossa agradável surpresa com os resultados que logramos
colher no último pleito.

Olhando. entretanto, os resultados das umas, particularmente no
que diz respeito às eleições proporcionais, assalta-nos uma preocupação.
Aquela campanha a que nos referimos, no início de nossas considerações,
fez sentir agora seus efeitos sob a forma do fndice alarmante de votos em
branco ou nulos. A tentativa de incompatibilizar a classe polftica com o
povo obteve um êxito relativo, que, se não foi total, foi significativo o
bastante para merecer a consideração atenta de quantos amam a demo-
cracia, o Poder Legislativo e as liberdades de que ele é o maior defensor.
Recentemente, a Assembléia de Minasenfrentou corajosamente a questão,
buscando respostas serenas, racionais, capazes de possibilitar uma exata
interpretação do fenômeno dos votos nulos e em branco. A Casa,
inspirada nos postulados de franqueza e busca da verdade que informam
sua atual cultura, promoveu um fecundo seminário sobre a voz das umas.
E, entre cientistas, jornalistas e comentaristas polfticos de expressão
nacional, havia um consenso: as teses apontam para a necessidade,
sentida pelo povo, de um novo modelo de prática parlamentar, consentâ-
neo ao momento presente. São as lições do último pleito, sentidas
duramente por vários de nossos colegas, que queremos propor para
reflexão. É preciso ouvi-las, entendê-las e, a partir delas, buscar os
caminhos para o fortalecimento e a valorização do Poder a que pertence-
mos. Temos a certeza de que, a exemplo de nossas tentativas, muitos
esforços se desenvolvem no sentido da criação de nova imagem da
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instituição. Entretanto, agora, mais do que nunca, toma-se urgente e
imprescindível urna ação articulada dos Legislativos Estaduais para que se
esboce uma reação conjunta contra aqueles que pretendem amesquinhar-
nos, indispor-nos com o povo, levando-lhe uma falsa concepção do
político. Ao mesmo tempo, urge ampliarmos nossos canais de comuni-
cação, possibilitando que nos apoiemos mutuamente na tarefa da busca do
novo modelo de ação parlamentar. Temos a firme esperança de que,
discutindo com franqueza, sinceridade assuntos difíceis e delicados como
os que nos são propostos neste encontro, multiplicando as ocasiões de
diálogo, viabilizando a troca de experiências, reafirmando a crença em
princípios comuns, encontraremos novas perspectivas para o Legislativo.



35. Dfscurso proferido no Congresso da União
Parlamentar Interestadual, no Paraná
(dezembro/90)
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Abertas as urnas das eleições parlamentares de 3 de outubro próximo
passado, revelou-se um resultado que causou, no mínimo, perplexidade
nos meios políticos nacionais. Após uma seqüência de pleitos pratica-
mente plebiscitários, o último surpreendeu pelos elevados índices de
abstenção. Se, nos anos anteriores, os resultados mostravam uma feição
nitidamente ideológica, as apurações recentes mostraram um fato novo,
pelo menos no contexto do Brasil.

Em todas as unidades da Federação, com variações poucos signifi-
cativas estatisticamente, verificou-se um índice alarmante de votos bran-
cos e nulos. No caso mineiro, a porcentagem de votos não válidos,
incluindo abstenções, cresceu de 24,42%, em 1986, para 46,84%. Quase
dobrou, portanto. Em números absolutos, foram cerca de 1.400.000 votos
nulos e, aproximadamente 2.500.000 votos brancos computados no l°
turno das eleições passadas. Cifras semelhantes observaram-se nos outros
Estados.

O fenômeno preocupa e desafia interpretações. Não nos podemos
esquecer de que as conquistas democráticas são relativamente recentes.
Apenas há dois anos o Legislativo reconquistou formalmente as prerro-
gativas de que fora despojado durante o regime autoritário, sob a égide
dos atos institucionais. Dizemos formalmente porque, amesquinhado,
diminuído, vilipendiado durante o arbítrio, o Poder despenderá ainda
algum tempo para adequar-se à nova realidade e assumir plenamente sua
vocação numa democracia moderna.

Somente em 1989 tivemos a primeira eleição direta para a escolha
do mandatário máximo do País. O exercício das liberdades recém-
conquistadas requer da sociedade, dos cidadãos e dos homens públicos
um aprendizado que apenas começa.

Diante desse contexto, o que se verificou no último pleito exige
reflexão, pede atitudes, demanda resposta.

Já em 1984, Norberto Bobbio constatava, em seu "O Futuro da
Democracia", que: "Nasdemocraciao;; mais consolidadas assistimos impo-
tentes ao fenômeno da apatia política, que freqüentemente chega a
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envolver cerca da metade dos que têm direito ao voto". As últimas
eleições parlamentares ocorridas nos Estados Unidos da América reve-
laram índices de abstenções de mais de 50%.

Entretanto, no Brasil, o fato adquire conotações bem peculiares que
é preciso levar em conta.

Recentemente, enfatizávamos que, desde a instalação da Assem-
bléia Nacional Constituinte, sentíamos que era posto em ação um plano
s6rdido para desmoralizar o Poder Legislativo perante a opinião pública.
Seus mentores eram aqueles que, saudosos do regime autoritário, temiam
ter que conviver com a democracia e suas principais conseqüências: um
parlamento forte, uma classe política vigorosa, atuante, atenta, fiscaliza-
dora.

Lembrávamos que, nessa campanha, que se desenvolveu durante os
trabalhos constituintes, buscava-se intimidar o legislador e inibir a forma-
lização legal ou o efetivo exercício daquelas prerrogativas que fazem
parte da essênci.a mesma do Legislati vo. Contra o Poder atiraram todo tipo
de acusações: mordomias, altos salários de Deputados, inoperância, numa
verdadeira trama para expô-lo à ira e ao escárnio da Nação.

Evidentemente, tal campanha, prolongando-se por quase dois anos,
não poderia deixar de ter algum efeito na postura dos cidadãos diante da
representação popular.

Entretanto, não poderíamos atribuir exclusivamente a ela o fenô-
meno verificado no pleito de 3 de outubro último. Seria ceder à tentação
da explicação simplista e ingênua.

Desde que, há dois anos, assumimos a Presidência da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, aquele parlamento optou pelos caminhos da
transparência, da sinceridade, da verdade. Assim esperávamos promover
a reconciliação entre o povo e seus representantes, reconciliação tanto
mais difícil quanto podíamos detectar a presença de grupos conservadores
que procuravam, porto da forma, lançar o Legislativo à execração pública.

Coerentes com esta postura, os parlamentares mineiros decidiram
não fechar os olhos aos resultados das urnas mas buscar extrair-lhe ao
máximo as lições. Compreendíamos então que a preocupação com a
pr6pria instituição deveria superar nossos receios quanto a constatações
desagradáveis e orgulhos feridos.

Promoveu-se então o seminário' 'Manifestação das Urnas e o Novo
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Parlamento de Minas Gerais" ,em que huscávamos suhstituirumaatitude
ingênua, emocional, diante dos resultados das apurações. pela busca dos
padrões racionais que nos permitissem uma correta avaliação do fenô-
meno.

A experiência foi surpreendentemente fecunda. Durante dois dias
inteiros encontraram-se Deputados. jornalistas e cientistas políticos em
estimulantes debates. Tivemos a felicidade de contar com a presença dos
dois candidatos ao Governo do Estado que disputariam o 2° turno.

Emprestaram-nos ainda valiosa colaboração o representante do
Tribunal Regional Eleitoral e o atual Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado. Desembargador José Fernandes Filho. Podemos dizer que ao
conclave fizeram-se presentes representantes dos três Poderes do Esta-
do.

Recusando-se às constatações 6bvias. à análise ingênua e emocio-
nai. o jornalista Antônio Teixeira Mendes. Diretor da DAT AFOLHA.
aventou a concorrência de três hip6teses para explicar o significado dos
votos brancos e nulos no pleito passado.

"Primeiramente". disse ele, foi um protesto. uma atitude ativa que
as pesquisas já indicavam ( ... ) Quando se pergunta em quem a pessoa
vai votar. ela responde: "Em ninguém. Vou votarem branco. Vou anular".

Prossegue o analista político: "O segundo componente é a apatia. o
desânimo. a descrença no voto como uma ferramenta de mudança da vida
pessoal e da vida do País" .

Para Antônio Teixeira Mendes. "o terceiro componente é o erro e
a desinformação". E conclui: "Quando se observa uma taxa de 30. de 40
ou de 50% de votos brancos e nulos, temos de tentar, como método, fazer
uma separação. Uma taxa de 40% de brancos e nulos é um resultado
incrível. O número já fala muita coisa. Mas, nesse percentual, que é erro?
O que é desinteresse? O quc é protesto?"

O cientista político Domingos Girolctti chamou a atcnção. de manei-
ra franca, para o esvaziamento do Congrcsso c para o desprestígio do
Legislativo, exaccrbado por uma tendência imperial do Executivo.

No segundo dia de nosso encontro tivcmos a satisfação de ouvir o
jornalista Vi llas- Boas Corrêa. Seu verho lúcido. temperado por pitadas de
ironia e afeito a cáusticas críticas, abriu-nos pistas interessantes a investi-
gar e a meditar. Ofereceu-nos à constatação de que' 'Certamcnte. a crise
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não é apenas do Congresso e da Nação. Estamos vendo agora nos Estados
Unidos que apenas 1/3 do eleitorado compareceu para eleger seus
representantes. Na Suíça, 26% do eleitorado responderam pela reno-
vação da representação parlamentar". O comentarista e anaJi"ta político
conclui que' 'a instituição legislativa pode estar sendo repensada, atraves-
sando um período de transição". Após lembrar o desgaste sofrido pelo
Congresso durante os anos em que imperou o arbítrio. sublinhou que esse
desgaste se aprofundou nos anos que se seguiram ao autoritarismo. ViIlas-
Boas Corrêa insistiu em que"é preciso começar uma recuperação e uma
reabilitação do Legislativo". Ponderou ainda que essa recuperação só se
dará a partir do momento em que os Plenários voltarem a encher-se pela
presença dos parlamentares: "Plenário vazio e que não vota é um plenário
que leva toda a Casa para o buraco".

Havíamos determinado a realização de pesquisa com o objetivo de
detectar a imagem da Assembléia Legislativa de Minas Gerais diante da
opinião públic~. Devemos reconhecer que foi um gesto realista e corajo-
so. em que fomos apoiados pela totalidade de nossos pares.

Durante o encontro. tivemos oportunidade de ouvir o ProL Lélio
Fabiano dos Santos. coordenador da pesquisa, e que ofereceu-nos precio-
sas indicações. Entre suas constatações, impressionou-nos, sohremanei-
ra. a de que: "Tanto os funcionários da Assemhléia Legislativa quanto a
população de Belo Horizonte e do interior do Estado conseguem
discernir muito hem a importância do Poder Lcgislati vo na sociedade, mas
criticam ba..•tante a prática que vigora neste Poder".

Voto de protesto, descrença do eleitorado. desprestígio do Legisla-
tivo ou mesmo simples erro ao preencher a cédula, o fato é que os votos
hrancos e nulos são fenômenos que não podem ficar sem resposta por
parte da classe política e das Casas Legislativas do 'País.

Aqueles que se podem atribuir a erro no preenchimento das cédulas
desafiam vigorosa mobilização que envolva a sociedade inteira. mobili-
zação para resgatar para a cidadania milhões de nossos irmãos brasileiros
que. pelo analfahetismo, pela falta de informação, pela ausência de
formação polftica, permanecem à margem das grandes decisões nacio-
nais, são pacientes e não sujei tos da história. É preciso pôr fim aos' 'currais
eleitorais" cultivados graças à desinformação, à ingenuidade, ao analfa-
betismo em que é mantida boa parte de nossa gente. O brasileiro precisa
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despertar para a cidadania, de forma plena, cidadania consciente e
participante. Se a c1a"se política não abrir os olhos a essa realidade, ela
própria se estará condenando à extinção, contribuindo para que os
destinos da Nação sejam entregues ao primeiro 'aventureiro de plantão.

O voto de protesto, entretanto, esse está a reclamar profunda revisão
da prática parlamentar atual. Se é verdade que uma trama urdida por
inimigos da democracia procura incompatibilizar o povo com seus repre-
sentantes, temos, por outro lado, que reconhecer que nossos parlamentos
ainda estão distantes de colocar-se à altura dos desafios da modernÍdade.

Clientelismo, Plenários vazios, falta de vontade política para parti-
cipar das grandes decisões, medo de assumir a co-responsabilidade na
condução do Estado, eis atitudes que devem ser repensadas em nome da
própria sobrevivência da instituição parlamentar e da classe política.

É preciso, sem perda de tempo, coordenar esforços para revalorizar
o Poder Legislativo. É urgente esboçar o rosto de um novo parlamento
que possa, de fato, reconquistar seu lugar numa democracia moderna. É
preciso recuperar a crença na representação parlamentar como forma de
promover o diálogo, como caminho natural para a composição dos
conflitos, como instrumento indispensável à liberdade e à cidadania.

Eis a lição das urnas que não deve ser esquecida, não deve suscitar-
nos nem desânimo nem temor, mas deve servir de ponto de partida à
construção de um novo modelo de prática polftica e parlamentar.



36. Discurso proferido por ocasião da apresentação
do conferencista Dr. Hélio Garcia, no Seminário
"A Manifestação das Urnas e o Novo Parlamento
de Minas Gerais" (dezembro/90)
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Hoje, somos mais uma vez convidados a refletir sobre o relaciona-
mento entre o Executivo e o Legislativo.

A ordem institucional instaurada pela Constituição de 1988, conquis-
ta inderrogável do povo ~rasileiro, devo!veu ao parlamento as funções e
as prerrogativas essenciais, ao mesmo tempo em que fez incidir sobre ele
a co-responsabilidade pela condução dos destinos da Nação e dos
Estados.

As bases democráticas da Lei Maior exigem novo relacionamento
entre os Poderes. Entretanto, o texto legal não tem a virtude de, por si s6,
estabelecê-lo. Ele depende de um esforço comum em que Legislativo e
Executivo, em ação harmônica, procurem encontrar soluções que aten-
dam, ao mesmo tempo, às exigências da democracia e do mundo contem-
porâneo.

A presença entre n6s do Dr. Hélio Garcia é motivo de grande
satisfação. Representante das mais caras tradições mineiras, filho de uma
estirpe de homens públicos a que muito deve nosso .Estado, ele se
encontra em posição privilegiada para discutir o tema de hoje.

Esta Assembléia teve a honra de tê-lo entre seus membros. Na
Câmara Federal, onde exerceu dois mandatos, distinguiu-se pela se-
riedade, pela firmeza e pela coerência de sua ação parlamentar. Apren-
deu, portanto, pela vivência pessoal, a respeitar e valorizar o Poder.

Ao lado de Tancredo Neves, lutou por eleições diretas e pelo
restabelecimento da plenitude democrática no País. Substituindo o grande
líder no Governo do Estado, ensinou a Minas os caminhos do progresso
e da eficiência.

Pela longa prática política, pelas lides libertárias, pela competência
demonstrada na Presidência da MinasCaixa, na Prefeitura de Belo
Horizonte e como Chefe do Executivo mineiro, ele terá, certamente,
valiosas lições a nos oferecer. Candidato ao Governo do Estado,lastreado
na experiência e num currículo político que dele fizeram uma das mais
expressivas lideranças desta terra, Hélio Garcia trará muitas e preciosas
contribuições a esse encontro.
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Nosso mediador, natural de João Monlevade, é o jornalista Antônio
Telles. Sua lucidez e desempenho profissional levaram-no a integrar os
quadros da TV Globo de São Paulo, da . 'Última Hora", da Revista
Manchete, da Rádio Itatiaia e do "O Globo". Em 1985, foi coordenador
de divulgação da Presidência da República. Põe agora sua inteligência e
talento a serviço do êxito deste seminário.

Te~os a honra de passar a palavra ao ilustre expositor, Df. Hélio
Qarcia, que falará sobre o tema "O Poder Executivo e o Poder Legisla-
tivo no novo Governo de Minas" .

37. Discurso proferido durante a solenidade de
diplomação dos eleitos no pleito eleitoral de 1990
(dezembrol90)
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Num momento difícil e decisivo para a vida da Nação de Minas,
.convoca-nos o povo. Eis-nos, recém-chegados de penosa campanha em
que o adversário maior foi a descrença na classe política. 1.400.000 votos
nulos, 2.500.000 votos brancos- dados no primeiro turno -, são cifras que
preocupam e convidam a meditar.

"Se o sal perder seu sabor, com que se salgará?" O Político é como
que o sal da democracia, atalaia das liberdades fundamentais do ser
humano.

Não por acaso, os grupos saudosos do autoritarismo tudo fazem para
denegrir-lhe a imagem. E desde que o Brasil reencontrou a via democráti-
ca, muitos persistem nesse insano intento.

Mas, se o fenômeno das urnas pode atribuir-se a taü-iiniciativas
liberticidas, é forçoso reconhecer que ele possui ainda um outro e mais
profundo sentido: o povo reclama um novo modelo de ação política apto
a oferecer-lhe resposta aos anseios de desenvolvimento, justiça e felici-
dade.

Ao eleger-nos, a gente mineira em nós depositou sonhos e espe-
ranças. Entregou-nos, exigente, a missão de responder-lhe aos reclamos
de uma prática diferente c, mais que nunca, comprometida com o bem
comum.

A partir deste momento, os olhos de Minas estão postos sobre n6s:
olhos esperançosos, mas vigilantes, e até - quem sabe? :- desconfiados,
que desconfiado é o bom mineiro.

A renovação de mais de 50% dos quadros da Assem bléia Legislati va
é o indício eloqüente de que é preciso buscar outros caminhos. Nessa
empreitada, Deputados do primeiro mandato e Deputados veteranos,
colocamo-nos todos na mesma situação: diante do desafio de encarnar o
perfil de parlamentar exigido pelos tempos atuais. Nessa circunstância, faz-
se necessário que somemos forças: a todos espera-nos o aprendizado do
futuro. Emprestem-nos uns a experiência, tragam-nos outros ânimo
redobrado. Deixem-se uns e outros, possuir pela vontade de servir e pela
disposição de conviver com () novo.
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A opinião pl1blica tem criticado duramente a classe política. Eis um
fato que é preciso encarar com coragem e humilde Há críticas justas, é
verdade. Algumas, entretanto são improcedentes, fruto de generaliza-
ções tendenciosas, que atiram na vala comum o bom e o mau político. Não
levam em conta que todo grupo s.ocial abriga indivíduos pelos quais não
se pode julgar uma classe inteira.

Por questão de justiça, faz-se necessário reconhecer que o Legisla-
tivo mineiro, nos 11ltimosanos, cresceu muito. Em 1989, a Constituinte
Estadual marcou um período de intenso e fecundo trabalho, indicando o
início de uma era na história política desta terra.

As portas do Palácio da Inconfidência abriram-se como nunca ao
povo: o Poder tornou-se transparente, ofereceu-se à crítica e empreen-
deu, de forma corajosa, sincera autocrítica.

A experiência constituinte aprofundou ainda a consciência de nossa
'força e de nossa responsabilidade diante da condução dos destinos deste
Estado. Finalm'Ynte, contribuiu ao estabelecimento de novos parâmetros
para um relacionamento maduro entre Legislativo e Executivo: relacio-
namento marcado pela independência e pela firmeza. Foram os primeiros
passos de longa jornada, que agora deve prosseguir.

Aguardam-nos tarefas de vital importância que colocarão à prova
nossa capacidade, nossos ideais e nossa sensibilidade.

A elaboração das leis complementares ao texto constitucional, a
necessidade de lançar os fundamentos de uma nova prática parlamentar
e a consolidação de uma boa imagem do parlamento e da classe política
impõem-se-nos como deveres urgentes.

Nossa eleição deu-se sob um bom signo: a lisura e a competência
com que foi conduzido o processo eleitoral em Minas Gerais. À Justiça
Eleitoral deste Estado, em nome dos que exercitaram no último pleito a
cidadania, expressamos nossa admiração, nossos agradecimentos e nos-
sos parabéns.

Ao Governador eleito, queremos manifestar nossas esperanças.
Com os mineiros que o consagraram nas urnas, partilhamos os desejos de
uma administração profícua e coroada de pleno êxito.

Sr. Governador, nobres colegas, buscar soluções capazes de minorar
as conseqüências da crise multiforme que aflige a Nação, eis uma
preocupação que nos deverá ocupar diuturnamente. Resgatar nossa gente

207

dos males sociais que a fazem sofrer, eis um imperativo a que não nos
podemos furtar. Dar a Minas seu verdadeiro lugar no cenário nacional, eis
a paixão que deve~á ocupar-nos a mente e o coração. Para tão grandes
empresas, não nos faltem a ajuda de Deus e o apoio do povo!



38. Discurso proferido em reunião com os Deputados
eleitos à 128Legislatura (dezembro/90)
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Esta Casa sente-se enriquecida ao receber, em seus quadros, os
nobres pares. O povo é sábio. Ao escolhê-los depositários de sua
confiança e de seus anseios, certamente o fez pelo passado de cada um,
pelos ideais, pela postura política e ideológica e, sobretudo, pela folha de
serviços que os colegas recém-eleitos prestaram já às respectivas comu-
nidades. Experimentamos na carne as dificuldades do último pleito e,
assim, sabemos aquilatar o valor daqueles que foram aprovados por um
colégio eleitoral cada vez mais exigente. Por isso, apresentamos-lhes
nossos parabéns.

Os caros colegas nem ainda recuperaram as energias gastas na
campanha, talvez nem mesmo tenham percorrido todos os seus redutos,
em visita de agradecimento, e, tão cedo, já os convidamos ao trabalho. O
fato é inédito na existência desta instituição. Devemos, entretanto, alertá-
los para o fato de que vivemos momentos decisivos, em que grandes
mudanças se anunciam.

Uma cifra de cerca de 1.400.000 votos nulos, além de 2.500.000
votos brancos, observada no 10 turno, é fenômeno que exige reflexão. A
voz das urnas mostra que a vontade popular começa a manifestar-se no
sentido do protesto, e, quem sabe, da descrença. Tal fato, aliado à
gravidade da situação econômica, fornece os ingredientes para uma crise
política de conseqüências imprevisíveis.

O quadro coloca sobre nossos ombros uma grande responsabilidade.
Épreciso resgatar, junto ao povo, aconfiabilidade da instituição legislativa
e da classe política. É preciso recuperar a crença na representação
parlamentar como forma de promover o diálogo, como caminho natural
para a composição dos conflitos.

Tais objetivos, nós só os conseguiremos se nos comprometermos
com a construção de um Legislativo diferente, capaz de responder à
demanda do povo e às exigências dos tempos atuais.

É preciso reformular a imagem do Poder. Inicialmente, cumpre
reformá-la em nós mesmos. Não somos imunes a uma cultura que vê, no
parlamento. um órgão ineficaz, algo dispensável. Nem () somos a uma
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visão deformada do Deputado como o profissional do clientelismo,
verdadeiro despachante de luxo.

Em primeiro lugar, é preciso estarmos convencidos de que outras e
mais importantes missões nos esperam. E, munidos de tal convicção, urge
passemos ao povo uma nova idéia do Poder e do homem público. Essa
nova imagem, entretanto, só vingará na medida em que tivermos a
respaldá-la uma prática parlamentar vigorosa, ativa, cônscia das prerro-
gativas e responsabilidades conquistadas na ordem constitucional vi-
gente.

Atentos aos sinais da história, buscamos, desde o início de nossa
gestão como Presidente deste Poder, prepará-lo para o futuro.

Contra as investidas de grupos que procuravam desmoralizá-lo,
implantamos a filosofia de austeridade e da transparência. Hoje esta Casa
rrãotem mistérios: aqui tudo é público e aherto à fiscalização do povo. Não
permitimos, entretanto, que acusações injustas, tendenciosas, denegris-
sem a imagem dá instituição ou do Deputado.

Prevendo o período de muito trabalho que nos espera e tendo tido
a proveitosa mas difícil e estafante experiência da Constituição Mineira,
buscamos, através da informatização dos setores vitais desta Assembléia,
dar aos nobres colegas as melhores condições para que possam desem-
penhar suas funções com eficiência e brilhantismo.

Ainda prcocupados com a modernização da Casa, levamos a cabo
profunda reforma administrativa, com substancial enxugamento daestru-
tura. Insistimos na profiss.ionalização de nosso quadro permanente de
servidores e, com satisfação, podemos dizer-lhes que terão a dar-lhes
suporte um material humano de qualidade, disposto a oferecer o melhor
de si em prol da otimização dos resultados da elaboração legislativa.

O encontro de hoje visa, entre seus objetivos principais, mostrar-lhes
os aspectos mais importantesdaSecrctaria da Assembléia. Para tanto, foi-
lhes entregue um volume especialmente preparado para esta reunião,
contendo informações básicas sobre o funcionamento da Casa. Tais
informações desdobram-se em duas partes distintas: a primeira refere-se
aos serviços e procedimentos.administrativos e a segunda trata do proces-
so legislativo. Pretende-se, assim, possibilitar que iniciem seus mandatos
familiarizados com o funcionamento da Assem hléia, usufruindo ao máxi- .
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mo dos instrumentos que podemos colocar-lhes à disposição, com a
finalidade de permitir-lhes, durante a próxima legislatura, o melhor
desempenho possível.

Além disso, solicitamos-lhe o obséquio de, até o final da reunião,
encaminharem à Mesa, devidamente preenchidos, os questionários que
também lhes foram distribuídos, indicando expectativas sobre a neces-
sidade de encontros preliminares que nosso corpo técnico está apto a
oferecer-lhes, envolvendo não só a estrutura administrativa da Casa,
como também aspectos essenciais do processo legislativo.

Muitas das mudanças que tivemos o privilégio de implantar são hoje
irreversíveis. Devemos, entretanto, confessar-lhes nossa preocupação
com a continuidade do que iniciamos. E, nesse sentido, contamos com a
colaboração e o compromisso de cada um dos nobres colegas diante da
causa da modernização e da valorização deste Poder. Ela só prevalecerá
se tiver a adesão unânime e entusiástica de todos, se a colocarmos acima
de divergências partidárias ou ideológicas.

Os olhos do povo estão postos sobre nós. O cidadão mineiro quer o
seu Deputado acessível e amigo. Mas o quer também atuante, presente
ao Plenário, assíduo às reuniões de comissões, atento a fiscalização dos
atos do Executivo. Deseja vê-lo participante no processb de elaboração
das leis complementares que tornarão efetivos os direitos assegurados
pela Constituição Mineira. .-

Nossa gente amadureceu muito politicamente e reivindica de seu
representante uma prática parlamentar diferente: uma oposição respon-
sável, uma situação aberta à crítica construtiva.

Temos a certeza de que o entusiasmo, o idealismo e a boa vontade
dos nobres colegas em muito contribuirão para enriquecer e renovar esta
Casa e para torná-la palco das grandes decisões, de elevados e fecundos
debates, de lúcidas campanhas em que esteja sempre, em primeiro lugar,
a causa de Minas.



39. Discurso proferido na reumao solene em
homenagem ao Diretor do Fundo Cristão para
Crianças (dezembroI'JO)
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o povo de Minas Gerais, Dr. Paul Me. Cleary, por seus represen-
tantes nesta Casa Legislativa, manifestél' grande satisfação ao receber o
ilustre Diretor mundial do Fundo Cristão para Crianças.

Vimos acompanhando com interesse os projetos da organização, a
exemplo do Programa de Ajuda Especial, e, a cada momento, crescem
nossa admiração e nosso entusiasmo não só pelos excelentes resultados
obtidos mas, principalmente, pelos princípios que informam a ação da
entidade.

No presente, acentuam-se as diferenças entre as nações desenvolvi-
das e os países do Terceiro Mundo. Agravam-se as desigualdades na
distribuição dos benefícios do desenvolvimento pelas diversas regiões da
Terra. A vida das populações mais pobres torna-se cada vez menos
humana, instaurando uma ordem injusta que ameaça fazer soçobrar a paz.

Em tal contexto adverso, maiores são os sofrimentos dos mais
frágeis: são as criança') as grandes vítimas da injustiça.

Minas Gerais, apesar do nome que sugere riqueza, abriga, na
periferia da Capital e em regiões como o Vale do Jequitinhonha, bolsões
de pobreza onde se experimenta situação de absoluta penúria.

Nessas áreas podemos sentir a atuação do Fundo Cristão para
Crianças. Podemos então constatar a atitude de profundo respeito à
pessoa, a seus valores e a suas potencialidades, o que é a característica
fundamental do trabalho da organização. Fiel às lições evangélicas, ela
vislumbra em cada um a dignidade de filho de Deus, do irmão que é
preciso resgatar da miséria e da marginalidade, para reconduzi-Io à
condição de imagem e semelhança do Criador. Encontra caminhos para
assistir as crianças, sem tirá-Ias do aconchego do lar. Para isso, usa
métodos de promoção das fammas no seio das comunidades, estabelecen-
do vínculos de cooperação e fraternidade. Oferece a umas e a outras
condições para que sejam agentes de seu próprio crescimento, respon-
sáveis pelo bem-estar, pela saúde e pela educação dos próprios filhos.
Quanto a estes, inicia-os desde logo no trabalho produtivo, em prol da
sociedade.
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Nossas crianças constituem nosso maior bem, nossa riqueza, nosso
futuro e nosso presente, nossas esperanças e nossa mais constante
preocupação. Por tudo que o Fundo e seu ilustre Diretor têm feito por elas,
receba, Dr. Paul Mc Cleary, esta homenagem. Ela é simples como os
pequeninos, cuja causa sua organização abraçou com tanta decisão e
coragem. Com ela, receba os mais sinceros e profundos agradecimentos
da gente mineira, que temos a honra de representar.

40. Discurso proferido na reunião de encerramento
da 4" Sessão Legislativa Ordinária da 11"
Legislatura (dezembro/90)
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. 'Pode-se definir a democracia das maneiras mais diversas, mas não
existe definição que possa deixar de incluir em seus conotativos a
visibilidade ou transparência do poder. ' ,

Com essa reflexão do filósofo Norberto Bobbio, gostaríamos de
encerrar a 48 Sessão Legislativa Ordinária da 118 Legislatura. Tivemos,
nesse período, oportunidade de viver um dos mais dinâmicos e produtivos
momentos da história desta Casa. Um tempo em que, após mais de duas
décadas sombrias, o Poder foi convocado a enfrentar o desafio de
reaprender seus caminhos autênticos no seio de uma sociedade de-
mocrática.

Propiciou- nos Deus o privilégio de participar desse processo, e disso
poderemo-nos orgulhar sempre. O Legislativo mineiro abriu-se, fez-se
transparente e escancarou ao povo suas portas. Mantivemo-nos fiéis à
proposta de independência e probidade, modernização e valorização
desta Assembléia. Hoje podemos, com enorme satisfação, percorrer com
os olhos da memória a jornada já feita, avaliar os espaços conquistados e
concluir que não foram em vão nossos esforços.

Em 1989, aConstituinte mineira, precedida de cuidadosa preparação,
que envolveu cada Deputado e cada servidor, colocou à prova a ca-
pacidade desta instituição para corresponder às exigências dos novos
tempos. Um texto constitucional tecnicamente bom, atual, realista, de pés
firmes no presente, mas voltado para o futuro, foi a resposta. Resultado de
íntima colaboração entre o povo e os constituintes, ele é um sacramento
cívico, manifestação visível da libertária alma alterosa. É ainda o marco de
uma nova era na vida desta Casa.

Ao inaugurar-se a 48 Sessão Legislativa, esperava-nos, além das
atribuições ordinárias recém-conquistadas, a tarefa de elaborar e votar as
leis que complementariam o texto constitucional.

Ainda em março, instalamos, em cumprimento às determinações do
art. 52 das Disposições Transitórias da Constituição do Estado, comissão
para apresentar estudos sobre as implicações da nova ordem constitucio-
nal e anteprojetos relativos às matérias objeto de legislação complemen-
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tar. À época, enfatizávamos que a Constituição mineira ousou convocar
não só os Poderes constituídos, mas também representação da sociedade
civil, para, através de um esforço com um, levar a Lei Maior a sua eficácia
plena.

Era necessário balizar a ação parlamentar, estabelecendo-lhe as
regras num Regimento Interno que fosse instrumento ordenador de
nossos trabalhos, que constituísse norma capaz de propiciar o diálogo,
facilitar o respeitoso convívio de posições divergentes, fazer, das dife-
renças, riqueza capitalizada em prol do bem comum.

Norberto Bobbio nos ensina: --Por um sistema democrático, en-
tende-se hoje, preliminarmente, um conjunto de regras procedimentais".
Daí a importância máxima do diploma legal que estabeleça e consolide
tais regras. Em maio deste ano, logramos promulgara Resolução n°5.065,
que contém o Regimento Interno. O texto abriga dispositivos surpreen-
dentes pela modernidade e pelo dinamismo que imprimiam às atividades
legiferantes.

Agosto foi marcado por dois grandes acontecimentos. A nova
estrutura orgânica da Casa promoveu o enxugamento de nossa máquina
administrativa, dimensionando-a segundo nossos propósitos de aus-
teridade, inclusive através da extinção de cargos, desburocratizando-a e
dando-lhe agilidade. O sistema de carreira dos servidores respondeu, ao
mesmo tempo, a um anseio de nosso corpo funcional e à necessidade da
instituição. Comprometido com o imperativo de ganhos crescentes de
eficiência, produtividade e racionalidade, fundado nos princípios do
mérito e da responsabilidade pessoal, ele veio para possibilitar o cresci-
mento profissional do servidor, simultaneamente com o aprimoramento
do elemento humano, suporte indispensável ao perfeito funcionamento
desta Assembléia. Elogiado por eminentes juristas, nosso sistema de
carreira serviu de modelo a outros órgãos, dentro e fora do Estado.

Durante a sessão legislativa que hoje se encerra, Plenário e comis-
sões apreciaram projetos de lei da maior relevância, a exemplo do que
dispõe sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais, do que institui
o regime jurídico único e do de diretrizes orçamentárias. No decorrer de
sua tramitação, receberam eles modificações importantes, que os ade-
quaram ao desenvolvimento do Estado e aos interesses do povo mineiro.
O Orçamento fiscal para 1991 foi exaustivamente discutido e recebeu
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milhares de emendas, numa demonstração clara da presença atuante do
Deputado, buscando o melhor para Minas e para sua região.

É ~inda Bobbio quem constata que' 'nas democracias mais consoli-
dadas, assistimos impotentes ao fenômeno da apatia polftica, que freqUente-
mente chega a envolver cerca da metade dos que têm direito ao voto".
Entretanto, o fenômeno dos numerosos 'votos nulos e em branco, verifi-
cado no último pleito, foi tema de debates em recente seminário. Ao
promovê-lo, convidando à discussão eminentes cientistas, homens públi-
cos e comentaristas po1(ticos, o parlamento mineiro mostrou-se sensível
à mensagem das urnas e ao futuro da representação parlamentar em nosso
País.

Essa esquemática e incompleta rememoração do muito que aqui se
trabalhou em 1990 permite-nos alimentar esperanças de que este Legis-
lativo, tendo encontrado sua legítima vocação na modernidade, evoluirá,
na próxima década, no sentido de realizá-la cada vez mais.

Queremos agradecer ao povo, razão última de nossos esforços. Sem
o seu apoio, faltar-nos-ia o indispensável estímulo. Esta Casa aprendeu a
conviver com os grupos que agora freqüentam com desenvoltura e
assiduidade seus corredores e galerias. É um "lobby" "sui generis" que
não desvirtua a representação parlamentar; ao contrário, enriquece-a,
colocando-a em contato direto e constante com as reivindicações popu-
lares.

Aos ilustres pares, em especial aos companheiros da Mesa, e às
Lideranças, uma palavra de sincera grati dão: vocês empreenderam conosco,
com coragem e decisão, a campanha pela valorizaçãoa deste Poder.
Minas jamais os esquecerá.

Aliados de passadas lutas contra o arbítrio e o autoritarismo, os
profissionais de imprensa, formadores da opinião pública, juntam-se a nós
pela consolidação da democracia. Sua palavra amplia o poder de nosso
verbo e de nossas ações. A eles, nosso muito obrigado e nossa admiração.

Nas pessoas do Dr. Dalmir de Jesus, Diretor-Geral da Secretaria da
Assembléia; da Dra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária-Geral da
Mesa, e de seu sucessor, Dr. Paulo Navarro, homenageamos a cada
servidor desta Casa, em quem encontramos valioso auxiliar. Aos funcio-
nários de todos os Departamentos da Casa, nosso reconhecimento e nossa
palavra de estímulo, para que prossigam na luta pelo crescimento desta
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instituição. Estendemos esse agradecimento à gerência e aos funcionários
dos postos da Caixa Econômica Estadual e da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, que dispensam, a todos que freqUentam o Palácio
da Inconfidência, atendimento amigo e cortês.

Homenageamos, na pessoa de Cecé, esposa e companheira de
jornada e de ideais, as esposas dos nobres pares: é louvável o belo trabalho
que desempenham à frente da Associação Feminina de Assistência
Social, marcado por iniciativas ditadas pela solidariedade e pela caridade
cristã.

Ao entrarmos na última década do milênio, queremos augurar a todos
os coestaduanos um tempo de paz e desenvolvimento para Minas.

41. Discurso proferido na reunião solene de instalação
da 5" Sessão Legislativa Extraordinária da lIa
Legislatura Oaneiro/91)
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De início, gostaria de ressaltar que a sessão legislativa extraordinária
que ora se instala, por decisão soberana'do Plenário desta Casa, tem por
objeto precípuo a defesa de prerrogativas basilares do Poder, cabendo a
mim, por dever de ofício, sua convocação, enquanto órgão representativo
da Assembléia quando esta se anuncia coletivamente. Conforme salien-
tam os autores na justificação do requerimento que lhe deu causa, é
imperativo que se verifique de imediato o pronunciamento desta Casa
sobre recusas de sanção fundadas em pretensos argumentos constitucio-
nais, mas que, na verdade, terminam por amesquinhar e impedir o
exercício da efetiva tarefa legislativa, constitucionalmente encomendada
ao Poder, e, sobre a proposta de sustação da Resolução n° 2.035, de
7/1/91, da Secretaria da Fazenda, que, por sua vez, desconhece a
deliberação plenária do Legislativo em favor da mera proposta do
Executivo para o Orçamento do Estado de 1991. Isso porque é mister que
se impeça que práticas herdadas do período autocrático vicejem sob a
égide da nova Constituição, que, insofismavelmente, as repudia.

É fundamental para a efetiva consolidação do regime democrático
que a Assembléia, enquanto órgão de expressão da representação política
pluralista, torne eficazes, em ato, as prerrogativas a ela constitucional-
mente reservadas, já que inerentes ao funcionamento cotidiano do novo
regime político. Dessa forma, estamos zelando pela formação e afirmação
das novas regras de correção constitucional que devem reger a atuação
dos Poderes do Estado em um regime democrático que, consoante a
tradição ocidental, consagra a harmônica convivência, em condomínio, de
efetivos Poderes que se controlam reciprocamente. Tarefa difícil, que
exige permanente vigilância e pronta ação. Mormente, se levarmos em
conta os anos de autoritarismo que nos conduziram a ver como' 'natural"
a convivência, em regime de subordinação, de Poderes meramente
nominais do Estado sob o guante do Executivo.

A técnica não mais pode ser vista como domínio antitético ao da
política. Pelo contrário, toda e qualquer decisão técnica envolve e
pressupõe a decisão polftica, que, hoje, deverá se encontrar respaldada
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pelo acolhimento da representação pluralista da sociedade mineira para
que possa revestir-se do caráter de uma decisão fundamental do Estado.
A visão tecnocrática há que ceder passo e subsidiar a decisão política.
Possivelmente os atos que deram ensejo à convocação extraordinária da
Assembléia tiveram origem naquela visão tecnocrática superada.

É importante ressaltar, portanto, que o móvel da presente convo-
cação não é o confronto entre os Poderes do Estado, mas, muito ao
contrário, objetiva-se assentar, na prática, as novas regras de correção
constitucional, que devem reger o exercício da função legislativa no
Estado de Minas Gerais.

Sinto-me, assim, inteiramente à vontade em face da decisão do
Plenário desta Casa referente à convocação extraordinária da Assembléia
como primeira ati tude na defesa das prerrogativas do Poder, precisamente
porque é este o norte pelo qual tenho pautado a minha atuação como
Presidente desta Casa.
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