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Apresentação

Afirmação de uma liderança

Líder do Governo, Presidente da Assembléia Legislativa,
Secretário de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, Governador
Interino de Minas Gerais, o Deputado Agostinho Patrús exerceu, nos
últimos quatro anos, missões das mais relevantes no ambiente político
mineiro, projetando também sua atuação em âmbito nacional, como um
dos fundadores e primeiro Presidente da União Nacional dos Legislativos
Estaduais - UNALE.

Esta coletânea de seus discursos é, portanto, uma memória
viva de fatos e acontecimentos de inegável expressão na história recente
da vida política do Estado e do País, sobretudo do processo de afirmação
do Poder Legislativo como instância fundamental para o livre e pleno
exercício da democracia representativa.

Por isso mesmo, a defesa das instituições democráticas
constitui, em seus pronunciamentos, emblema e principal compromisso
político. Vale ressaltar que as posições políticas assumidas pelo Deputado
Agostinho Patrús vão muito além da retórica discursiva. Sua ação
parlamentar, na representação do Poder Legislativo, incorpora a prática
da transformação institucional da Assembléia de Minas, aprofundando as
políticas de "parceirização" entre Legislativo e Sociedade.

Aliás, essa integração entre Legislativo e Sociedade, que
há algum tempo coloca em destaque o trabalho da ALEMG, com
reconhecimento no Brasil e, mesmo, no exterior, ou que vem sendo objeto
de teses e estudos acadêmicos, ganha, na coletânea de discursos de
Agostinho Patrús, especial relevo.

De fato, sua gestão na presidência da Assembléia
caracterizou-se pelo intensivo e permanente diálogo com os movimentos
sociais, seja no espaço dos seminários legislativos, dos fóruns técnicos,
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seja na realização das audiências públicas regionais e dos ciclos de
debates que examinaram temas de imediato e direto interesse da
população.

Poderíamos, pois, afirmar que esses discursos hão de servir
ao leitor atento, do cidadão ao observador político, como instrumento de
leitura e análise dos acontecimentos políticos, econômicos e sociais de
nossa época, permanecendo, ao longo do tempo, como referência
imprescindível para melhor compreensão dos fatos contemporâneos.

Essa nossa afirmação considera o fato de que o Deputado
Agostinho Patrús revela, no discurso e na prática da política, uma aguda
percepção do processo geral que vive a sociedade brasileira. "Não joga
palavras ao vento", porém as utiliza como instrumento do diálogo e do
entendimento, o que explica a afirmação de sua incontestável liderança
política.

Eispor que esta coletânea também inclui pronunciamentos
feitos por ele ao assumir o cargo de Secretário de Estado e ao exercer
interinamente a chefia do Poder Executivo Estadual, oferecendo ao leitor,
dessa forma, um amplo panorama sobre o tempo histórico contido nesse
período.

Deputado Romeu Queiroz
Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais
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1995

Palavras do Deputado Agostinho Patrús
ao tomar posse na Presidência

da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais,

em 7º/2/95.

A decisão de nos candidatar à Presidência da Assembléia de Minas
foi precedida de longas reflexões. Por isso, temos hoje plena consciência
da grande responsabilidade que é presidir esta Casa.

Como Deputado, 1º-Secretário e no exercício da Liderança, tive-
mos oportunidade de participar das grandes transformações vividas nos
últimos anos pela sociedade brasileira e que se refletiram na Assembléia
de Minas.

Toda a estrutura da Casa foi racionalizada e profissionalizada para
que o Legislativo pudesse estar à altura das funções postas pela nova
realidade política do País. O Poder Legislativo teve seu papel fortalecido
e buscava aparelhar-se para melhor exercer a função que o povo lhe
delegou, de atuar democraticamente, colocando-se como porta-voz das
aspi rações popu lares.

A Assembléia partiu, então, para um esforço de integração com a soci-
edade e abriu suas portas para a participação dos cidadãos. Nesse sentido, a
Casa promoveu os seminários legislativos, os fóruns técnicos, as audiências
públicas regionais e o aparelhamento das comissões permanentes.
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Sob a direção de nossos antecessores, especialmente os do perío-
do pós-constituinte, Kemil Kumaira, Romeu Queiroz e José Ferraz, a As-
sembléia Legislativa de Minas ouviu o apelo da sociedade e ousou em-
preender o grande salto de qualidade que a colocou na vanguarda de um
processo de reformulação dos Legislativos brasileiros. O Prêmio Opinião
Pública, de âmbito nacional, recém-conquistado pela instituição, confir-
ma o acerto do caminho adotado.

A sociedade, entretanto, continua evoluindo, e os êxitos não de-
vem nos induzir à inércia. Foi muito importante, foi mesmo fundamental,
elaborar leis com a participação popular, mas o momento atual nos colo-
ca novos e elevados desafios. O resultado das urnas e o novo quadro
político que se desenha estão aí a exigir mais ainda de nossa atuação.

Após todo um período de aparelhamento interno e dinamização,
estão criadas as condições para que o Legislativo comece a exercer, de
fato, um novo papel na sociedade.

O Brasil vive momentos decisivos de sua história. Inegavelmente
mais moderno, o País busca as respostas efetivas para o descortino de
uma nova era. Decisões fundamentais estão prestes a acontecer, em res-
posta à expectativa criada em torno da eleição de um novo governo, no
âmbito federal e estadual.

A revisão da Constituição tocará inevitavelmente em temas cruciais
da vida nacional, tais como o papel do Estado e a necessária moderniza-
ção das estruturas que regem o desenvolvimento do País. Mas a grande
novidade é que tudo isso terá que ser decidido num ambiente de demo-
cracia e ampla participação. E aí reside o nosso maior desafio.

O papel do parlamento, hoje, vai muito além de elaborar leis de
boa qualidade com a participação dos segmentos sociais. A tarefa da re-
presentação política é infinitamente mais ampla e complexa. Trata-se de
construir uma democracia. Trata-se de afirmar o Legislativo como um
interlocutor de peso no candente debate político nacional.

É preciso exercer, em plenitude e com toda a força, a representa-
ção popular que nos foi atribuída, trazendo, para o espaço do parlamen-
to, as grandes decisões sobre os rumos do desenvolvimento social, eco-
nômico e político de nosso Estado. É momento de dinamizar o Legislativo
como espaço de construção do acordo social em torno das questões de
interesse coletivo. É imperioso resgatar a confiança neste Poder, que é o
único permanentemente submetido ao exame popular.

É com os olhos fixos nesses desafios que pautaremos nossa atua-
ção à frente do Poder Legislativo mineiro. No cumprimento dessa missão,
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alguns imperativos se impõem, os quais assumimos, desde já, como com-
promissos. Missão dessa magnitude, porém, não é empresa para um só
homem. Ela só terá sucesso se amparada na vontade ativa de todos os
membros do Poder.

Um primeiro compromisso reside na valorização dos partidos e das
Lideranças. Agremiações políticas fortes e atuantes são indispensáveis
nas democracias modernas e constituem fator necessário ao fortaleci-
mento do Legislativo. Inclui-se aí o respeito às minorias, pelo que repre-
sentam de diversidade no pensamento da comunidade mineira.

Valorizar também a atuação de cada Deputado, criando mecanis-
mos que estimulem sua participação, constitui uma de nossas preocupa-
ções centrais. Devemos realçar o trabalho de cada um nas comissões,
dinamizar a elaboração de leis, aperfeiçoar o processo legislativo,
rediscutir a distribuição de competências entre Plenário e comissões.

Cabe aqui uma observação: fornecer a cada parlamentar condi-
ções de infra-estrutura e apoio para o cumprimento de sua missão é dever
da Casa, sob direção da Mesa. Saberemos manter o elevado padrão dos
recursos colocados à disposição de cada um, cônscios, porém, de que a
garantia maior de afirmação do parlamentar reside na revitalização e no
pleno exercício das atribuições constitucionais do Poder Legislativo.

Nas relações entre os Poderes, nossa atuação será de busca per-
manente da harmonia que historicamente caracteriza nosso ideário de-
mocrático, sem abrir mão da autonomia e da independência do
Legislativo.

Essa harmonia foi uma realidade no Governo anterior, graças à
presença, no comando do Executivo, do Governador Hélio Garcia. Grande
articulador e homem de visão, ele fez o Estado avançar a passos decidi-
dos, a ponto de recuperar a posição de segunda economia do País.

E certamente continuará, com a presença do jovem Governador
Eduardo Azeredo, liderança já emergente no cenário nacional, que reve-
la, nos traços marcantes da simplicidade e da competência, o perfil de
uma nova geração de homens públicos.

Na condução de nossas ações no Legislativo, teremos como prin-
cípio o imperativo da ética. É nosso dever zelar para que a Casa tire o
máximo de resultados dos recursos humanos e materiais postos a sua dis-
posição. Cobraremos permanentemente a eficácia da Secretaria da As-
sembléia, para que tenhamos retorno certo em termos de aperfeiçoamen-
to da representação popular e da integração com a sociedade.
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Sob nossa gestão, todos os esforços serão empreendidos para que a
Assembléia se coloque como parceira ativa de todos os segmentos soci-
ais no processo de transformações políticas, econômicas e institucionais
que se avizinham.

Na revisão constitucional e no debate de temas como o papel do
Estado, a privatização, reforma tributária, reforma da Previdência e da
legislação trabalhista, procuraremos balizar a atuação do Legislativo pela
compreensão de que os direitos consolidados na nossa atual estrutura
devem ser respeitados. Entretanto, nada poderá deter o País novo que
desponta, através das reformas necessárias e urgentes que serão empre-
endidas pelos atuais Governos, em atendimento aos reclamos da Nação.

São esses, enfim, os nossos desafios e compromissos, para cujo
enfrentamento conclamamos a participação de todos:

- exercer plenamente a representação popular;
- trazer para o Legislativo as grandes decisões sobre as políticas

públicas;
- afirmar a Casa como espaço de construção do acordo social em

torno das questões de interesse coletivo;
- valorizar os partidos e as Lideranças;
- valorizar a atuação de cada Deputado;
- realçar o trabalho das comissões;
- aperfeiçoar e dinamizar o processo legislativo;
- garantir permanente harmonia, autonomia e independência na

relação com os demais Poderes;
- obedecer ao imperativo da ética e cobrar a permanente eficácia

da Secretaria da Assembléia;
- exercer parceria ativa com a sociedade na revisão da Constitui-

ção, respeitando direitos adquiridos e apoiando as reformas necessárias;
- dar continuação às iniciativas de integração do Poder com a

sociedade.
Queremos encerrar externando a todos nossa gratidão: aos cole-

gas que depositaram em nós sua confiança e aos companheiros de chapa
que assumiram conosco esse desafio. Pelo apoio e permanente alento
nessa caminhada, a mais viva gratidão a minha família, em especial a
Orcanda, esposa e amiga, e aos filhos Agostinho Célio, Breno e Lucas.

Contamos com o engajamento e a participação de todos os cole-
gas. Conclamamos os segmentos representativos da comunidade a se fa-
zerem presentes nessa empreitada, enriquecendo e dando sentido a nos-
sa ação.
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Conclamamos a imprensa para, com seu trabalho competente e
profissional, compartilhar e contribuir para o avanço do nosso Legislativo,
de nosso Estado e de nosso País.

Temos pela frente uma bela caminhada.
Que possamos juntos viver, na plenitude, toda a riqueza do proces-

so de aperfeiçoamento democrático.
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EM PARCERIA COM A SOCIEDADE

Palavras do Deputado Agostinho Patrús!
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais!
na abertura da 7 ª Sessão Legislativa

Ordinária da 7]ª Legislatura!
em 75/2/95.

Ao abrirmos os trabalhos da 1ª Sessão Legislativa da 13ª Legislatura,
cumpre ressaltar que, desde a Constituinte mineira, esta Casa vem expe-
rimentando mudanças importantes para se adequar à situação presente,
que exige cada vez mais da representação popular. Entretanto, os avan-
ços obtidos até hoje foram uma preparação para o grande momento que
se avizinha. É chegada, para a Assembléia de Minas, a hora de empreen-
der um salto qualitativo. Ousar o novo significa sempre alguma ruptura
com o passado, ruptura tanto mais difícil quanto esse passado representa
conquistas decisivas. Em nosso caso, ele foi o tempo de cuidadoso prepa-
ro do solo: a nós, parlamentares da 13ª Legislatura, cabe a responsabili-
dade de plantar a semente da nova prática parlamentar que a sociedade
vem cobrando com tanta insistência.

O Legislativo mineiro, no pleno gozo de suas prerrogativas
institucionais e dotado de bom suporte infra-estrutural, reúne todas as con-
dições objetivas para assumir em plenitude seu múnus político. Fazê-lo
acontecer depende de nós.
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Extensão da Cidadania
Saudamos com entusiasmo especial, no dia de hoje, todos os no-

bres pares desta Casa, os colegas parlamentares que assumem o primeiro
mandato legislativo e os companheiros de jornada que já enfrentaram e
venceram, por duas ou mais vezes, o rigoroso teste quadrienal das urnas
democráticas.

Neste momento novo da vida política nacional, deve constituir motivo
de orgulho, para cada um de nós, ser representante de um povo cuja cidada-
nia vem se afirmando mais e mais em nosso Estado e no País inteiro.

Somos, em Minas Gerais, uma Assembléia em que 5.408.151 cida-
dãos depositaram seu voto de confiança nos candidatos ao Legislativo
mineiro, em 3 de outubro de 1994.

Atentem, senhores e senhoras, para a magnitude desse número de
votantes para Deputado Estadual em Minas Gerais: ele significa o total
de votos válidos, da positiva confiança na representação parlamentar.

Uma Assembléia que representa a vontade manifesta de mais de
5.400.000 cidadãos deve e precisa agir, em qualquer parte do mundo,
com a plena consciência política de sua notável expressão popular e
força coletiva. Não pode curvar-se ante os desafios nem esconder-se nas
dobras da negação. Não pode enredar-se nas tretas e manhas do oportu-
nismo político nem ceder ao mandonismo tecnocrático. Não! Cada re-
presentante desta Casa pode ostentar, com justa honra, seu diploma elei-
toral e sustentar, com altivez, seu mandato popular, dignificando-o sem-
pre perante esses milhões de eleitores que delegaram seu voto de confi-
ança à Assembléia de Minas!

Polemistas de plantão costumam argüir que houve também uma
parcela de votos brancos e nulos na eleição legislativa. Mas esses votos,
que significam também um direito de manifestação do eleitor, não se com-
param à grandeza da extraordinária demonstração de confiança popular
no mandato legislativo. Todo nosso esforço estará concentrado em ampli-
ar cada vez mais a massa de votos válidos, desses votos de adesão plena
ao exercício democrático da representação popular, votos aos quais te-
mos o dever de responder com ação e trabalho.

Gestão Compartilhada de Governo
O legislar deverá doravante dividir nossas atenções, de modo mais

equânime, com as outras funções precípuas deste Poder: a de fiscal e de
principal formulador das políticas públicas. Na verdade, o Estado tem leis
demais. Precisamos, sim, de leis, mas de leis de qualidade, que mante-
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nham coerência' com um plano global de desenvolvimento. A opinião
pública já está madura o suficiente para avaliar nossa produção em ter-
mos qualitativos e para compreender a inutilidade de normas esdrúxulas,
que nada acrescentam e nenhum poder possuem de contribuir para me-
lhorar efetivamente a vida dos mineiros.

Por outro lado, é preciso dizer não às leis de laboratório, feitas pelo
legislador solitário, ao sabor de seus ímpetos, ou para atender a "Iobbies"
de corporações. Esse vício, que caracteriza a tecnocracia, tem que ser
banido do nosso meio. Em lugar dele, que prevaleçam normas elabora-
das com a participação popular, construídas em sintonia com um esforço
conjunto e coerente para desenvolver Minas.

É hora, pois, de fazer desta Casa o centro das decisões. Por muito
tempo, o Legislativo se viu alijado da formulação do planejamento e das
políticas públicas. O Executivo tornou-se o responsável por todas as tare-
fas importantes de governo. O povo passou então a esperar exclusiva-
mente dele as diretrizes de ação e as soluções para seus problemas. Esse
processo esvaziou o parlamento, degradando-o como Poder de Estado. É
preciso, agora, reivindicar, sem timidez, a presença da Assembléia
Legislativa na elaboração de planos e programas e na definição das dire-
trizes para o desenvolvimento. Isso é gestão compartilhada de governo.

Tornar-se centro das decisões cria para a instituição a responsabilida-
de pelo acompanhamento e pelo controle permanente da execução orça-
mentária e da implementação das políticas públicas. Em conseqüência, tor-
na-se imperativo valorizar o trabalho das comissões técnicas, efetivas opera-
doras do múnus fiscalizador, que é função essencial deste Poder.

O Espaço do Debate
Entretanto, não nos podemos esquecer de que o Plenário é o espa-

ço privilegiado do debate, o lugar onde, em última instância, busca-se a
tradução da vontade geral. Plenário vazio, que não vota, é prejuízo certo
na carta do crédito popular para o Legislativo.

É da integração sistêmica entre Plenário e comissões que deverá
surgir o modelo de prática parlamentar que a sociedade exige.

A Revisão Constitucional
A Assembléia de Minas não pode ficar ausente da discussão em

torno da revisão constitucional. Cabe-lhe participar dos debates como
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interlocutor de peso, síntese do pensamento da gente da montanha, por-
ta-voz do compromisso histórico dos mineiros com a liberdade, com a
democracia e com o respeito a direitos adquiridos e situações jurídicas
consol idadas.

Parceirização
Já há algum tempo, vimos atuando, de forma fecunda e eficaz, em

parceria com a sociedade, parceria colocada em prática especialmente
por meio dos seminários legislativos e das audiências públicas regionais.
Essa parceria levou à elaboração de leis com intensa marca da participa-
ção popular e abriu para a população a oportunidade de se fazer presen-
te na elaboração da proposta orçamentária do Estado.

Neste momento, estamos terminando a nova regulamentação das
audiências públicas regionais, para adequá-Ias à emenda à Constituição
promulgada em 1994 que envolve, no projeto, os três Poderes de Estado.

Essas conquistas significaram muito. Entretanto, é preciso ir além.
Por isso, assumimos a proposta de parceirização total nas relações entre
Legislativo e sociedade. É preciso instrumentalizar este Poder para que a
expressão da cidadania seja não só ouvida mas também respeitada. Além
de continuar o trabalho de multiplicação dos canais de diálogo com a
comunidade, nós, Deputados, temos de fazer com que este diálogo tenha
conseqüências concretas na vida dos cidadãos.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem que assumir, em
toda a plenitude, o papel de grande mediadora dos conflitos de interesse
e de artífice maior do pacto social.

Essa parceria, voltada para o desenvolvimento integral do Estado,
deve-se manifestar de forma permanente, inclusive sobre questões
conjunturais e específicas, como é o caso, hoje objeto de discussão e
questionamento, envolvendo a FIAT e suas congêneres paulistas na defi-
nição de alíquotas tributárias que podem trazer prejuízos ao nível do em-
prego e da produção em Minas, além do descrédito de pactos industriais
anteriormente estabelecidos.

Em suma, não basta ouvir a sociedade: é preciso atuar para que sua
voz, suas opções e seus interesses sejam respeitados em todas as instâncias.

Integração
A voz, as opções e os interesses de Minas clamam pela urgente

necessidade de se promover, em curto prazo, a plena integração das re-
giões do Estado, respeitadas as suas características.
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Integrar não é homogeneizar, estandartizar; ao contrário, é somar
vocações múltiplas em proveito do todo.

A integração far-se-á em todos os níveis, quer seja o econômico, o
social ou o cultural, sempre alavancada pelos meios de comunicação do
Estado.

Minas são muitas, mas o coração mineiro é um só: o Estado será
sempre uno e indivisível.

Assumo aqui o compromisso de, logo na próxima semana, em con-
junto com o Executivo, deslanchar o processo que traçará as diretrizes
dessa integração.

Imprensa e Parlamento
As relações entre a imprensa e o parlamento devem merecer, de

nossa parte, reflexão muito especial. O Legislativo é hoje um poder im-
placavelmente fiscalizado e vigiado, em suas iniciativas e decisões, por
toda a sociedade.

A imprensa vem assumindo o papel de veículo essencial dessa fis-
calização e vigilância. Os órgãos de comunicação têm exercido marca-
ção cerrada, diária e constante em relação aos atos deste Poder e de seus
titulares.

O exercício, sem peias, da faculdade de livre expressão do pensa-
mento é manifestação maiúscula das liberdades políticas, essas tão caras
liberdades pelas quais parlamento e imprensa lutaram juntos, dando voz
aos anseios da vontade majoritária da sociedade brasileira.

Sempre haverá de caber, nas mãos da liberdade, o sagrado direito
de resposta e o irrenunciável dever do esclarecimento público sobre pes-
soas e fatos.

Mas também está nascente na consciência política da sociedade
brasileira a clara compreensão de que consolidar o Poder Legislativo, no
pleno exercício de suas prerrogativas constitucionais, é fator essencial
para que as liberdades políticas não sofram nenhuma solução de conti-
nuidade em nosso País. Dessa compreensão começa a surgir, de forma
tangível, um novo patamar de entendimento, que dará maior equilíbrio
ao tripé que sustenta a vocação democrática nacional, tripé formado pela
sociedade, pelo parlamento e pelos meios de comunicação.

Reiteramos a aliança entre parlamento e meios de comunicação,
operando na linha de convergência da representação popular e do direi-
to à informação, na trincheira avançada da afirmação e do avanço dos
valores democráticos na sociedade brasileira. Nenhuma diferença, ne-
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nhuma crítica, nenhuma intriga poderão romper o menor elo dessa alian-
ça, que permanece acima, e muito acima, dos interesses pessoais ou de
ocasionais divergências. Nessa trincheira avançada, estamos irmanados
na mesma causa, e nossos destinos são inseparáveis no processo de cons-
trução da democracia, da liberdade, da justiça.

Salto Qualitativo
Senhoras e senhores, nosso principal desafio na sessão que ora

se inicia é sermos os agentes de um salto qualitativo, que deverá tra-
duzir-se em:

- crescimento qualitativo da elaboração legislativa;
- presença forte da Assembléia na definição de planos e políticas

de governo;
- acompanhamento e controle permanentes da execução orça-

mentária;
- presença no debate nacional em torno da revisão da Constituição;
- parceirização total com a sociedade, de tal forma que, ouvindo

o que ela tem a dizer, façamos com que seus anseios tenham conseqüên-
cias práticas.

Reconhecemos que nosso projeto é ambicioso. Seu sucesso de-
pende, muito mais que de esforços isolados, da união de todos em torno
do ideal de um Legislativo apto a dar respostas aos desafios desse final de
milênio.

Por isso, convocamos os colegas Deputados, nossos colaboradores
do corpo funcional da Casa, a imprensa, a sociedade civil organizada, os
cidadãos de Minas Gerais: mãos à obra, e que Deus nos ajude.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
na reunião especial em comemoração

do Dia Internacional da Mulhe~
em 8/3/95.

Os relatos da mitologia contam que havia na Terra um ser extrema-
mente forte, inteligente e ágil. Tal criatura ameaçou tomar de assalto o
Olimpo e ocupar o lugar dos deuses. Zeus, por castigo, medo ou inveja,
dividiu-a em duas, marcando assim, cada parte, com o signo da
incompletude. Por isso, homem e mulher vivem a buscar-se através dos
séculos, procurando, cada um no outro, a porção que falta para restaurar
aquela entidade apta a escalar a morada divina e habitar os céus.

Às vésperas do terceiro milênio, gostaríamos de estar celebrando
hoje a queda da maldição de Zeus. Gostaríamos de estar exaltando um
tempo em que o feminino e o masculino tivessem aprendido a articular
suas diferenças. Não na monotonia de uma igualdade plana e rasa, mas
na riqueza de uma síntese perfeita, que faria a glória do gênero humano.
Queríamos estar assistindo ao nascimento de uma nova humanidade, em
que homem e mulher, vocacionados da mesma forma à perfeição e à
realização plena, tivessem encontrado, em um relacionamento equili-
brado e numa parceria sincera, os caminhos da paz e da justiça.
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Queríamos estar aqui apenas para homenagear as extraordinárias
parceiras, sobre as quais repousa a maior parte de nossas esperanças em
um mundo sem guerras, sem fome, sem misérias sociais. Queríamos que
não houvesse mais a necessidade de um Dia Internacional da Mulher,
mas que todos os dias fossem dela, dias de fraternidade e plenitude.

Sabemos muito bem, entretanto, que o 8 de março é, antes de tudo,
um dia de luta. Os números da violência contra a mulher que nos foram
apresentados, hoje, neste Plenário são inquietantes. O quadro da discri-
minação profissional e da opressão patriarcal que teima em persistir agri-
de nossa consciência de homem público. O berço de Tiradentes, que é
também a terra de Bárbara Heliodora e de Marília de Dirceu, não pode
conviver com realidades como as que nos foram lembradas aqui. Minas,
que é mulher até no nome, tem que reagir. É chegada a hora. As lideran-
ças deste Estado têm o dever de se mobilizar imediatamente numa gran-
de cruzada para fazer de todas as mineiras, sem distinções, cidadãs na
plen itude da expressão.

Esta Casa, ao prestar homenagem à trabalhadora, mãe, esposa, às
milhares de heroínas anônimas, que são mestras no ofício de sobreviver e
resistir, quer fazer também público seu compromisso com a causa femini-
na. Na dimensão da parceria com a sociedade, atitude que tem marcado
a vida da Assembléia de Minas na última década, a instituição quer ser o
espaço privilegiado, a trincheira avançada da luta pela dignidade da con-
dição feminina. Temos a firme convicção de que está nascendo uma nova
consciência e de que não tarda o tempo em que a mulher conquistará defini-
tivamente as condições para um exercício mais pleno da cidadania.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
por ocasião da assinatura do

regulamento conjunto das Audiências
Públicas Regionais,

em 74/3/95.

Os teóricos da doutrina da tripartição dos Poderes são unânimes ao
enfatizar a harmonia que deve presidir as relações entre o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário. Sem renunciar à independência, cada um deles
deve ter como fim maior a realização da justiça e do bem comum.

Na história política de Minas, a convivência cordial tem sido a
tônica do relacionamento entre os três Poderes do Estado.

Entretanto, o que acontece hoje nesta Casa supera consideravel-
mente a proposta dos doutrinadores. Muito além da simples coexistência
harmônica, estamos celebrando um pacto de cooperação recíproca que
dá novo sentido, um sentido concreto, a nossa co-responsabilidade pelos
destinos desta terra. Mais que a mera cordialidade exercitada pelos que
nos antecederam, estamos inaugurando, neste momento, a prática de uma
harmonia operante capaz de traduzir-se, muito em breve, em resultados
para a comunidade mineira.

O sucesso das audiências públicas regionais verificado em 1993 e
1994 pode ser, em grande parte, creditado a uma cooperação informal
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entre o Legislativo e o Executivo. Nesse sentido, foi especialmente im-
portante a disposição deste último no sentido de acatar as propostas
priorizadas nos encontros que promovemos nas cidades-pólos de cada
uma das regiões mineiras, ao elaborar a proposta orçamentária para o
corrente ano.

A Emenda à Constituição nº 12, de 1994, abriu a possibilidade de
uma colaboração muito maior entre os três Poderes na realização de au-
diências públicas. A assinatura deste regulamento conjunto vem mostrar
que, quando é grande o desejo de promover a cidadania, quando é au-
têntico o compromisso com a causa pública, não existem obstáculos: ca-
minhos a gente faz com criatividade e coragem. Existem, sim, desafios, e
não são poucos. Entretanto, pela grandeza deste primeiro passo, temos a
certeza de que não lograrão deter-nos. Irmanados no mesmo ideal de
servir, inspirados pela mesma vontade de parceria com a sociedade, fare-
mos das audiências públicas regionais um instrumento de democracia, justi-
ça e paz.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na abertura do " Congresso Mineiro

de Associações Microrregionais
de Municípios,

em 14/3/95.

Saudamos, com entusiasmo, este II Congresso Mineiro de Associa-
ções Microrregionais de Municípios. As proporções e a repercussão do
evento são provas cabais da força do municipalismo em nosso Estado.

Relegado a um papel secundário pelo modelo centralizador dos
anos do autoritarismo, o município vem conquistando, na última década,
um papel cada vez mais destacado no contexto da Federação. Isso forta-
lece a democracia, ao permitir que o cidadão participe de modo mais
direto da busca de soluções para os problemas de sua comunidade. é
bom que assim seja. Por isso, é nosso dever atuar não só para garantir o
espaço já conquistado mas também para buscar a valorização crescente
das administrações locais, como elementos indispensáveis para colocar
em prática uma concepção democrática do desenvolvimento.

Esse foi o espírito que inspirou a Emenda à Constituição nº 12, de
1994. Ela determina que sejam realizadas as audiências públicas munici-
pais. Desses encontros deverá sair a lista de propostas que será encami-
nhada às audiências públicas regionais para a escolha das prioridades de
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cada região. A finalidade principal do dispositivo é tornar possível o mai-
or envolvimento do município nesse processo, que, dia após dia, se reve-
la um poderoso meio para se fazer ouvir a voz da sociedade na definição
de políticas públicas e na elaboração do orçamento estadual.

Por isso, ao saudar os participantes deste congresso, queremos tam-
bém dirigir-lhes um apelo: contamos com vocês para que sua comunida-
de aproveite, ao máximo, essa importante oportunidade de afirmar seus
interesses na elaboração dos planos regionais de desenvolvimento. O su-
cesso das audiências públicas e a consolidação delas como canal privi-
legiado de participação da sociedade na formulação das políticas de go-
verno dependem agora, acima de tudo, do empenho de cada um. É abso-
lutamente necessária a realização de encontros municipais para a esco-
lha das propostas relevantes para sua cidade. É imprescindível que os
municípios mineiros se façam representar nos encontros regionais. Só assim
estaremos caminhando para uma prática efetiva da democracia, para o
fortalecimento de um municipalismo cada vez mais apto a produzir resul-
tados concretos.

A Assembléia Legislativa, consciente dessa necessidade, coloca-
se, desde já, à disposição das associações microrregionais, das Câmaras
Municipais e das administrações locais, para prestar todo tipo de informa-
ção necessária ao êxito da audiência pública municipal. Temos já distri-
buído farto material, com orientações claras e precisas, e, além disso,
teremos imenso prazer em responder a todas as indagações que nos fo-
rem encaminhadas.

Estamos celebrando um convênio com o Poder Executivo, por meio
da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, para equipar as associa-
ções microrregionais com terminais avançados do Centro de Atendimen-
to ao Cidadão. O Centro é uma versão atualizada do programa Assem-
?Iéia on Line e colocará, à disposição de todos os municípios mineiros,
Informações institucionais como a pauta das reuniões do Legislativo Esta-
dual, as matérias em tramitação na Casa e também todos os nossos ban-
cos de dados.

Uma efetiva parceria entre os municípios e o Legislativo mineiro é
o caminho para trazer todos os segmentos de nossa população ao pleno
exercício da cidadania. Que essa aliança se torne cada vez mais forte,
em nome de Minas e em nome de nossa gente.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
por ocasião do ciclo nacional de debates

sobre a reforma constitucional,
com a presença do Ministro
Luiz Carlos Bresser Pereira,

em 75/3/95.

A Assembléia de Minas vem investindo forte na parceria com a
sociedade, na certeza de que, nessa parceria, está o caminho para o
aprimoramento das instituições e para a construção de uma democracia
operante, capaz de produzir um país mais justo. Em coerência com essa
diretriz de ação, estamos promovendo este ciclo de debates sobre a refor-
ma constitucional. Uma Constituição é a viga mestra do estado de direito.
Ela deve conter os princípios e as condições jurídicas do modelo de pacto
social desejado por um povo em determinada fase de seu amadureci-
mento histórico. Sem pretender a eternidade, deve ter uma vocação à
permanência. Obra de tal importância e magnitude não pode ser tarefa
do legislador solitário. Fazer uma Constituição ou modificá-Ia é traba-
lho que só pode ter sucesso no contexto de uma ampla discussão com
a comunidade.

Mobilizar o povo mineiro, convocá-lo ao debate no instante mes-
mo em que se ensaiam mudanças fundamentais no texto constitucional
de 1988, eis os objetivos deste encontro. Este parlamento nunca se omitiu



nos momentos decisivos da vida nacional. É preciso que a voz de Minas
seja ouvida nesse processo de mudanças que se anuncia.

Ousamos ir ainda mais longe: propomos, Sr. Ministro, que um novo
dispositivo seja incluído nas próximas emendas que serão encaminhadas
ao Congresso Nacional. Um dispositivo determinando que outras refor-
mas que, no futuro, vierem a ser feitas na Constituição só entrem em vigor
após serem ratificadas pelas Assembléias Legislativas Estaduais. Assim já
acontece nos Estados Unidos da América. O procedimento confere maior
solidez ao texto constitucional, assegura maior legitimação das emendas
e é um poderoso instrumento de valorização do pacto federativo. Os par-
lamentos estaduais, convocados dessa forma ao debate do projeto nacio-
nal, terão a oportunidade de transcender as questões regionais para refor-
çar seu compromisso com o Projeto Brasil.

O Sr. Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, Dr.
Luiz Carlos Bresser Pereira, aceitou gentilmente o convite para estar hoje
conosco. A ele cabe articular um dos aspectos mais complexos da revi-
são constitucional.

Promover a reforma do Estado brasileiro é empresa que exige, aci-
ma de tudo, a capacidade de pôr-se em sintonia com a vontade nacional.
A história, conselheira e mestra, tem sido pródiga ao mostrar-nos as tristes
conseqüências do divórcio entre o Estado e a Nação. Um povo não é
como o barro que se molda ao alvedrio do oleiro: um povo tem alma e
rosto, tem querer, tem tradições, amores e ódio. Um povo tem até
idiossincrasias que é preciso respeitar. Daí a delicadeza do trabalho de
quem pretenda reformar o Estado. Não poderá ele conduzir-se só pela
opinião de uns, ainda que sejam os mais capazes; não poderá deixar-se
seduzir por teorias, ainda que racionais e consistentes.

A tarefa requer, além da inteligência, a sensibilidade; além das con-
vicções, uma disposição quase infinita ao diálogo; além do saber técnico,
a rara virtude da paciência. Reformar o Estado requer simpatia, no senti-
do etimológico do sentir com o outro.

Temos a certeza de que o Dr. Luiz Carlos Bresser Pereira, homem
de esmerada formação acadêmica e de rica experiência, logrará êxito
na missão que lhe foi confiada.

No que depender de Minas, estaremos sempre prontos a colaborar
como interlocutores destacados no grande debate nacional, que deverá
fazer da revisão uma oportunidade ímpar de aperfeiçoamento do Estado,
de forma que a democracia se torne realidade bem concreta, experi-
mentada pelos cidadãos no seu dia-a-dia.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
na aula inaugural no Campus da

Universidade do Estado de Minas Gerais
em Divinópolis/

em 27/3/95.

A Universidade e o Desenvolvimento Regional

1. A questão do desenvolvimento regional
"Minas são muitas": já se tornou quase um lugar-comum a citação

da frase de Guimarães Rosa para caracterizar a diversidade de nosso
Estado. Essa condição plural intuída pela sensibilidade do escritor e con-
firmada pela investigação do cientista é, ao mesmo tempo, nosso céu e
nosso inferno.

De um lado, constatamos que o território mineiro é palco de imen-
sas disparidades regionais. Nele, áreas prósperas, com padrões
socioeconômicos de Primeiro Mundo, convivem, lado a lado, com bolsões
de pobreza cuja situação se equipara à dos países mais pobres da Terra.

Por outro lado, as múltiplas Minas são responsáveis pela riqueza
cultural deste pedaço do Brasil. Os mineiros são gente de muitos talentos,
de filosofia vária, de criatividade à flor da pele. Essas qualidades, num
tempo de mudanças rápidas e concorrência feroz, são verdadeiro tesou-
ro. Por isso, se nos perguntarem qual a nossa maior riqueza, respondere-

37



____________ ~ ~====----39--

mos, sem titubear, que não é o ouro nem o diamante, nem a prata nem o
ferro, mas é esse povo que não conhece desânimo nem obstáculos.

O grande desafio de nossos governantes tem sido, sem dúvida,
potencializar ao máximo os benefícios da diversidade e reduzir, ao mes-
mo tempo, o ônus gravoso das disparidades regionais.

Existem, em nosso território, áreas que ainda padecem os sintomas
do subdesenvolvimento e que, portanto, demandam grande atenção do
poder público, inclusive para suprir carências infra-estruturais. O risco,
então, a se evitar, é o do paternalismo e o do c1ientelismo político.

Outras porções de Minas encontraram o caminho do crescimento
socioeconômico. Nem por isso dispensam a ação do Governo como
fomentador do progresso e criador das condições de um desenvolvimen-
to equilibrado e justo.

Sem desmerecer tentativas passadas, somos obrigados a reconhe-
cer que nosso Estado necessita urgentemente de uma política ousada de
desenvolvimento regional que contemple as necessidades das diversas
regiões, respeitando as particularidades de cada uma, promovendo suas
populações ao pleno exercício da cidadania, multiplicando os canais de
participação da sociedade no processo decisório.

Regionalizar significa democratizar decisões, facultando o acesso
d~. parc~las cada vez maiores do povo aos benefícios do progresso. Sig-
nifica amda levar em consideração os anseios populares e respeitar a
sabedoria adquirida pelas pessoas na luta do dia-a-dia. É preciso acredi-
tar sinceramente que, a despeito da competência de técnicos e de
planejadores, nada substitui o conhecimento daqueles que vivem con-
cretamente os problemas de seu município e de sua região.

2. A Assembléia e a regionalização do desenvolvimento
A Assembléia Legislativa tem, nos últimos tempos, aprofundado sua

consciência dessas realidades. Em conseqüência, vem desenvolvendo
~m esforço sistemático para fazer-se cada vez mais presente no interior.
E_verdade _que os parlamentares, há muito tempo, têm a maior preocupa-
çao em nao perder o contato com suas bases eleitorais e fazem visitas
con.stan.tes aos municípios mineiros. A grande novidade é que, agora, o
Legislativo, enquanto instituição, quer tornar mais intensa sua presença
em todo nosso território.

Nesse sentido, gostaríamos de destacar duas iniciativas tomadas
sob a égide dessa inspiração.

Há alguns anos, a Casa decidiu colocar a tecnologia de ponta do
setor da informática a serviço da causa da interiorização. Investiu então

38

no programa Assembléia on Une, que previa a implantação de um termi-
nal de computador em cada cidade-pólo do Estado. O programa evoluiu
para o atual Centro de Atendimento ao Cidadão. Hoje, diversos municípi-
os e instituições têm acesso direto a nossos bancos de dados e podem
acompanhar, passo a passo, a tramitação dos projetos e as atividades dos
parlamentares. Um tal acompanhamento deixou então de ser privilégio
exclusivo dos moradores da Capital para estender-se a todos os nossos
coestaduanos.

Uma outra iniciativa são as audiências públicas regionais. Em 1993,
Divinópolis foi sede de uma delas. Estávamos, então, realizando a pri-
meira série desses encontros, uma experiência pioneira, na qual o
Legislativo Estadual depositava muitas esperanças.

O principal objetivo das audiências públicas é possibilitar uma par-
ticipação mais ativa das comunidades regionais na elaboração do orça-
mento do Estado. Por meio delas, pretende-se democratizar o processo
decisório, permitindo-se que a voz das lideranças locais se faça presente
na formulação dos planos estaduais.

Trata-se, portanto, de uma proposta de regionalização do desen-
volvimento, de tal forma que as muitas Minas de que falava Guimarães
Rosa possam interagir de modo harmônico num único esforço de progres-
so, atendidas as particularidades de cada uma delas.

Em 1994, atendendo a sugestões das pessoas que participaram das
audiências públicas em 1993, reformulamos a dinâmica desses encon-
tros, tornando-os mais orgânicos e produtivos. No ano passado, estive-
mos em 11 cidades-pólos, onde foram eleitas, democraticamente, pelo
voto, as 15 prioridades regionais que deveriam constar na lei orçamentá-
ria. Ao enviar o projeto do orçamento à Assembléia Legislativa, o Execu-
tivo contemplou a maior parte das propostas prioritárias escolhidas nas
audiências públicas. Confirmavam-se nossas esperanças.

Com o fito de provocar o maior envolvimento dos Poderes Executi-
vo e Judiciário e dos poderes públicos municipais na realização das audi-
ências públicas regionais, foi promulgada, no final de 1994, uma emenda
à Constituição Estadual. Entre outras coisas, a emenda prevê que os mu-
nicípios devem também realizar, até o dia 30 de abril próximo, as audiên-
cias públicas municipais, das quais sairão cinco propostas que serão le-
vadas aos encontros regionais.

Ano após ano, a Assembléia de Minas vem aperfeiçoando o mode-
lo desses eventos, para torná-los instrumentos cada vez mais eficazes de
promoção do desenvolvimento regional.
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Examinando o Relatório das Audiências Públicas Regionais de 1994,
verificamos que, em todas as regiões do Estado, a universidade foi objeto
de proposta prioritária. Em quatro delas, unidades da universidade esta-
dual foram apontadas como primeira prioridade. Em outras quatro, figura-
ram entre a segunda e a quarta prioridades.

Como um dado interessante, verificamos que o Centro-Oeste mi-
neiro reivindicou a criação de cursos superiores ligados ao turismo, à
hotelaria e à piscicultura, o que demonstra amadurecimento de uma cons-
ciência das vocações econômicas regionais.

3. A universidade e o desenvolvimento regional
Basta uma análise superficial para mostrar-nos que a educação é

condição necessária para o desenvolvimento. A simples enumeração das
grandes potências políticas e econômicas deste final de século será sufi-
ciente para ressaltar o fato: somente lograram bons índices de crescimen-
to as nações que realizaram grandes investimentos no setor educacional.

Educar é o verbo que tem que ser diuturnamente conjugado pelo
país que quiser vencer a dependência cultural e tecnológica.

Nem, por isso se deve pensar que a escola seja remédio para todos
os males. E uma ilusão já superada pensar que ela, por si só, tenha o
condão de romper as amarras do subdesenvolvimento. Antes de tudo, é
preciso definir que tipo de educação queremos: modelos estrangeiros,
que só farão acentuar nossa condição de colonizados, ou uma política
educac,ional própria, adequada a nossa situação de país emergente?

E nesse contexto que devemos entender a importância e a novida-
de da Universidade do Estado de Minas Gerais.

As instituições federais de ensino superior instaladas em nosso ter-
ritório trabalham a partir de um projeto nacional. Não contemplam de
forma direta os problemas específicos e peculiares de cada região. Dei-
xam, portanto, uma lacuna importante na educação de terceiro grau, um
espaço a ser preenchido por escolas comprometidas visceralmente com
as realidades locais.

Se um tratamento adequado da educação é pré-requisito para que
uma nação se projete política e economicamente, é também condição
indispensável ao desenvolvimento regional.

Há muito que Minas se ressente de uma estrutura universitária mais
voltada para as demandas diversificadas que ocorrem em cada ponto de
nosso vasto território. Precisávamos de uma instituição que tivesse como
filosofia de trabalho a parceria com as comunidades em que se localizas-
sem suas unidades.
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A Universidade do Estado de Minas Gerais veio para colocar ter-
mo e essa carência que, por um lapso excessivamente longo de tempo,
abortou a concretização das mais ricas possibilidades desta terra.

O constituinte mineiro, quando criou a UEMG, pensou, certamen-
te, numa instituição comprometida com as vocações regionais. Ao inse-
rir, no texto constitucional, o art. 199, além dos arts. 81 e 82 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, o legislador traçou já as diretri-
zes de um centro de saber capaz de estimular a pesquisa e a extensão
universitária voltadas prioritariamente para os interesses das comunida-
des várias que se espalham pelo chão das Gerais.

Nossa universidade nasceu sob a égide do compromisso de atuar
junto com as populações locais, em busca de novas oportunidades de
desenvolvimento que possam tornar-se efetivas pelo aproveitamento ple-
no das vastas potencialidades da terra e da gente mineira.

Apenas para exemplificar, um dos mais graves problemas do interi-
or do Estado é o êxodo de talentos. Os jovens, em busca de ensino de
qualidade, migram para Belo Horizonte ou para outros grandes centros
como São Paulo e Rio de Janeiro. Uma vez formados, cortados os laços
com a terra natal, sentem-se desmotivados a voltar. Deixam assim seus
rincões à míngua de mão-de-obra qualificada, imprescindível para qual-
quer projeto de desenvolvimento. Na medida em que a UEMG
implementar seus planos de provocar uma revolução qualitativa na edu-
cação superior em Minas, a evasão de talentos será estancada. O bom
profissional formado no interior ali criará raízes.

Nossa universidade terá também uma influência decisiva na
melhoria do ensino de primeiro e segundo graus. Na medida em que ofe-
recer cursos de reciclagem e de especialização bem próximos do local
onde o professor exerce seu trabalho, será um poderoso estímulo ao aper-
feiçoamento do pessoal docente. Em conseqüência, teremos profissionais
mais capacitados, aptos a desenvolver uma prática pedagógica criativa
e renovadora.

E, por falar em renovação, muitos erros já se cometeram neste País
pela insistência em manter as instituições acadêmicas apartadas da vida
econômica, pretenso centro de um saber puro e descomprometido. A
UEMG surge com a missão de estabelecer um fecundo diálogo entre o
meio universitário e o meio empresarial. Dessa forma, a empresa recebe-
rá da investigação científica os instrumentos para modernizar suas ações,
ao mesmo tempo em que a universidade, ancorando-se firmemente nas
demandas concretas das forças produtivas, terá condições de formar pro-
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fissionais adequados às exigências de um projeto realista de crescimento
regional.

Como centro de pesquisa da realidade regional, instalado no cora-
ção de cada região mineira, a Universidade do Estado de Minas Gerais
irá acumulando um saber prático-teórico das condições de vida de nossa
gente, que fará da instituição um colaborador necessário para a elabora-
ção dos planos de desenvolvimento.

Nesse sentido, estamos propondo, desde já, um intenso diálogo en-
tre a UEMG e a Assembléia Legislativa, para que a soma do conheci-
mento obtido por uma e por outra nos dê condições de formular políticas
públicas cada vez mais realistas, sintonizadas com os anseios de nosso
povo.

Caros estudantes e professores, ao iniciar mais um período letivo,
façam-no com a consciência de que vocês são participantes de uma das
mais ousadas e inovadoras iniciativas educacionais empreendidas em
território mineiro.

A Universidade do Estado de Minas Gerais, nascida da clarividên-
cia do constituinte e tornada realidade graças ao espírito público de Hé-
Iio Garcia, encontrou, no Governador Eduardo Azeredo, um entusiasta.
Temos certeza de que ele tudo fará para implantá-Ia na plenitude do pro-
jeto original.

Durante seus primeiros momentos de vida, a UEMG tem contado
com o trabalho incansável deste grande educador, homem de muitos ta-
lentos e virtudes, Prof. Aluísio Pimenta. Junto com ele, uma equipe que
reúne a elite do magistério superior em nosso Estado dá-nos a certeza do
êxito da instituição.

Por isso, eu os felicito e lhes desejo um ano produtivo, pleno de
sucesso e rea Iizações.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
no encontro de Presidentes

de Assembléias Legislativas do Brasil,
em 30/3/95.

Este encontro de Presidentes de Assembléias Legislativas do Brasil,
que temos a grata honra de acolher hoje em Belo Horizonte, amplia e
aprofunda questões e assuntos tratados em reuniões anteriores, a primei-
ra realizada em Goiânia, e a segunda, no Rio de Janeiro.

Coincide este encontro com um momento de graves e necessárias
definições do futuro político-institucional do País, no quadro das reformas
constitucionais e na reafirmação do projeto de estabilização da econo-
mia, assuntos que, sem dúvida, estarão na pauta de nosso encontro com o
Governador Eduardo Azeredo, dentro de poucas horas, no Palácio da
Liberdade.

Neste encontro de Presidentes, a questão central que nos desafia
está relacionada, precisamente, com o ajuste do perfi I das Casas
Legislativas Estaduais ao novo momento político e institucional que vive
e viverá o País.

No terreno concreto, essa questão apresenta uma agenda de prio-
ridades, sob a forma de indagações: quais são as medidas e providências
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a serem adotadas em cada unidade da Federação para que seja construído,
em parceria com a sociedade, o conceito de um novo Legislativo? Quais
são as principais cobranças que a sociedade faz à atividade parlamentar
e que respostas precisam e devem ser dadas? Que aperfeiçoamentos ime-
diatos podem ser adotados pelas Assembléias Legislativas no desempe-
nho de suas atividades político-parlamentares, e, ainda, que correções
precisam ser introduzidas nos serviços de apoio às nossas atividades-fins?

Os encontros de Goiás e do Rio nos forneceram a pauta mínima
dos temas que aqui estaremos discutindo e debatendo, bem como sobre
as questões e os assuntos que poderão ser encaminhados e submetidos ao
exame e à deliberação deste Colégio de Presidentes.

Lançar um olhar crítico para dentro de nossas instituições constitui,
sem dúvida, providência preliminar e vital para que, na relação de causa
e efeito, também vá se modificando o olhar que, de fora, é lançado sobre
as nossas instituições. A visão externa dos Legislativos Estaduais, muitas
vezes reproduzindo a visão geral que se tem do trabalho parlamentar em
nosso País, tem sido, em via de regra, severa e implacável em sua avali-
ação crítica.

Permitam-nos dizer-lhes que temos vivido em Minas Gerais, ainda
que se promovam ruídos de comunicação em casos episódicos, uma ex-
periência desafiadora, inovadora e já rica de resultados no que concerne
ao estabelecimento de novas relações entre o Legislativo e a sociedade.

Um programa estratégico de comunicação e de interação política
com os diversos setores sociais, criando projetos e atividades em parce-
ria com os mais diferentes segmentos da sociedade, vem resultando em
avanços objetivos e concretos.

Confirmamos, mais uma vez, que o melhor "marketing" - senão o
único válido, eficaz e duradouro - é o aperfeiçoamento e a qualidade do
produto. Em nosso caso, o reconhecimento - para nós tão honroso quanto
gratificante - ao trabalho que estamos realizando e que vem tendo se-
qüência nas gestões de sucessivas Mesas da Assembléia traduziu-se no
"Prêmio Opinião Pública de 7994/1, concedido em nível nacional, que
nossa Casa recebeu em São Paulo, no ano passado.

Evidentemente, nossas iniciativas encontram similares em outras
Casas Legislativas do País. Por que, então, persiste ainda um indisfarçável
clima de mal-estar ou de desencontro entre a ação parlamentar e o juízo
dominante na opinião pública, exposto freqüentemente pela mídia?

Pensamos, sinceramente, que a reversão desse processo, que a via
de encontro, de aproximação, de uma nova aliança entre política e cida-
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dania - expressões Slnonlmas de uma mesma ação coletiva - possui,
necessariamente, mão dupla, dependendo muito, na conjuntura atual, de
uma decidida e vigorosa ação do próprio Poder Legislativo para a desobstrução
de seu fluxo.

Para tanto, pouco vale a política das boas intenções e, menos ain-
da, o recurso da retórica vazia, da meia verdade, do contorno, da nega-
ção. Ainda mais perversa e estéril seria a passividade da "política do
avestruz", "deixando tudo como está para ver como é que fica". Mais
grave seria permanecer indiferente ao clamor das ruas, que pede, recla-
ma e exige uma nova postura dos agentes políticos diante da imensa e
sofrida população de nosso País.

Por isso mesmo, temos, para exame, propostas de ação - diretas e
imediatas. A hora já não admite a postergação, o adiamento. A valoriza-
ção e a afirmação da instituição legislativa perante a sociedade defini-
rão, em seu tempo, o próprio curso e os rumos do processo democrático
em nosso País.

Srs. Presidentes, senhoras, senhores, é tremenda a responsabilida-
de que estamos assumindo de buscar resgatar o exercício político-parla-
mentar da encruzilhada, do desvio ou do impasse para torná-lo - como
de fato o é - caminho da democracia e opção civilizada para a supera-
ção de conflitos e o encaminhamento de soluções, sejam de natureza
social, econômica ou política.

Por isso, ao saudarmos e darmos as boas-vindas aos dirigentes de
Assembléias Legislativas do Brasil, queremos registrar e reconhecer a
coragem e a decisão que animam a cada um, moços e veteranos, na
defesa e na promoção de uma nova prática política e parlamentar.

Minas Gerais, cultivando sempre a tradição libertária do Tiradentes,
sente-se a gosto quando recebe irmãos brasileiros dispostos a travarem o
bom combate, na abertura de fronteiras para um novo tempo - e nele
criando espaços para o surgimento de um novo Legislativo.

Vamos aos trabalhos deste encontro com a confiança, o entusias-
mo e a certeza de que esta é uma luta que vale a pena enfrentar e vencer,
porque é travada em favor da democracia, em respeito à cidadania e em
benefício do Brasil! Muito obrigado!
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na solenidade em homenagem
ao ex-Deputado José Laviola,

em 19/4/95.

o Brasil é, hoje, um país em reformas. A que se encontra em maior
evidência, obviamente, é a da Constituição de 1988. Em seu bojo, ou
paralelamente aos temas nela inscritos, pregam-se mudanças radicais na
economia, nas relações do Estado com a sociedade, nas atribuições dos
poderes públicos e nas vinculações entre eles.

Não poderiam faltar, nesse contexto de exercício crítico das políti-
cas econômicas e sociais e das próprias instituições encarregadas de sua
elaboração, execução e fiscalização, cobranças específicas em relação
ao Poder Legislativo.

Os parlamentos brasileiros, em todos os níveis de representação,
sofrem uma espécie de "marcação cerrada" por parte da população e da
mídia. Colocando de lado as denúncias infundadas, as interpretações pu-
ramente maliciosas, as investidas baseadas apenas no propósito de dene-
grir, é bom e necessário que essa vigilância aconteça. Ela é um fator
integrante do jogo democrático e convém, para o bem coletivo, que seja
exercida em todas as instâncias e em todos os Poderes.

47
•



-----------------u----------

Circunstâncias peculiares concorrem para que os Legislativos se
vejam mais expostos perante a sociedade. Em primeiro lugar, eles consti-
tuem um espaço por natureza aberto aos embates, às divergências ideo-
lógicas e à participação dos cidadãos. Por outro lado, só recentemente,
com a Carta Magna de 1988, eles recuperaram prerrogativas fundamen-
tais a suas funções, manietadas que estavam, por muito tempo, pelo regi-
me de exceção.

Movidos pela necessidade de adaptar-se a novas realidades e a novos
tempos, os parlamentos buscam reestruturar-se para responder às crescentes
demandas da população, sintonizados com os parâmetros que se vão estabe-
lecendo para o desenvolvimento nacional, em seu sentido amplo.

A Assembléia de Minas, particularmente, tem dado mostras con-
cretas de que está percorrendo com êxito esse caminho. Seus princípios
de transparência, de eficiência institucional e de parceria com a socieda-
de na discussão dos projetos de interesse do Estado têm surtido efeitos
que nos animam a prosseguir firmes na direção traçada.

Como exemplos dos avanços do nosso Legislativo, podemos citar
sua modernização administrativa; o aprimoramento de seu quadro funci-
onai; a realização de fóruns técnicos e seminários abertos à sociedade
civil, dos quais já resultaram sete leis regulamentando as atividades de
importantes setores da vida mineira; e as audiências públicas regionais,
uma iniciativa desta Casa, agora ampliada com a participação dos outros
dois Poderes, que inaugurou uma avançada e democrática concepção
de planejamento estadual.

Um parlamento forte, porém, não se faz apenas com bons projetos
e princípios filosóficos. Ele se constrói e se solidifica, essencialmente,
com a qualidade das pessoas que o compõem, cumprindo um mandato
de representação popular.

Em Minas, conhecida por sua sólida formação política, é tradição
que os Deputados se empenhem intensamente em sua missão pública,
indo às últimas conseqüências no compromisso de trabalhar pelo desen-
volvimento do Estado e pelo cidadão que lhes deu seu voto de confiança.

O Deputado José Laviola, a quem prestamos justíssima homenagem
nesta solenidade, é um exemplo legítimo desse político mineiro a que acaba-
mos de nos referir. Um homem que dedicou grande parte de sua vida - cor-
respondente a nada menos que seis legislaturas consecutivas - à causa pú-
blica, como ativo e incansável membro desta Assembléia.

Esse fato é digno de registro histórico, sob dois aspectos. Primeira-
mente, pela folha de serviços prestados à Casa, aliando o tratamento aten-
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cioso a seus eleitores ao trabalho específico em diversas comlssoes
temáticas. Em segundo lugar, pela constatação de que um tempo tão
extenso de permanência no Legislativo constitui verdadeiro fenôme-
no eleitoral.

Sabemos como é difícil conquistar uma vaga no parlamento minei-
ro, diante da acirrada disputa pela preferência do eleitor, numa socieda-
de múltipla, em sua composição ideológica e socioeconômica, e cada
vez mais exigente em relação ao comportamento da classe política. E
José Laviola Matos, em seguidos pleitos, figurou no topo da lista dos
vitoriosos.

Essa consagração, sabem os que militam na vida pública, não é
gratuita. Ela está intimamente associada a uma relação de confiança,
fruto de muitos anos de dedicação e eficiência na tarefa de fazer prevale-
cerem os interesses maiores do Estado.

Quem o acompanhou de perto, em seus últimos anos de atuação
nesta Casa, poderia supor, se não o conhecesse, que estivesse diante de
um entusiasmado parlamentar de primeiro mandato. Sua energia é
contagiante. Não há quem, à sua volta, fique imune a seu estilo dinâmico
de ser e de fazer.

Impregnando à sua conduta um jeito alegre e espontâneo de se
comunicar, uma disponibilidade a toda prova em atender aos que o pro-
curam, a generosidade de sua alma e a fidelidade a seus princípios mo-
rais, José Laviola tornou-se sinônimo, para as regiões mais pobres do Es-
tado, de reconhecimento de suas carências, de defesa de seus anseios,
de empenho por melhores condições de vida.

Caro Deputado José Laviola, saiba V. Exa. que está deixando entre
nós um exemplo de luta, de dignidade e de confiança nas potencialidades
de Minas e de sua gente. Somos eternamente gratos por tudo o que fez
por esta Assembléia. Ela estará sempre de braços abertos para recebê-lo
de volta.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na assinatura de convênio

com as associações microrregionais
para acesso aos bancos de dados

disponíveis no Legislativo mineiro,
em 20/4/95.

o Legislativo mineiro está plenamente consciente da importância
das associações microrregionais de municípios como instituições de apoio
ao desenvolvimento das comunidades locais, de coordenação dos esfor-
ços de cada cidade da microrregião e de mobilização em torno da busca
de soluções para as necessidades comuns.

Por isso mesmo, acompanha com grande interesse a evolução do
associativismo em nosso Estado, acreditando nessa evolução como um
poderoso instrumento para superar desafios num tempo de recursos es-
cassos, que exige planejamento e racionalização das ações.

Este é um momento histórico para o parlamento de Minas. Nos úl-
timos anos, vimos investindo na parceria com a sociedade, na certeza de
que aí está o caminho para uma nova prática parlamentar. Iniciativas,
como seminários e fóruns de debates, realizadas em intensa colaboração
com entidades representativas dos mais diversos segmentos da popula-
ção constituem passos dados nesse sentido. As audiências públicas regi-
onais, que, desde 1993, têm obtido um sucesso crescente, foram também
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inspiradas pela necessidade de se estreitarem os vínculos entre o
Legislativo e o povo.

Mais que nunca, é verdadeiro, para os nossos dias, dizer que infor-
mação é poder. Democratizar o acesso a ela significa devolver o poder a
quem é a fonte e o fundamento de sua legitimidade: o povo. Por essa
razão, vimos desenvolvendo um projeto com o objetivo de abrir os ban-
cos de dados disponíveis na Assembléia Legislativa ao uso da comunida-
de. Iniciado com o nome de "Assembléia on Line", ele ganhou dimensões
mais amplas e hoje, com a denominação de Centro de Atendimento ao
Cidadão, vem interiorizando o acesso a informações institucionais só pos-
sível, num passado recente, aos habitantes da Capital. Acreditamos assim
estar possibilitando aos mineiros de todas as regiões do Estado o acompa-
nhamento mais direto das ações parlamentares e a obtenção de uma gama
de conhecimentos que abrirão a nossos coestaduanos as portas de um
exercício mais pleno e intenso da cidadania.

Em seu esforço para estabelecer uma parceria fecunda com a soci-
edade, o parlamento de Minas identificou interlocutores privilegiados pela
liderança que exercem em seus respectivos meios. Entre eles, estão, sem
dúvida, as associações microrregionais, que, pelo trabalho que vêm rea-
lizando, se colocam em condições de ser destacadas parceiras na em-
presa de promover um desenvolvimento mais justo e humano em nossa
terra. Daí o motivo de chamarmos a assinatura do presente convênio de
um momento histórico. O dia de hoje marca o aprofundamento de uma
aliança que promete numerosos e excelentes resultados em benefício da
gente mineira.

Ao ceder, em comodato, modernos recursos de informática que tor-
narão possível a comunicação e a troca de dados entre as associações e
o Poder Legislativo, temos a certeza de que estaremos promovendo não
só a divulgação da atividade parlamentar e a valorização da representa-
ção popular, mas também o estreitamento das relações entre a Assem-
bléia e as comunidades do interior de Minas Gerais.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na solenidade comemorativa
da Semana da Inconfidência,

em 27/4/95.

O brado de liberdade que, há mais de dois séculos, ecoou através
das montanhas de Minas não foi o primeiro impulso de rebeldia em face
da opressão estrangeira; a revolta contra a cobrança do quinto, em Sabará,
no ano de 1714, já mostra de modo inequívoco o inconformismo do nosso
povo com as decisões emanadas da metrópole; também em Vila Rica, à
época de Felipe dos Santos, na Comarca do Rio das Velhas e em muitas
outras localidades mineiras, desde o início do século XVIII, os atos atribu-
ídos à Coroa Portuguesa foram respondidos com altivez e desassombro.

Mas o movimento que, em 1789, eclodiu na antiga Capital de Mi-
nas diferia significativamente dos que o antecederam. A firme tomada de
posição contra a cobrança extorsiva de impostos, contra a privação da
liberdade e contra a violência indiscriminada do estrangeiro, presente
nos levantes anteriores, ganhava, desta vez, um alento renovado.

Uma circunstância especial da história havia reunido, em torno do
mesmo ideal, homens da têmpera de Joaquim José da Silva Xavier, o
Tiradentes, José Álvares Maciel, Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio
Gonzaga, Coronel Francisco Paula Freire e tantos outros.
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Para eles, a conquista da liberdade era condição indispensável para
assentar os fundamentos da Pátria, em termos compatíveis com as exi-
gências da dignidade humana. A proclamação da República, sustentácu-
lo político de uma nação autônoma, tornava-se, assim, o ponto central do
ideá rio dos inconfidentes.

Tão poderosa era essa idéia que, mesmo tendo sido descoberta a
conjuração, à qual se seguiu a prisão, o degredo e o suplício imposto aos
seus principais líderes, o culto aos valores da democracia permaneceu
como uma arraigada tradição mineira.

As comemorações da Semana da Inconfidência, inscritas perene-
mente no calendário cívico do País, são o penhor desse apreço à liberda-
de, magnificamente retratado na chegada do fogo simbólico a este Palá-
cio - casa dos representantes do povo mineiro.

No fogo simbólico vislumbra-se a chama sagrada e eterna da liber-
dade, conquista maior da nossa gente.

Os homens de Minas se voltam, neste momento, para o passado,
buscando inspiração para compreender e enfrentar os desafios da pre-
sente conjuntura. A grande exigência do nosso tempo é construir um país
justo e desenvolvido, capaz de assumir plenamente o seu papel no con-
certo das nações.

A consolidação da democracia, o combate à inflação, a correção
das desigualdades regionais e sociais e a distribuição mais equânime da
renda nacional estão entre os grandes desafios desta quadra. Para enfrentá-
los com êxito, é preciso realizar reformas corajosas, em sintonia com a
vontade popular.

Neste momento decisivo para a vida brasileira, Minas tem que se
fazer presente nos conselhos mais altos do Estado. Foi assim nas lutas
pela independência; foi assim na aurora da República, na Constituinte de
1946 e nos acontecimentos que marcaram a segunda metade deste século.

E assim haverá de ser agora. Nossos homens públicos saberão dar
oportuna contribuição para que as mudanças na Constituição sejam fei-
tas com critério e sem atropelos, sintonizadas com as expectativas da
gente brasileira.

Ao recebermos, no Palácio da Inconfidência, o fogo simbólico que
relembra a luta de Tiradentes e de outros vultos mineiros, queremos reve-
renciar a memória desses heróis e renovar o compromisso desta terra
com os ideais peregrinos dos nossos antepassados.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, na abertura
das Audiências Públicas Regionais

de 7995.

A cidade de Sete Lagoas dá lugar, neste momento, à primeira das
audiências públicas regionais de 1995. Neste evento, a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais e os Poderes Executivo e Judiciário realizam,
juntamente com o Tribunal de Contas e a participação de representantes
dos municípios, a mais avançada experiência democrática de que se tem
notícia no Brasil da atualidade, em nível estadual.

O exercício de cidadania que realizamos aqui tem sua importância
ampliada pela decisiva situação que vive o País no plano nacional. Com o
respaldo do voto popular e alicerçado em medidas de estabilização econô-
mica, o Governo Federal empenha-se na reforma constitucional.

É indispensável o apoio da sociedade a medidas que possam, de
fato, promover o avanço do País rumo a nova posição no cenário interna-
cional. E esse avanço ocorrerá a partir de novo formato de exercício do
poder estatal e da abordagem racional dos aspectos sociais, políticos e
econômicos de nosso desenvolvimento.

No processo de transformação nacional, Minas tem certamente
papel de destaque. Sob a liderança de nosso dinâmico Governador Eduardo
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Azeredo, já se fazem notar os sinais do salto econômico e político que
nosso Estado está empreendendo. As bases dessa caminhada de sucesso
foram lançadas já no Governo anterior, com o saneamento das contas do
Estado e a recuperação da estrutura de prestação de serviços públ icos.

Nesse aspecto, é de se notar o importante papel de nosso Vice-
Governador, Dr. Walfrido dos Mares Guia, homem de planejamento, cuja
atuação introduz, nas estruturas do poder estadual, os elementos que per-
mitirão ao Estado operar nos moldes avançados que a atualidade exige.

A esse esforço junta-se também o Poder Judiciário, que, sob direção
dinâmica e aberta, ousa enfrentar o desafio de modernização da prestação
jurisdicional e se faz presente na construção de uma nova Minas Gerais.

É esse o contexto que dá sentido às audiências públicas regionais,
que hoje despertam a consciência cívica de Minas, com repercussões
muito além destas montanhas, para um novo modelo de planejamento
participativo e de gestão administrativa do Estado. Por meio delas, con-
vocamos a sociedade a participar da elaboração do orçamento estadual
e da formulação de políticas públicas para Minas. É o planejamento do
Estado sendo elaborado a partir do cidadão e com a participação integra-
da dos três Poderes.

Estamos convencidos de que um governo que pretenda agir forte-
mente ancorado na realidade deve saber contar com a vivência daque-
les que enfrentam, no dia-a-dia, os problemas de sua região. Os recursos,
como todos sabem, são escassos, e ninguém melhor que o povo da região
para conhecer as suas necessidades.

A experiência da Assembléia de Minas na realização de audiênci-
as públicas regionais, nos dois anos anteriores, levou-nos a aperfeiçoar o
modelo para este ano. Agora, todos os municípios foram chamados a rea-
lizar, previamente, audiências municipais. Assim, foi fortalecida a parti-
cipação das comunidades locais na definição das prioridades de cada
região.

No novo modelo das audiências, os três Poderes do Estado se
unem aos municípios, num esforço coletivo, pelo desenvolvimento re-
gional e estadual. A intensa movimentação dos municípios em torno
desse projeto e sua participação ativa demonstraram que escolhemos
o caminho acertado.

Vivemos, com esse evento, o amadurecimento da experiência de-
mocrática. Estamos deixando para trás o diálogo de surdos em nosso País,
em que a população, carente de tudo, tudo reivindicava. E o Governo,
carente de recursos e de prioridades, pouco realizava.
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Para obter o maior dividendo social dos recursos de que dispomos,
inauguramos, em nosso Estado, a era da co-responsabilidade na gestão
da coisa pública. Um povo consciente, diante da escassez de recursos,
sabe estabelecer prioridades. E um governo responsável saberá, certa-
mente, executá-Ias.

Na pessoa do Prefeito, Múcio José Reis, e do Presidente da Câmara
Municipal, Fábio Cabral, queremos agradecer à comunidade de Sete La-
goas, que é também terra de nosso querido Governador, pela receptividade
e animadora acolhida. Agradecemos aos Prefeitos e Câmaras Municipais
por todo o apoio dado a esta iniciativa. Reservamos também uma palavra
especial de reconhecimento às associações microrregionais e às associ-
ações de Vereadores. Agradecemos, enfim, a todos os que aqui compare-
cem e que acreditam nas possibilidades da democracia.

O sucesso deste encontro nos dá a certeza de que a jornada de
audiências públicas que se inicia trará ótimos resultados.

A partir do trabalho de todos, dos Poderes do Estado, dos municípi-
os e da sociedade organizada, estamos construindo uma nova e promis-
sora realidade para nosso Estado.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na abertura do encontro

sobre a reforma da Constituição,
em 79/5/95.

Mais que um anseio dos 34 milhões e meio de brasileiros que, no
último pleito, votaram pela governabilidade deste País, mais que uma
necessidade urgente e inadiável, a reforma constitucional é, no presente,
um fato irreversível. Essa real idade pode ser sentida no renovado vigor
com que o Congresso se aplica em dar à Nação brasileira uma constitui-
ção capaz de alavancar-nos rumo a horizontes de estabilidade e desen-
volvimento sustentáveis. Pode ser sentida ainda no apoio da grande mai-
oria da população a esse projeto, cuja execução é premissa básica para
uma moeda estável e para uma melhoria consistente no padrão de vida
de nosso povo.

Os ideais de liberdade germinaram primeiro no coração da gente
da montanha. A sabedoria e o realismo do mineiro foram decisivos na
definição dos caminhos da redemocratização do País. Agora, quando se
trata de dar ao Brasi I as condições para exorcizar os fantasmas da infla-
ção e do subdesenvolvimento, condições para inserir-nos, de forma defi-
nitiva, no rol das economias modernas, Minas se faz, mais uma vez, pre-
sente com sua participação e seu apoio.
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Siml Não faltará o apoio político desta terra ao Presidente da Repú-
blica, um Presidente que tem dado reiteradas provas de fidelidade aos
ideais democráticos que sempre o inspiraram, um Presidente que, no pro-
cesso das reformas, vem mostrando uma abertura incondicional ao deba-
te, uma capacidade quase infinita de ouvir e ponderar, uma louvável ati-
tude de valorização da representação parlamentar e de diálogo com o
Legislativo. Na certeza de que tudo se fará sob a égide dos interesses
nacionais e dentro do respeito aos valores fundamentais da democracia,
à ordem vigente, aos direitos adquiridos e às situações jurídicas consoli-
dadas, a comunidade mineira coloca-se decididamente a favor das mu-
danças.

Esta Casa elegeu a parceria com a sociedade como princípio
inspirador de suas ações. Em coerência com esse pensamento, acredita
que a reforma constitucional deve ser feita com a mais ampla participa-
ção popular. Muito mais que grupos e corporações, o povo sabe o que
deve ser alterado, compreende a necessidade das alterações, tem pro-
postas e contribuições positivas a oferecer ao processo. Daí a conveniên-
cia de se ampliarem os canais de comunicação com todos os segmentos
sociais. Só assim poderá manifestar-se livremente o sentimento nacio-
nal, que aspira, neste momento, ao realismo, à verdade e à responsa-
bilidade.

Esse é o espírito desta reunião. Ao virem ao encontro das entidades
da sociedade civil, a bancada mineira no Senado e na Câmara e os Pre-
sidentes dessas Casas Legislativas dão o mais eloqüente testemunho de
seu compromisso com a participação da comunidade estadual no debate
sobre as reformas. A representação de Minas no Congresso Nacional,
com seu peso político e com a força de sua elevada qualidade, mostrará
que este Estado faz muito mais que apoiar o processo: está engajado nele
de modo positivo e concreto. Com sua atitude, nossa bancada em Brasília
está abrindo a cada mineiro a oportunidade de exercer plenamente sua
cidadania e de colaborar efetivamente nesse passo decisivo que o Brasil
precisa dar.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na solenidade em homenagem

ao Senador Darcy Ribeiro,
em 25/5/95.

A presença do Senador Darcy Ribeiro é sempre a certeza de um
estimulante exercício de idéias. Ele é uma dessas pessoas que, perma-
nentemente inquieta e produtiva, nos incita a acompanhar seu espírito
lúcid<? e sua disposição para colocar em prática os projetos em que acre-
dita. E um mineiro diante do qual nos sentimos impelidos a nos debruçar
com carinho sobre as coisas de Minas; um brasileiro que nos empurra a
uma atitude de otimismo em relação às questões nacionais; um cidadão
do mundo que nos convida a continuar acreditando no ser humano.

As realizações do político Darcy Ribeiro, como parlamentar e como
ocupante de cargos de relevo no Poder Executivo, seriam suficientes para
justificar o seu prestígio. Da mesma maneira, credencia-o seu trabalho
persistente no campo da educação, englobando desde os projetos desti-
nados a combater o analfabetismo e a fortalecer o ensino básico até a
construção de uma universidade que responda às demandas do País. Po-
deríamos, ainda, situar no mesmo plano sua atuação como antropólogo,
principalmente na defesa e na valorização dos povos indígenas; como
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professor, pesquisador, sociólogo; e como escritor que soube, como pou-
cos, descrever e ajudar a compreender a apaixonante e complexa Na-
ção brasileira.

O múltiplo Darcy Ribeiro merece respeito e admiração pelas refe-
rências que acabamos de fazer. Mas gostaríamos de ressaltar alguns as-
pectos de sua personalidade que o fazem igualmente indispensável. Mais
do que o político, o cientista e o intelectual, destaca-se nele o cidadão
que nos dá um raro exemplo de amor à vida e de crença em seu País. Ele
não se acomoda, não esmorece, não se entrega à adversidade. Movido a
esperança, sempre ressurge com uma disposição inabalável para dar se-
qüência a seus projetos. Ou melhor, a seu projeto-síntese: o de "passar o
Brasil a limpo".

Otimista "incorrigível", este mineiro de Montes Claros nos ensina,
com base em seu profundo conhecimento dos problemas nacionais, que
este País "tem jeito"; que o povo brasileiro, como demonstra em seu últi-
mo livro, é ungido por uma formação étnica peculiar, reunindo caracte-
rísticas que o diferenciam e o privilegiam em relação a todos os outros
povos; que podemos ser, por nossas riquezas naturais, por nossa gente,
por todas as nossas potencialidades, uma das grandes nações do mundo.

É importante resgatarmos esse sentimento de nacionalidade num
momento em que, reincorporados os princípios democráticos e impulsio-
nada a prática da cidadania, o País mergulha num intenso processo de
reforma de sua Constituição. A hora é propícia a que o alheamento e a
descrença nas instituições, cultivados por parte da população, sejam subs-
tituídos pela efetiva participação nas decisões políticas e pela convicção
de que está, em nossas mãos, a oportunidade de construirmos um Brasil
melhor.

Atenta às mudanças em curso, a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais vem procurando sintonizar sua atuação com as aspirações do povo
mineiro e com os acontecimentos que configuram essa nova realidade.
Assim, tem investido permanentemente na eficiência de suas funções es-
pecíficas, na transparência de suas ações e na busca de parceria com a
sociedade para o aperfeiçoamento de seus projetos.

A homenagem que esta Casa presta hoje ao ilustre Senador, a re-
querimento do Deputado Gil Pereira, faz parte da preocupação de estar
aberta aos grandes temas brasileiros e às personalidades intrinsecamente
vinculadas a eles. Além da homenagem de hoje, esta Presidência tam-
bém recebeu da Deputada Elbe Brandão indicação no sentido de que a
Casa examine projeto vinculado ao reconhecimento permanente dos gran-
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des mineiros - a exemplo do Professor Darcy Ribeiro -, que fizeram e
fazem a história acontecer, em Minas, no Brasil, no mundo.

Diríamos, ninguém melhor do que o político, o professor e o soció-
logo Darcy Ribeiro para simbolizar a dedicação a este País e ao seu povo.
Em sua brilhante carreira como intelectual, ele nunca se deixou levar
pelos caminhos da erudição estéril, sempre dirigindo sua inteligência para
a compreensão e a solução dos problemas nacionais. Em sua intensa
militância política, iniciada nos tempos de estudante, nunca perdeu a
"mania" de querer mudar o mundo ou o sonho de ver um Brasil mais feliz
e mais justo.

Mas temos um motivo especial para homenageá-lo: o reconheci-
mento de Minas por tudo o que ele fez por seus conterrâneos e pelo povo
brasileiro, projetando e engrandecendo o nome do nosso Estado. Sabe-
mos, professor, que, mesmo distante de sua terra, seja em decorrência da
busca de outros centros de conhecimento, seja pelos longos anos de exí-
lio, o senhor sempre esteve com Minas no coração.

Senador Darcy Ribeiro, os mineiros, os brasileiros lhe agradecem
o exemplo de vida e de amor à Nação. Nosso povo precisa, mais do que
nunca, de sua atitude generosa e de sua salutar indignação para sacudir-
lhe a consciência, para lembrar-lhe que ele pode e merece viver em um
país melhor.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na solenidade comemorativa

dos 220 anos da PMMG,
em 7/6/95.

A segurança sempre foi um componente importante no conjunto de
fatores que determinam a qualidade de vida de um cidadão. Ao lado de
itens básicos como saúde, moradia, educação e lazer, ela é imprescindí-
vel como bem coletivo. E tanto mais necessário tem sido esse requisito de
bem-estar social quanto maiores os efeitos colaterais do processo de de-
senvolvimento experimentado pelo País.

Ao lado de benefícios inquestionáveis, o modelo brasileiro de cres-
cimento econômico, no qual se podem destacar a industrialização centrada
nos núcleos urbanos e a distribuição desigual da renda, gerou subprodutos
indesejáveis, como a migração populacional do campo para a cidade e o
aumento dos bolsões de pobreza. Na esteira desse modelo, fatores políti-
cos, sociais e econômicos contribuíram para que a violência e a
intranqüilidade fossem incorporadas às preocupações cotidianas da
sociedade brasileira.

Nesse contexto, ganhou dimensão especial, entre os serviços pres-
tados pelo Estado, a garantia ao cidadão de se sentir seguro e protegido.
Não há quem resista psicologicamente, sem prejuízo do equilíbrio emo-
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cional e da formação da personalidade, a um clima permanente de ten-
são e de medo, a um angustiante e forçoso exercício de vigilância.

Felizmente, para nós mineiros, os níveis de violência e de
criminalidade têm sido mantidos sob controle, principalmente em rela-
ção a outros Estados.

Rica em recursos naturais e em valores humanos, Minas sempre foi
uma referência para as demais unidades da Federação por sua capacida-
de de conciliar o desenvolvimento com as tradições, os valores éticos e a
qualidade de vida. Segunda economia do País, celeiro de homens públi-
cos que se destacam no campo das articulações políticas, nosso Estado
ganhou, ao longo de sua história, o reconhecimento como sinônimo de
bom-senso, de equilíbrio, de síntese da Nação.

Nos últimos anos, conquistamos a admiração dos compatriotas por
mais um atributo: o da segurança e da paz social. Isso aconteceu graças,
em grande parte, à eficiente atuação da Polícia Militar de Minas Gerais.
Não é à toa que a corporação tem sido considerada como uma das mais
competentes entre as polícias militares do País e que Minas é apontada
como um lugar seguro para se viver. Quando, recentemente, análises
comparativas da UNESCO indicaram Belo Horizonte como a cidade bra-
sileira com melhor qualidade de vida, estava presente um item funda-
mentai: a segurança. Se, na Capital mineira, potencialmente mais sus-
ceptível a tensões e perturbações, esse indicador social tem avaliação
positiva, é fácil inferir que o mesmo ocorre no interior do Estado, em con-
dições ainda mais favoráveis.

Não se pode negar que, aqui, também, se registrem índices
preocupantes de violência e criminal idade. Afinal, não somos uma ilha
num quadro conjuntural adverso. Os conflitos e as desavenças, diga-se
de passagem, continuarão a existir em todos os lugares, pois são próprios
da natureza humana. A diferença a ressaltar é que, consciente de seus
desafios, a PM mineira vem buscando um constante aperfeiçoamento de
suas funções, em sintonia com a realidade social e com as demandas da
população. Nesse sentido, orientada pelo princípio de estar sempre a ser-
viço da comunidade, ela vem aprimorando, permanentemente, a
capacitação profissional de seus agentes e modernizando, cada vez mais,
sua estrutura operacional, objetivando maior eficiência.

Saliente-se que esse trabalho de garantia da ordem e da tranqüili-
dade, por meio do policiamento ostensivo e de ações firmes de combate
à criminal idade, é sempre pautado pelo cumprimento da lei, respeitando-
se os direitos civis e os demais preceitos constitucionais.
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A PM de Minas, contudo, não se limita a essas funções precípuas.
Avançando em sua filosofia de servir à coletividade, ela incorporou ações
preventinas, orientando a população sobre procedimentos práticos, para
zelar pela própria segurança. Avançou, também, no campo social, acres-
centando a suas tarefas de rotina programas educativos e assistenciais,
destinados a crianças e adolescentes de rua e a comunidades carentes
das periferias dos centros urbanos.

Ao homenagearmos, hoje, a Polícia Militar de Minas Gerais, estamos
fazendo justiça a uma instituição que, há 220 anos, vem prestando servi-
ços ao Estado, constituindo uma de nossas mais caras tradições. Acumu-
lando experiências, acompanhando, passo a passo, nossa história, a PM
tornou-se indispensável à vida dos mineiros. Formadora de profissionais
voltados para o bem comum, a corporação revelou ao Estado e ao País
dezenas de homens públicos e personagens ilustres. O alferes Joaquim
José da Silva Xavier, patrono da instituição e das causas libertárias que
marcaram profundamente a cultura mineira, foi o primeiro. Entre muitos
outros, destacam-se o oficial-médico Juscelino Kubitschek de Oliveira,
que se tornaria Governador do Estado e Presidente da República; o capi-
tão-médico João Guimarães Rosa, um dos maiores nomes da literatura
brasileira contemporânea; o Coronel Saul Alves Martins, eminente soció-
logo e antropólogo; e o Coronel Honorário Assis Chateaubriand, fundador
dos Diários Associados, grupo que deu dimensão de modernidade à im-
prensa brasileira.

A esses grandes personagens, juntam-se, hoje, o comando da
PMMG, seu corpo de oficiais e todo o contingente de quase 40 mil ho-
mens e mulheres, espalhados por todo o Estado, com a tarefa de dar con-
tinuidade à missão para a qual a instituição foi criada: garantir aos minei-
ros a segurança, a ordem, a paz, requisitos fundamentais para que uma
sociedade se desenvolva em equilíbrio e harmonia.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais
na cerimônia de entrega

da Medalha de Mérito do SICEPOT-MG/
em 19/6/95.

É, sem dúvida, uma grande responsabilidade falar como represen-
tante dos agraciados com a Medalha de Mérito do SICEPOT-MG. Conosco
estão recebendo a comenda nomes destacados da administração pública
mineira e personalidades da mais alta expressão no cenário empresarial
das Gerais.

Cremos, entretanto, interpretar o sentimento comum ao evidenciar
a atuação do Sindicato da Indústria da Construção Pesada em nosso Esta-
do. Distante das práticas corporativas, a entidade vem demonstrando cada
vez mais sua preocupação com o desenvolvimento econômico e social
desta terra e com o fortalecimento da presença política de Minas no con-
texto nacional.

Mais ainda, o Sindicato, numa atitude que o consagra como pio-
neiro na implementação de novas filosofias empresariais, vem atuando
em íntima sintonia com a comunidade estadual, ao participar ativamente
na busca de soluções para questões comunitárias.

O Legislativo mineiro é testemunha privilegiada dessa orientação
da entidade, que a coloca na vanguarda do esforço em prol do estabe-
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lecimento de uma ordem mais harmônica, fundada nos princípios da co-
operação construtiva e da co-responsabi Iidade.

Na última década, a Assembléia de Minas elegeu a parceria com a
sociedade como caminho para a valorização do parlamento e para a
construção da cidadania. Concretamente, essa parceria tem sido exercida
por meio de iniciativas como, por exemplo, os seminários legislativos.

Neles, a presença atuante do SICEPOT-MG, sob a forma de impor-
tante apoio e efetiva participação, demonstra que a preocupação do Sin-
dicato com as questões desta terra vai muito além da retórica e das belas
intenções. Por isso mesmo, a entidade assumiu o papel de interlocutor
privilegiado da Assembléia do Estado, um aliado importante em nosso
projeto de ampliar a cada dia a presença de Minas no cenário nacional.

O mundo tem experimentado, nos últimos anos, mudanças radi-
cais. O conflito Leste-Oeste, que polarizou as atenções do Ocidente nos
tempos da guerra fria, foi substituído pelo inevitável dilema entre moder-
nizar-se ou condenar-se ao subdesenvolvimento. Onde alguns vislumbra-
vam oposições irredutíveis, passaram a imperar relações de cooperação e
entendimento. Velhos rótulos ideológicos perderam totalmente o sentido.

É nesse contexto que o Brasil deve fazer as opções decisivas que
condicionarão nossa entrada no terceiro milênio. A hora pede aquela co-
ragem temperada com cautela, que é característica típica da personali-
dade mineira. Ousar, sim ... mas com sabedoria e juízo.

A estabilidade econômica é um imperativo. Entretanto, é preciso
cuidar para que sua consolidação não se faça ao preço de uma recessão
brutal e de todo o seu cortejo de indesejáveis conseqüências sociais. O
termo exato da equação estará no equilíbrio entre economia estável e
promoção do desenvolvimento sustentável.

O processo de abertura da economia é uma necessidade, assim
como o estabelecimento de novas dimensões para a atuação estatal. En-
tretanto, é preciso que tudo se faça com racionalidade e transparência.

Que a nova face do Brasil seja desenhada a partir de um amplo
debate! Que, sobretudo, seja cada vez mais ouvida a voz da montanha,
essa voz que sempre soube apontar os melhores caminhos nos momentos
mais decisivos de nossa história.

Em nome dos agraciados, queremos agradecer ao Sindicato da In-
dústria da Construção Pesada, ao Presidente Emir Cadar, à diretoria e aos
associados do órgão a homenagem que hoje recebemos. Com essa
comenda têm sido distinguidos grandes nomes da vida política e empre-
sarial mineira. Disso decorre o imenso significado que adquire, para nós,

este momento, significado maior quando estamos recebendo a Medalha
do Mérito do SICEPOT-MG das mãos do Presidente Emir Cada r e da atual
diretoria do órgão, líderes de valor que muito têm feito em benefício de
nossa terra. Essa medalha torna mais vivo, em nós, o compromisso de
lutar com todas as forças por uma sociedade mais harmônica e feliz, onde
possam prevalecer os sonhos daqueles que confiam e trabalham.

Sentimos, neste instante, que uma comunhão de ideais une empre-
sários, administradores públicos e o parlamento por nós representado. Ao
sentimento de confiança nos rumos que o País vem tomando, soma-se o
desejo de que Minas se faça a cada dia mais presente na formulação e na
concretização do novo projeto nacional. E, tenham certeza, assim o será!
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais
na solenidade de posse da diretoria
do Centro de Cronistas Políticos e

Parlamentares de Minas Gerais - CEPO -,
em 20/6/95.

Autoridades; senhores jornalistas membros da diretoria do CEPO
no biênio 1994-1995, presidida pelo prezado João Bosco Martins Salles;
senhores jornalistas que tomam posse hoje como membros da diretoria
eleita para o biênio 1995-1996, sob a Presidência do caro Sebastião
Maciel; senhoras e senhores; caros convidados, a solenidade de posse da
diretoria do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas Ge-
rais - o tradicional CEPO - já se insere na agenda dos grandes aconteci-
mentos políticos de nosso Estado e tem sido também um acontecimento
político nacional, porque todo fato político mineiro tem dimensão de Brasil.

É natural, portanto, que, neste dia, as atenções políticas, de forma
suprapartidária, ampla e irrestritamente, se concentrem neste ato solene,
no Plenário desta Casa, porque é precisamente aqui, sobretudo aqui, que
os jornalistas políticos vão escrevendo, nas páginas diárias dos jornais, a
história de nosso tempo. Principalmente porque, para o parlamento, con-
vergem não apenas os fatos político-partidários, mas todas as grandes
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questões e temas que estão na ordem do dia, abarcando todos os as-
pectos da vida social.

Assim, o jornalista, além de investigar a informação, também faz
da notícia uma peça da história - esta história viva que cada geração vai
construindo e que, no curso do tempo, vai formando os capítulos da longa
história que cada sociedade forja com sua inteligência, com seu trabalho
e com sua própria herança.

Por isso, sempre que saudamos uma nova diretoria do CEPO,
lançamos um olhar retrospectivo, homenageando os primeiros dirigen-
tes da entidade - a maioria deles em plena e vitoriosa atividade
jornalística, como aqueles que integram o Conselho Especial do CEPO -,
que honram, com seus nomes e seu exemplo profissional, a imprensa
de Minas e do País.

Não seria nenhum exagero dizer - e os homens públicos de Minas
têm plena consciência deste fato - que os membros do Conselho Especial
do CEPO podem ser integrantes de um autêntico conselho de Estado, tais
são a lucidez, a experiência e a profunda visão que possuem da realida-
de política, social e econômica de Minas Gerais.

Historiadores do cotidiano, os membros do CEPO souberam valori-
zar nossa instituição parlamentar naqueles anos álgidos do período de
exceção, com a dignidade própria daqueles que têm um compromisso
primeiro e irrenunciável com a liberdade política, alicerce que garante e
sustenta a liberdade de expressão, que é, por sua vez, a própria razão de
ser e o exercício precípuo da imprensa, em todas as épocas e em todas as
partes do mundo.

Com relação a isso, com total independência de ação, parlamento
e imprensa formam uma aliança indivisível. A história está toda pontilha-
da de exemplos dessa aliança, que, muitas vezes vencida, sempre soube
reunir forças para depois superar a censura ou a repressão.

Um acontecimento elevado e inesquecível, que exprime o valor
dessa aliança - já consagrado nas páginas mais luminosas da história - é
a Revolução Francesa, na qual a atividade político-parlamentar se con-
fundia com a própria história do jornalismo na França, na propagação do
ideá rio republ icano.

Naquele mesmo instante histórico, e não por coincidência, a Con-
juração Mineira reunia políticos e jornalistas no primeiro grande ensaio
da independência nacional. E, um século depois, a República brasileira
iria nascer também sob o signo dessa aliança, em que difícil era distinguir
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em que trincheira de luta estava o jornalista ou o parlamentar, porque
quem discursava à tarde na tribuna já havia escrito o artigo ou o editorial
da manhã seguinte.

Gira o mundo e gira a história para, quase 100 anos depois, tam-
bém aqui no Brasil, nos grandes movimentos cívicos da década passada,
parlamento e imprensa convergirem, novamente, em sintonia fina, na re-
conquista e na restauração das liberdades políticas entre nós.

Essa aliança, na verdade, se materializa sempre porque ambas as
instituições - a imprensa e o parlamento - só existem de fato e de direito
quando podem respirar livremente o oxigênio das idéias, no livre curso
dos debates e das discussões que encaminham as soluções dos proble-
mas e dos conflitos inerentes a toda sociedade.

Voltando ao âmbito de nosso espaço e de nosso tempo, no convívio
diário entre os parlamentares mineiros e os jornalistas do CEPO, confir-
mamos a realidade dessa aliança, que não dispensa a crítica, que não
repele a divergência, que não exclui a diferença. Porque a crítica, a di-
vergência e a diferença são matérias-primas do campo político e do exer-
cício jornalístico, desde que diversa e plural é a realidade social com a
qual convivemos.

Posso anunciar hoje que é nosso propósito estabelecer com o CEPO
uma ação cooperativa ainda mais próxima e sempre produtiva, em nível
estritamente institucional, como deve ser todo projeto voltado para o inte-
resse comum, situado acima e além da simples visão corporativista ou de
grupos.

As forças políticas responsáveis de nosso Estado têm o dever de
construir uma aliança ou um projeto que transcenda os interesses pesso-
ais ou as visões de curto prazo, porque, como tem enfatizado o Governa-
dor Eduardo Azeredo, inclusive em sua lúcida entrevista publicada no
último fim de semana, Minas Gerais é o Estado de maior potencial do
País, é o que mais deve crescer na próxima década, avaliação que tem,
por sinal, o respaldo do Ministro do Planejamento, José Serra, que possui
inegável conhecimento técnico da realidade brasileira.

É hora, portanto, de pensar grande, do presente para o futuro, por-
que o desenvolvimento é o único caminho que devemos trilhar para dar
resposta positiva aos graves problemas sociais que nos afligem.

Para viver esse novo tempo, o CEPO - posso dizê-lo com a confi-
ança de quem dá um testemunho - está em ótimas mãos, do Presidente
ao suplente da diretoria, do Conselho Fiscal ao Conselho Especial, que já
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mencionamos e do qual agora faz parte esta figura humana que dispensa
o adjetivo de qualquer elogio: João Bosco Martins Salles.

João Bosco, hoje, passa a batuta da Presidência do CEPO a este
jovem jornalista Sebastião Ricardo Horta Maciel, um autêntico especia-
lista do xadrez político, com sua profunda capacidade de analisar os fa-
tos do dia-a-dia e de projetá-los em seus desdobramentos futuros.

Senhoras, senhores, se, pessoalmente, sinto como grande honra exer-
cer a vida pública com base no aprendizado nesta grande escola políti-
ca, que é Minas, assimilando as lições de seus grandes mestres, entre os
quais incluo o Dr. Hélio de Carvalho Garcia, também confesso minha
admiração e orgulho pelo jornalismo político que se pratica em Minas
Gerais. Especialmente porque compartilho o pensamento de um grande
autor contemporâneo, quando afirma: "Entendemos que a função da alta
imprensa deve ser - mais que a de censor implacável - a de conse-
lheiro ideal. Por isso, o jornalismo há de ser exercido com a consciên-
cia plena da responsabilidade que implica responder à confiança que
lhe outorga o público leitor".

Em Minas Gerais, tem sido assim. O CEPO simboliza essa cons-
ciência e essa responsabilidade!
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na abertura do ciclo nacional

de debates sobre política
de juros e estabilidade econômica/

em 27/6/95.

O Ciclo Nacional de Debates foi idealizado para permitir que par-
lamentares, especialistas e lideranças de diversos setores de nossa socie-
dade possam discutir temas de relevância na conjuntura brasileira.

Hoje temos a satisfação de dar seqüência ao projeto convidando-
os a refletir sobre uma das mais importantes e polêmicas questões do
Brasil contemporâneo: a política de juros e a estabilidade econômica.

Na medida em que o plano de estabilização vai fazendo sentir
seus efeitos, vão diminuindo os opositores. Entre a grande massa assalari-
ada, cresce a confiança no Governo quando se percebe que os salários
deixaram de ser corroídos pela inflação e a qualidade de vida vem me-
lhorando de forma gradativa, mas segura. No meio empresarial e na ad-
ministração pública, volta a ser possível planejar o futuro em bases reais.
Os orçamentos deixam de ser peças de ficção para tornar-se instrumen-
tos válidos de gestão de recursos.

Entretanto, a história já nos ensinou que, em economia, não exis-
tem milagres autênticos. Cada conquista tem seu preço, cada passo custa
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sacrifícios. Esses sacrifícios são proporcionalmente maiores para aquelas
nações que têm pressa porque querem recuperar o tempo perdido. É o
caso das potências emergentes como o Brasil: o que formos capazes de
fazer agora garantirá o desenvolvimento sustentado. Falhar, neste mo-
mento, significa condenar nosso povo ao subdesenvolvimento crônico.

Nesse contexto, aparece claro que não se pode ser condescen-
dente com o consumismo irresponsável nem com a formação de estoques
especulativos. Taxas de juros elevadas têm sido o remédio clássico para
os dois males.

Por outro lado, se a estabilidade econômica precisa ser mantida,
devem ser avaliados os riscos de recessão, com todo o seu brutal cortejo
de seqüelas sociais, a exemplo do desemprego, da descapitalização e
até da falência de empresas. Taxas de juros altas podem-se tornar
recessivas, inibindo a iniciativa empresarial e estimulando o capital
especu Iativo.

O remédio que, na dose certa, é capaz de curar transforma-se em
veneno letal, se aplicado com excesso. Encontrar o justo equilíbrio entre
estabilidade e crescimento, eis o desafio que o Brasil terá que enfrentar
no futuro próximo. A busca desse equilíbrio não pode ser o resultado de
meros cálculos matemáticos, mas deve seguir o caminho da discussão
democrática, com a participação de todos os segmentos da sociedade.

A Assembléia Legislativa promove este debate para que as lideran-
ças mineiras intensifiquem as reflexões sobre o tema e, a partir delas,
façam ouvir a voz de Minas na discussão nacional sobre a questão.

Queremos agradecer a todos os que aqui estão, atendendo a nosso
convite. Que este encontro possa trazer novas luzes para o correto
equacionamento de um problema vital para a consolidação da estabili-
dade econômica e para a entrada do País numa era de desenvolvimento
racional e compatível com os anseios da população brasileira.
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A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SUA PARCERIA
COM OS MUNICíPIOS

Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
em 22/6/95.

Inicialmente, gostaríamos de congratular-nos com a Associação Mi-
neira de Municípios pelo grande sucesso obtido por esses encontros, su-
cesso que se repete ano após ano. Há mais de uma década, tais congres-
sos têm oferecido às comunidades locais um espaço privilegiado para
debater suas questões e buscar soluções para problemas comuns. Propi-
ciando lugar ao diálogo e à troca de idéias, disseminando informações
técnicas, oferecendo aos participantes a oportunidade de debater com
expoentes da vida política e econômica de Minas e do Brasil, esses even-
tos têm contribuído de forma decisiva para a formação, entre nós, de uma
consciência municipalista cada vez mais forte e atuante.

Gostaríamos de iniciar lembrando um pouco a história do Legislativo
mineiro nos últimos tempos. Uma das realidades enfatizadas pelos espe-
cialistas em política nesta segunda metade do século XX é a crise dos
parlamentos, crise de dimensões planetárias, que não se restringe exclu-
sivamente ao caso brasileiro. Entre nós, esse fenômeno se fez sentir com
mais intensidade devido às limitações impostas à instituição pela ordem
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vigente antes de 1988. A perda de prerrogativas essenciais fez do Poder
um sujeito secundário do processo decisório, e essa situação, prolongan-
do-se no tempo, acabou dando origem a uma prática parlamentar vicia-
da, com tendência a generalizar-se. Por outro lado, tal estado de coisas
acabou por determinar um descrédito da representação política junto à
opinião pública. As comunidades preferiam acreditar num Executivo for-
te e todo-poderoso e esperar que ele, paternalisticamente, resolvesse to-
dos os problemas a apostar na via democrática da participação popular.

Após a Constituinte mineira, começou a nascer na Assembléia de
Minas a preocupação com um novo modelo de prática parlamentar que
pudesse reconciliar a instituição com o povo, restaurar-lhe a credibilidade
e restabelecer-lhe o "status" de sujeito destacado no processo decisório.
Numa atitude ousada e pioneira, apostamos na parceria com a sociedade
como estratégia para renovar a face do Legislativo Estadual. Essa nova
postura, adotada ainda de modo incipiente durante os trabalhos constitu-
intes, foi aos poucos se impondo, de forma a se tornar algo vital ao parla-
mento do Estado.

Essa parceria passou então a ser exercida por meio de seminários
e fóruns de debates, organizados em íntima colaboração com entidades
da sociedade civil e para os quais eram convidados amplos segmentos da
comunidade. Tais eventos vieram para ficar. A partir de seus resultados,
foram elaboradas leis importantes, que hoje orientam políticas estaduais
para diversos setores, como a agricultura, o saneamento básico, a saúde,
a cultura, os recursos hídricos, a habitação e o meio ambiente.

Entretanto, já era tempo de ousar mais. A Assembléia precisava
redescobrir um interlocutor privilegiado cuja força e importância tinham
que ser mais bem avaliadas: eram os municípios.

A história administrativa do País nos mostra uma constante tendên-
cia centralizadora, pontilhada por breves momentos de descentralização.
Nesse contexto, a autonomia municipal, tão decantada nas palavras, não
havia ainda conseguido ganhar um conteúdo prático consistente.

Sob a vigência do regime militar, vivemos um dos momentos de
maior centralização na nossa trajetória administrativa. Os recursos vi-
nham do Governo central com destinação prefixada pelos gabinetes de
Brasília, a quem cabia decidir o que era prioritário para cada cidade.
Essas decisões tomadas à distância estavam, não raro, em franca contra-
dição com as reais necessidades de cada comunidade.

Era comum a idéia de que as administrações locais eram todas
perdulárias, corruptas, irresponsáveis e necessitavam da plena tutela do
Governo Federal.
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Um processo consistente de descentralização pressupõe uma mu-
dança profunda de mentalidade. É preciso acreditar nos municípios, con-
fiar na sabedoria, na competência e na probidade das lideranças locais,
que vivem os problemas junto com os munícipes lá onde as demanda~
aparecem de modo mais vivo e contundente: no dia-a-dia de cada um. E
preciso tornar operante a autonomia consagrada formalmente na Consti-
tuição. É preciso respeitar a maioridade política dos municípios. Mas isso
se faz, na prática, confiando- lhes recursos e competência para administrá-
los; dando-lhes condições de conquistar sua auto-suficiência, tornando
efetivo seu "status" de elemento da Federação.

A Assembléia Legislativa fez uma opção francamente municipalista.
E nem poderia ser de outro modo. O esforço que vínhamos desenvolven-
do com o fito de restaurar, em sua plenitude, a aliança entre o Poder e o
povo apontava claramente nessa direção.

Um outro desafio nos convocava. Nos últimos três anos, temo-nos
lançado a ele com decisão e coragem. Era o desafio da interiorização.
Nesse aspecto, a Capital e as cidades da região metropolitana, pela pro-
ximidade, estavam em clara vantagem sobre o resto do Estado. Elas podi-
am acompanhar de perto a tramitação das leis, podiam fazer chegar ao
parlamento, com a maior facilidade, suas queixas e reivindicações, podi-
am fazer valer suas razões e exercitar seus "Iobbies".

As porções mais distantes de nosso território ficavam francamente
à margem do processo político estadual.

Era preciso fazer com que a instituição fosse de fato Assembléia
Legislativa de Minas Gerais e não somente de Belo Horizonte e das cida-
des vizinhas.

Nesse sentido, foram tomadas duas providências, que julgamos da
maior importância.

Hoje em dia, a informática é colocada a serviço dos negócios, do
lazer, das ciências e até das loterias. Por que não fazê-Ia trabalhar em
prol da democracia? Esse ideal inspirou o programa Assembléia on Une.
Estamos espalhando terminais de computadores nas cidades-pólos das
mais diversas regiões mineiras. Por eles, os cidadãos podem não só acom-
panhar todo o processo legislativo, a tramitação dos projetos, as pautas
de votações e a agenda dos Deputados, como ter acesso a nossos bancos
de dados. Mais ainda: trata-se de caminho de mão dupla, que permite
sejam enviadas aos Deputados sugestões e reivindicações.

A iniciativa trouxe as comunidades para mais perto de nós, intensi-
ficou o diálogo entre o Poder e as populações e iniciou uma nova e impor-
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tante fase no estabelecimento de uma parceria efetiva entre o Legislativo
e os municípios.

Um poderoso instrumento dessa parceria têm sido também as audi-
ências públicas regionais. Trata-se de um empreendimento de vulto, que
está consolidando um novo modelo de relacionamento entre as adminis-
trações locais e a Assembléia. Uma análise superficial desses eventos
não é capaz de mostrar a verdadeira revolução que eles são capazes de
operar e os pressupostos que os tornam possíveis.

Seria impossível viabilizá-Ios se não estivesse nascendo um novo
modelo de prática parlamentar, em que o Plenário, as comissões e o con-
tato com as realidades regionais substituem as ante-salas dos gabinetes
das secretarias. Realmente, está surgindo um estilo de representação po-
pular muito mais consciente de seu papel específico no contexto atual,
muito mais preocupado em mediar a participação do povo na formulação
das políticas públicas do que em dedicar-se ao varejo da prestação de
serviços a parcelas localizadas do eleitorado.

Distante da figura do "despachante de luxo", o Deputado atual
quer ser um instrumento da participação das comunidades locais na defi-
nição das prioridades do Estado. Essa nova mentalidade fez com que as
audiências públicas regionais tivessem tão boa acolhida entre os parla-
mentares de todos os partidos.

Um segundo pressuposto para o sucesso do projeto foi a redescoberta
da importância do planejamento como condição necessária para um desen-
volvimento consistente e justo. Governar a partir de planos significa renunci-
ar às decisões tomadas ao sabor da vontade pessoal para comprometer-se
com escolhas racionais, orientadas por objetivos claros.

Em tempos de recursos escassos, planejar tornou-se um imperativo
para os administradores. Essa atividade, entretanto, não pode ser desen-
volvida por técnicos solitários, a partir de concepções teóricas muitas
vezes divorciadas da realidade. É preciso conciliar planejamento com
democracia. Se os recursos não são muitos, é preciso devolver às comu-
nidades a decisão sobre como melhor aplicá-los. É preciso estabelecer um
pacto de co-responsabilidade entre o Estado e os municípios no
equacionamento dos problemas e na formulação de respostas às demandas.

Essa filosofia inspirou as audiências públicas regionais, realizadas
pela primeira vez em 1993. Na ocasião, tivemos a oportunidade de
sentir de perto a força mobilizadora de tais eventos.

O ano passado foi marcado por significativo aperfeiçoamento na
dinâmica dos encontros.
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Foi, entretanto, em 1995, que eles assumiram o papel de canal pri-
vi legiado para o estabelecimento de uma parceria fecunda entre a As-
sembléia Legislativa e os municípios.

Ainda no segundo semestre de 1994, foi promulgada uma emenda
à Constituição prevendo a realização de audiências públicas municipais
pelos poderes públicos locais. Os municípios foram então direta e formal-
mente envolvidos no processo. A participação deles na escolha de priori-
dades regionais que deverão constar na lei orçamentária tornou-se muito
mais efetiva. A presença de um representante do Executivo municipal e
da Câmara de Vereadores, com direito a voz e voto, deu nova dimensão
ao papel dos Poderes locais na audiência regional. Todas essas novida-
des, aliadas ao envolvimento direto do Executivo e do Judiciário estadu-
ais na realização dos encontros, reforçaram significativamente a impor-
tância deles com vistas ao planejamento das ações de governo.

As audiências públicas regionais estão, neste ano, alcançando um
sucesso extraordinário, e temos a certeza de que esse fato é devido, em
grande parte, às novas formas de participação municipal e à boa acolhi-
da que a maioria dos municípios deu a nossa convocação para se faze-
rem presentes nelas.

Entretanto, devemos estar plenamente cientes de que as modalida-
des de parceria entre a Assembléia e as comunidades locais não se esgo-
tam, de modo nenhum, nas audiências públicas e no Assembléia on Line.
Há todo um universo de possibilidades que é preciso explorar.

Estamos ainda plenamente convictos de que essa aliança entre o
parlamento e os municípios enriquece um e outros; é um caminho para o
fortalecimento de todos e constitui-se em promessa de tempos de prospe-
ridade, sob a égide da democracia e da justiça.

A Assembléia de Minas crê no municipalismo e deseja estabelecer
parcerias que possam estreitar o compromisso entre o Poder e as comuni-
dades locais.

As portas estão abertas. Coragem, pois: um belo futuro nos espera.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na reunião especial em homenagem

ao centenário do engenheiro Louis Ensch,
em 26/6/95.

Há aqueles que são mineiros por terem nascido nestas terras. Há
também aqueles que trazem do berço a mineiridade congênita. O conta-
to com estas montanhas só faz desabrochar com mais vigor a alma se-
denta por desafios e o ânimo de aço que não conhece obstáculos.

Basta mencionar um simples fato para se avaliar quem foi o enge-
nheiro siderurgista Louis Ensch, que deixou sua terra natal, Luxemburgo,
para radicar-se no Município de Sabará, em Minas Gerais, no dia
10/11/27: sua missão naquela viagem, determinada pelo acionista
controlador, a ARBED, era encerrar as atividades da usina da Companhia
Siderúrgica Belgo-Mineira. Eram, então, notórios os problemas enfrenta-
dos pela empresa, fundada em dezembro de 1921 a partir da associação
de capitais e empresários brasileiros e europeus.

Além da baixa produção e da falta de mercado para o seu produto,
havia constantes paralisações no único alto-forno da usina.

Mas o jovem engenheiro, egresso de um dos mais importantes cen-
tros de estudos da Europa, então com 32 anos de idade, fez a sua própria
avaliação das potencialidades econômicas do País e, particularmente,
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de Minas Gerais. Com a personalidade própria dos homens que têm espí-
rito de liderança e rejeitam o papel de subscrever maquinalmente os sen-
timentos e os pensamentos de terceiros, ele empenhou-se em convencer
os dirigentes da ARBED a investir na recuperação da usina de Sabará e,
mais tarde, na ampliação das atividades da empresa. Um novo estilo de
administração foi adotado: regularizou-se o funcionamento de matérias-
primas, elevou-se a produção e, em pouco tempo, conseguiu-se colocar
nos mercados consumidores todo o ferro-gusa produzido. A siderurgia a
carvão vegetal foi ampliada. Esse esforço possibilitou à Belgo-Mineira
produzir, pioneiramente, no território mineiro, aço destinado à constru-
ção civil e à indústria de serralheria.

Queremos nos fixar nesse episódio, porque é ele o ponto inaugural
de tudo o que iria ocorrer nas décadas supervenientes.

A fulgurante trajetória da siderúrgica, até consolidar-se como uma
empresa importante em Minas, no Brasil e no mundo inteiro, já é bem
conhecida. Queremos, entretanto, destacar seu papel no conjunto da eco-
nomia mineira, como uma das responsáveis pelo desempenho hoje reco-
nhecido como um dos melhores do Brasil. a sonho do engenheiro
luxemburguês Louis Ensch transformou-se, com o passar do tempo, num
conglomerado de 30 empresas, capitaneadas pela Belgo-Mineira. Com
atuação multissetorial, esse conglomerado se classifica entre os dez mai-
ores grupos privados brasileiros e gera 14 mil empregos diretos, a maioria
no território de Minas Gerais.

Espírito empreendedor, de mentalidade progressista e personalida-
de decidida} o engenheiro, cujo centenário de nascimento transcorre neste
dia 25 de junho, escreveu, com a sua decisão de dar seqüência às ativi-
dades da empresa de que fazia parte, ao invés de fechá-Ia, um capítulo
rico em ensinamentos. A civilização apressada deste fim de século não
cultiva os valores da prudência e da sabedoria que assinalavam, com
freqüência, o comportamento daqueles que, no passado, tinham a res-
ponsabi Iidade da liderança.

Nos dias atuais, a crescente complexidade da vida econômica,
política e social e a vertiginosa velocidade dos acontecimentos, acelera-
da pela comunicação instantânea, levando à pressão pela celeridade das
decisões, nem sempre conduzem às melhores opções. Existe uma atitude
de impaciência que impede o pleno amadurecimento de idéias e de ex-
periências, às vezes suprimidas antes mesmo de poderem, pelo transcur-
so do tempo, apresentar resultados.
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Ninguém ignora que desfazer é muito mais fácil do que fazer,
que desconstruir é uma tarefa incomparavelmente mais simples do que
construir.

a siderurgista Louis Ensch compreendeu, há várias décadas, que
uma simples mudança de critérios poderia transformar uma empresa de-
ficitária num gigante da indústria siderúrgica. Ao fazê-lo, ele não mudou
apenas o futuro de uma organização, mas reescreveu o seu destino e o de
dezenas de milhares de pessoas que almejavam engajar-se numa missão
ma ior do que elas mesmas.

Que belo exemplo de tino empreendedor pautado pela responsa-
bilidade social do empresário; que belo exemplo a ser seguido, especial-
mente neste momento em que o País empreende o esforço de uma arran-
cada para o desenvolvimento.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
no Fórum Mineiro de Política Ambiental/

em 28/6/95.

A experiência brasileira tem-nos mostrado que os Poderes do regi-
me democrático só se legitimam perante a sociedade quando se colocam
em estreita sintonia com suas aspirações. Se essa expectativa não for
atendida, produzem-se, entre os vários segmentos da população, mani-
festações inequívocas de descontentamento e descrédito. Sinais esparsos
de desaprovação podem evoluir para reações sistemáticas e acerbas, cri-
ando-se um clima que impossibilita o florescimento da cooperação e a
construção de um projeto coletivo.

Não é essa, certamente, a matriz de relações políticas e sociais
que desejamos para o Brasil. Divergências são compreensíveis e neces-
sárias. O que não podemos aceitar como natural é a clara dissociação
entre a vontade popular e as diretrizes na condução dos assuntos de inte-
resse público. As demandas da sociedade devem estar em primeiro pIa-
no. Essa é uma premissa que deve nortear planos e ações que irão incidir
sobre o conjunto da população.

Atenta a essa realidade e convicta de que é esse o caminho mais
adequado para o fortalecimento das instituições democráticas, a Assem-
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bléia Legislativa de Minas vem procurando, de maneiras diversas, cons-
truir uma sólida parceria com os segmentos mais representativos da po-
pulação.

Entre as iniciativas que a Casa vem tomando nesse sentido, pode-
mos destacar os seminários legislativos e os fóruns de debates, como este
que se inicia. Abertos à participação popular, tais encontros têm reunido
representantes dos setores produtivos, dos trabalhadores, dos meios téc-
nicos e acadêmicos, de órgãos governamentais e demais áreas afetas aos
temas colocados em discussão.

Versando sobre questões de relevante interesse público, os semi-
nários e fóruns técnicos têm gerado valiosos subsídios ao processo
legislativo. Como resultado mais concreto desses eventos, conjugados
com o trabalho parlamentar, já se produziram sete leis, que disciplinam
os seguintes setores da vida do Estado: agricultura, saneamento básico,
cultura, recursos hídricos e inspeção de produtos de origem animal.

As audiências públicas regionais têm-se revelado outra iniciativa
frutífera da Assembléia no intuito de promover a aproximação com a so-
ciedade. Dotadas este ano de maior abrangência, com a realização das
audiências públicas municipais, elas se consolidam como instrumento de
mobilização das comunidades em todas as regiões de Minas.

Abrindo aos diversos segmentos sociais a possibilidade de partici-
par da elaboração do orçamento do Estado, as audiências públicas têm
deflagrado um estimulante exercício de cidadania, no processo de levan-
tamento de demandas, de discussão, de votação e de encaminhamento
de propostas às instituições responsáveis pelo planejamento estadual.

Na mesma linha de abrir canais de comunicação com a socieda-
de, implantou-se o programa Assembléia on Line e o Centro de Atendi-
mento ao Cidadão, pelos quais qualquer pessoa pode ter acesso aos pro-
jetos em tramitação na Casa, ao trabalho das comissões e do Plenário e a
uma extensa gama de informações disponíveis em nosso banco de dados.

As preocupações com os problemas relativos ao meio ambiente
não poderiam faltar entre os assuntos mais presentes no dia-a-dia do
Legislativo mineiro. Em primeiro lugar, porque Minas, por suas extensas
reservas hídricas, minerárias e florestais, tem como base de sua econo-
mia atividades que envolvem de maneira intensa a utilização dos recur-
sos naturais. Em segundo lugar, por estar esta Casa sintonizada com os
modernos conceitos de desenvolvimento, que recomendam um cresci-
mento econômico harmonioso com o meio ambiente, no sentido amplo
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de contemplar a preservação dos bens da natureza e as condições de
vida da população.

Como exemplos dessa diretriz, poderíamos citar os seguintes te-
mas constantes em leis de origem parlamentar mais recentes:
normatização da política florestal do Estado; diretrizes para a política de
desenvolvimento agrícola; proteção dos mananciais destinados ao abas-
tecimento público; estabelecimento do conceito de rio de proteção per-
manente; especialização de professores em educação ambiental e audi-
torias ambientais.

Também é fruto da atuação desenvolvida nesta Casa a criação da
CIPE-São Francisco, comissão parlamentar que reúne membros das As-
sembléias Legislativas dos cinco Estados banhados pelo rio e que tem
promovido importantes discussões, em nível nacional, sobre os conflitos
referentes aos usos múltiplos dos recursos hídricos.

Gostaríamos de louvar, pela efetiva participação nesses projetos, o
desempenho da Comissão de Meio Ambiente, responsável também pela
iniciativa deste Fórum Mineiro de Política Ambiental. Desejamos que,
com a rica contribuição das instituições aqui representadas, ela produza
novos subsídios para que Minas aprimore e coloque em prática, de forma
madura e equilibrada, os princípios do bom-senso e do desenvolvimento
sustentável.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na solenidade em homenagem

a Celso Mello de Azevedo,
em 29/6/95.

A cidade de Belo Horizonte começa a fazer os preparativos para,
daqui a dois anos e meio, comemorar o seu centenário. Neste século de
história, a Capital do Estado foi palco de movimentos políticos, sociais e
econômicos que consagraram o nosso povo como obstinado defensor da
liberdade, da justiça e do desenvolvimento. Transformada em metrópole,
tornou-se símbolo de progresso, de abertura de oportunidades, de conflu-
ência das aspirações da gente mineira.

Paralelamente ao seu crescimento, contudo, Belo Horizonte viu
desenvolver-se um contingente de cidadãos que, sem acesso à engrena-
gem da economia formal, passou a compor um quadro humano periféri-
co, característico das favelas, das zonas ribeirinhas, dos assentamentos
irregulares, dos vãos de viadutos. Entre as muitas carências dessa popula-
ção, sempre sobressaíram aquelas que se referem aos serviços de saúde.

Foi justamente para suprir essa lacuna, do atendimento público aos
setores mais necessitados, que surgiu a Santa Casa de Misericórdia, cuja
história se confunde com a própria história de Belo Horizonte.
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Corria o ano de 1899. A Capital mineira, com menos de dois anos
de fundação e ainda chamada Cidade de Minas, enfrentava sua primeira
crise social. O Estado paralisara os serviços públicos, em decorrência de
problemas econômicos e financeiros. Centenas de famílias de operários
que participavam da construção da nova cidade ficaram ao desampa-
ro, engrossando o cordão dos que perambulavam pelas ruas ou se abri-
gavam em choças na periferia. Era inadiável, entre outras demandas,
a criação de uma unidade hospitalar que assistisse gratuitamente es-
sas pessoas.

Fundou-se então a Sociedade Humanitária da Cidade de Minas,
com o objetivo de construir uma casa de caridade. As primeiras instala-
ções foram barracas de lona, transferidas da Diretoria de Higiene do Es-
tado pelo Presidente Crispim Jacques Bias Fortes. Elas foram fincadas onde
hoje se localiza o núcleo da Santa Casa. Plantou-se também ali o em-
brião do que seria o maior complexo de assistência hospitalar do Estado.

Passados quase 100 anos, a instituição cresceu tanto como a cida-
de. Ou melhor, ampliou sua estrutura e seus serviços tanto quanto foram
exigindo as carências de saúde da população marginalizada. Podemos
afirmar que ela é um dos pilares do desenvolvimento da Capital, no sen-
tido de que sempre atuou como anteparo contra os desequilíbrios soci-
ais, abrigando e socorrendo os menos favorecidos. Para se ter uma
idéia mais precisa desse papel social, basta uma rápida consulta às
estatísticas: mais de 98% dos atendimentos feitos ali no ano passado
foram a pacientes do SUS.

Maior hospital do Brasil em número de leitos, a Santa Casa presta
assistência em todas as áreas das ciências médicas e é referência em
várias delas. Serviu de berço às duas faculdades de Medicina de Belo
Horizonte, e nela trabalharam milhares de profissionais que tiveram sua
competência reconhecida no País e até no exterior.

Meus senhores, minhas senhoras, falamos até aqui de um patrimônio
da cidade e do Estado, para ressaltarmos o papel que, à frente dele, exer-
ce um dos homens públicos mais dignos e respeitados de Minas: o empre-
sário, político e humanista Celso Mello de Azevedo.

Fundador e dirigente de diversos empreendimentos da iniciativa
privada, ocupante de cargos públicos de relevo em sucessivas adminis-
trações, nos níveis municipal e estadual, ele nunca deixou que o prestígio
e o sucesso abalassem seus sentimentos de solidariedade, sua convicção
de que os benefícios do desenvolvimento econômico devem ser reparti-
dos com as parcelas mais carentes da população.
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Fiel a seus princípios éticos e comprometido com o preceito de que
viver em comunidade é estar envolvido com seus problemas e aspira-
ções, Celso Mello de Azevedo sempre teve participação efetiva em enti-
dades de caráter humanitário, entre elas a Sociedade São Vicente de Paulo,
na condição de Presidente da Conferência do Santíssimo Sacramento; a
Associação de Assistência ao Pequeno Jornaleiro, da qual foi Vice-Presi-
dente; e a própria Santa Casa, onde exerceu o cargo de Mesário Adminis-
trativo no período de 1985 a 1988. Na mesma linha de comprometimen-
to, ele é Conselheiro Permanente da Associação de Dirigentes Cristãos
de Empresa do Brasil.

Como reconhecimento a sua atuação nessas instituições, ele rece-
beu diversas condecorações, destacando-se as Comendas da Ordem de
Cristo, conferida pelo Governo de Portugal, e a de São Silvestre, pelo
Papa João XXIII.

Eleito Provedor da Santa Casa de Misericórdia para o triênio 1991-
1994, Celso Mello de Azevedo colocou a serviço do hospital todo o seu
prestígio, competência administrativa e experiência empresarial. Mais
que isso: demonstrou, nessa nova empreitada, sua inteira dedicação às
missões que lhe são confiadas.

O reconhecimento do trabalho nesse cargo de desprendimento e
de grande responsabilidade não poderia vir de outra forma: foi reeleito
para um novo período à frente da instituição.

Sabemos das imensas dificuldades que vêm sendo enfrentadas pelo
hospital, assim como por todas as entidades congêneres do País. Contan-
do com escassos recursos oficiais, ele vem sobrevivendo graças a cam-
panhas junto à sociedade e ao devotamento de seus dirigentes, encabe-
çados pelo nosso ilustre homenageado.

O nome de Celso Mello de Azevedo é um aval de que a Santa
Casa está sendo administrada com probidade, competência e fidelidade
aos princípios filantrópicos. Temos a certeza de que, com seu zelo e vo-
cação de homem público, ela encontrará o melhor caminho para conti-
nuar prestando inestimáveis serviços à população mineira.

Este, Dr. Celso, é o sentido maior da homenagem que a Assembléia
lhe presta hoje, em nome de Minas.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
no lançamento do livro

"Expressões Vivas de Minas",
em 4/8/95.

o momento histórico vivido por Minas Gerais autoriza-nos avaliações
otimistas, se bem que rigorosamente calcadas na realidade. Economicamen-
te, detemos o segundo PIB do País e colocamo-nos diante de animadores
horizontes de crescimento e prosperidade. Nos últimos anos, temos assistido
ao fortalecimento de nossa presença política no cenário nacional. O Estado,
não obstante as dificuldades impostas pelo plano de estabilização, encontra-
se numa situação financeira privilegiada se comparado ao que se pode ob-
servar em outras unidades da Federação.

Problemas existem e não são poucos. Colocam-se, entretanto, como
desafios que serão certamente superados pela capacidade de trabalho e pela
determinação da gente mineira. Em áreas fundamentais como a da educa-
ção, a da saúde e a da segurança, temos caminhado a passos largos, a ponto
de ver nosso esforço reconhecido no Brasil e até no exterior.

Nesse quadro, é preciso reconhecer que nosso maior patrimônio con-
tinua sendo aquele constituído pelos valores que se cultuam entre estas mon-
tanhas e pelas lideranças desta terra que se destacam em todos os setores de
atividades. Se, desde tempos imemoriais, sentiram-se alguns atraídos pelo
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ouro, pela prata e pelas gemas de que nosso chão é pródigo, voltaram-se
outros a garimpar a alma mineira para nela encontrar uma variedade diversa
de riquezas das quais a Nação necessita mais e mais. Sobre os tesouros espi-
rituais da mineiridade, edificou-se a grandeza de nosso passado; sobre esses
mesmos tesouros, edifica-se no presente a promessa de um futuro iluminado.

Há 14 anos, o jornalista Laudelino Schettino fez-se garimpeiro das
riquezas humanas desta terra. Municipalista de primeira hora, movido pelo
nobre objetivo de promover a integração regional, criou a comenda expres-
são e mérito para ser entregue, anualmente, a personalidades e instituições
que refletissem a grandeza deste Estado. Com a iniciativa pioneira, tornou
mais viva na comunidade a consciência do valor de nossa gente. Porque, se
o mineiro gosta de trabalhar em silêncio, sem alarde e propaganda, sem bri-
lhos nem lantejoulas, nem por isso se deve esconder-lhe o mérito. É de justiça
reconhecê-lo para que se saiba do que este povo é capaz.

Hoje, Laudelino Schettino lança o volume "Expressões Vivas de Mi-
nas". A obra é o resultado de uma experiência amadurecida em mais de uma
década de sucesso da comenda expressão e mérito que veio a se tornar um
dos maiores e mais bem sucedidos eventos destinados a promover a integração
dos diversos segmentos dessas tão ricas gerais. O livro surge também de um
esforço do incansável jornalista que, à testa de brilhante equipe, percorreu,
durante um ano, milhares de quilômetros, para entrevistar personalidades
mineiras que, por esse Brasil afora, dão testemunho da inteligência e da cora-
gem dos que nasceram no mesmo berço dos inconfidentes.

Não podemos deixar de destacar o papel do Sistema Solar de Comuni-
cação e de seu Diretor-Presidente, Dr. Juracy Azevedo Neves. Eles acredita-
ram no projeto, investiram nele e colhem agora os resultados de sua clarivi-
dência e de seu ânimo empreendedor.

Para qualquer mineiro, representa uma elevada honra ter o nome in-
cluído entre as grandes figuras de nossa terra que se fazem presentes nesse
livro. Por isso, queremos agradecer a homenagem que ora nos é prestada.
Temos a certeza de que ela não se deve a nossos poucos méritos, mas à
excelência do Poder que representamos. Ao reverenciar o parlamento mi-
neiro, incluindo o nome de seu Presidente entre as expressões vivas de Mi-
nas, o Sistema Solar de Comunicação, o Dr. Juracy Azevedo Neves e o jor-
nalista Laudelino Schettino estão manifestando o grau de sua consciência
política e seu compromisso com os ideais libertários que madrugaram entre
estas montanhas, pois o Legislativo é o mais democrático dos Poderes, trin-
cheira avançada na defesa intransigente dos direitos e das liberdades funda-
mentais do cidadão.

Sucesso é o que desejamos a essa obra. Que ela percorra o Brasil inteiro
mostrando o que temos de melhor e mais valioso: nossos valores e nossa gente.
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A SAÚDE NA VISÃO DO LEGISLATIVO

Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na VII Semana de Saúde e 11Semana de

Prevenção de Acidentes do Trabalho
do 9º BPM/ em Barbacena,

em 27/8/95.

Queremos, em primeiro lugar, externar nossa satisfação pela opor-
tunidade de estar com vocês neste evento.

Estão de parabéns todos os que têm contribuído para a realização
da Semana de Saúde e Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho,
promovidas pelo gº Batalhão da Polícia Militar.

São acontecimentos como estes, que se vêm repetindo, ano após
ano, com sucesso crescente, que fazem cada vez mais respeitado o nome
desta gloriosa corporação, a que temos a honra de pertencer.

A questão da saúde é, sem dúvida, uma das mais sérias em nosso
País e em nosso Estado. É, por exemplo, inconcebível que o Brasil preten-
da integrar o rol das nações desenvolvidas, ao mesmo tempo em que
nossas crianças continuam morrendo de doenças que poderiam ser evita-
das, por medidas simples de higiene e saneamento.

Estamos diante de problemas que não podem ser tratados de forma
isolada. Tornar nossa população mais saudável exige uma luta que deve-
rá desenvolver-se em várias frentes. Agiu acertadamente o legislador
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quando, na Constituição de 1988 e na lei orgânica que disciplina o setor,
definiu a saúde como um direito subjetivo e social, que deverá ser garan-
tido mediante a formulação e a execução de políticas econômicas, soci-
ais e científico-tecnológicas destinadas a reduzir o risco de doenças e
outros agravos que interferem no bem-estar físico, mental e social da po-
pulação.

Já foi dito que a doença que atinge o maior número de brasileiros é
a fome, e esse mal não se cura com remédios. Somente integrando ações
de governo que busquem o desenvolvimento, a supressão de disparidades
regionais, a justa distribuição de renda, com medidas emergenciais contra
situações de miséria extrema, poderá ser curada essa enfermidade,
que já se fez crônica nos bolsões de pobreza que se multiplicam pelo
País afora.

O constituinte de 1988 acertou ao reconhecer a saúde como direi-
to fundamental do ser humano. Andou bem, ainda, ao formular um con-
ceito mais amplo dela, não a restringindo à assistência médico-hospitalar
curativa ou preventiva, mas considerando-a como o resultado de políti-
cas públicas.

Essa nova mentalidade teve duas conseqüências: a universalização
do atendimento e a consideração holística do setor. Pela Constituição vi-
gente, o atendimento deixou de ser uma contraprestação do Estado ao
trabalhador contribuinte do sistema de previdência social. Passou a cons-
tituir uma obrigação estatal, que pode ser exigida pelo cidadão, tenha ou
não contribuído para o sistema. Por outro lado, o estado de saúde pas-
sou a ser expresso em termos de qual idade de vida, pressupondo con-
dições econômicas e sociais favoráveis ao bem-estar do indivíduo e
da coletividade.

Com a Constituição de 1988, nasceu, também, o Sistema Único de
Saúde - SUS. A Lei Federal nº 8.080, de 1990, ao enunciar seus objetivos,
atribuições e princípios, contemplou, também, em consonância com a
nossa Carta Magna, a descentralização político-administrativa do setor,
dando ênfase à municipalização de serviços e ações.

Descentralização, enfoque holístico, atendimento integral e
universalizado e participação da comunidade na definição de medi-
das e prioridades, eis as diretrizes fundamentais que podem ser
deduzidas da ordem constitucional vigente. A participação comunitá-
ria pode efetivar-se mediante a representação em órgãos colegiados
deliberativos e o fornecimento de subsídios às autoridades incumbidas
da gestão dos serviços e ações de saúde. Cabe, ainda, à comunidade
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o poder e o dever de reivindicar medidas específicas destinadas a aten-
der às necessidades da população.

Não poderíamos querer mais. Assim como foi idealizado, o SUS
representa o maior avanço político, democrático e social na área de pro-
moção, proteção e recuperação da saúde. Ocorre que o legislador proje-
tou um dever-ser, um projeto ideal que se põe mais como meta que como
realidade facilmente atingível. Fazer com que esse projeto se concretize
é o grande desafio que se coloca não só para o Estado mas também para
a sociedade.

O financiamento do SUS é, sem dúvida, seu mais debatido e polê-
mico aspecto. A universalização da assistência preconizada pelo texto
constitucional, se bem que justa, não indica onde estariam os recursos
para implementá-Ia efetivamente. O tema tem gerado discussões, análi-
ses, propostas, sem que se chegue, contudo, a uma solução compatível
com o sistema previsto na Carta de 1988. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os municípios devem contribuir com recursos próprios. Entre-
tanto, até hoje, não se chegou a uma equação que definisse adequada-
mente essa contribuição. Por outro lado, a estrutura financeira da
seguridade social está longe de possuir condições para financiar suas três
áreas: saúde, previdência e assistência social. Ela tem, mesmo, que ser
repensada, com urgência e realismo, sob pena de a atual crise transfor-
mar-se em falência total.

Os cofres públicos não são fontes inesgotáveis de recursos. Déficits
crescentes e crônicos podem ameaçar a governabilidade, comprometer
a estabilização e ligar, novamente, a espiral inflacionária. Eis o grande
problema: como financiar o SUS sem colocar em risco a estabilidade e
reeditar o imposto inflacionário, que é o mais perverso dos tributos, por-
que incide, especialmente, sobre os mais indefesos, isto é, sobre os mais
pobres.

Não faltam vozes para denunciar o colapso do sistema de saúde.
Poucos, entretanto, sabem propor soluções que possam ser postas em prá-
tica. Menor é, ainda, o número dos que já fazem algo de concreto, ten-
tando racionalizar o uso dos recursos, combater desperdícios, minimizar
custos e maximizar resultados.

À direção estadual do SUS compete, entre outras atividades:
- promover a descentralização para os municípios dos serviços e

das ações de saúde;
- acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do

sistema;
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- prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar su-
pletivamente ações e serviços ligados ao setor;

- coordenar ações e serviços e executá-los, em caráter comple-
mentar.

Tendo em vista que o município é o principal responsável pela pres-
tação dos serviços de saúde, a ação do Estado fica mais restrita à elabo-
ração de normas gerais e ao apoio técnico e financeiro às administrações
locais. A ele competirá também formular, em cooperação com a União e
com os municípios, políticas públicas atinentes ao tema. No que se refere
à ação legislativa, o Estado tem competência concorrente para legislar
sobre a questão, observando as normas gerais e mantendo-se atento às
peculiaridades regionais.

Nos últimos anos, a Assembléia de Minas tem desenvolvido esfor-
ços para estabelecer uma parceria fecunda com a sociedade, na certeza
de que, do estabelecimento dessa parceria, depende o futuro do parla-
mento no mundo moderno. Entendemos que a ação parlamentar não deve
ser resultado do esforço do legislador solitário, mas conseqüência direta
de um intenso diálogo entre os Deputados e a comunidade, tendo como
interlocutores privilegiados os segmentos organizados da sociedade ci-
vil. Esse trabalho tem sido desenvolvido, na prática, por meio da realiza-
ção de fóruns técnicos, ciclos de debates e seminários legislativos. Um
outro instrumento valioso posto a serviço da causa são as audiências pú-
blicas regionais, pelas quais o Poder Legislativo se faz itinerante e vai
ouvir a população nos quatro cantos do Estado.

No que se refere à saúde, cumpre registrar que temos promovido
diversos eventos. Um dos primeiros seminários promovidos pela Casa,
"Saúde e Cidadania", tinha como objetivo, exatamente, a discussão do
tema. "Saneamento É Básico" foi o tema de outro desses encontros. No
ano passado, realizamos um fórum técnico sobre a fiscalização de produ-
tos de origem animal. Dele participaram órgãos governamentais e inú-
meras entidades, que apresentaram diversas propostas. Esse resu Itado
subsidiou a elaboração de um projeto de lei sobre a matéria, o qual rece-
beu a sanção do Governador do Estado e se transformou em diploma
legal.

Mais de 20% das propostas apresentadas nas audiências públicas
regionais de 1994 versavam sobre questões de competência da Comis-
são de Saúde e Ação Social da Assembléia. Nessa Comissão, têm sido
tratados assuntos de grande relevância, como, por exemplo, a
reformulação da saúde mental no Estado, a situação do CARDIOMINAS,
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a situação do atendimento prestado pelos órgãos públicos do setor em
Minas Gerais, a questão dos transplantes e o sistema público de atendi-
mento de urgência.

Alguns projetos de lei que tramitam hoje, no Legislativo, têm como
matéria a prevenção da AIDS, o incentivo à doação de órgãos e o pro-
grama do leite nas empresas. Estão ainda, em discussão, duas iniciativas
de capital importância: os projetos do Código Sanitário e do Fundo Esta-
dual de Saúde. Já se transformaram em lei as proposições que regulamen-
tam a prevenção e o tratamento do câncer de mama e do câncer ginecológi-
co e a reserva de vagas para deficientes físicos em empresas públicas.

Como se pode ver, a Assembléia Legislativa tem procurado, nos
limites de sua competência, trabalhar com criatividade e competência
para melhorar a saúde no Estado, sempre em sintonia com a sociedade.
O Poder tem-se mantido atento, ainda, às ações desenvolvidas pelo Exe-
cutivo, acompanhando de perto cada uma delas, no exercício de sua
responsabilidade fiscalizadora.

As diretrizes para a ação governamental colocam a saúde pública
entre os programas estruturantes, isto é, no rol do conjunto de atividades
ou ações capazes de exercer efeitos propulsivos e dinamizadores da eco-
nomia, das relações sociais, da modernização da base produtiva e das
relações político-sociais do Estado, com profundas alterações do quadro
vigente. Estaremos prontos para atuar em sintonia com o Executivo e para
cobrar dele, tanto no planejamento estadual como nas realizações concre-
tas, atitudes em sintonia com a importância dada à saúde nessas diretrizes.

Eis uma síntese de como se coloca o setor na visão do Legislativo e
do que tem sido desenvolvido no âmbito deste Poder para que possamos
caminhar, cada vez mais, em direção aos ideais preconizados pela Cons-
tituição de 1988.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
no encontro do Presidente da República

com o Colégio de Presidentes
dos Legislativos Estaduais, em Brasília,

em 3/9/95

Sr. Presidente da República, Or. Fernando Henrique Cardoso, este
nosso encontro de hoje - uma reunião do Chefe de Estado com os
Presidentes dos Legislativos Estaduais- é inédito em nossa história política
republicana.

Sendo o primeiro encontro dessa natureza, ele sinaliza também
novos rumos para a Federação brasileira.

Em breves palavras, em nome do Colégio de Presidentes dos
Legislativos Estaduais, quero apontar sinais e tendências que este nosso
encontro sugere.

Este Colégio, Sr. Presidente, nasceu como um processo político
natural e consciente do momento histórico que vivemos. Inicialmente em
Goiânia, depois no Rio de Janeiro, em seguida em Belo Horizonte, onde
se formalizou a sua criação, logo após em Recife e, agora, em Brasília,
consolidou-se em todos nós, parlamentares com responsabi Iidades
dirigentes nos Legislativos Estaduais, a convicção de que não poderemos
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permanecer ilhados, atomizados, até mesmo alienados da realidade
federativa que nos governa.

Nessas reuniões, surgiram necessidades comuns no sentido de uma
ação político-parlamentar de valorização do exercício legislativo,
fortalecendo-se essa ação pela fixação de compromissos de nossas
instituições, sobretudo por meio de crescente interação com os cidadãos,
ou seja, pela adoção de programas e projetos voltados para a extensão
do processo legislativo, envolvendo nele parcelas maiores da população.

Adotamos uma carta-compromisso com o Brasil, que estabelece as
linhas fundamentais, as diretrizes de ação comum, que lançam as bases
para o surgimento de um novo Legislativo no País, no âmbito regional de
nossa competência, a fim de que esse Poder recupere a confiança em sua
insubstituível função representativa junto à sociedade.

Mas julgamos, igualmente, que todo esse trabalho não teria conse-
qüências maiores, não tocaria a superfície dos problemas que enfrenta a
democracia representativa em nosso País, se não houvesse ação integra-
da, articulada e coordenada entre os Legislativos Estaduais.

Esseé, portanto, Sr. Presidente, o campo interno de nosso trabalho
no Colégio.

Redescobrindo o espírito federativo que nos governa, estamos bus-
cando também colher experiências no âmbito internacional que contri-
buam, pelo intercâmbio sistemático, para abrir novos campos de fortale-
cimento do trabalho parlamentar em sua esfera legislativa.

Em novembro próximo, em Belo Horizonte, haverá, com esse ob-
jetivo, o seminário Brasil-Estados Unidos, com a participação de repre-
sentantes da Conferência Nacional de Assembléias Legislativas daquele
país. Também no âmbito da América Latina, começando pela República
Argentina, estamos providenciando essa integração de experiências, sem-
pre com o propósito de colher elementos para romper esse dique de con-
tenção que limita os espaços de ação do Legislativo nos Estados mem-
bros da Federação.

Temos, sobretudo, Sr. Presidente, propostas concretas para o fortaleci-
mento da Federação, as quais estamos trazendo neste encontro de Brasília
para o exame dos Exmos. Srs. Presidentes do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados, Senador José Sarney e Deputado Luiz Eduardo Magalhães.

São propostas que temos a elevada honra, nesta oportunidade, de
passar às mãos de V. Exa., conscientes de que a concentração de poderes
tem sido, em nosso País, por herança atávica, fator extremamente preju-
dicial à estabilidade política, de um lado, e ao próprio desenvolvimento
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econômico e social, de outro, na medida em que inibe, limita e constran-
ge a capacidade criadora e a liberdade institucional de cada Estado mem-
bro da Federação.

Sabemos que esse é um tema repisado e objeto de retórica de oca-
sião. Mas a descentralização do poder no Brasil, hoje, é imperativo histó-
rico de uma Nação que já atravessou sua infância e adolescência, mas
que ainda parece temer pisar o chão da maturidade política e social.

A figura do grande pai, sentado em seu trono central, ainda parece
hipnotizar o imaginário político do País. Bem sabe V. Exa., porém, como
intelectual eminente e homem público de escol, que essa visão primordi-
al, que sempre acompanha os primeiros passos da constituição do Estado,
não pode permanecer para sempre como referência de uma sociedade
que, para exercer na plenitude o sistema democrático de governo, preci-
sa emancipar-se do paternalismo e assumir, também na plenitude, seus
direitos e deveres de cidadania.

Pensamos, pois, que o federalismo é a expressão mais legítima do
futuro que buscamos e contamos com V. Exa. Contamos com seu apoio e
descortino, para estimular, incentivar e também deslanchar, no âmbito do
Estado brasileiro, esse princípio federativo que, consagrado na letra cons-
titucional, ainda padece de inanição na prática política da sociedade
nacional.

Agradecemos a V. Exa., Sr. Presidente, pelo honroso convite que
nos formulou para este encontro inédito, que agora passa a ser pioneiro.
Desejamos a V. Exa. votos de êxito neste singular desafio de fazer o Brasil
voltar a confiar em suas próprias forças, transformando o país da esperan-
ça numa sociedade que trabalha e confia em seu futuro.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
no lançamento do Projeto Cidadão Mirim,

em 25/9/95.

A cada dia que passa, os brasileiros vão-se conscientizando de que
o país forte, rico e justo com que tanto sonhamos jamais poderá surgir,
como num passe de mágica, da ação isolada de um novo governo
messiânico. Sua edificação será fruto de uma luta de todos, num trabalho
de cooperação, paciente, na busca de um desenvolvimento integrado.

Esse objetivo exige sacrifício do individualismo e das ambições
pessoais em prol de uma postura social consciente, que valoriza o indiví-
duo enquanto membro da comunidade, isto é, enquanto cidadão.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, há tempos, vem orien-
tando a sua ação no sentido de efetivar uma parceria constante com a
sociedade mineira. Esseesforço tem chamado a atenção de suas coirmãs
do Brasil inteiro. A integração povo-Legislativo é levada a sério entre nós,
o que equivale a uma verdadeira profissão de fé na democracia.

Empenhamo-nos em servir bem ao Estado e ao País, em consonân-
cia com a vontade do povo, ao qual abrimos institucionalmente nossas
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portas, convocando-o a participar da elaboração das leis, produto final
dos trabalhos desta Casa. Com essa abertura do próprio processo
legiferante, alcançamos, de imediato, dois objetivos fundamentais: a va-
lorização das instituições legislativas no conceito da opinião pública e a
integração crescente de nossa gente no exercício da cidadania. Com isso,
o Legislativo mineiro alarga o seu próprio espaço em relação à definição
de diretrizes para a política de desenvolvimento do Estado.

O processo de reforma constitucional ora em curso, imperativo dos
nossos tempos, exige o acompanhamento e a participação madura de
todos os brasileiros. Só assim poderemos falar em co-responsabilidade
por seus resultados e em legitimidade deles. Só assim será aperfeiçoado o
pacto social de modo a garanti r estabi Iidade e governabi Iidade.

Permitir a participação maciça da sociedade na elaboração das
normas e das diretrizes para as políticas públicas é, ademais, tarefa maior
de um Legislativo que pretenda estar em consonância com os novos tempos.

O exercício da cidadania exige, por seu turno, que as pessoas assi-
milem informações básicas a respeito dos direitos individuais e coletivos
e que conheçam as instituições que funcionam como veículo de sua prá-
tica. Desse modo, quanto mais consciente é o cidadão, maior poderá ser
a sua participação no processo legislativo, tendo condições de acompa-
nhar mais estreitamente a ação de seus representantes parlamentares no
desempenho de seu mister.

Ao instituir o Projeto Cidadão Mirim, a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais teve em mira este desiderato: educar a criança para o exer-
cício da cidadania e criar nela o hábito de participar das decisões que
afetam os interesses gerais da sociedade.

Temos, pois, a satisfação de trazer a público esta coleção compos-
ta por cinco livros destinados a estudantes do ensino fundamental. Os
textos contidos nos volumes são da lavra de escritores consagrados da
literatura infantil mineira. As ilustrações foram criadas com carinho por
nossos melhores artistas.

A Casa vem desenvolvendo, já há algum tempo, um programa de
educação para a cidadania que inclui visitas de escolares à sede do
Legislativo mineiro. Aqui, eles têm a oportunidade de conhecer o funcio-
namento deste Poder, ficando aptos a participar da condução dos interes-
ses da comunidade. Os livros destinam-se, num primeiro momento, a ser-
vir de apoio didático a essas visitas. Pensamos, entretanto, que, por sua
qualidade, a obra deverá atingir um número maior de crianças. Para que
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isso se torne possível, a Assembléia está disposta a estabelecer parcerias
que viabilizem grandes tiragens. Poderemos, assim, fazer chegar a men-
sagem e o espírito do projeto a todos os pequenos cidadãos de nosso
Estado.

Queremos agradecer a todos os que contribuíram para a elabora-
ção deste trabalho. Expressamos nossa admiração à competência literá-
ria e à destreza artística dos autores, escritores Ronaldo Simões Coelho,
Sônia Junqueira, Maria do Carmo Brandão, Vivi na de Assis Viana e Elias
José, e aos ilustradores Cláudio Martins, Ana Raquel, Denise Rochael,
Marilda Castanha e Nélson Cruz. Somos gratos ainda a Paulo Bernardo e
Marcelo Xavier, autores do projeto gráfico.

O Brasil anseia recuperar o tempo perdido na luta pela afirmação
de sua maioridade. Seu povo precisa readquirir a confiança no futuro,
acreditando na retomada do desenvolvimento, que representa a reden-
ção de todos os brasileiros. Por isso, devemos investir fundo nas jovens
gerações, naqueles que irão plasmar o país com que sonhamos. A Assem-
bléia Legislativa de Minas alia-se aos educadores deste Estado e espera,
com essa parceria, ajudar a formar nosso jovem cidadão.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
no ciclo nacional de debates sobre
cooperativismo e associativismo,

em 28/9/95.

A Nação brasileira tem acompanhado, com grande expectativa, os
acontecimentos que se relacionam, como causa ou conseqüência, com o
programa de estabilização e crescimento econômico denominado Plano Real.

Carro-chefe do projeto, o controle da inflação, mantido até o mo-
mento com sucesso, vem sendo empunhado como sólida garantia de que
o País está no caminho certo.

O otimismo é compreensível. Afinal, a grande maioria da popula-
ção se beneficia com o fim da escalada inflacionária, que tantas distorções
provocou na economia brasileira, alimentando a cultura da especulação, do
lucro fácil, da prevalência do jogo financeiro sobre a atividade produtiva.

Sabemos, no entanto, que a tão sonhada estabi lidade ainda não
está assegurada, assim como não se pode contar com a retomada do cres-
cimento de forma sustentada. O próprio Governo tem reiterado que essas
metas só estarão garantidas com a aprovação das reformas em curso no
Congresso.

Os sintomas da incerteza estão evidenciados nas manifestações
de desequilíbrio da economia: juros excessivamente elevados, aperto no
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sistema financeiro, inadimplência do setor agrícola e de grande número
de empresas, desemprego.

Mesmo reconhecendo tais problemas, o Governo procura tranqüi-
lizar os setores mais aflitos, afirmando tratar-se de dificuldades setoriais,
próprias de uma fase de reorganização. Rechaça a perspectiva de um
período recessivo, classificando os entraves como "nuvens esparsas e
muitas vezes artificiais".

Acreditamos nos propósitos do Presidente Fernando Henrique Car-
doso e desejamos, intensamente, que o plano de estabilização econômi-
ca se consolide, possibilitando, conseqüentemente, que seus benefícios
sejam estendidos ao campo da harmonia social.

Entretanto, o êxito do projeto não depende exclusivamente do Go-
verno. Parece-nos imprescindível que a sociedade, em vez de apenas
aguardar os resultados das reengenharias políticas e administrativas, te-
nha uma participação mais ativa nesse processo, buscando, por si pró-
pria, alternativas para a superação de seus problemas.

É nesse sentido que vemos como extremamente oportunas as inici-
ativas das organizações cooperativistas e associativistas de modo geral.
Fundadas na vontade da construção coletiva, essas associações cum-
prem objetivos diversificados, entre os quais se destacam a viabilização
econômica de projetos e a socialização de seus benefícios.

Ao lado do aspecto prático da consecução de metas específicas,
fortalece-se, no associativismo, o espírito de união e de solidariedade,
tão necessário à formação cívica de um povo, principalmente quando,
ante a fragmentação sociocultural imposta pela vida contemporânea, as
pessoas são induzidas a buscar soluções individualizadas para suas difi-
culdades.

Nascida na Europa, no início do século passado, a doutrina
cooperativista se desenvolveu inspirada na livre associação de cidadãos
ou de entidades; na igualdade de condições e de oportunidades; na defe-
sa dos interesses coletivos contra os abusos de poder, os equívocos e as
distorções do sistema socioeconômico. Cresceu e amadureceu, portanto,
em bases democráticas.

Compartilhando inteiramente desses princípios, que também são
princípios desta Casa, saudamos os participantes deste encontro, na cer-
teza de que nele surgirão propostas, debates e idéias inovadoras, que
seguramente contribuirão para que a sociedade brasileira, em momento
de tão importantes definições, se fortaleça na prática da cidadania e na
construção de seu desenvolvimento.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na abertura do Seminário Legislativo

Turismo: Caminho das Minas,
em 23/10/95.

É com satisfação que a Casa abre suas portas a este semmano
legislativo, que conta com a presença ativa e participante de cerca de 50
entidades ligadas ao setor turístico do Estado. Os trabalhos que acontece-
rão durante a semana são já uma promessa concreta de sucesso, graças
ao esforço dos representantes das instituições comprometidas com o even-
to. Na fase preparatória, após inúmeras reuniões e acalorados debates,
foi definido um temário que, temos a certeza, nos conduzirá a discussões
capazes de abrir novos horizontes para as atividades turísticas em Minas.

Este parlamento tem tido excelentes experiências com encontros
dessa natureza. Neles faz-se concreta a parceria com a sociedade, par-
ceria que fecunda a prática legislativa e aponta soluções novas, criati-
vas, importantes, sobretudo por serem formuladas no interior de um pro-
cesso democrático de troca de idéias e formulação de propostas.

O desemprego foi a preocupação dos 19 Chefes de Estado partici-
pantes da V Conferência de Cúpula Ibero-Americana, em Bariloche. Na
oportunidade, o Presidente Fernando Henrique Cardoso deixou claro que
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a criação de empregos é um dos principais desafios da América Latina. O
problema, aliás, é o calcanhar-de-aquiles dos planos de estabilização
econômica. O redimensionamento das atividades produtivas tem provo-
cado ondas de demissões. A esses fatos conjunturais soma-se um fenôme-
no estrutural: a extinção de postos de trabalho causada pela evolução
tecnológica e pela substituição do homem pela máquina.

O custo social da modernização e da reengenharia, necessária para
que nossa indústria cresça em competitividade, é enorme. Num mundo
polarizado pelo binômio produção-consumo, o drama do trabalhador de-
sempregado adquire proporções gigantescas. Ele é atingido em sua auto-
estima, é excluído, quase despojado de sua própria humanidade.

O desemprego é bomba de efeito retardado, que pode fazer
eclodirem revoltas e esgarçar o tecido social.

A urgência de se criarem postos de trabalho aponta para o incre-
mento das atividades terciárias como o possível caminho para a supera-
ção da crise. De fato, nelas é menor o impacto das novas tecnologias
sobre o fator emprego. A competitividade se traduz numa equação quali-
dade-custo, que aconselha o investimento em mão-de-obra, particular-
mente na mão-de-obra qualificada.

O setor de serviços, aí incluído o turismo, é a grande promessa de
resposta para os problemas gerados pelo esforço de estabilização e pela
globalização econômica.

Nesse sentido, podemos dizer que Minas é privilegiada. Nossas
potencialidades turísticas são inesgotáveis. Riquezas culturais, que inclu-
em a pujança do barroco e um folclore dos mais belos, um patrimônio
cultural que conta com estâncias hidrominerais de fama já consolidada,
estâncias climáticas, grutas, rios, lagos e parques ecológicos, afirmam
nossa inelutável vocação para a indústria sem chaminés.

O "folder" de divulgação deste seminário traz números eloqüen-
tes. No ano passado, o turismo internacional gerou divisas da ordem de
304 bilhões de dólares. Nos Estados Unidos, o faturamento do setor atin-
giu 56 bilhões de dólares. A indústria de viagens gera, em todo o mundo,
212 milhões de empregos, e a atividade deve crescer 55% na próxima
década. Enquanto isso, no Brasil, o faturamento com o turismo é de cerca
de um bilhão e meio de dólares ao ano.

Segundo dados da ABAV, desde a implantação do Plano Real, o
turismo emissivo no Brasil cresceu quase 100%, crescimento que não foi
acompanhado nem de longe pelo turismo receptivo. Não cremos que a
situação seja diferente em nosso Estado.
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A verdade é que estamos desperdiçando oportunidades. Há neces-
sidade de mudanças urgentes que representem um despertar da socieda-
de com relação às possibilidades do setor. Temos nele não só uma saída
para as dificuldades presentes mas uma poderosa força propulsora que
poderá alavancar nossa economia, colocando-a em novos patamares de
desenvolvimento.

Como se vê, o presente encontro não poderia acontecer em me-
lhor oportunidade. Que ele nos leve a descobrir no "Caminho das Minas"
novos caminhos para Minas.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
no lançamento da nova versão do

Programa Assembléia On Une
em 24/70/95.

Desde que foi lançado, em abril de 1992, o programa Assembléia
on Line vem conquistando sucesso crescente, o que pode ser avaliado
pela demanda de novos convênios por parte de Câmaras Municipais e
outras instituições públicas e privadas. Fiel ao princípio de colocar a
tecnologia a serviço da causa democrática e do estreitamento das rela-
ções entre esta Casa e a sociedade, o programa vem colocando à dispo-
sição da comunidade dados vitais para a compreensão do papel do parla-
mento, para o conhecimento do processo legislativo e para o acompa-
nhamento das ações parlamentares.

Ao facilitar o acesso a extensa gama de informações, o sistema
contribui para incentivar a participação da sociedade na elaboração das
normas legais e na formulação das políticas públicas. É um convite à
presença do povo nas escolhas que definirão os rumos do Estado e na
fiscalização da atuação dos órgãos de governo, aí incluído o Poder
Legislativo.

Nestes três anos de existência, o Assembléia on Line muito tem
contribuído para estender o âmbito de atuação deste Poder, fazendo com
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que aquilo que aqui se decide e se constrói possa ser de pronto conheci-
do nos pontos mais distantes de nosso território.

Não poderíamos, entretanto, acomodar-nos com os êxitos já obti-
dos. Por isso estamos inaugurando, neste instante, uma segunda fase do
projeto. Ele será renovado e ampliado, passando a incluir novos bancos
de dados. Os usuários terão, por exemplo, ao alcance dos dedos, a com-
posição da Mesa, das bancadas e das comissões, a biografia dos Deputa-
dos mineiros, a agenda da Assembléia, a produção legislativa e mais uma
infinidade de informações importantes.

O programa terá três momentos. De imediato, estamos colocando
os serviços que ele oferece ao alcance de todos os microcomputadores e
terminais conectados à rede de informática da Casa. Num segundo mo-
mento, atenderemos aos atuais usuários externos, às associações
microrregionais e àqueles que já solicitaram acesso ao sistema. Na ter-
ceira etapa, os serviços estarão disponíveis a todos os cidadãos, institui-
ções ou empresas, por intermédio das redes de comunicação de dados
RENPAC ou MINASPAC.

A versão que agora lançamos é o resultado da nova fi losofia de
trabalho que existe na Casa: ela foi tornada possível por um trabalho sério
e integrado de diversos setores, que viabilizaram o processo com agilida-
de e competência. Inspirado no ideal de fazer da tecnologia um instru-
mento de formação da consciência cidadã, o atual Assembléia on Line é
uma versão didática, auto-explicativa, que exige um mínimo de conheci-
mento especializado e, praticamente, dispensa treinamento.

Temos a certeza de que hoje consolidamos mais uma conquista em
prol da cidadania e da parceria entre o Legislativo e a sociedade.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
no encerramento do Seminário

Legislativo Turismo: Caminho das Minas,
em 26/70/95.

Ao encerrar este seminário, queremos cumprimentar as entidades
e os participantes pelo alto nível das discussões e pela qualidade dos
resultados do evento. Ressaltamos, de modo especial, a atuação daque-
les que estão conosco desde as reuniões preparatórias e que são, em
grande parte, responsáveis pelo êxito deste encontro.

O fenômeno da aceleração da história é um fato incontestável. Ocor-
rem hoje, em uma década, mudanças que, no passado, levariam um sé-
culo para se efetivarem. Por isso, não é de se estranhar que a legislação
estadual para o turismo, embora recente, precise ser repensada e talvez
alterada. A realidade do setor tem passado por rápidas e profundas trans-
formações, transformações, aliás, que autorizam esperanças e apontam
para um futuro promissor. A consciência da importância das atividades
turísticas enquanto propulsoras da vida econômica de um povo tem cres-
cido dia após dia. Conforme já afirmamos, uma das soluções para a crise
gerada pelo desemprego estrutural é a indústria sem chaminés, que em-
prega intensivamente. Além disso, é capaz de gerar riquezas e, sendo
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bem gerenciada, fazê-lo sem os indesejáveis ônus ambientais provoca-
dos pela maioria dos demais empreendimentos econômicos.

Este seminário aconteceu, portanto, na hora exata. Precisamos for-
mular, com urgência, uma nova política para o turismo, uma política que
~ontemple a i~portância que ele adquiriu na atualidade e que faça jus ao
Imenso potencial de Minas Gerais. Nessa tarefa, é preciso que se unam
os poderes públicos e a iniciativa privada, num grande mutirão para que,
neste Estado, não sejam mais desperdiçadas as riquezas com que a natu-
reza e o espírito do povo mineiro nos brindaram. Sim, porque salta aos
olhos a pujança de nossas belezas naturais e o vigor cultural de nossa
gente.

É necessário, também, que tudo se faça da maneira mais democrá-
tica possível, a partir de amplo debate com a participação de todos os
segmentos sociais interessados. Pois foi a parceria com a sociedade o
caminho que esta Casa escolheu para modernizar-se. É essa parceria que
estamos hoje exercitando de forma efetiva, neste encontro.

Recebemos o documento final com o compromisso de que ele ins-
pirará ações legislativas futuras. Tais ações, num tempo bem próximo,
traçarão as diretrizes de um pacto fecundo entre Governo e iniciativa
privada, para dar ao setor todo o dinamismo de que ele necessita.

Mas os resultados concretos desses dias de intenso trabalho já es-
tão a caminho. Esta Presidência designou uma comissão especial, forma-
da pelos Deputados Antônio Júlio, Ermano Batista e Maria José Haueisen,
para, sob a coordenação do Deputado Sebastião Navarro Vieira, estudar
a reforma do Regimento Interno da Assembléia de Minas. Atendendo a
reivindicações surgidas neste seminário, já foi incluída, no anteprojeto de
reforma, a criação de uma comissão permanente específica para o turis-
mo. Assim, este parlamento espera não só reconhecer a relevância do
tema como contribuir para consolidar uma nova mentalidade em seu
tratamento.

É preciso que todos cheguem à plena consciência de que, no turis-
mo, estão os caminhos de Minas.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, na abertura
do Seminário Brasil-Estados Unidos,

em 9/77/95.

Nas montanhas de Minas, foram plantadas as primeiras sementes
de liberdade, cujos frutos seriam a independência do Brasil. Quando, en-
tre o casario barroco de nossas cidades coloniais, o povo desta terra pre-
parava os caminhos para a separação definitiva da metrópole européia,
um livro corria de mão em mão, aquecendo corações e clareando as
mentes: era a Constituição americana de 1787. Nossos irmãos do Norte
madrugaram na missão para a qual os heróis mineiros se preparavam nos
idos de 1789. Foram inspiração e ânimo para que aqui ganhassem corpo
as idéias de democracia. Por isso, Minas Gerais se sente orgulhosa por
sediar o presente seminário. As raízes mais profundas de nossas tradições
e a origem do ímpeto libertário, que é a marca deste pedaço do solo
brasileiro, vinculam-se afetiva e efetivamente às lutas dos Estados Uni-
dos da América, a pátria por excelência dos ideais democráticos.

Saudamos, com satisfação, os parlamentares e técnicos norte-ame-
ricanos que nos vieram trazer o relato de sua bem-sucedida experiência
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política. Eles nos antecederam mais uma vez, ao consolidar um Legislativo
forte e atuante. Mais uma vez, são para nós exemplo e estímulo.

Saudamos também os representantes das demais Assembléias
Legislativas que aqui se encontram, movidos pela mesma vontade de cons-
tituir um Legislativo vigoroso, apto a tornar-se sujeito destacado no pro-
cesso político nacional.

Em países de extensão continental, o federalismo é condição ne-
cessária para o pleno e real exercício da democracia. Separado do poder
central por imensas distâncias, o cidadão só terá opção de participar de
fato do processo decisório nacional, só conquistará seu direito de interfe-
rir nas decisões que dizem respeito à sua própria vida se for pela media-
ção de um Estado federado forte, capaz de fazer valer sua vontade e de
defender os interesses regionais.

É, pois, emblemático que uma das primeiras ações do intercâmbio
entre as Casas Legislativas Estaduais do Brasil e dos Estados Unidos seja
exatamente um seminário que toma por tema o federalismo. Nossos estu-
dos apontarão, com certeza, novos caminhos para a prática parlamentar
e para o exercício da cidadania.

O fortalecimento das Assembléias Legislativas depende fundamen-
talmente de sua capacidade de exercer uma ação integrada e de se unir
em torno de objetivos comuns. Assim, poderão ajudar-se mutuamente na
busca de melhor aparelhamento técnico e influenciar decididamente na
formulação de novos padrões de relacionamento intergovernamental.

Temos um belo modelo a orientar nossos esforços. O esplêndido
trabalho que vem sendo realizado pela NCSL mostra que, quando há von-
tade política, inexistem obstáculos. Um organismo enxuto, ágil e extre-
mamente competente, a NCSL vem mudando a história da atuação dos
parlamentos estaduais americanos e contribuindo para redesenhar a face
do federalismo naquele país.

Temos a firme esperança de que a constituição do Colégio de Pre-
sidentes das Assembléias Legislativas possa ser o embrião de uma orga-
nização semelhante. Estaremos, então, abrindo promissores horizontes
para o futuro de nossos parlamentos.

Não poderíamos deixar de externar nossos agradecimentos à Em-
baixada dos Estados Unidos da América pelo decisivo apoio a este en-
contro. Temos a certeza de que este apoio será multiplicado nos demais
passos desse programa de intercâmbio.
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Minas Gerais, por sua posição geográfica central, está tendo a honra
de ser sede do presente seminário. Entretanto, o trabalho, que teve início
num projeto de cooperação entre Minas e o Rio Grande do Sul, não se
esgota nesta oportunidade. Muita coisa está por ser feita, e, no desdobra-
mento de nossas ações, esperamos promover a integração de todos os
Estados brasileiros.

Ao abrirmos o presente encontro, queremos agradecer a todos os
que contribuíram, de alguma forma, para torná-lo possível.

Mãos à obra, pois. Com decisão e coragem, vamos amadurecer o
projeto de um novo pacto federativo que proporcione maior equilíbrio e
governabilidade à nossa Nação.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
no encerramento do Seminário

Brasil-Estados Unidos/
em 10/71/95.

Lê-se, em "O Federalista", que "a acumulação de todos os pode-
res, legislativos, executivos e judiciais, nas mesmas mãos, sejam estas de
um, de poucos ou de muitos, hereditárias, autonomeadas ou eletivas, pode-
se dizer com exatidão que constitui a própria definição de tirania".

A separação dos Poderes é, portanto, um dos pilares mestres que
sustentam os regimes autenticamente democráticos: quanto mais nítida
ela for, quanto mais consagrada nas práticas e nas tradições, maior será o
espaço que se abre às liberdades fundamentais e ao exercício pleno da
cidadania.

Esse ideal só encontrará efetividade onde houver um Legislativo
forte o bastante para exercer com eficácia suas funções essenciais, com
capacidade suficiente para dar respostas adequadas às demandas da so-
ciedade.

A história consagrou a excelência do Estado federado sobre o modelo
unitário. Neste último, o poder central, distante das realidades locais e do
contato contínuo com o povo, não tem condições de oferecer soluções dife-
renciadas que respeitem o modo de ser próprio de cada comunidade.
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Na América do Norte, a separação dos Poderes e o federal ismo
uniram-se para constituir um sistema político no seio do qual a democra-
cia adquire sua expressão máxima, sistema que é modelo para o mundo e
que é o caminho natural para a solução dos muitos conflitos que marcam
esse final de século.

Por isso, a importância deste encontro: os temas sobre os quais con-
centramos nossas atenções dizem respeito diretamente ao futuro de nos-
so País e do continente americano.

Foi com satisfação e esperança que Minas recebeu a quase totali-
dade das Assembléias Legislativas do Brasil: a presença maciça neste
seminário mostra que já existe, entre nós, a consciência nítida da neces-
sidade de fortalecimento dos Legislativos Estaduais e da urgência de se
repensar o pacto federativo.

O diálogo com nossos irmãos dos Legislativos Estaduais norte-ame-
ricanos foi uma oportunidade riquíssima. Embora nossa realidade seja di-
ferente, é instrutivo e salutar esse contato com a experiência de quem
tem dois séculos ininterruptos de vivência democrática.

Avaliando nossos trabalhos, podemos dizer que já são visíveis os
resultados de uma cooperação que promete muito mais. Não será exage-
ro dizer que, nesses dois dias, lançamos as bases de um projeto que pode-
rá determinar profundas mudanças, não só no âmbito interno dos Estados
mas também nas relações intergovernamentais.

Queremos, em nome da Assembléia de Minas, expressar nossos
agradecimentos à NCSL, à Embaixada dos Estados Unidos da América,
em especial ao USIS, aos companheiros das Américas e às nossas coirmãs
que estão conosco nesta empresa.

A todos aqueles que tornaram possível este encontro, o nosso muito
obrigado.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
sobre o momento legislativo/

em 74/77/95.

O momento legislativo que estamos vivendo impõe-nos o dever de
vir a esta tribuna para realçar a importância da tarefa que nos é proposta
em nome da sociedade mineira. Encontram-se, nesta Casa, para serem
apreciados, discutidos e votados, o Projeto de Lei Orçamentária, o Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o Plano Plurianual de Ação Go-
vernamental, além de importantes projetos ligados a questões ambientais,
assistenciais, educacionais, de saúde, de administração pública, entre
outros.

A atual legislatura experimenta um momento histórico, em que so-
mos chamados a empreender profundas mudanças em nossa prática par-
lamentar: delas dependerá o exercício pleno das prerrogativas que con-
quistamos na nova ordem constitucional.

Ao tomarmos posse na Presidência desta Casa, assinalamos que
vivemos um novo momento da organização estatal no País, que afirma a
gestão compartilhada de governo, que não mais se isola nem se confina ao
Executivo.
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Podemos afirmar, a 30 dias do encerramento deste ano legislativo,
que esta gestão compartilhada está sendo cumprida por esta Casa. Um
dos pontos marcantes da atual legislatura é, precisamente, o fato de que
todos os projetos têm sido amplamente discutidos junto à sociedade. Os
projetos do Executivo têm sido precedidos de discussões abertas com os
Secretários das respectivas áreas e com a presença de representantes da
sociedade civil organizada.

Essa é a nossa tarefa como casa de representação popular.
É importante notar que, em tempos passados, o orçamento era uma

peça de ficção, desde que um quadro de inflação crônica e absurda abria
possibilidade a vastas suplementações de verbas, concentrando, no Exe-
cutivo, um poder quase absoluto e impedindo a atividade de acompanha-
mento e de fiscal ização da execução orçamentária por parte do
Legislativo.

Agora, a nova realidade monetária do País exige o restabelecimento
da verdade orçamentária. Nestes termos, precisamos e estamos assumin-
do plenamente nossa responsabilidade como co-autores do planejamen-
to estatal e fiscais de sua execução.

São passados os tempos dos milagres. A complexidade da situação
rechaça quer a compreensão simplista dos dados, quer as atitudes emoci-
onais e as veleidades, de qualquer natureza. Somos, mais que nunca,
chamados à responsabilidade, à análise correta e racional dos fatos. Para
nossa satisfação, temos constatado que essa é a atitude predominante
neste parlamento. Não por acaso, a Assembléia de Minas tornou-se mo-
delo e referência no cenário legislativo brasileiro.

As audiências públicas regionais são um exemplo dessa trans-
formação de fundo nas relações entre Estado e sociedade em Minas
Gerais. Assumidas com coragem e decisão pela totalidade dos que
têm assento nesta Casa, são reconhecidas pelos quatro cantos do País
como um mecanismo inovador e instrumento de democratização das
políticas públicas.

Mas queremos avançar e aprofundar essa prática, porque sabe-
mos, perfeitamente, que o processo democrático importa em constante
aprendizado e em repetidos reajustes.

Neste exato instante, como ação concreta nesse sentido, os senho-
res Deputados estão sendo consultados sobre as prioridades de suas res-
pectivas regiões ainda não constantes na proposta orçamentária, a fim de
promover seu encaminhamento ao projeto de lei, cabendo observar que
esses recursos podem ser alocados em período bienal.
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É, portanto, à luz das audiências públicas regionais, com a inter-

venção parlamentar, que está sendo discutida a proposta orçamentária:
elas têm dado o parâmetro para as múltiplas negociações entre o Legislativo
e o Executivo com o alto propósito de conciliar o Plano de Ação Gover-
namental, formulado por um governo legitimado nas urnas, com as de-
mandas regionais igualmente legítimas.

É preciso notar que a emenda à Constituição que reformulou as
audiências públicas regionais não alterou apenas o texto legal, mas, a
partir dele, toda uma prática governamental. O que se viu, em 1995, foi
uma intensa participação do Executivo e do Judiciário, envolvendo a pre-
sença dos Chefes daqueles Poderes nesses encontros.

As negociações ora em curso têm sido maduras e democráticas,
abertas à ampla participação partidária. Somos testemunha de que, nes-
sas negociações, jamais este corpo parlamentar se vergou a exigências
unilaterais ou se deixou envolver em jogos ou barganhas de qualquer
espécie.

Precisamos também de instrumentos de cobrança. Em época de
estabilidade da moeda, essa cobrança é perfeitamente possível. Por isso,
estamos empenhados em aperfeiçoar e expandir os atuais mecanismos
de controle e avaliação das políticas públicas, de modo que o parlamen-
tar possa acompanhar e fiscalizar cada passo do Governo.

Isso é autêntica valorização do Legislativo, isso é compromisso com
a independência deste Poder. Sim, porque o povo não nos julgará por
nossas palavras; ele o fará, antes de tudo, por nossas ações.

Vamos, pois, viver como é preciso este momento histórico, com a
plena consciência da importância e da complexidade de nosso papel.

Estamos no exercício de um poder co-responsável pela administra-
ção de um Estado que detém o segundo maior PIS do País e que poderá
assumir, muito em breve, a liderança de um novo ciclo de desenvolvi-
mento sustentável em nossa Nação. Um grande desafio está posto. So-
mente pela união e por um consenso construído no diálogo e na respon-
sabilidade, nós nos colocaremos à altura do que o povo mineiro quer e
exige de cada um de seus representantes.

Temos as melhores condições para exercitar, na Assembléia de
Minas Gerais, este diálogo e esta responsabilidade.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da CIPE-São Francisco

e da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, no Senado,

em 23/7 7/95.

Em primeiro lugar, cumpre-nos agradecer o convite formulado pelo
Senador Waldeck Ornei as para participarmos desta importante audiên-
cia. Nesta oportunidade, manifestamos todo o nosso apoio aos trabalhos
que estão sendo conduzidos por esta Comissão e nossa confiança neles.

A bacia hidrográfica do rio São Francisco corresponde a uma imensa
região de 640.000 km2 do território brasileiro, abrangendo terras de Mi-
nas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e pequenas porções de
Goiás e do Distrito Federal.

O vale do rio São Francisco sempre esteve presente no cenário
político, econômico, sociocultural e ecológico do País. Não obstante,
nunca teve uma política de desenvolvimento integrado e de conservação
de seus recursos naturais, como requer uma bacia hidrográfica de suas
dimensões.

Até hoje, o que se pode notar é que o incremento das ações priva-
das e governamentais é direcionado para objetivos específicos e muitas
vezes confl itantes.
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A geração de energia, as captações para consumo industrial e do-
méstico, a pesca, a navegação e a irrigação são exemplos de usos que
não estão sendo convenientemente coordenados.

É de se considerar, também, que a exploração de outros recursos
naturais, como os bens minerais, o solo e a vegetação, é feita de forma
desordenada, à margem dos modernos princípios de gerenciamento de
uma bacia hidrográfica.

O resultado dessa prolongada ação predatória na bacia é a
descaracterização do rio e dos ecossistemas associados, com efeitos pro-
fundamente negativos sobre os recursos naturais, gerando o empobreci-
mento econômico, social e cultural da população.

De tais reflexões, surgiu a intenção de se criar uma Comissão Inte-
restadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável
da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

A criação da Comissão remonta a 18 de dezembro de 1991, quan-
do os Presidentes das Assembléias Legislativas dos Estados de Alagoas,
Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe, reunidos em Belo Horizon-
te, firmaram um protocolo de intenções como instrumento de referência
para a orientação dos seus trabalhos. Em 7 de maio de 1992, em Salva-
dor, o Regimento da ClPE-São Francisco foi apreciado e aprovado. Em 21
de maio de 1992, a Comissão foi instalada em Belo Horizonte, no clima
que antecedeu a Conferência Mundial do Meio Ambiente da Organiza-
ção das Nações Unidas - Rio/92.

Integram a Comissão Deputados representantes das Assembléias
Legislativas dos cinco Estados citados, irmanados no esforço de procurar
soluções conjuntas para o desenvolvimento sustentável dessa extensa bacia
hidrográfica que compartilham no território brasileiro.

Em breve retrospecto às sessões da ClPE, cumpre-nos lembrar que
as nossas primeiras reuniões se desenvolveram em agosto de 1992, em
Recife, oportunidade em que a Comissão estudou a legislação e o
gerenciamento de recursos hídricos.

O Brasil é um país de muitas leis, sendo raras as oportunidades que
os legisladores têm, em nível federal ou estadual, para propor novos dis-
positivos legais. Entretanto, no que concerne ao uso múltiplo e racional
dos recursos hídricos, a legislação brasileira é arcaica, remonta ao Códi-
go de Águas, de 1934. Essa lacuna é hoje um dos maiores entraves ao
estabelecimento de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento
dos recursos hídricos em consonância com as diretrizes de preservação e
conservação dos ecossistemas associados.
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Desde 1991, tramita, na Câmara dos Deputados, por iniciativa do
Executivo, o Projeto de Lei nº 2.249/91, que dispõe sobre a política na-
cional de recursos hídricos. A CIPE, como resultado da reunião de Recife,
ofereceu ao relator da matéria, Deputado Fábio Feldman, 13 emendas
que foram englobadas no substitutivo por ele apresentado. Infelizmente,
a tramitação do projeto ainda não chegou ao seu término. O País perma-
nece sem uma lei adequada aos tempos atuais e a clamar pelas diretrizes
emanadas de uma política de recursos hídricos coerente e consistente.

Perdem com isso o vale do São Francisco e seus sofridos habitan-
tes. Sem o suporte legal, não podem ser criados os comitês e as agências
de bacia, necessários ao planejamento e à execução das ações integra-
das voltadas para o desenvolvimento harmônico da região, bem como
para a preservação e a conservação qualitativas e quantitativas dos re-
cursos hídricos regionais.

Basta olharmos a atual situação dos grandes reservatórios de água
do rio São Francisco, quase todos próximos ao volume crítico de suas
reservas, para concluirmos pela urgência das medidas necessárias à sal-
vação desse manancial.

Está nas mãos do Poder Legislativo Federal ultimar a aprovação do
Projeto de Lei nº 2.249/91, dotando a União do instrumento básico para
implementar o uso racional dos recursos hídricos brasileiros.

Com base nessa nova legislação, deveremos preocupar-nos com a
compatibilização do uso das águas entre os empreendimentos hidrelétri-
cos já implantados e os diversos outros segmentos, entre os quais desta-
camos a produção agrícola irrigada, um dos maiores desafios para o esta-
belecimento de um plano de utilização integrada dos recursos hídricos
da bacia.

O potencial de terras irrigáveis no vale varia entre os 2.600.000ha
levantados pela "U.S. Bureau of Reclamation", na década de 60, até os
atuais 8.000.000ha, conforme estudos mais recentes. Hoje, estima-se em
apenas 300.000ha a área já irrigada, menos de 10% das possibilidades
totais de aproveitamento.

Na reunião da CIPE em agosto de 1993, o Governador João Alves,
de Sergipe, comparou a situação do vale do São Francisco com a da
Califórnia, nos Estados Unidos da América. Na década de 30, a Califórnia
era um dos Estados mais pobres daquele país. A partir de uma decisão do
então Presidente Franklin D. Roosevelt, de investir maciçamente nos pro-
jetos de irrigação do rio Colorado, a situação se reverteu, e a Califórnia é
hoje, isoladamente, um dos maiores produtores de alimentos do mundo.
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As terras irrigadas naquela região somam 50% do potencial do vale do rio
São Francisco. Fica evidente que, havendo vontade política, recursos e
tecnologias apropriadas, poderemos aperfeiçoar e multiplicar as experi-
ências de Petrolina, Juazeiro, Barreiras, Janaúba, Pirapora e outras tantas,
transformando o vale do rio São Francisco na Califórnia brasileira.

Existe um entendimento unânime, entre os que debatem os proble-
mas do São Francisco, de que, no desenvolvimento da irrigação, está a
redenção do vale. Mas isso não é tarefa simples, pois, paradoxalmente, a
grande quantidade de água do rio não significa disponibilidade irrestrita
para irrigar.

Hoje, da vazão média de 2.800m3/s em Sobradinho, 75% estão
comprometidos com a geração de energia elétrica pelo Sistema CHESF,
restando apenas 700m3/s, o suficiente para irrigar 700.000ha com os mé-
todos atualmente empregados. Agrava esse quadro a constatação de que
a maior parte dos 8.000.000ha de terras irrigáveis estão acima do lago de
Sobradinho e as hidrelétricas a jusante. Esse modelo acarreta a perda de
quase toda a água usada na produção hidroenergética.

Fica-nos, então, a seguinte reflexão: se, a exemplo da Califórnia,
priorizarmos a irrigação como o uso primordial da água, cumpre-nos a
busca de alternativas para otimizar seu aproveitamento e minimizar as
perdas dos outros usos já implantados. A adoção de novas técnicas de
irrigação, no lugar das atuais, que favorecem as perdas excessivas por
infiltração e evaporação, lado a lado com a preservação e a conserva-
ção dos ecossistemas para melhoria da vazão média do rio, são medidas
fundamentais para o êxito de um programa de desenvolvimento regional.

A expansão da fronteira agrícola no vale do rio São Francisco en-
frenta, hoje, outra grande dificu Idade: a ausência de transporte rápido,
seguro e econômico que proporcione o escoamento da produção dos pólos
de irrigação para os grandes centros consumidores nacionais e internaci-
onais. Não é utópico pensar que, com o desenvolvimento do MERCOSUL,
as frutas do Nordeste poderão chegar aos países platinos aproveitando-se
o fenômeno da sazonal idade.

Tal oportunidade passa pela implantação de um sistema de trans-
porte multimodal integrado. A integração que preconizamos é geográfica
e tecnológica. Tecnológica, ao propor o restabelecimento da navegação
no São Francisco, articulando essa hidrovia com a do Paraná-Tietê por
meio de ferrovias, rodovias e pontos de transbordo de cargas. Geográfi-
ca, quando, integrada aos demais corredores de transporte do País, deve-
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rá proporcionar a união do Sul com o Nordeste através do São Francisco,
reabilitando-o e reposicionando-o em sua histórica condição de rio de
integração nacional.

A degradação dos ecossistemas terrestres e aquáticos na bacia
hidrográfica aponta para a necessidade urgente do estabelecimento de
uma política para sua recuperação. Entretanto, mesmo a longo prazo, as
modificações irreversíveis, a exemplo da sucessão de barramentos para
a geração de energia, inviabilizarão a sua recuperação integral. Assim, é
pouco provável que retornem ao vale os imensos cardumes em piracema.
A abundância de pescado nativo no rio dificilmente será a mesma de
antes. Apontamos então para a necessidade do desenvolvimento da pes-
quisa, da tecnologia e da produção de peixes em larga escala por meio
do estabelecimento de um grande programa de aqüicultura e piscicultura
destinado ao repovoamento artificial e à criação confinada com interesse
econômico. Não se pode deixar as centenas de milhares de hectares de
espelho d'água dos reservatórios voltadas apenas para a hidreletricidade
e improdutivas em relação à ictiofauna.

No Brasil, não existe uma centralização no planejamento e no
monitoramento do uso múltiplo dos recursos hídricos, bem como na sua
proteção. Assim, conforme propõe a Fundação Brasileira para a Conser-
vação da Natureza - FBCN -, torna-se necessário, como primeiro passo
para a recuperação e o desenvolvimento do vale do rio São Francisco, o
estabelecimento de um Plano Governamental de Ações Integradas, con-
gregando esforços das diversas agências governamentais e entidades não
governamentais, evitando-se os atuais conflitos de interesses e disper-
sões de recursos, com um direcionamento único que racionalize o inves-
timento e some as forças no mesmo sentido.

Por fim, Srs. Senadores, demais autoridades e público presente, é
difícil resumir, neste curto tempo hoje reservado à CIPE, todo o nosso
trabalho e toda a nossa experiência de cinco anos de ação parlamentar
pela recuperação e pelo desenvolvimento da bacia. A importância desse
esforço evidencia-se na sua própria constituição: um bloco parlamentar
interestadual e suprapartidário permanente, cujo objetivo precípuo é o de
articular ações dirigidas à recuperação ambiental e ao desenvolvimento
sustentável da região.

Consoante nossa missão, apresentamos à apreciação dos Senhores
as sugestões que julgamos básicas para o equacionamento do vale são-
franciscano:
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- providências para se agilizar, na Câmara dos Deputados, a
tramitação do Projeto de Lei nº 2.249/91, que dispõe sobre a Política Na-
cional de Recursos Hídricos, cuja aprovação deverá proporcionar bases
legais para a instalação imediata de comitês e agências de bacias
hidrográficas no rio São Francisco e em seus afluentes;

- estabelecimento de um Plano Integrado de Geração de Energia/
Irrigação, compatibilizando esses dois usos, economicamente os mais im-
portantes e os mais conflitantes;

- implantação de um programa de investimentos governamentais
na área da agricultura irrigada, com apoio à pesquisa e à geração de
tecnologia de novos processos, que eliminem o atual desperdício da água;

- restabelecimento da navegação e sua integração com os corre-
dores multimodais de transporte do Sul, do Leste e do Nordeste, facilitan-
do o escoamento da produção regional;

- desenvolvimento de pesquisa, de tecnologia e de produção nas
áreas de aqüicultura e piscicultura, conforme proposta da CODEVASF
para o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Aqüicultura e dos
Ecossistemas da Bacia do São Francisco em Três Marias;

- desenvolvimento de uma política de recuperação dos
ecossistemas, com o estabelecimento de programas de recuperação de
matas ciliares, reserva legal, matas de topo de morro e áreas protegidas,
tendo por base a recuperação de microbacias;

- desenvolvimento de um programa de monitoramento dos recur-
sos hídricos por meio da ação de agências governamentais e não gover-
namentais, coordenadas por autoridades de bacia, conforme o disposto
na estrutura legal a ser estabelecida por lei federal decorrente do Projeto
de Lei nº 2.249/91;

- implementação de um Plano Governamental de Ações Integra-
das para o desenvolvimento sustentável da bacia do rio São Francisco.

Por fim, passamos à Comissão as publicações da C1PE-São Francis-
co, que contêm a descrição dos inúmeros problemas detectados ao longo
desses cinco anos de trabalho, cuja enumeração demandaria um tempo
excessivo. Dessa forma, esperamos estar contribuindo para o conheci-
mento e para a solução das questões que afligem a população do vale do
grande rio.

Muito obrigado.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
no encerramento da 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 13ª Legislatura,
em 21/12/95.

Se nos pedissem, em três palavras, a síntese da sessão legislativa que
ora se encerra, diríamos, sem pestanejar: verdade, trabalho e diálogo.

O ano de 1995 iniciou-se, para o Brasil, sob o signo do realismo.
Ou este País colocava o pé no chão ou seríamos relegados ao limbo da
história, marginalizados pela comunidade internacional, dilacerados, quem
sabe, por convulsões internas. Ajustes eram necessários e urgentes. A
longa convivência com uma inflação crônica e intoleravelmente alta
ameaçava não só destroçar nossa economia mas aniquilar, entre nós, o
senso dos valores e o sentido de realidade. Vivíamos a doce
irresponsabilidade da ilusão: ilusão orçamentária, ilusão salarial, ilusão
dos preços e, por que não dizer, ilusão política.

Com coragem e apoio dos brasileiros, o Governo iniciou o proces-
so de estabilização. Seus resultados já se fazem sentir sob a forma de
mais pão na mesa dos pobres, mais justiça, distribuição mais eqüitativa
de oportunidades e sacrifícios.

Todos temos a consciência de que a tarefa não está concluída. A
consolidação dos ganhos de uma economia estável exige ainda muitas
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mudanças, terá um preço e vai demandar, cada vez mais, firmeza e de-
terminação.

Minas não tem fugido à responsabilidade que uma tradição de lide-
rança coloca sobre seus ombros, numa quadra especialmente importante
para o futuro desta Nação.

Esta Casa, sintonizada com os novos tempos, assumiu com decisão
o espírito de verdade e realismo, que é a tônica do Brasil de hoje.

Felizmente, não tivemos um período de predomínio da unanimida-
de. Unanimidade é a negação do debate, a anulação das diferenças, a
morte da democracia. Mas as discussões que aconteceram na Assem-
bléia de Minas foram todas marcadas por um profundo senso de respon-
sabilidade/ por um desejo sincero de buscar o bem de nossa gente. Com
um olho no desejável e outro no possível, este parlamento produziu os
instrumentos legais indispensáveis para que o Estado enfrente este mo-
mento de conquistas e desafios.

Um rápido olhar sobre a produção legislativa de 1995 bastará para
mostrar como se trabalhou neste período. Não só a quantidade mas so-
bretudo a qualidade dos resultados atestam o esforço dos parlamentares.
Normas importantes em áreas como educação, saúde, meio ambientei
segurança pública, ação social, regionalização, habitação e justiça fo-
ram discutidas e votadas, passando a integrar o universo jurídico estadu-
al. Vivemos dias de Plenário cheio e concorridas reuniões de comissões.
Comissões especiais foram, também, em grande parte, responsáveis pelo
dinamismo da instituição na sessão legislativa que ora se encerra.

A Casa teve ainda presença marcante na definição de planos e
programas de governo. O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado,
o Plano Plurianual de Ação Governamental, a lei orçamentária e a cria-
ção das regiões administrativas foram objeto de intensa negociação e
exaustivas discussões na busca do melhor para Minas. Ao apreciar tais
matérias, prevaleceu, mais uma vez, o senso de realidade e equilíbrio
deste corpo parlamentar.

Aqui nasceu o Colégio de Presidentes de Assembléias Legislativas,
do qual temos a honra de ser Coordenador. Por intermédio dele, temos
estado presentes no debate nacional em torno da reforma da Constituição
e vimos contribuindo para o fortalecimento dos Legislativos Estaduais.

Diálogo, eis a terceira palavra que sintetiza as ações deste Poder
em 1995. O processo de parceirização com a sociedade ganhou novas
dimensões nos seminários, nos fóruns técnicos e nos ciclos de debates.
Intensificou-se o intercâmbio entre os Poderes do Estado. Criou-se o hábi-
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to de fazer com que a apreciação dos projetos de iniciativa do Executivo
fosse sempre precedida de discussões abertas com os Secretários das res-
pectivas áreas e representantes da sociedade civil.

Nas audiências públicas regionais, a participação do Judiciário e
do Executivo ampliou a abrangência do processo e fez dele a expressão
visível da co-responsabilidade dos Poderes e da gestão compartilhada de
governo.

Na presente sessão legislativa, empreendemos uma trajetória sóli-
da, madura e consistente rumo a um novo modelo de prática parlamentar.
Não caminhamos sozinhos e, por isso, temos muito a agradecer.

Somos gratos, em primeiro lugar, à comunidade mineira, parceira
de cada iniciativa tomada no âmbito deste Poder. Ela não faltou a uma só
de nossas convocações e foi presença constante não só nas dependên-
cias do Palácio da Inconfidência mas em cada um de nossos planos e ações.

É tremenda a responsabilidade de presidir uma instituição com as
tradições e o peso político da Assembléia de Minas. Felizmente, pude-
mos dividir essa missão com os nobres colegas da Mesa, a quem deve ser
creditada a maior parte dos méritos pelas metas que alcançamos durante
este ano.

Queremos ressaltar também o trabalho do Plenário e das comis-
sões, que se vêm superando a cada ano em termos do volume e da quali-
dade de sua produção.

Uma palavra especial aos colegas Deputados. Ungidos com a le-
gitimidade que advém da escolha popular, vocês souberam honrar a con-
fiança da gente mineira. A competência e o espírito público estiveram
sempre presentes entre nós durante o período que se está encerrando.

Agradecemos particularmente aos que estão no exercício do pri-
meiro mandato e que se integraram com rapidez e perfeição ao ritmo e às
exigências dos trabalhos legislativos. Destacamos, ainda, pela brilhante
atuação, a bancada feminina no parlamento mineiro. Ela constitui um
forte argumento em favor da tese dos que, como nós, lutam pela partici-
pação cada vez maior da mulher na vida política nacional.

O papel das Lideranças tornou-se decisivo como instrumento para
composição das diferenças e como artífices do diálogo e da convivência
harmôn ica e respeitosa entre representantes de diferentes credos pol íti-
cos e ideológicos. Com isso, ganharam a democracia e o Estado de Minas
Gerais.

Externamos nosso reconhecimento à imprensa, pelo muito que tem
feito em prol do aperfeiçoamento das instituições. Ao contribuir para a
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valorização do parlamento, tornando-o mais próximo do povo, os profis-
sionais da mídia estão ajudando na consolidação das liberdades que re-
conquistamos a duras penas.

No cumprimento de nossas tarefas, contamos com o suporte téc-
nico dedicado e eficaz de nosso corpo funcional. A ele, o nosso reco-
nhecimento.

Os desafios que nos esperam em 1996 não são menores do que
aqueles que tivemos de enfrentar durante esta jornada; temos, entretanto,
a certeza de que não nos faltará nem o ânimo nem o apoio da comunida-
de para que possamos superá-los.
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1996

Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
na solenidade de inauguração do retrato
do Deputado José Ferraz na galeria dos

ex-presidentes da Casa/
em 75/2/96.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais desfruta hoje de um con-
ceito ímpar no cenário dos parlamentos estaduais brasileiros. Essa privi-
legiada posição, aferida por manifestações de representantes das princi-
pais instituições congêneres, decorre de uma linha de ação que vem se
consolidando e aprimorando nos últimos anos, voltada para a moderniza-
ção administrativa, o fortalecimento dos princípios democráticos e, fun-
damentalmente, o atendimento das necessidades do povo mineiro.

Esses objetivos têm sido buscados através de programas específi-
cos que visam ao aperfeiçoamento do processo legislativo, tornando-o
mais ágil, transparente e, sobretudo, afinado com os anseios da socieda-
de. Poderíamos afirmar que a procura de sintonia com as demandas e
com o sentimento do povo de Minas se transformou numa espécie de
marca registrada desta Casa.

A posição de vanguarda que nos é atribuída nos remete a duas
considerações. Em primeiro lugar, ela não pode ser indutora de uma atitu-
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de de acomodação, própria do ser humano ou de organizações quando
se atingem determinadas metas. Ao contrário, devemos nos sentir estimu-
lados a desenvolver novos projetos e a vencer novos desafios.

Em segundo lugar, não poderíamos deixar de dizer que as conquis-
tas e os avanços ora constatados na Assembléia são, em grande parte,
fruto do trabalho de administrações anteriores, de um esforço planejado e
progressivo.

Nesse sentido, muito do que o Legislativo mineiro consolida e aper-
feiçoa nos dias atuais se deve ao desempenho da gestão que nos antece-
deu, sob o comando lúcido, firme e sereno do Deputado José Ferraz, ago-
ra honrosamente indicado para as elevadas funções de Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Desnecessário seria enumerar o que se fez nesta Casa sob a Presi-
dência do companheiro José Ferraz, cuja competência e compromisso
com as causas do povo mineiro se revelam no reconhecimento, em todas
as regiões do Estado, de suas qualidades como homem público. Contudo,
gostaríamos de render-lhe uma pequena homenagem, rememorando al-
gumas realizações levadas a termo sob seu comando.

Se esta instituição é hoje exemplo de eficiência e de moderniza-
ção administrativa, uma parcela substancial de seu êxito pode ser atribu-
ída ao que se investiu na gestão anterior em sua estruturação, com desta-
que para o aproveitamento dos múltiplos recursos da informática, como
valioso instrumento de agilização de suas ações. Apostou-se também numa
corajosa política de pessoal, fundada na profissionalização de seus funci-
onários e nos princípios da eficácia e do comprometimento com o serviço
público.

A Escola do Legislativo, iniciativa pioneira no Brasil no âmbito dos
parlamentos, ganhou nova dimensão em seus objetivos de capacitar e
atualizar os servidores, através de cursos e do intercâmbio com a comu-
nidade acadêmica e os meios intelectuais. Destaque-se, nesse sentido, o
projeto "Pensando em Minas", um espaço de confluência entre a prática
política e o exercício da reflexão.

Na esteira dessa promoção, a Assembléia lançou, no período que
estamos focando, os Cadernos da Escola do Legislativo, destinados à pu-
blicação das conferências ministradas no projeto e de textos de cunho
político ou filosófico, estimulando o debate e a análise de temas da atua-
lidade brasileira.

Ampliaram-se os canais de comunicação institucional, tanto em
nível interno quanto nas relações com a comunidade. Essa estratégia de
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disseminação das informações, baseada na conscientização e na trans-
parência, valeu à Casa o Prêmio Opinião Pública 1994, conferido pelo
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas de São Paulo e
do Paraná.

Tal reconhecimento veio confirmar o acerto da política de forma-
ção, no meio da sociedade, de uma consciência cidadã, capaz de indu-
zir ao interesse e ao acompanhamento do trabalho parlamentar, levando
a uma crescente participação nas atividades desenvolvidas pelo Poder
Legislativo.

A abertura aos diversos segmentos da população se concretizou
ainda, de forma marcante, pelos ciclos de debates, seminários e fóruns
legislativos, destinados à discussão de temas relevantes para o Estado e
ao encaminhamento de propostas para solução das questões abordadas.

Mobilizando centenas de entidades e representantes das classes
empresarial e trabalhadora, dos poderes públicos e da área acadêmica,
os seminários e fóruns geraram subsídios indispensáveis à formulação de
normas jurídicas condizentes com a realidade e as demandas expressas
do povo mineiro.

Desses eventos e do posterior trabalho parlamentar de sistematiza-
ção e aperfeiçoamento das proposições neles apresentadas, resultaram
nada menos que sete leis estaduais, que vieram estabelecer diretrizes,
parâmetros e metas para os setores de agricultura, saneamento básico,
cultura, recursos hídricos e inspeção de produtos de origem animal.

Impulsionaram-se, na gestão do Presidente José Ferraz, os traba-
lhos da ClPE-São Francisco, Comissão criada por iniciativa desta Casa,
reunindo parlamentares dos Estados de Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe
e Alagoas. Visando ao debate e à solução dos problemas sociais, econô-
micos e ambientais da bacia do Rio da Integração Nacional, a ClPE-São
Francisco evolui~ para a criação de uma entidade de âmbito maior, o
Parlamento das Aguas, com vistas ao debate permanente das questões
relacionadas aos mananciais hídricos brasileiros.

Por fim, gostaríamos de frisar a importância de mais uma iniciativa
que marcou a atuação da Assembléia na segunda metade da 12ª
Legislatura: as audiências públicas regionais. Colocada em prática a par-
tir de 1993, essa experiência, pioneira no País, revelou-se um inigualável
instrumento de aproximação entre o Legislativo e as comunidades minei-
ras e de participação destas na formulação do planejamento do Estado.

A incorporação ao orçamento estadual de propostas encaminha-
das nessas reuniões aos poderes públicos, traduzindo os anseios e as neces-
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sidades da população de cada canto de Minas, é a expressão mais con-
creta dessa nova maneira de pensar no desenvolvimento do Estado. Um
desenvolvimento sustentado pelo indispensável exercício da cidadania.

Por essas realizações e por muitas outras que deixamos de menci-
onar; pelo funcionamento harmonioso da Casa, tanto no tocante a suas
atividades específicas quanto no relacionamento com os demais Pode-
res; pela sábia conciliação da ousadia empreendedora com o bom-senso
na condução das divergências; e, principalmente, pela determinação
constante de orientar os trabalhos parlamentares para o benefício do nos-
so povo, o Deputado José Ferraz deixa o seu nome indelevelmente gra-
vado nos anais da Assembléia Legislativa de Minas.

Seu trabalho na Presidência da instituição foi o coroamento de uma
atuação voltada para os interesses do Estado e para o fortalecimento dos
ideais democráticos, especialmente na direção de comissões técnicas e
nos diversos cargos de liderança que exerceu durante seus primeiros
mandatos.

O advogado, administrador de empresas e empresário José Ferraz
já mostrara suas qualidades de homem público na Presidência do Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, ocupando ainda a
Vice-Presidência da Associação Brasileira de Institutos de Previdência.

Os muitos títulos e condecorações que já recebeu atestam simboli-
camente seus méritos. Destacam-se, entre essas provas de reconheci-
mento, o Diploma de Honra do Mérito da Ordem dos Advogados do Bra-
sil, a Medalha Santos Dumont, a Medalha do Bicentenário de Tiradentes,
a Grande Medalha da Inconfidência e, como não poderia deixar de ser, a
Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, conferida por esta Casa.

Não foi também por outro motivo que o da competência e do com-
prometimento com as causas públicas que o nobre Deputado assumiu, no
decorrer do ano passado, a alta responsabilidade de Secretário de Estado
do Trabalho e Ação Social, integrando a equipe principal de colaborado-
res convocada pelo Governador Eduardo Azeredo.

Meu caro amigo companheiro José Ferraz, esta Assembléia lhe agra-
dece por tudo o que fez pelo seu engrandecimento. E lhe deseja pleno
sucesso nas imprescindíveis funções que irá exercer - temos a certeza,
com a sabedoria e o espírito público de sempre - no Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais, órgão indispensável às atividades do
Legislativo.

Nem seria preciso dizer: a Casa é sua. Volte sempre para alegrar o
nosso convívio.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
na abertura da 2ª Sessão Legislativa

Oridinária da 7]ª Legislativa/
em 75/2/96.

Abrimos os trabalhos da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 13ª
Legislatura sob o signo de novidades que é preciso assimilar, compreen-
der e tomar como base para ações futuras.

O sucesso indiscutível do plano de estabilização econômica tirou
dos ombros das camadas mais pobres da população o ônus insuportável
do imposto inflacionário, um tributo iníquo porque sempre penalizou, de
forma brutal, os mais indefesos. Bastaria o aumento nos indicadores de
consumo dos alimentos da cesta básica para mostrar que estamos no ca-
minho certo.

O Plano Real, entretanto, ao corrigir distorções que prevaleceram
durante décadas, evidenciou as fragilidades tanto do modelo econômico
anterior como do modelo de Estado até então vigente.

Somemos a isso fenômenos como a globalização, o desemprego
estrutural, o acirramento da concorrência num mundo em que as frontei-
ras nacionais se tornam mais tênues, e teremos um esboço dos desafios
que enfrentaremos num futuro próximo.
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Jovem ainda, se comparado às nações européias, o Brasil chegou à
maturidade político-institucional e se candidata a uma posição de lide-
rança entre os países emergentes. Nesse contexto, estamos sendo obri-
gados a nos desfazer rapidamente das ilusões alimentadas pelo
artificialismo de uma economia de laboratório para encarar uma fase
de estabilidade e realismo. É fato que o momento exige ajustes e sa-
crifícios. Estes últimos, entretanto, passam a ser repartidos de modo
mais eqüitativo.

No mundo que se anuncia, apenas sobreviverão aqueles que sou-
berem se adequar às novas realidades. E, se essa exigência se aplica ao
universo das forças produtivas, com muito mais razão, ela se impõe à
atividade política.

Precisamos exorcizar de vez o fantasma do Estado perdulário e
paternalista, pródigo em conceder benefícios e em atender a interesses
corporativos à custa do contribuinte e da população em geral. É imperio-
so eliminar déficits, ajustar as despesas à receita, mediante uma prática
administrativa que não tenha complacência com privilégios. Só assim o
Estado irá recuperar sua capacidade de investir em educação, saúde,
habitação e segurança.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, antecipando-se aos no-
vos tempos, vem experimentando um processo de mudanças que fez dela
exemplo para instituições congêneres. É nossa responsabilidade conti-
nuar apontando caminhos pelo aprofundamento das transformações que
iniciamos.

Se o presente pede um redimensionamento do Estado e a conten-
ção das despesas públicas, essa preocupação já se incorporou a nossa
cultura. Nosso esforço para otimizar a utilização dos recursos, reduzir
custos e ganhar produtividade, embora deva ter continuidade, já mostrou
seus primeiros e animadores resultados.

O Legislativo experimentará, em 1996, uma diminuição em seus
gastos da ordem de 19%, resultante das medidas de contenção, entre as
quais a redução de 15% das posições gerenciais da Casa, a extinção de
duas secretarias, a redução de substituições e iniciativas na área de con-
trole de despesas de custeio.

Tais medidas inserem-se num processo que se desenvolve há mais
de uma década. A reavaliação dos quadros dos gabinetes parlamentares
implicou o corte de 204 cargos e 408 funções exercidas por prestantes,
num total de 612 exonerações ou dispensas.
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O quadro de funcionários da área administrativa experimentou um
corte de 73 cargos em comissão.

Fomos pioneiros ao adotar a exigência de dez anos de exercício
para nossos servidores se aposentarem no respectivo cargo, dispositivo
que só agora entra em discussão na proposta de reforma da Previdência.

O apelo aos mecanismos da negociação e do diálogo para superar
impasses é prática comum entre nós. O Legislativo mineiro consolidou
sua posição de interlocutor privilegiado entre a sociedade e o Governo
no processo de formulação de políticas públicas para o Estado. O Palácio
da Inconfidência tornou-se o fórum de debates das grandes questões mi-
neiras e nacionais. Todos os projetos, sejam originados nesta Casa ou no
Executivo, têm sido discutidos exaustivamente, com a presença de Se-
cretários de Estado e de representantes da sociedade civil. É nosso intuito
assegurar o prosseguimento desse diálogo.

No segundo semestre do último ano, solicitamos à Vox do Brasil
uma pesquisa de opinião pública em todo o Estado para conhecer o que
pensa a população a respeito do trabalho institucional da Assembléia
Legislativa e da atuação dos parlamentares. Os dados, que serão divul-
gados a partir de hoje, mostram-nos que a avaliação dos mineiros sobre
seu parlamento e seus Deputados é francamente positiva, o que reforça a
crença de que estamos no caminho certo.

A sessão legislativa que ora se inicia promete trabalho.
O calendário institucional aprovado pela Mesa da Assembléia pre-

vê, para o primeiro semestre, a realização de pelo menos cinco grandes
eventos. Deverão acontecer três ciclos de debates: um sobre a legisla-
ção eleitoral, outro a respeito de orçamento, fiscalização, acompanha-
mento e avaliação das políticas públicas e um terceiro sobre agroindústria.
Haverá também reuniões com as comissões de representação das audiênci-
as públicas regionais para se avaliar a execução das propostas incluídas no
orçamento de 1996 e promover discussão para o orçamento de 1997. Está
agendado um fórum técnico sobre a questão do lixo urbano e rural.

Para o segundo semestre, foram programados um seminário
legislativo sobre saúde e a realização da Conferência Parlamentar do
São Francisco, da qual se esperam resultados conclusivos para a solução
dos múltiplos problemas da bacia do Rio da Integração Nacional.

Anuncia-se também a discussão e a votação de projetos importan-
tes, a exemplo daqueles que permitirão a adequação da máquina admi-
nistrativa estadual às novas realidades nacionais.
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A manutenção da estabilidade econômica, que colocou o alimento
na mesa dos menos favorecidos, impõe e justifica medidas austeras. É um
imperativo ético promover o corte de eventuais gorduras, cortar, se preci-
so, na própria carne, para evitar a volta da inflação descontrolada.

Entretanto, dever-se-á estar atento aos riscos de sucateamento da
máquina estatal. As soluções apontam para a profissionalização do servi-
dor, para a valorização dos bons profissionais, de modo a melhorar suas
condições de trabalho. Só assim poder-se-á, dispondo-se de uma estrutu-
ra enxuta e eficiente, oferecer à sociedade serviços adequados, quantita-
tiva e qualitativamente.

O período será decisivo para que este Poder crie mecanismos a fim
de ocupar definitivamente seu espaço como fiscal e avaliador da execu-
ção das políticas públicas.

A julgar pelo que ocorreu em 1995, Plenário e comissões estarão
envolvidos num ritmo intenso de atuação.

Por outro lado, a Assembléia não se pode fazer ausente do debate
das grandes questões nacionais, como a reforma da Constituição e o pro-
blema do desemprego, que começa a assumir proporções inquietadoras.

A cada dia, torna-se mais patente a necessidade da maior presen-
ça de Minas no processo decisório nacional. Reivindicá-Ia com firmeza é
tarefa de que não nos é permitido eximir.

Como se pode ver, são muitos os desafios. Conhecemos bem a qua-
lidade dos representantes do povo das Gerais com assento neste Plenário
e temos a certeza de que estarão à altura das missões que nos esperam
em 1996. Sabemos que encontrarão fórmulas para atender tanto às solici-
tações da atividade parlamentar quanto ao crescimento das demandas
das comunidades locais, crescimento natural em ano de eleições.

Temos a convicção de que, com responsabilidade e competência,
estarão à altura do novo fazer político que se impõe em tempos de estabi-
lidade e realismo: um estilo de prática parlamentar ancorado na realida-
de, atento ao possível, aberto ao diálogo, capaz de cultivar a confiança
nos destinos desta terra.

Ao abrir esta sessão legislativa, dirigimos uma convocação aos co-
legas Deputados, a nossos colaboradores do corpo funcional da Casa, à
imprensa, à sociedade civil organizada e aos cidadãos de Minas Gerais
para que possamos fortalecer mais e mais essa parceria que se tem reve-
lado tão fecunda.

Este Estado, por sua situação geopolítica, pelos recursos naturais,
pela riqueza cultural, por sua condição de sintetizador da nacionalidade
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brasileira e, especialmente, pelo valor de sua gente, está destinado a ver
realizado, muito em breve, seu grande destino. Cremos, firmemente, que,
entre os artífices das conquistas que estão por vir, está uma classe política
consciente de seu papel e um povo que vem crescendo constantemente
na consciência e no exercício da cidadania.

Aguardamos, com ansiedade, o momento em que, vencida a etapa
de reformas, consolidada a governabilidade, possamos entrar num perío-
do de realizações concretas em que apareçam, mais palpáveis, as ações de
governo.

Não há, portanto, o que temer. Com a ajuda de Deus, em parceria
com nossa gente, saberemos ser fiéis à vocação grandiosa desta terra.
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ORÇAMENTO E DEMOCRACIA: O RESULTADO DA
PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NO

PLANEJAMENTO ESTADUAL

Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
no Congresso Mineiro de Municípios/

em 7/3/96.

o Estado de Minas Gerais apresenta hoje uma situação que o
credencia a apostar num revigorado ciclo de desenvolvimento a partir
dos próximos anos. Essaexpectativa se apóia em fatores múltiplos, a co-
meçar pelos indicadores que sinalizam o fortalecimento de sua posição
como segunda economia do País.

Minas tem a seu favor importantes vantagens comparativas, em
relação a outras unidades da Federação, decorrentes de sua localização
geográfica, favorável à inserção em novos eixos regionais de desenvol-
vimento, e de uma infra-estrutura que lhe dá bases sólidas para a expan-
são industrial. Cultiva-se aqui um campo fértil para investimentos.

Podemos citar ainda, como fator positivo para o Estado, a política
de planejamento em vigor, que, numa escala progressiva, estabelece
metas de curto, médio e longo prazos, expressas, por exemplo, no Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e no Plano Mineiro de De-
senvolvimento Integrado - PMDI.
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Paralelamente a esse quadro favorável, contudo, Minas não pode
fugir às contingências do momento político e econômico pelo qual o País
está passando. Um momento em que, alcançada a duras penas a estabi-
lidade da moeda, pondo fim à escalada inflacionária e à corrosiva cultura
da especulação financeira, torna-se imperativo estabelecer as condições
de manutenção dessa conquista.

Para assegurar um progresso duradouro e eliminar o fantasma dos
sobressaltos, que tantos transtornos e tanta insegurança trouxeram à po-
pulação brasileira em governos anteriores, é necessário fazer ajustes,
corrigir distorções, adequar os projetos e os discursos à realidade. Essa é
a tarefa sobre a qual se debruça o Congresso Nacional, e da qual deve
participar toda a sociedade brasileira, na difícil elaboração da reforma
constitucional.

É tempo de bom-senso, de responsabilidade, de dar primazia aos
interesses maiores do País. É tempo de cooperação, de sacrifícios, de
adoção de critérios rigorosos para a aplicação do dinheiro público. É hora,
em muitos casos, de redimensionar programas e projetos, por mais impor-
tantes que sejam.

Atenta a esse contexto e buscando, ao mesmo tempo, sintonizar
com as necessidades do povo mineiro, a Assembléia Legislativa vem pro-
curando contribuir para que se encontrem formas ajustadas de pensar e
planejar o desenvolvimento do Estado.

Meus senhores, minhas senhoras, estamos aqui para falar de uma
das experiências políticas mais avançadas e promissoras em curso no
Brasil, no âmbito das administrações estaduais: a das audiências públicas
regionais. Uma experiência que, entretanto, deve ser compreendida não
como fórmula mágica, capaz de surtir efeitos grandiosos e imediatos, mas
como um processo, em constante busca de aperfeiçoamento, que, natu-
ralmente, não foge ao contexto a que acabamos de nos referir.

Colocada em prática pela Assembléia Legislativa de Minas em 1993,
em observância à Constituição Estadual, essa iniciativa vem passando
por sucessivas transformações, ditadas pela necessidade de atender a
ponderações de seus participantes e, primordialmente, de atingir os obje-
tivos pelos quais foi concebida.

E quais são esses objetivos? Permitam-me rememorá-Ios, resumi-
damente, para dar contornos mais claros a esta exposição.

As audiências públicas regionais foram idealizadas como instru-
mento para abrir caminhos à participação dos cidadãos, junto com seus
representantes, na identificação e na discussão de seus problemas
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socioeconômicos e culturais; permitir o conhecimento aprofundado e sis-
temático das realidades regionais; e possibilitar a comunicação direta
entre o poder público estadual e os municípios.

Essacomunicação, aliás, vem sendo estimulada de outras formas pelo
Legislativo mineiro. Uma delas é o programa Assembléia on Line, através do
qual são colocadas, à disposição dos interessados, as informações mais im-
portantes sobre a estrutura, a atuação e o funcionamento da Casa, a saber:
sua composição institucional; dados sobre todos os Deputados Estaduais,
Federais e Senadores mineiros; a agenda do dia e as notícias referentes à
Assembléia; a produção legislativa e os projetos em tramitação; as au-
diências públicas regionais de 1995; as eleições de 1994; e os municípios
mineiros, entre outros temas.

Toda essa gama de informações está disponível nas Câmaras de
Vereadores de 27 municípios do Estado, por meio de um intercâmbio que
começou a ser implementado em 1993. Com o mesmo objetivo, a Assem-
bléia, a Secretaria de Estado de Assuntos Municipais e as associações
microrregionais de municípios assinaram um convênio tripartite no final
do ano passado.

Agora, todas as 38 associações microrregionais terão pleno acesso
ao programa Assembléia on Line, contando para isso com um moderno
microcomputador, uma impressora e um "modem", cedidos às entidades
em regime de comodato.

Em sintonia com os últimos avanços da informática, a Assembléia
já permite o acesso dos usuários da Internet a várias das informações que
estão hoje disponíveis no programa Assembléia on Line. Dessa forma,
estamos colocando a tecnologia de ponta a serviço da cidadania.

Mas voltemos às audiências públicas regionais. Como resultado
prático, elas proporcionam a coleta de informações para subsidiar o tra-
balho parlamentar, a execução do planejamento estadual e a elaboração
da proposta orçamentária do Estado, com base em prioridades
estabelecidas democraticamente pelos representantes locais.

Passados três anos de realização dos primeiros encontros, o que
poderíamos dizer hoje sobre as transformações e os benefícios decorren-
tes deles?

Em primeiro lugar, podemos afirmar, com toda a convicção, que esse
projeto tem ampliado substantivamente os canais de comunicação entre as
comunidades e os poderes instituídos, na identificação de demandas e plei-
tos de cada região, dentro de suas características e peculiaridades.
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A propósito desse intercâmbio, parece-nos oportuno lembrar aqui
alguns dados da pesquisa realizada recentemente pelo instituto Vox Populi
sobre a atuação da Assembléia Legislativa, revelando um maior enten-
dimento da população mineira a respeito do papel da instituição.

Destaque-se, em primeiro lugar, o índice de 57% de avaliação po-
sitiva do Legislativo, considerando-se o desempenho de suas funções.
Esse percentual, aferido no trabalho de campo realizado em dezembro
de 1995, mostra um crescimento de 6 pontos percentuais em relação ao
levantamento anterior, feito em outubro de 1993. Constatou-se também,
nesse intervalo, uma queda de 11 pontos percentuais na avaliação nega-
tiva que se fazia da instituição.

Outro aspecto a ser ressaltado na pesquisa é a aprovação do povo
mineiro à atuação dos Deputados junto a suas bases e a seus eleitores,
mesmo tendo que diminuir sua participação nas atividades desempenha-
das dentro da Assembléia. Nada menos que 65% dos entrevistados con-
cordam com essa forma de ação política, contra 21% que manifestaram
opinião contrária.

Esse processo de deslocamento dos parlamentares para as diver-
sas regiões do Estado, exercido sistematicamente nas audiências públi-
cas regionais, permite a indispensável descentralização na tarefa de pla-
nejamento, num Estado de realidades díspares, em vista de sua extensão
geográfica, seus vários estágios de desenvolvimento, suas culturas e os
empecilhos a sua intercomunicação.

Em tempo de recursos escassos e da consciência consolidada de
que a administração pública deve ser exercida com criteriosa definição
de prioridades e de investimentos, mais do que nunca é preciso que tal
atribuição seja ancorada em planos consistentes, elaborados a partir de
uma apreensão global da realidade na qual se quer interferir.

Um segundo ângulo que podemos destacar, nesta breve retrospec-
tiva das audiências públicas, é o da crescente mobilização da sociedade
em torno de seus interesses. Desde as primeiras reuniões, realizadas em
1993, a consciência política demonstrada pelas comunidades e a vonta-
de expressa de participar da formulação dos planos governamentais emo-
cionaram os que tiveram o privilégio de acompanhar de perto esse pro-
cesso. Um processo marcado por legítimas e espontâneas manifestações
de cidadania.

Tal mobilização pode ser ilustrada pelos números da participação,
tanto de autoridades quanto de representantes da sociedade civil, nas
audiências públicas de 1995.
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Pudemos também assistir, no bojo de uma intensa articulação
em defesa de propostas de caráter localizado, beneficiando individu-
almente esse ou aquele município, ao nascimento de uma ação políti-
ca na qual os interesses particulares começaram a ceder lugar a aspi-
rações regionais, de alcance mais amplo e mais condizentes com a
capacidade de intervenção do Estado, numa clara demonstração de
amadurecimento coletivo.

Com referência aos resultados das audiências quanto ao encami-
nhamento das demandas ao poder público, vamos alinhavar algumas in-
formações com base no relatório e nos desdobramentos das reuniões rea-
lizadas em 1995.

É preciso que se esclareça, inicialmente, que as propostas
priorizadas nos encontros regionais, organizadas e sistematizadas pela
Assembléia Legislativa, são enviadas ao Executivo, para análise e pare-
cer técn ico.

Elas podem, então, tomar três direções: inclusão no orçamento de
forma direta; inclusão no orçamento de forma indireta; não-inclusão no
orçamento. Vamos explicitar esses três caminhos.

Uma pequena parcela, pela natureza de seu conteúdo, fica impos-
sibilitada de incorporação à proposta orçamentária do Estado. Trata-se,
por exemplo, de reivindicações que se enquadram na competência ex-
clusiva dos municípios ou da União. Nesse caso, elas têm um tratamento
à parte, com vistas a serem conduzidas da forma mais adequada à ação
legislativa.

Parte das proposições ganha um lugar no projeto do orçamento
estadual de forma discriminada. Ou seja, com indicação específica de
conteúdo, local de execução e destinação de recursos.

Na votação do projeto da lei orçamentária, o Legislativo cumpre
um papel fundamental ao exercitar o poder de emenda.

Gostaríamos, neste ponto, de chamar atenção para um fato extre-
mamente positivo ocorrido na Assembléia no ano passado. Como fruto
das análises e das discussões sobre a inclusão das propostas das audiên-
cias no orçamento, envolvendo os Deputados, as comissões regionais de
representação, eleitas nas audiências, e o Executivo, foram apresentadas
e aprovadas 41 emendas ao projeto expressando reivindicações dos en-
contros que não haviam sido contempladas.

A grande novidade do episódio não se manifesta exatamente no
número de emendas, mas no processo que resultou em sua incorporação.
Em primeiro lugar, elas foram definidas dentro de um amplo entendimen-
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to, suprapartidário, seguindo prioritariamente o critério de beneficiar as
regiões que haviam sido menos favorecidas na proposta orçamentária
original.

Em segundo lugar, esse processo de apresentação e aprovação das
emendas significou um grande salto qualitativo. No orçamento de 1996,
discutido e votado no ano passado dentro desse novo espírito, marcado
pela compreensão dos tempos atuais e pela cooperação inter-regional e
interpartidária, 84 emendas tiveram aprovação. Destas, repetimos, 41 re-
ferem-se a propostas das audiências públicas regionais.

Houve uma significativa redução do número global de emendas
ao orçamento de 1996, traduzindo a preocupação de planejar de modo
mais próximo à realidade, de forma que a lei orçamentária não seja mera
peça de ficção.

As proposições restantes das audiências (relembrando: aquelas não
incompatibilizadas com a competência estadual e não incluídas direta-
mente no orçamento) ganham uma outra forma de encaminhamento. Elas
constam na proposta orçamentária por meio da incorporação a progra-
mas e projetos governamentais em andamento, observando-se a disponi-
bilidade de recursos e as especificidades de cada setor.

Assim, as propostas da área de saúde serão conduzidas por meio
dos consórcios intermunicipais de saúde. Além desse caminho, as reivin-
dicações poderão ser atendidas com recursos que o Executivo está plei-
teando junto ao Banco Mundial, para reformulação da política do SUS.

As demandas referentes a habitação e saneamento podem ser con-
templadas por via dos programas Pró-Moradia e Pró-Saneamento.

As propostas relacionadas à Universidade do Estado de Minas Ge-
rais estão, em sua quase totalidade, sintonizadas com a legislação já vo-
tada na Assembléia Legislativa, definindo as unidades a serem incorpora-
das àquela instituição. Cabe agora ao Executivo implementar o que foi
aprovado pelos Deputados.

Com respeito às demandas de melhorias ou construção de vias de
transporte, estão sendo negociados recursos específicos junto ao Banco
Mundial.

Outros programas e projetos, a exemplo do SOMMA (voltado para
o desenvolvimento urbano) e do Luz de Minas, englobam reivindicações
levantadas durante as audiências públicas.

Caros Prefeitos, Vereadores, demais autoridades e cidadãos com-
prometidos com os interesses do nosso povo e do nosso Estado, em vista
de tudo o que até aqui foi exposto, as audiências públicas regionais não
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podem ser entendidas como um acontecimento que vá produzir, por si só,
os efeitos que delas se esperam. É fundamental que se transformem num
processo contínuo de acompanhamento e participação, próprio de uma
sociedade alicerçada nos princípios democráticos.

A sua eficácia depende também do grau de adesão do Executivo à
idéia de que elas representam o caminho adequado à promoção do de-
senvolvimento com democracia, em tempos de recursos limitados.

Pensando em formas de incrementar as atividades vincu ladas aos
desdobramentos das audiências públicas, a Assembléia Legislativa pro-
gramou, para o mês de maio próximo, reuniões com as comissões regio-
nais de representação, colocando em pauta a estratégia de acompanha-
mento das proposições incluídas no orçamento de 1996 e as que poderão
ser incorporadas à proposta orçamentária para 1997.

Esses encontros serão precedidos, no mês de abril, de um ciclo de
debates mais amplo, enfocando questões ligadas a orçamento, fiscaliza-
ção e avaliação das políticas públicas no Estado.

Com referência específica às audiências públicas, esta Casa acer-
tou com o Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado do Planeja-
mento e Coordenação Geral, um intercâmbio entre os dois Poderes para
o acompanhamento, pelo Legislativo, de todos os desdobramentos refe-
rentes às propostas tiradas dos encontros regionais de 1995.

Por esse entendimento, a Assembléia estará a par de todas as eta-
pas concernentes à implementação, nas diversas regiões do Estado, das
reivindicações incluídas no orçamento. Estará também acompanhando o
atendimento das demandas incorporadas a programas como o Luz de
Minas, o Pró-Saneamento, o Pró-Moradia, o Fundo de Amparo ao Traba-
lhador, os consórcios intermunicipais de saúde, além dos projetos em ne-
gociação com o Banco Mundial.

Tais atividades de prosseguimento das audiências públicas inclu-
em-se entre as várias modificações que estão sendo estudadas para o
projeto, visando adequá-lo às condições de realização dos encontros, à
viabilização do atendimento das reivindicações e às sugestões apresen-
tadas pelos Deputados e por participantes.

Entre as possíveis novidades, pensamos que seria útil incluir, no
processo, uma orientação para que cada região conheça antecipadamente
o montante de recursos de que poderá dispor para fazer face a suas pro-
postas. Assim, as prioridades serão definidas de modo mais realista, tor-
nando mais viável seu atendimento.
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As mudanças em análise terão também como suporte o relatório da
pesquisa feita pela Assembléia, através de questionário, no decorrer das
audiências de 1995, visando colher subsídios para o seu aprimoramento.

A enquete mostrou, entre outras coisas, um índice de 69% de con-
fiança em que as audiências podem contribuir para a solução dos proble-
mas regionais. Diante de tal expectativa, os poderes públicos não podem
se eximir de amplo comprometimento com o processo.

O sucesso futuro das audiências públicas depende, em grande par-
te, de uma atenta avaliação de todas as suas etapas, visando corrigir equí-
vocos e aprimorar os mecanismos de definição e atendimento das reivin-
dicações apresentadas pelas comunidades mineiras.

Quando decidimos enfrentar os desafios contidos nelas, sabíamos
das dificuldades que teríamos pela frente. Estávamos conscientes da tare-
fa de abrir caminhos para uma nova concepção de planejamento do Esta-
do. Essa consciência decorre de nossa convicção de que, na parceria
com a sociedade, reside o futuro do parlamento. Hoje, os frutos desse
trabalho nos animam e nos fazem acreditar cada vez mais em sua impor-
tância para a população mineira.

A presença, nas audiências públicas regionais do ano passado, de
representantes de Governos Estaduais e do Governo Federal, que que-
riam ver de perto essa experiência pioneira no País, constitui o reconhe-
cimento de que Minas continua produzindo avanços políticos.

Mais do que essa demonstração, no entanto, estimula-nos a con-
vicção de estarmos contribuindo para a prática efetiva da cidadania, para
um modelo de administração e de representação em que, acima de tudo,
devem ser considerados os interesses e a vontade daqueles que nos de-
ram seu voto de confiança e de esperança.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na reunião especial em comemoração

do Dia Internacional da Mulher,
em 72/3/96.

Realizar sessão especial, no Palácio da Inconfidência, ao ensejo do
Dia Internacional da Mulher, dá-nos a oportunidade de constatar que cresce
a importância da participação feminina nos vários setores da vida brasileira.

Entretanto, ao nos encontrarmos aqui, novamente, para render ho-
menagem àquelas que, seja em posição social de destaque, seja no ano-
nimato da rotina cotidiana, contribuem efetivamente para que o mundo
seja mais justo, não nos podemos furtar ao sentimento de responsabilida-
de. A presença atuante da mulher na sociedade, em todos os tempos,
como exemplifica a atuação das homenageadas Deputada Maria Elvira,
Heloísa Maria Penido de Azeredo, Maria do Rosário Oliveira Costa e
Orcanda Rocha do Amaral Patrús, contrasta com a discriminação e com
as condições de vida a que multidões delas continuam submetidas.

De um lado, ninguém mais questiona o relevo da intervenção fe-
minina ao longo da história, deixando nela as marcas de sua inteligência
e sensibilidade. A mulher se fez presente, de modo inegavelmente positi-
vo, nas muitas etapas da civilização. Na Roma Antiga, avultava a figura
da "mater famílias", a matriarca que se impunha pelas altas virtudes e
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salutar influência no ambiente familiar e comunitário. Na Idade Média,
temos a esposa do senhor feudal a gerir com proficiência os domínios do
marido, enquanto este, ausente, se empenhava na nobre causa das Cru-
zadas. Na Idade Moderna e Contemporânea, finalmente, o traço da in-
fluência feminina faz-se sentir em, praticamente, todos os campos. Multi-
plicam-se os nomes das grandes estadistas, a exemplo de Elizabeth I, da
Inglaterra, e Catarina, a Grande, da Rússia.

No Brasil, a influência da mulher se revelou marcante desde a des-
coberta do País. Das brumas do mito e das lendas, surgem formosas
Paraguaçu e Bartira, bravas companheiras de João Ramalho e de Caramuru.
Nas montanhas de Minas, Bárbara Heliodora e Marília de Dirceu fize-
ram-se heroínas e inspiradoras da Inconfidência Mineira, reservas ines-
gotáveis de firmeza e ânimo quando os companheiros ameaçavam
fraquejar. Diante da grandeza de Anita Garibaldi, Ana Néri e Isabel, a
Redentora, dobraram-se os luminares do Império. No século que termina,
o mundo conheceu excepcionais mulheres, que fizeram história, atuando
em, praticamente, todos os setores da atividade humana. Em nosso País,
apontar nomes é impossível tarefa, tal a quantidade de brasileiras que se
notabilizaram na política, na administração pública, na literatura, na ci-
ência, na música, nas artes plásticas, no universo dos negócios.

Não obstante tudo isso, não nos podemos esquecer de que a come-
moração de hoje teve origem em um episódio de sofrimento e luta: operá-
rias que batalhavam por melhores condições de trabalho pereceram em
horroroso incêndio. Quando, em 1910, com inspiração no infausto acon-
tecimento, instituiu-se o Dia Internacional da Mulher, estava claro que,
mesmo no século XX, do progresso e das conquistas, ainda não se havia
conseguido resgatar a grandeza da condição feminina.

Quase 90 anos se passaram, e há que se reconhecer, entretanto,
serem, ainda, consideráveis as limitações impostas às mulheres, na atua-
lidade. Um relatório da Organização das Nações Unidas chegou, mes-
mo, a classificá-Ias como o maior grupo de excluídos do mundo. Embora
constituam metade da população do planeta e 40% da força de trabalho,
são, também, 2/3 do total de analfabetos; seu salário médio corresponde,
em média, a 50% do estipêndio masculino, e apenas 5% dos cargos de
direção lhes são reservados nas empresas. Na vida pública, conquanto
perfaçam metade do eleitorado mundial, ocupam menos de 4% dos car-
gos de ministério. Em nosso País, o número de eleitoras é da ordem de
50% do total, porém, no parlamento, não ultrapassa 5%.

Não obstante, não devemos pintar o quadro com tintas apenas
sombrias. Há notáveis conquistas a comemorar. No contexto brasileiro,
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esses avanços se traduzem numa série de acontecimentos auspiciosos,
como a obtenção do direito do voto, em 1932; a realização da I Assem-
bléia Nacional de Mulheres, vinte anos mais tarde; a implantação do
Movimento Feminino pela Anistia, no ano de 1975; as iniciativas contem-
porâneas em seu favor, a exemplo dos conselhos da mulher e das delega-
cias especializadas.

Esse progresso se nota, também, na legislação. A Constituição Fe-
deral de 1988, a partir de seu art. 5º, consagra os direitos das cidadãs e o
princípio da igualdade dos sexos. Mais especificamente, chegou-nos em
boa hora e na mesma linha a Lei nº 11.039, de 1993, que veio arejar os
horizontes da profissional mineira ao impor sanções contra abusos no am-
biente de trabalho. Outra vitória se materializou com a Lei Federal nº
9.100, de 1995, que assegura às mulheres, já nas próximas eleições mu-
nicipais, o percentual mínimo de 20% nas listas partidárias de candida-
tos. São esses alguns exemplos de que, também no campo legal, procura-
se proteger os direitos femininos.

É oportuno mencionar, também, que o Governo Federal está anun-
ciando um pacote de medidas visando ao bem-estar da mulher. Inclui
proposta de alteração do Código Penal, para tornar mais efetivas as puni-
ções contra o estupro e o atentado ao pudor, além de programa visando à
saúde feminina e projeto para eliminar a discriminação no campo educa-
cional. A instituição de cursos profissionalizantes completa a proposição,
em sintonia com a pauta da IV Conferência Internacional da Mulher, rea-
lizada na China, no ano passado.

A bancada feminina desta Casa, composta pelas Deputadas Maria
José Haueisen, Maria Olívia e Elbe Brandão, se quantitativamente mo-
desta, é qualitativamente de altíssimo nível. Sua participação em nossos
trabalhos é testemunho dessa realidade.

Queremos terminar recordando que o cristianismo considera mu-
lher e homem a imagem de Deus. E Deus é completude e perfeição.
Feminino e masculino são as duas faces da mesma moeda, os dois lados
do mesmo tecido. Muitos dos vícios de nossa civilização têm origem num
ser humano fragmentado por processo excludentes e discriminatórios.
Reintegrá-lo é tarefa de todos. Já disse Tolstoi que a mulher é o domingo
da vida. Iríamos mais longe afirmando que ela é não só o domingo mas o
inteiro tempo de felicidade. Por essa razão, celebrar o Dia Internacional da
Mulher nos faz felizes e nos torna, cada vez mais, conscientes da necessida-
de de promover a realização integral do ser humano num mundo de equilí-
brio, harmonia e justiça.

163



Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, na abertura
do ciclo de debates sobre a reforma

do Estado em Minas Gerais,
em 73/3/96.

Esta Casa elegeu o diálogo permanente com a sociedade para ser
o princípio norteador de todas as suas ações. Em consonância com essa
filosofia, estamos convencidos de que as grandes decisões, tanto no âm-
bito nacional como estadual, devem ser acompanhadas de um amplo de-
bate, com plena participação de todos os segmentos sociais. Isso se cha-
ma prática operante da democracia, a única que nos poderá dar institui-
ções sólidas e desenvolvimento sustentável.

A falência, em todo o mundo, de modelos tradicionais de adminis-
tração, associada à presente conjuntura nacional, tornam a reforma do
Estado uma tarefa necessária, urgente, inevitável. Estamos em um cami-
nho no qual é impossível retroceder. Nesse sentido, é preciso sempre ter
em mente os objetivos fundamentais da reforma. É preciso repensar o
Estado como um todo, tornar claras suas finalidades, traçar os contornos
de seu tamanho, estabelecer para ele condições de viabilidade.

Há necessidade de se definirem, com clareza, as regras e os limi-
tes da intervenção estatal nos mais diversos setores da sociedade. É pre-

165



ciso que sejam determinadas, com precisão, as fronteiras entre o público
e o privado e a responsabilidade de cada um na manutenção da paz e da
coesão sociais. Para empreitada de tal vulto, é indispensável ampliar os
horizontes do debate, de tal forma que esteja aberta a todos os setores a
oportunidade de participar. Só assim estaremos seguros de haver exami-
nado todas as alternativas para decidir por aquelas que impliquem o me-
nor custo social e sejam capazes de conciliar os imperativos da eficácia
com os da eqüidade e da justiça.

Por isso, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, em conjunto
com o Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares, o CEPO, promove
este ciclo de debates. Aqui se encontram, envolvidos em franco diálogo,
representantes da sociedade civil, parlamentares e Secretários de Esta-
do, para, de espírito aberto e ânimo sereno, debaterem a desafiadora ques-
tão. É com satisfação que percebemos, por parte de todos os presentes, a
disposição sincera de colaborar para uma solução justa e realista. É as-
sim que se pratica a democracia. A atitude construtiva de cada um dos
que aqui se encontram é promessa de que este encontro produzirá os
melhores resultados e provará, mais uma vez, que Minas dá o exemplo.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
na reunião especial para ouvir

o Arcebispo Metropolitano
de Belo Horizonte sobre a Campanha

da Fraternidade de 7996/
em 73/3/96.

Esta Casa tem a grande satisfação de receber o Arcebispo Metro-
politano de Belo Horizonte, Dom Serafim Fernandes de Araújo, para fa-
lar-nos a respeito da Campanha da Fraternidade de 1996.

O convidado dispensa maiores apresentações. Não poderíamos,
entretanto, deixar de ressaltar-lhe a qualidade do pastor zeloso, empe-
nhado de corpo e alma na obra da evangelização, presença amiga, que
soube conquistar o respeito, o carinho e a admiração de todos os segmen-
tos da sociedade belo-horizontina.

No contexto nacional, sua palavra serena, mas firme, fiel aos
ensinamentos da doutrina cristã, é referência obrigatória para toda a co-
munidade eclesial.

Neste momento em que os governantes despertam para a impor-
tância da educação como elemento indutor de um desenvolvimento jus-
to, é oportuno lembrar que essa consciência se mostra na majestosa obra
educacional que Dom Serafim vem desenvolvendo ao longo de sua pro-
fícua existência. São mais de três décadas, durante as quais ele vem dan-
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do o melhor de si em prol da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais e do Sistema de Ensino Arquidiocesano.

Homem sintonizado com nosso tempo, faz da tecnologia instru-
mento a serviço da propagação da boa nova: multiplica sua ação pelas
ondas da Rádio América, levando, a cada dia, aos lares mineiros a Pala-
vra de Deus. Seu talento em converter a mídia à causa do Evangelho
valeu-lhe a nomeação para o Pontifício Conselho para as Comunicações
Sociais.

A presença do Arcebispo Metropolitano neste Plenário já seria bas-
tante para fazer desta uma tarde memorável. A ela soma-se o interesse da
mensagem que ele nos vem trazer. Ninguém melhor que Dom Serafim
para nos falar sobre fraternidade e política. Sob a sua orientação, a Igreja
de Belo Horizonte desenvolve uma ação coerente, solidamente ancora-
da no ensinamento de Cristo e na orientação do Papa, fazendo-se irmã
dos pobres e solidária com os excluídos.

A Assembléia de Minas encontra-se envolvida no processo de con-
solidação de uma nova prática parlamentar, consentânea com as exigên-
cias deste final de milênio. Elegemos a parceria com a sociedade como
princípio inspirador de nossos esforços. Temos procurado, por meio de
mecanismos como as audiências públicas regionais, seminários e fóruns
de debates, estreitar os liames entre a instituição e a comunidade. Tenta-
mos desenvolver a consciência de que participação política não é dever
que se esgote com o ato de votar, mas constitui tarefa para ser realizada
no cotidiano. Queremos, assim, estimular o exercício da cidadania entre
os mineiros, incentivando-os a intervir efetivamente no equacionamento
e na busca de respostas para os problemas comuns.

Em recente pesquisa levada a cabo pelo Vox Populi, constatou-se
que a maioria dos entrevistados, cerca de 60%, avalia positivamente o
desempenho da Assembléia. Verificou-se ainda que essa aval iação so-
freu sensível melhora de 1993 até hoje. Isso mostra que estamos no cami-
nho certo.

Entretanto, são muitos os fatores que contribuem, na atualidade,
para denegrir a imagem do homem público, para espalhar a descrença
nas soluções democráticas, para desestimular a participação, fomentar o
desalento e a desesperança. Por isso, mais uma vez, a Igreja foi sábia ao
eleger a participação política como tema para reflexão nesta Quaresma.
É preciso que o povo compreenda, cada vez mais, que a omissão abre
caminho ao autoritarismo, às soluções parciais e injustas, à concentração
das decisões nas mãos de poucos, ao aprofundamento das desigualda-
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des. É preciso que cada um aprenda a valorizar seu voto, não só acom-
panhando de perto a atuação de seus candidatos mas também trabalhan-
do com eles pelo bem comum.

Que os cristãos não se envergonhem de sua vocação política e
descubram nela um caminho privilegiado para a vivência concreta da
fraternidade. E que aqueles que, como nós, abraçaram a causa pública se
façam mais e mais cônscios da dignidade do caminho que escolheram e
de suas mais elevadas exigências.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
na abertura do ciclo de debates

sobre legislação eleitoral/
em 25/3/96.

A Assembléia de Minas, por meio dos ciclos de debates, tem trazi-
do a exame temas de relevância na conjuntura nacional. Durante encon-
tros abertos ao público, como o que ocorre nesta tarde, parlamentares,
especialistas e autoridades de diferentes áreas são convidados a alimen-
tar com sua experiência e seus conhecimentos discussões fecundas, que
contribuem para a formação política dos cidadãos. Ao possibilitar mo-
mentos como este, a Casa pretende contribuir para que os mineiros se
sintam, cada vez mais, chamados a participar da vida deste Estado e do
País com a consciência de quem é co-responsável pelos destinos da co-
munidade.

O livre debate das idéias e a alternância no poder são o oxigênio
da democracia. Esses dois princípios se associam nesta reunião, cujo ob-
jetivo é aprofundar o estudo da legislação eleitoral, especialmente da-
quela que regulará o próximo pleito.

Com a mesma finalidade, elaboramos a publicação "Eleições Mu-
nicipais 96 e Partidos Políticos", que contém os dispositivos da Constitui-
ção da República e as principais leis complementares e ordinárias relaci-
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onadas com matéria eleitoral. O volume traz, ainda, as mais recentes
resoluções do Tribunal Superior Eleitoral.

Se há um processo que, por sua própria natureza, deve revestir-se
da máxima transparência, é o da escolha de governantes e de parlamen-
tares. Fraudá-Io, perturbá-lo, torná-lo, a qualquer título, tendencioso equi-
vale a apunhalar a democracia pelas costas.

Entretanto, para a normalidade e a lisura de um pleito, não são
suficientes a seriedade, o empenho e a eficiência das autoridades eleito-
rais. Disso temos tido sobejas provas a cada vez que o povo vai às urnas.
É preciso ainda o amplo conhecimento da legislação eleitoral pelos can-
didatos/ pelas lideranças partidárias e comunitárias e pelos cidadãos em
geral. Só assim se despertará um maior interesse pelas eleições e se fará
de cada brasileiro um guardião zeloso da legitimidade delas.

Nosso expositor, Ministro Carlos Mário da Silva Velloso, encarna
como ninguém o exemplo de uma existência sintonizada com o ideal da
justiça. Filho de magistrado, bastaria a brilhante trajetória na magistratu-
ra para consagrá-lo. Não contente com isso, fez com que seu testemunho
despertasse nos próprios filhos a vocação sublime para o Direito. Profes-
sor/ formou gerações inteiras de profissionais competentes e respeitados.
Luminar das letras jurídicas nacionais, eleva o nome de Minas, integran-
do/ de forma destacada, o patrimônio espiritual deste Estado.

Como debatedores, encontram-se conosco, na tarde de hoje, o
Desembargador Sebastião Helvécio Rosenburg, um dos mais destacados
nomes da magistratura mineira e professor talentoso, e o Dr. Paulo Eduar-
do Almeida de Mello, advogado militante, professor e membro atuante e
destacado da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais.
Figura, ainda, entre os debatedores, o nobre colega Deputado Ermano
Batista, que, por duas legislaturas consecutivas, vem emprestando o bri-
lho de sua inteligência e de seu profundo conhecimento jurídico aos tra-
balhos desta Assembléia.

Temos a certeza de que esse ciclo de debates terá um papel impor-
tante/ ao permitir que sejam mais conhecidas as novidades da legislação
sob a qual acontecerão as próximas eleições, ao possibilitar o esclareci-
mento de dúvidas e, até, quem sabe, ao produzir propostas para uma
reforma abrangente do sistema eleitoral, que se faz mais e mais urgente.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
na solenidade comemorativa
da Semana da Inconfidência/

em 79/4/96.

O século XVIII foi decisivo para a formação dos princípios demo-
cráticos modernos no Ocidente. Ele assistiu ao nascimento do governo da
lei contra a tirania dos reis e testemunhou a primeira proclamação dos
direitos do homem e do cidadão. Um sopro de liberdade varreu o orbe,
provocou a independência das colônias britânicas da América do Norte
e fez eclodir a Revolução Francesa.

Nesse tempo, havia, no coração do Brasil, entre "aquelas serras na
aparência feias que têm as ricas entranhas todas cheias de prata, de ouro
e pedras preciosas!", uma gente sem medo, temperada no manejar das
bateias e no adentrar as minas, cevada no ser livre ao contato com a
imensidão das Gerais. Como dizia o Ministro em Lisboa, " ... entre todos os
povos de que se compõem as diferentes capitanias do Brasil, nenhum
talvez custou mais a se sujeitar e reduzir à devida obediência e submis-
são de vassalos ao seu soberano ...".

Atualíssima, contemporânea dos movimentos libertários que infla-
mavam a Europa, nossa terra vibrava sintonizada com o mundo. Nas ruas,
nas casas, nos salões e nos claustros de Vila Rica, liam-se os mesmos livros
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que enchiam de entusiasmo as mentes mais brilhantes do Velho Continente,
discutiam-se as mesmas idéias que lá faziam sonhar os estudantes das uni-
versidades.

As novas correntes do pensamento político do século XVIII freqüen-
tavam as conversas dos inconfidentes, mostrando, desde então, a voca-
ção de Minas para estar sempre à frente de seu tempo e para liderar as
grandes transformações nacionais.

Quis o destino que os planos fossem descobertos, delatados pelo
traidor infame, cujos interesses não iam além do ventre e do bolso. Presos
os líderes do movimento, pensou a metrópole tê-lo sufocado. Seguiu-se o
longo julgamento. Um alferes, Tiradentes, esquartejado como exemplo
ao povo da capitania, avultou no martírio. Seus membros, expostos nas
praças e caminhos, longe de encher de medo a gente da montanha, fe-
cundaram o chão onde haveria de nascer a independência.

Se os resultados do levante vieram três décadas depois, já em 1789
os conjurados clamavam por liberdade, que, na opinião deles, já tarda-
va. Isso mostra que, entre estas montanhas, a história se faz no mesmo
ritmo das capitais do mundo: aqui as coisas acontecem primeiro.

É chegado um novo momento de Minas. Pela situação geográfica,
pelo potencial humano e natural, pelas fontes de energia, pela estrutura
viária, este Estado tem tudo para liderar um novo surto de desenvolvi-
mento. Sua posição central o faz elo do Norte, do Nordeste e do Centro-
Oeste com mercados emergentes a partir da consolidação do MERCOSUL.
Estaterra, mais uma vez, realça sua vocação para andar à frente de seu tempo.

Recentemente, o Presidente da República disse sentir-se um autên-
tico mineiro. É natural que ele o tenha dito, porque Minas é a síntese do
Brasil, e quem ama este País tem sempre uma raiz plantada no chão fe-
cundado pelo sangue de Tiradentes.

Hoje, não são mais as cortes lusas que nos cortam os caminhos do
futuro. São novas as formas de opressão: desemprego, disparidades regi-
onais, privilégios corporativos, resistências retrógradas às mudanças que
são imprescindíveis para os destinos nacionais. Nesse contexto, a gente
da montanha articula nova conjura. De olho na presente conjuntura mun-
dial, Minas vibra já em ritmo de terceiro milênio.

Uma vez, um mineiro ilustre de Diamantina contemplou o Planalto
Central e decidiu fazer o País avançar cinqüenta anos em cinco. Pois são
agora mais de 16 milhões de novos inconfidentes que se unem para rom-
per as amarras que ainda separam o Brasil do lugar que lhe está reserva-
do no concerto das nações.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na solenidade comemorativa
do centenário de nascimento

de Israel Pinheiro,
em 25/4/96.

Há várias formas de se entrar para a história. Há homens que se
celebrizam pelo empenho determinado e consciente de se promoverem
para recolher os frutos da notoriedade. E nem sempre se pautam pelos
reclamos da melhor ética.

Outros consagram-se pelo simples fato de estarem ali, naquele ponto
do tempo e do espaço, fazendo fulgir naturalmente as virtudes que os
distinguem dos demais. Seu sucesso, longe da gratuidade dos aconteci-
mentos fortuitos, é a decorrência inelutável de sua condição humana di-
ferenciada. São pessoas fadadas à glória.

Uma estirpe da raça humana, contudo, fica na memória de sua
gente pelos longos e árduos caminhos percorridos, avessa à ambição es-
téril, aos casuísmos, às concessões em troca de favorecimentos. Esses
personagens constroem sua trajetória com trabalho e perseverança.
Edificam-se na crença inabalável em princípios e sonhos. Eles não têm pres-
sa. Têm compromissos.

Estamos celebrando hoje a lembrança de um dos homens públicos
mais lúcidos do nosso tempo. Desses que, por estarem à frente de sua
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época e por não abrirem mão de suas convicções, mesmo contrariando
interesses e aparentes evidências, só ganham o devido reconhecimento
depois de concluída sua obra.

Nada mais justo e oportuno do que, no centenário de seu nasci-
mento, resgatar a grandeza de Israel Pinheiro.

Entre suas muitas virtudes como ser humano, empresário e, especi-
almente político, gostaríamos de nos deter em uma, que foi marcante em
sua vida: a de pensar no futuro, de traçar planos consistentes e de efeitos
duradouros, de entender o exercício da política não como indutor de ações
imediatistas, mas como semente para o desenvolvimento e o bem-estar
coletivo.

Suas posições administrativas e econômicas, revistas hoje, têm uma
surpreendente atualidade, e as soluções que propunha ainda se afirmam
como plenamente adequadas à realidade em que estamos vivendo.

Já na década de 30, como Secretário de Agricultura, Viação e Obras
Públicas de Minas Gerais, defendia a modernização econômica do Esta-
do, a criação de um pólo irradiador das atividades industriais, o estímulo
à agroindústria, como forma de melhor aproveitamento do nosso potenci-
al agrícola, e a formação de centros de pesquisa vinculados ao setor.

Foi de sua autoria, nessa época, o primeiro Plano de Desenvolvi-
mento Econômico, integrado e abrangente, que se fez em Minas.

Em sua missão de construir Brasília, como Presidente da Compa-
nhia Urbanizadora da Nova Capital, colocou em prática sua clarividên-
cia e sua obstinação pelos projetos em que acreditava. Naquele árido
deserto do Planalto Central, plantaria, sob pressões de uma implacável
oposição política, os alicerces de uma nova civilização para o País, mais
próxima das carências e das demandas das regiões interioranas.

Era um sonho que acalentava desde os tempos de estudante e pelo
qual batalhou durante os dez anos de sua atuação na Câmara dos Deputados.

A convocação para essa tarefa veio de outro grande pioneiro deste
País. De um estadista que pensava grande, que divisava o futuro, que
transpunha as barreiras que fossem necessárias para que o Brasil atingis-
se o progresso e a modernidade: o Presidente Juscelino Kubitschek.

Brasília, a "Capital da Esperança", como a chamou o então Minis-
tro da Cultura da França, André Malraux, só podia ser mesmo obra de
espíritos abertos e arrojados, que transformam em realidade o que para
muitos não passa de utopia. Foi compreendendo essa dimensão que o
escritor OUo Lara Resende definiu a nova Capital como "produto de uma
conjugação rara de quatro loucuras: Juscelino, Israel, Niemeyer e Lúcio
Costa". Sublime loucura, reconheceria depois a Nação brasileira.
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A antevisão do futuro, a lucidez e a determinação também marca-
ram a gestão de Israel Pinheiro no Governo de Minas, na década de 60.
Mesmo enfrentando a atrofia das finanças do Estado, em decorrência das
restrições impostas pelo regime militar que se instalara no País, ele dei-
xou para o povo mineiro uma estrutura administrativa e econômica que
alavancaria, pelas próximas décadas, o seu desenvolvimento.

Para citar apenas algumas de suas realizações, ele revolucionou o
sistema de arrecadação de recursos pela máquina do Estado; criou um
amplo sistema estadual de planejamento; implantou mecanismos de atra-
ção de investimentos, incluindo a política de incentivos fiscais, que possi-
bilitou a vinda de grandes empreendimentos para o nosso território; im-
pulsionou o desenvolvimento integrado das atividades agrícolas; instituiu
órgãos de fomento para a região Noroeste e para a área mineira do
Polígono das Secas; promoveu a instalação de conglomerados industriais
em diversos pólos regionais do Estado; fortaleceu o turismo; quase triplicou
o número de localidades providas de energia elétrica da CEMIG; colocou
em prática um intenso programa de asfaltamento de rodovias.

Foi ainda em seu governo que se criaram instituições fundamentais
para o planejamento estadual, como o Instituto de Desenvolvimento In-
dustrial - INDI - e a Fundação João Pinheiro, e se deu nova dimensão ao
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Não foi por acaso que eco-
nomistas dessa instituição elaboraram, na época, o histórico "Diagnósti-
co da Economia Mineira", referência obrigatória para as ações de suces-
sivos Governos do Estado.

Como se pode ver, Israel Pinheiro administrava com os olhos no
futuro e uma inarredável firmeza de propósitos. Esse espírito, que sem-
pre o acompanhou, ele já o expressara com clareza, quando o Brasil,
pouco depois do suicídio de Getúlio Vargas, parecia mergulhado em
profunda crise.

"É necessário - disse, em marcante pronunciamento - traçar um
rumo e saber segui-lo, contra todos os obstáculos ... Na vida política, como
na vida administrativa, precisamos, mais do que nunca, de decisão ... Não
faz mal que essa louvável qualidade do destemor venha temperada com
uma ponta de audácia. O Brasil precisa de homens audazes. Precisa de
pioneiros, de homens que não se percam eternamente em questiúnculas
secundárias."

As palavras e o exemplo de Israel Pinheiro nos fazem refletir, sob a
luz de seu espírito público, sobre o grave momento pelo qual o País está
passando. Um momento em que, para promover os ajustes necessários a

177



um desenvolvimento sólido e duradouro, precisamos, mais do que nunca,
de lucidez e coragem.

É hora - diria o ilustre coestaduano - de implementar projetos con-
sistentes, em lugar de arranjos paliativos; de substituir os interesses de
grupos pela responsabilidade social; de encarar de frente as decisões que
devem ser tomadas; e, acima de tudo, de colocar o coração a serviço de
um Brasil mais próspero, mais pujante e mais justo.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
na solenidade comemorativa dos 33 anos
de fundação da Academia Municipalista

de Letras de Minas Gerais/
em 6/5/96.

Quem vive em alguma parte do interior de Minas ou tem uma rela-
ção próxima com pessoas ou localidades fora da concentração urbana
da Capital, certamente conhece histórias, "causos", peculiaridades fasci-
nantes do universo de cada um dos municípios do Estado. São as tradi-
ções, as origens, as vocações econômicas, as condições que determina-
ram o grau de desenvolvimento, os traços culturais perpetuados pelas
gerações, os personagens lendários e os pitorescos, enfim, aquela vida
própria que, acima de tudo, preserva o sentido da palavra "comunidade".

Aqueles que, por sua vez, estão mais vinculados à realidade me-
tropolitana de Belo Horizonte têm um outro privilégio: o de poder usufruir
das oportunidades e dos avanços oferecidos pela cidade grande, contan-
do, ao mesmo tempo, com a presença marcante das diversas regiões do
Estado. Aqui, poderíamos dizer, se reproduz uma síntese da gente, dos
valores e dos costumes de Minas.

Entretanto, a apreensão dessas variáveis que representam o espíri-
to mineiro não é um fenômeno que se processa naturalmente, sem riscos
de fragmentação e de perda de identidade. Requer um trabalho perma-
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nente de observação e documentação, seja por meio de projetos gover-
namentais, seja por iniciativa de pessoas ou instituições sensibilizadas
para a preservação desse patrimônio.

Uma das entidades que têm atuado efetivamente nesse sentido é a
Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, que homenageamos
hoje pelos seus 33 anos de fundação. Está expressa em seus objetivos,
como está reafirmada na prática de seus integrantes, a missão de manter
vivos nossos valores culturais, que brotam e florescem em todas as regiões.

A manutenção desse vasto acervo, sabemos, é requisito indispen-
sável para a unidade do Estado, para a integração das "várias Minas",
como disse Guimarães Rosa, ricas em sua extensão, em suas veredas, em
sua diversidade.

E nada mais apropriado do que a atividade literária, em suas diver-
sas formas - da poesia à crônica, da historiografia ao ensaio e ao jornalis-
mo -, para retratar as tradições, as lendas e mistérios, as alegrias e os
dramas do dia-a-dia, os sonhos e projetos, o imaginário coletivo de cada
comunidade que se constituiu, ao longo do tempo, em algum pedaço do
nosso território.

É oportuno lembrar, a propósito desse campo fértil para a represen-
tação do cotidiano, as palavras reveladoras de Paulo Mendes Campos:
"Foi através da literatura que recebi a vida". A experiência humana tem-
nos mostrado como costuma ser tênue a fronteira entre a realidade e as
manifestações artísticas e como essas manifestações são importantes para
a percepção do mundo que nos circunda.

Captando fragmentos da realidade global, com suas múltiplas lin-
guagens e sua indispensável magia, a arte nos abre caminhos para esca-
par de nossa individualidade, de nossos estreitos limites, em busca de
uma compreensão mais ampla do todo social, de suas inesgotáveis possi-
bilidades, da condição humana em sua plenitude.

É nessa perspectiva que conceituamos o papel da Academia
Municipalista de Letras, vocacionada para a identificação e a expressão
dos valores culturais mineiros e, conseqüentemente, para a integração
de sua gente e de seus ideais.

Como membro dessa prestigiosa instituição, muito nos honra, em
nome da Assembléia Legislativa, transmitir-lhe esta homenagem. Ao Dr.
Jésus Trindade Barreto, seu digníssimo Presidente, tão respeitado entre
nós por sua atuação exemplar nesta Casa, e a todos os integrantes da
Academia Municipalista, nossa admiração e nosso agradecimento por
tudo o que têm feito pela grandeza de Minas.
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Palavrasdo Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
no lançamento do projeto
da segunda edição do livro

"Expressões Vivas de Minas",
em 7/5/96.

Em Minas, muitas vezes o silêncio é mais eloqüente que as pala-
vras. Esta gente não conta vantagens, não promete, não alardeia: esta
gente faz. Enganam-se os que pensam que o mineiro, quando está quieto,
está inerte. Ele tem um senso de oportunidade e sabe, como ninguém,
quando é chegada a hora.

Chegou a hora de Minas. Tudo contribui para colocar esta terra na
vanguarda de um novo surto de desenvolvimento nacional. Nossa posi-
ção geográfica, a meio caminho entre o Norte e o Sul, faz com que aqui
se cruzem, necessariamente, todas as rotas do Brasi I. Possuímos as mais
abundantes fontes de energia limpa, isto é, não poluente, capaz de sus-
tentar arrojados projetos de crescimento industrial. Nossa matéria-prima,
que há muito tem gerado benefícios em outras paragens, pode fazê-lo
agora em nosso território. O sistema viário, um dos melhores do País,
torna-se mais e mais moderno, graças a programas ousados, como a du-
plicação da Rodovia Fernão Dias, que vêm sendo levados à frente pela
atual administração estadual. A rede escolar pública, complementada pelos
esforços da iniciativa privada no âmbito da educação, é responsável pela
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formação de numeroso contingente de mão-de-obra qualificada, pronta para
atender às mais exigentes demandas.

Essa conjunção de fatores mostra que o futuro é aqui e que o Estado
está prestes a tornar-se a nova locomotiva da economia nacional. Quem
reconhece isso são os próprios investidores, que já se fizeram cônscios
de nossas imensas potencialidades e apostam pesado nelas.

Quanto a nós, mineiros, precisamos acreditar que somos muito mai-
ores que nossos problemas.

Nesse clima de otimismo, quando os horizontes de nossa terra anun-
ciam novas auroras de desenvolvimento e liderança, saudamos mais uma
iniciativa vitoriosa originada em solo mineiro, em juiz de Fora, que, pela
excelência de seu povo e por suas características de cidade moderna, foi
escolhida pela Mercedes-Benz para sediar uma unidade industrial da po-
derosa empresa.

Sempre louvamos o trabalho do jornalista Laudelino Schettino,
municipalista de primeira hora, paladino da integração regional, que criou
a Comenda Expressão e Mérito para ser entregue, anualmente, a perso-
nalidades e instituições que refletissem a grandeza deste Estado. Por mais
de uma década, ele mantém o prestígio e o alto significado da condeco-
ração, fazendo de sua entrega uma verdadeira celebração da mineiridade.

Em 1995, como resultado desse trabalho, foi lançado o livro "Ex-
pressões Vivas de Minas". A primeira edição alcançou tal sucesso que
surpreendeu até mesmo aqueles que, como nós, estavam plenamente
convencidos do valor da obra.

Entretanto, Laudelino Schettino não é homem de dormir sobre os
louros conquistados. Como bom mineiro, ele ama sobretudo os desafios.
Tanto que, menos de um ano depois, ei-Io empenhado em novo empreen-
dimento: o projeto da segunda edição, que, desde já afirmamos, sem medo
de errar, está fadada ao mesmo êxito da primeira ou talvez maior.

Compartilhando desse memorável evento, aqui está novamente o Sis-
tema Solar de Comunicação, que tem à frente o ilustre médico Sr. juracy
Azevedo Neves, aqui representado por seus filhos, jornalista Marcos Neves
e Sr. André Neves.

A escolha da Assembléia Legislativa para a apresentação do projeto
muito nos honra e testemunha o apreço de seus idealizadores pelas institui-
ções democráticas. O parlamento nasceu com a democracia. Fiel às origens
históricas, esta Casa vem exercendo suas funções institucionais em parceria
com a sociedade, buscando o melhor para nossa gente. Por isso, a homenagem e
o reconhecimento de que agora somos objeto nós os dividimos com o povo.

A Laudelino, a sua equipe e a juracy expressamos a certeza de que, mais
uma vez, a competência e a determinação irão garantir o sucesso desta obra.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
no encerramento do Fórum Técnico

Orçamento e Políticas Públicas/
em 22/5/96.

Ao encerrarmos este encontro, nós o fazemos com a plena consci-
ência de que ele significou um marco na história mineira da elaboração
orçamentária, da formulação e do acompanhamento de políticas públi-
cas. Esta oportunidade ímpar de diálogo e troca de idéias revelou-nos,
por um lado, experiências promissoras que nos enchem de otimismo e
confiança no futuro. Mostram, entretanto, que há um longo caminho pela
frente, caminho que deve ser palmilhado pelos Poderes e pela sociedade
em constante e harmôn ica colaboração.

Queremos destacar que a própria organização deste fórum é um
exemplo do que pode ser feito e dos rumos a serem trilhados: ele nasceu
de uma fecunda parceria entre esta Casa e o Executivo, por meio da
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, parceira
emblemática da vontade de cooperação, num esforço comum que faz do
povo mineiro o maior beneficiário.

Manifestamos nossos agradecimentos à Embaixada Americana e à
Conferência Nacional dos Legislativos Americanos pelo decisivo apoio
que tornou possível a presença, entre nós, do Dr. john Lattimer, que nos
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trouxe o testemunho de sua larga vivência do processo de elaboração
orçamentária nos Estados Unidos da América.

Reiteramos nossos agradecimentos aos expositores, debatedores e
coordenadores pela competência com que souberam enriquecer nossos
trabalhos.

Agradecemos ainda a todos os que estiveram conosco nesses três
dias de intensa e produtiva reflexão. Queremos destacar, especialmente,
a participação de técnicos de outros Estados, a exemplo de Santa Catarina,
Espírito Santo, Ceará, Distrito Federal, Pernambuco e Acre, participação
que aponta a possibilidade de continuado intercâmbio para a solução de
questões que preocupam a todos nós.

Muito se fez aqui: alargaram-se horizontes, equacionaram-se pro-
blemas, esboçaram-se respostas. Este fórum tem uma segunda parte, que
começa exatamente agora: o desafio de tornar efetivos os princípios de
uma nova cultura quanto ao planejamento e a efetivação de políticas
públicas consistentes e eficazes. Que, nesse segundo momento, possa-
mos obter o mesmo sucesso que marcou o presente encontro.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
na abertura do ciclo de debates

sobre //agribusinessll
/

em 23/5/96.

Os encontros promovidos dentro do programa de ciclos nacionais
de debates têm sido momentos fortes do esforço da Assembléia de Minas
para tornar mais intenso o diálogo com a sociedade civil. Eles reúnem
políticos, técnicos e lideranças expressivas dos mais diversos setores
da comunidade para refletir acerca de temas relevantes da conjuntura
nacional.

A discussão proporciona uma visão clara e serena de questões de-
cisivas e, não raro, oferece valiosos subsídios para seu equacionamento
e resolução. Freqüentemente, a prática legislativa e as ações de governo
beneficiam-se dos resultados desses eventos, que contam com a presen-
ça de autoridades e especialistas de ampla projeção no contexto brasileiro.

É dispensável enfatizar a importância da agropecuária para a eco-
nomia nacional. Em Minas, tão logo se encerrou o Ciclo do Ouro, ela se
fez sustentáculo maior de nossa vida econômica, assumindo o papel de
vocação primeira deste Estado.

Entretanto, é forçoso reconhecer que o tratamento tradicional de
problemas, necessidades e perspectivas do setor se esgotou. O processo
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acelerado de globalização colocou-nos diante de um mercado mundial
cada vez mais agressivo, que desconhece fronteiras e só respeita a com-
petência. Num tal contexto, soluções clássicas pecam pela visão parcial
e fragmentada das situações. A realidade da interdependência crescente
das atividades produtivas exige um enfoque sistêmico das diferentes ins-
tituições agrícolas, industriais, comerciais e prestadoras de serviços que
interagem formando o complexo agroindustrial. É imperativo considerar
como um todo as operações de produção e distribuição de suprimentos,
de produção nas unidades agrícolas, de armazenamento, processamento
e distribuição dos produtos finais e itens deles resultantes. Pensar em ter-
mos de "agribusiness" implica estabelecer uma cadeia englobando for-
necedores de bens e serviços à agricultura, produtores rurais,
processadores, transformadores e distribuidores envolvidos na geração e no
fluxo de bens, da origem mais remota do processo até o consumidor final.

Assim considerado, "agribusiness" é, sem dúvida nenhuma, o setor
mais importante da economia, responsável pela formação de algo em
torno de 40% do PIB nacional e por cerca de 60% do volume de dólares
que entra no País. O complexo emprega aproximadamente 40% da popu-
lação economicamente ativa do Brasil. Torna-se, entretanto, cada vez
mais evidente que ele precisa passar por uma reengenharia que contem-
ple mudanças radicais para possibilitar ganhos em termos de eficiência e
produtividade. Por outro lado, é preciso que o poder público em todos os
níveis faça uma reavaliação das políticas até agora adotadas e repense o
seu papel a partir do desenvolvimento mais recente do negócio agrícola.

Consciente dessas necessidades, a Assembléia de Minas promove
a presente reunião para oferecer espaço à discussão do tema. Esperamos
que os nossos trabalhos contribuam para a definição clara das demandas
do setor e dos caminhos para responder a elas.

Desde agora queremos agradecer aos que se associaram conosco
para tornar possível este encontro e àqueles que largaram, por um mo-
mento, suas ocupações pessoais para vir participar do debate. Eles estão
demonstrando, com sua atitude, a mais legítima preocupação com as gran-
des questões nacionais e mineiras.

Expressamos, de forma especial, nosso reconhecimento aos confe-
rencistas, Dr. Edmond Klotz e Pe. Roque Lauschner, que nos vieram tra-
zer seus conhecimentos e suas experiências. Personalidades respeitadas
no Brasi I e no exterior pela competência e pela capacidade de estar sem-
pre à frente de seu tempo, eles atenderam pronta e generosamente a nos-
so convite e valorizarão, com suas presenças, esta reunião.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
por ocasião da visita do Presidente

da Mercedes-Benz à Casa,
em 27/5/96.

1956 foi, sob todos os aspectos, um ano auspicioso para este País.
Enquanto a Mercedes-Benz iniciava oficialmente suas atividades entre
nós, um mineiro tomava posse na Presidência da República, um mineiro
que iria abrir, para a Nação brasileira, os horizontes do desenvolvimento
industrial e dar extraordinário impulso a nossa então incipiente indústria
automobilística.

Quarenta anos depois, a história põe novamente juntas Minas Ge-
rais e a Mercedes-Benz, que se encontram agora numa parceria que que-
remos duradoura e benéfica para ambas.

Os indicadores mostram que a vocação deste Estado é liderar um
novo surto de crescimento para o Brasil. A isso nos habilitam nossa posi-
ção geográfica a meio caminho entre o Norte e o Sul, a riqueza de nosso
chão em matérias-primas nobres e o potencial para produzir energia lim-
pa, que não impõe danos ambientais. A isso nos credenciam as qualida-
des de nosso povo: gente trabalhadora, determinada em seus objetivos,
amante da ordem e da paz e desejosa de desafios em que possa mostrar
seu valor.
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Graças a uma tradição política e empresarial consistente, a voz de
Minas tem sido cada vez mais ouvida no momento das grandes decisões
nacionais.

Temos caminhado sempre na vanguarda quando se trata de políti-
cas educacionais. Isso faz com que aqui se encontre, à disposição do
empreendedor, considerável contingente de mão-de-obra qual ificada, ca-
paz de sustentar um processo de produção coerente com as exigências
de um mercado globalizado e altamente competitivo.

A clarividência de homens públicos e de lideranças da iniciativa
privada soube dotar os municípios mineiros de excelente infra-estrutura
urbana. Não é por acaso que somos hoje a segunda economia do País.

Some-se a isso o plano de governo ousado e realista da atual admi-
nistração estadual, e teremos o quadro completo do momento histórico
em que a Mercedes-Benz vem para Minas. A chegada da empresa signi-
fica a perspectiva de investimentos, da criação de cerca de 1.500 empre-
gos diretos e da abertura de perto de 5 mil postos de trabalho na indústria
fornecedora nacional. Significa um novo dinamismo econômico para uma
das mais importantes regiões mineiras. Muito mais que isso, entretanto, é
a possibilidade de parceria com um grupo empresarial moderno, que tem
sabido conciliar as exigências da economia contemporânea com o ele-
vado nível de consciência social que inspira seus dirigentes. Em quase
meio século de Brasil, a montadora assimilou valores nacionais sem abdi-
car de sua cultura originária, em que se inclui a busca obstinada da
perfeição.

Esta Casa, em nome do povo das Gerais, saúda, com orgulho e
entusiasmo, a instalação da unidade fabril de Juiz de Fora e assegura que
o Estado recebe, de braços abertos, esse novo parceiro, que nos traz não
só capital e empregos mas uma valiosa experiência, em que se fundem
tradição e modernidade.

Que a visita de hoje, que muito nos honra, seja um marco na histó-
ria das relações deste Poder com a empresa. Que ela seja o início de um
processo de integração de esforços rumo ao desenvolvimento e ao bem-
estar social de nossa gente.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
pelo centenário da Associação

Comercial de juiz de Fora,
em 28/5/96.

Juiz de Fora não seria a mesma sem sua Associação Comercial.
Entre ambas, estabeleceu-se uma parceria de sucesso que perdura atra-
vés dos tempos.

Efetivamente, a instituição, cujo centenário hoje aqui comemora-
mos, é presença destacada na vida do município desde quando ele, ao
findar o século passado, consolidava sua posição e impunha sua lideran-
ça como um dos maiores centros mercantis e industriais do País.

Como bom mineiro, nós nos orgulhamos da cidade. Por isso mesmo
e pela identificação existente entre ela e nossa homenageada, pedimos
vênia para nos estender sobre a metrópole juiz-forana, na certeza de que,
assim procedendo, estaremos expressando o justo reconhecimento do
povo de Minas a uma e outra.

A vocação de Juiz de Fora para a indústria e o comércio foi o feliz
resultado da soma do dinâmico pioneirismo de seu empresariado com
uma excepcional localização geográfica.

Naquele abençoado pedaço da terra mineira, a coragem do desbravador
Garcia Pais começou a escrever, em 1702, uma história de lutas e glórias.
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Desde a emancipação, em 1850, até hoje, temos um século e meio
de conquistas e desenvolvimento.

Em 1870, a comuna já contava 190 estabelecimentos comerciais e
industriais. O progresso trouxe demandas culturais e, com elas, o Instituto
Grambery, até hoje sinônimo inconteste de excelência no ensino. O
educandário iniciou uma tradição que ganhou continuidade com a cria-
ção do Instituto de Latícínios Cândido Tostes, modelo de estabelecimento
profissionalizante, e foi coroada com a Universidade Federal de juiz de
Fora, centro de estudo e pesquisa cuja fama ultrapassa as fronteiras
nacionais.

"Manchester Mineira" e "Barcelona das Alterosas", eis dois
cognomes que evocam, com justiça, as tradições do berço inglês da Re-
volução Industrial e a habilidade empresarial dos catalães, que aqui en-
contraram talentosos seguidores.

Atualmente, juiz de Fora conta cerca de 15 mil estabelecimentos
comerciais, empregando, aproximadamente, 26 mil pessoas e atendendo
não só à população do município, estimada em 400 mil habitantes, como
também a toda a Zona da Mata. O parque fabril, por sua vez, posiciona-
se como um dos maiores do País.

Recentemente, para lá se voltaram os olhos de Minas e do Brasil:
um dos gigantes da indústria automobilística mundial confirmou a inten-
ção de se instalar na cidade após elegê-Ia entre muitas outras.

Em que pesem as crises e as recessões que o Brasil tem experimen-
tado, persevera juiz de Fora em sua vocação de pólo aglutinador do de-
senvolvimento, considerada uma das cinco melhores opções brasileiras
para quem deseja investir ou ampliar negócios.

É esse, por conseguinte, o centro urbano incomum que sedia a en-
tidade que estamos distinguindo. O município segue em frente, sua Asso-
ciação Comercial caminha junto. Diríamos mesmo que nenhuma
agremiação representa tão bem a comuna como nossa homenageada.

Foi exatamente aos 12 de julho de 1896 que um grupo de comerci-
antes, industriais e ruralistas, reunidos no Salão Apollo, na Rua Halfeld,
fundou a entidade. Inspiraram-se esses empresários na criação da Asso-
ciação Comercial de Lisboa, em 1834, e foram precedidos pelas
congêneres da Bahia, do Rio de janeiro e de São Paulo. De lá para cá, a
participação dela na vida do município e da região fez-se indispensável
e valiosa. Paralelamente à representação das classes produtoras, esme-
ra-se na defesa dos interesses comunitários, por meio de campanhas bem
orientadas e bem sucedidas.
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já em sua primeira reunião, em julho de 1896, oficializava protesto
contra o aumento do preço dos fretes ferroviários, medida essa que afeta-
va negativamente a competividade do produto local. No ano seguinte,
sugeria a organização do Corpo de Bombeiros Voluntários e, dando um
salto no tempo, foi a responsável pela criação da TELEMUSA, antecessora
da TELEMIG. No recinto da Associação Comercial juiz-forana, tiveram
origem o Sindicato do Comércio Varejista, a Câmara dos Dirigentes Lojis-
tas, o Sindicato Rural e sindicatos de vários ramos da indústria.

O "Informativo do Comércio" é leitura obrigatória não só para os
profissionais do setor mas para quem quer se manter em dia com a vida
econômica regional.

"Em juiz de Fora, a Barcelona Mineira, a cidade do comércio, da
indústria, do operariado e das reações liberais, a Associação Comercial é
o coração destas forças produtivas em cujo futuro se contém o porvir
deste Estado.". Eis palavras sábias e proféticas de Rui Barbosa.

Agora, com o futuro batendo às portas, Minas Gerais faz-se plena-
mente cônscia do grande papel que está reservado à "Manchester Minei-
ra" e à sua Associação Comercial nos tempos que se avizinham.

Nossos cumprimentos calorosos à homenageada, ao seu Presiden-
te, Dr. Nílton Ramos da Silva, aos diretores e aos associados.

Aos membros da comunidade juiz-forana expressamos o carinho e
a admiração dos mineiros por esses irmãos, que fizeram do trabalho um
hábito, do desenvolvimento a meta, da justiça o lema, da liberdade o
ideal.

191



Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na reunião em homenagem ao DER-MG,

em 70/6/96.

o Decreto-Lei nº 1.731, de maio de 1946, deu início a uma história
de pioneirismo e trabalho no setor rodoviário de nosso Estado. Ao criar o
Departamento de Estradas de Rodagem, ele estava dotando Minas Ge-
rais de um instrumento que se tornaria, desde então, uma das principais
alavancas do progresso nesta terra.

Implantado por Mílton Campos, o órgão foi reestruturado por Jusce-
lino Kubitschek e transformou-se em peça fundamental para a
operacionalização do binômio "Energia e Transportes", que marcaria a
gestão do grande diamantinense à frente dos destinos de Minas.

Desde então, o DER-MG vem-se modernizando para oferecer so-
luções adequadas em cada momento da trajetória mineira rumo ao futu-
ro. Com uma tradição de competência e trabalho, que é a marca de meio
século de caminhada, ele tem respondido ao desafio de ter, sob sua res-
ponsabilidade, 25 mil quilômetros de rodovias, espalhadas pelos quatro
cantos do nosso território.

Mas sua missão não se limita a construir e conservar estradas - o
que já bastaria para consagrá-lo. O DER-MG participa também da elabo-
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ração do Plano Estadual de Transportes e do Plano Rodoviário do Estado.
Articula-se ainda com a Polícia Militar para garantir a segurança de quantos
se utilizam de nossa malha rodoviária. Nesse sentido, empenha-se em
promover programas de educação para o trânsito e implementar um conjun-
to de medidas que vêm tendo sucesso na redução do número de acidentes.

No gerenciamento do sistema de transportes coletivos
intermunicipais, o DER-MG vem mantendo uma atuação firme e eficien-
te, defendendo os interesses dos usuários e zelando para que nossa gente
possa deslocar-se de forma segura e confortável. O órgão é também re-
conhecido pelas instituições que militam em defesa do meio ambiente,
pelo cuidado em fazer com que as obras de engenharia se integrem de
modo ~armônico na paisagem regional.

A semelhança do que acontecia há 50 anos, Minas assume, mais e
mais, um processo que colocará o Brasil na liderança entre as nações
emergentes. O capital internacional já detectou as potencialidades deste
Estado e mostra-se aberto a estabelecer parcerias conosco.

O Governador Eduardo Azeredo e sua equipe de governo, atentos
a essas novas realidades, inscreveram, no Plano Mineiro de Desenvolvi-
mento Integrado, entre os programas estruturantes, a implantação de ei-
xos estratégicos de transportes. O documento constata que, com muita
propriedade, lia experiência mundial demonstra que o sistema viário de-
termina o sentido dos fluxos do desenvolvimento econômico". Por isso
~esmo, os próximos anos ficarão marcados na história mineira por arro-
Jados empreendimentos no setor viário, a exemplo da duplicação da Ro-
dovia Fernão Dias e da duplicação do trecho Belo Horizonte-Vale do
Aço. Por outro lado, imperativo dos tempos atuais, a parceria com a inici-
ativa privada para a construção e conservação de estradas começa a se
tornar realidade entre nós.

Nesse contexto, cresce o papel do Departamento de Estradas de
Rodagem. Ele, que foi um dos pilares do processo de industrialização de
Minas ocorrido no pós-guerra, será, sem dúvida, peça fundamental nos
caminhos que ora estamos iniciando. A clarividência de sua diretoria
secundada em seu trabalho por uma equipe técnica da mais alta compe~
tência, é a garantia de que os novos desafios do presente encontrarão ali
quem lhes responda à altura.

Como Presidente da Assembléia Legislativa, associamo-nos a essa
justa ~omenagem que o SICEPOT presta hoje ao DER-MG. Que ela seja
tambem a homenagem de nosso povo a todos aqueles que fizeram e fa-
zem a história de um órgão que está sempre associado à trajetória do
desenvolvimento de Minas Gerais.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na solenidade em homenagem

a José Maria Alkmim,
em 77/6/96.

Conta-se, nos meios políticos, que José Maria Alkmim não era ho-
mem de se deixar vencer por situações embaraçosas. Arguto, bem infor-
mado, dono de rara presença de espírito, ele sempre encontrava uma
maneira de amenizar um clima tenso ou de tirar do bolso respostas inspi-
radas, capazes de neutralizar as perguntas mais desconcertantes. E ele o
fazia naturalmente, fosse o interlocutor uma autoridade, um correligioná-
rio ou um de seus fiéis eleitores. Tinha aquele jeito mineiro - trazido de
Bocaiúva, como poderia ser de tantas outras regiões do Estado - de ama-
inar conflitos, fazendo prevalecer o bom-senso e o entendimento sobre as
decisões intempestivas e precipitadas. Alkmim tinha aquele jeito mineiro
de fazer amigos e de fazer política. Essa característica sua - presente,
também, na personalidade de Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves e
outros grandes homens públicos de Minas - acabou-se transformando em
marca política do Estado no cenário nacional. Numa história repleta de
contradições e divergências, próprias de um país em formação, Minas
sempre se destacou como ponto de equilíbrio e de referência.
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Mas Alkmim não tinha apenas o dom de promover a conciliação.
Ele personificava o político mineiro por excelência, aquele que alia a
sensatez e a sagacidade ao discernimento, à coragem e à dedicação à
causa pública. Aquele que assume de corpo e alma a missão de repre-
sentar sua gente, lutando pelos princípios da democracia, do desenvolvi-
mento e do bem-estar social. Foi com esse espírito que ele consagrou
grande parte de sua vida aos mandatos parlamentares e a importantes
funções nas esferas estadual e federal. Destacou-se, no âmbito do Estado,
como Juiz do Tribunal de Contas, Secretário do Interior e Justiça, Secretá-
rio das Finanças e Secretário da Educação, cargos que ocupou,
alternadamente, com a direção de órgãos públicos e a atuação na Câma-
ra dos Deputados.

Entre suas contribuições ao desenvolvimento de Minas, podem ser
citados a reestruturação do sistema penitenciário, na qual se inclui a cons-
trução da Penitenciária Agrícola de Neves; programas de fortalecimento
do ensino básico; ampla reforma tributária, visando a custear investimen-
tos estruturais, notadamente nas áreas de energia e transportes. Tais in-
vestimentos, definidos quando ocupava a Secretaria das Finanças, no iní-
cio da década de 50, eram inteiramente sintonizados com as diretrizes do
então Governador do Estado, seu amigo e companheiro de projetos polí-
ticos, Juscelino Kubitschek de Oliveira. A afinidade entre eles, aliás, re-
montava à época dos estudos, quando também trabalharam juntos nos
Correios e Telégrafos da Capital, forma de custear a universidade - Alkmim
como aluno de Direito, e Juscelino preparando-se para o exercício da
Medicina.

A lealdade ao amigo e a defesa das instituições democráticas fize-
ram-se presentes por longas décadas, especialmente nos episódios que
se sucederam à eleição de Kubitschek para a Presidência da República,
em outubro de 1955. Alkmim foi um dos articuladores que garantiram o
resultado das urnas, afastando o golpe que se engendrava para impedir a
posse do Presidente.

José Maria Alkmim teve, também, atuação destacada como Depu-
tado Federal, por várias legislaturas, e como Ministro da Fazenda, no
Governo de JK. Criou, então, instrumentos de desenvolvimento regional,
como os incentivos fiscais, e implantou programas de estímulo à produ-
ção cafeeira, visando à recuperação da liderança brasileira no mercado
internacional.

Teve, ainda, um papel difícil na Vice-Presidência da República, du-
rante o primeiro governo do regime militar, de abril de 1964 a março de
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1967, juntamente com o General Castelo Branco. Eleito pelo Congresso,
coube-lhe a missão de mediar conflitos e tensões e tentar preservar os
valores da democracia num regime de exceção.

Homens da estirpe de José Maria Alkmim são imprescindíveis para
a formação de uma sociedade que se pretenda justa, democrática e pro-
gressista. Num tempo em que nosso País assiste ao despontar de novas e
promissoras lideranças, nada mais oportuno que cultuar a memória e as
qualidades do grande homem público das Gerais, e ressaltar o exemplo
de vida que ele deixou para as futuras gerações. E o exemplo que reve-
renciamos hoje, quando completaria 95 anos, se entre nós tivesse perma-
necido. Assim fosse, certamente continuaria surpreendendo-nos com a
arte de enfrentar obstáculos como se estivesse exercitando o lado lúdico
dos desafios. Continuaria surpreendendo-nos, enfim, com seu jeito muito
próprio de expressar a mineiridade.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na solenidade em homenagem à

PMMG, em 20/6/96.

Estamos assistindo, em Minas Gerais, à instalação da Mercedes-
Benz e da Black & Decker, ao lançamento do carro mundial da Fiat, à
duplicação da produção da Cenibra, entre tantos outros investimentos.

Minas não tem chamado a atenção apenas por suas vantagens com-
parativas no campo econômico para ser a escolhida entre tantos Estados.
Aqui também se cultiva uma condição fundamental para a atração de
empresas e, naturalmente, das pessoas que fazem parte delas: a segurança.

A manutenção da ordem e da paz, sabemos, é fator imprescindível
ao desenvolvimento das atividades econômicas, assim como à
implementação de programas de cunho social e à boa convivência entre
as pessoas, de maneira geral.

Esse requisito está presente em Minas graças, em grande parte, à
atuação da nossa Polícia Militar. A eficiência da instituição nesse sentido
pode ser aferida pelo reconhecimento que lhe demonstra a população.

Pesquisa do instituto Vox Populi, realizada e divulgada no último
mês de maio, em oito capitais brasileiras, aponta a Polícia Militar de Mi-
nas Gerais como a que apresenta o maior índice de aprovação junto à

199



comunidade. Da mesma forma, detém o menor percentual de desaprova-
ção. Nos dois casos, registra-se uma diferença substancial a favor da PM
mineira, em relação às dos outros Estados.

Tal reconhecimento não é fruto do acaso. Plenamente identificada
com a preservação da paz social e a prestação de serviços à coletivida-
de, a corporação vem aprimorando cada vez mais suas funções ao longo
da história de Minas, inspirada nos ideais de justiça e de liberdade de seu
patrono, o alferes Tiradentes.

Soube muito bem o ex-Presidente Tancredo Neves expressar o sig-
nificado da nossa PM, ao afirmar: "De todas as instituições do Estado, é a
Polícia Militar a que melhor serve de símbolo à acentuada noção de pá-
tria que temos nós, os mineiros".

Os valores cultuados pela instituição também fizeram com que a
ela se vinculassem outros nomes ilustres deste Estado. Pertenceram à
corporação e a ela se dedicaram figuras destacadas como o Coronel Saul
Martins, reconhecido por sua vasta contribuição no campo das ciências
sociais, do folclore e da antropologia; o escritor João Guimarães Rosa, um
dos mais respeitados nomes da literatura contemporânea da língua portu-
guesa; e o ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, sinônimo de
clarividência, dinamismo e ousadia no exercício da política a serviço
deste País.

Não poderíamos deixar de citar, entre os vultos históricos que man-
tiveram estreitos laços com a Polícia Militar de Minas, o Coronel Honorá-
rio Assis Chateaubriand, fundador dos Diários Associados, que, com seu
tino jornalístico e espírito empreendedor, deu nova dimensão à imprensa
brasileira.

A esses eminentes personagens junta-se uma extensa galeria de
outros que dedicaram sua vida à instituição, imbuídos do espírito de ser-
vir à coletividade e preservar as tradições pátrias.

Particularmente, sentimo-nos à vontade para enfatizar o papel da
corporação, por termos tido a grata oportunidade de prestar serviços a
ela. Não nos esqueceremos nunca de que foi em unidades hospitalares
da Polícia Militar que, como acadêmico, estagiário e médico oftalmolo-
gista, prestamos nossos serviços e, com orgulho, ostentávamos os símbo-
los da gloriosa coorporação.

Ao prestarmos esta homenagem à instituição, pela data comemo-
rativa de seus 221 anos, gostaríamos de fazer um agradecimento especi-
al ao Comando da PMMG, na pessoa do Coronel Nélson Cordeiro, que,
com determinação, liderança e brilhantismo, vem cumprindo sua difícil
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missão. Expressamos também nosso reconhecimento ao corpo de oficiais
e a todo o contingente espalhado pelo território mineiro, que têm garanti-
do ordem e tranqüilidade à população.

Temos a certeza de que também, nesse aspecto, Minas continuará
sendo uma terra privilegiada, oferecendo hospitalidade, conforto e segu-
rança a quantos aqui aportarem em busca de oportunidades econômicas
e de qualidade de vida.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na reunião especial em homenagem

ao Professor Oswaldo Costa,
em 27/6/96.

Esta Presidência se associa às homenagens que o povo mineiro,
por seus representantes nesta Casa, presta ao grande expoente da ciên-
cia médica nacional, Professor Oswaldo Costa.

Para tornar mais viva entre nós, neste momento, a presença do
ilustre mestre, tomamos a liberdade de ler o testemunho de quem teve o
privilégio de conviver com ele no dia-a-dia da Faculdade de Medicina
da UFMG, de ouvir suas lições e usufruir dos tesouros de seu espírito
iluminado: referimo-nos ao depoimento emocionado da Dra. Orcanda
Andrade Patrús, minha esposa, que será publicado nos "Anais Brasileiros
de Dermatologia", publicação oficial da Sociedade Brasileira de
Dermatologia, depoimento cujas palavras fazemos nossas:

"Escrevo sobre Oswaldo Costa por escolha e com alegria. E, se
assim o faço, permitam-me começar contando, como numa história, como
gostava o Professor.

Num dia qualquer de um fevereiro que já vai longe, os alunos do 5º
ano do Curso Médico da Faculdade de Medicina da UFMG esperavam
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na sala - era hábito de então! - pela entrada do Mestre. E ele entrou sem
pretensões, meio de lado, inquirindo à secretária se na sala havia tudo o
que precisava. E de que precisava Oswaldo Costa além de si mesmo, de
seus enormes conhecimentos, de sua simplicidade, de seu senso de hu-
mor, para fazer de qualquer aula um espetáculo singular? O Oswaldo
Costa professor tinha o que dizer da Dermatologia e da vida. E dizia de
suas lutas, de suas conquistas, com a simplicidade e com a alegria dos
mais jovens. Os alunos o adoravam, vibravam com seus "shows"
dermatológicos, com as histórias de sua infância e dos anos do Colégio
Santo Antônio, em São João del-Rei, com a mudança para Belo Horizon-
te, com o ingresso e o curso na Faculdade de Medicina e, sobretudo, com
as histórias do Oswaldo Costa goleiro do Clube Atlético Mineiro, o famo-
so Perigoso. Nunca explicou bem o apelido, mas talvez fosse mesmo pe-
rigoso, quase sempre defendendo tantos gols, mas, às vezes, engolindo
alguns "frangos". Das mais interessantes histórias era a do jogo Atlético e
Coríntians, em São Paulo. Esse era um jogo decisivo, mas os jovens joga-
dores, quase todos estudantes e amadores, chegando a São Paulo, se en-
cantaram com a noite paulistana. O dia seguinte, o dia do jogo, era dia de
ressaca. O time que vencera em Belo Horizonte perdeu por 8 a O. Ao
final do jogo, o locutor de uma rádio, entrevistando o goleiro, perguntou:
"Perigoso, essa é a primeira vez que você joga no gol do Atlético?"
Oswaldo Costa não justificou, respondeu apenas: "Não! É a última!".

Oswaldo Costa era assim, mesclava o ensino da Medicina com os
fatos da vida. Dizia de como estudava noites inteiras, pés mergulhados
na água fria para espantar o sono. Falava da esposa de quem se orgulha-
va, dos filhos que amava, dos cunhados companheiros, misturados com
psoríases, ceratodermias e raras genodermatoses.

Não seguia escolas de didática mas, talvez, "tocasse de ouvido"
no saber motivar e atrair a atenção e a curiosidade do aluno. O doente,
acreditava, era a fonte do conhecimento. Era preciso examinar, palpar,
sentir as texturas, pesquisar as dores, verificar" in vivo" a ação dos medi-
camentos. Talvez soubesse, como cantou Camões em "Os Lusíadas", que:

"Não se aprende, Senhor, na fantasia
Sonhando, imaginando, ou estudando
Senão vendo, tratando e pelejando".
E sua trajetória universitária foi uma longa e dura peleja na qual

nunca transigiu. Era obstinado, incansável mesmo, no aprofundamento
de cada pesquisa. Sua tese de cátedra sobre as Ceratodermias Palmo-
Plantares, em 1962, esgotava o assunto, mas não só esgotava, como
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acrescentava a descrição de uma nova doença, a acrocetatoelastoidose.
Seguiram-se, posteriormente, vários estudos e publicações sobre a
acrocetatoelastoidose, sendo de se ressaltar os realizados na Alemanha
por Jung e colaboradores. Os mais importantes livros-textos de dermatologia
da atualidade, incluem a doença e Fitzpatrich e Cols no "Demartology in
General Medicine", 4ª edição, 1993, mostram duas fotos cedidas pelo
Departamento de Dermatologia da Universidade de Zurique, Suíça, e,
no texto, assinalam que "Usando o termo acrocetatoelastoidose, o
dermatologista brasileiro, Costa, em 1953, descreveu ... ". Mas Oswaldo
Costa publicou muitos outros estudos relevantes e exaustivos, que intro-
duziram novos conhecimentos à Dermatologia e constam da literatura
médica. Como sua aluna, como sua assistente na Faculdade de Medicina
da UFMG e, depois, como sua sucessora, após o Professor Tancredo Fur-
tado, na Titularidade da Dermatologia na Faculdade, creio que devo aqui
incluir mais os aspectos não registrados de sua trajetória profissional e
pessoal. E é tão fácil fazê-lo porque Oswaldo Gonçalves da Costa não
era um homem comum.

Jovem brasileiro, de um país então ainda obscuro, chega Oswaldo
Costa, em busca de novos conhecimentos, ao Hospital San Louis, em
Paris. Está presente, pela primeira vez, a uma sessão de debates de casos
clínicos. É possível imaginar a formalidade e o respeito com que eram
tratados os professores de então. A paciente era examinada, exames eram
mostrados, todos inconclusivos. O recém-chegado Oswaldo Costa ousa
uma sugestão: "Doença da arranhadura do gato", de descrição muito
recente à época. Posteriormente, o diagnóstico se confirma e o jovem
passa, pelos conhecimentos sempre demonstrados, a receber a conside-
ração do meio acadêmico francês, então detendo a hegemonia mundial.

Oswaldo fez palestras e conferências em diferentes congressos,
associações e escolas médicas e, em 1952, foi Vice-Presidente do Con-
gresso Mundial de Dermatologia em Londres. Tinha uma maneira de con-
versar fácil, alegre, envolvente e vivia cercado de alunos e admiradores
nas festas e reuniões, mas foi o estudioso, o pesquisador que se entendia
com seus livros e escritos, que traçava sozinho o seu destino, que ofusca-
va pela inteligência e sagacidade. Assim, muitos o admiravam e alguns o
invejavam.

Deixou a marca de sua participação nos estudos médicos da
Dermatologia, deixou marca do Professor nos alunos que ensinou e nos
professores que sucederam a ele. Legou, também, à Dermatologia seu
filho Paulo Costa, um estudioso diário da Medicina, uma cultura eclética
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e versátil dentro de uma alma de todas as generosidades. Paulo o acom-
panhou nos estudos e tratamentos dos doentes e compreendeu, mais que
todos nós, a personalidade obstinada e firme do velho Professor.

Parte Oswaldo Costa. Parte como sempre viveu, enfrentando todas
as adversidades e, cremos todos, terá conquistado, também, as alegrias
de um céu que, em sua infância, descreveram sua querida mãe e os pa-
dres de sua São João del-Rei."
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Palavrasdo Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
no lançamento do livro

"Antologia do Bom Senso",
do Deputado Roberto Campos,

em 7º/7/96.

Teríamos um bom motivo para invejar nossos irmãos mato-
grossenses, não fosse um certo seminário diocesano de Guaxupé, no Sul
de Minas, famoso pela qualidade do ensino. Havia ainda D. Honorina,
que desejava para o filho a melhor educação possível. Deus combinou
tudo isso, e assim temos hoje o orgulho de receber um ilustre visitante,
que, pela juventude passada entre essas montanhas, podemos considerar
um dos nossos.

Pudesse o Deputado Roberto Campos ser identificado com uma
paisagem ou com um território, pediríamos permissão para chamá-lo mi-
neiro. Mas ele é cidadão do mundo, afeito, como Guimarães Rosa e
Drummond, a garimpar, nas minas mais profundas, os valores eternos da
essência humana, valores que não conhecem limites de tempo e lugar.

Notável pela coerência de seu pensamento, só possível a quem
possui o dom de aliar vasta, sólida e diversificada cultura à experiência
curtida nos embates da vida, Roberto Campos sempre surpreende. O mais
conhecido pensador liberal brasileiro em atividade nunca se deixou se-
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duzir por modismos nem cedeu à tentação dos aplausos fáceis. Dono de
um verbo ora áspero e cortante, ora sutil e arguto, sempre brilhante e
saboroso, ele instiga, provoca, faz pensar. Pode-se ser a favor ou contra
suas teses, mas é impossível desconhecê-Ias.

Mesmo nos momentos em que os meios acadêmicos brasileiros,
seguindo uma tendência mundial, deixavam-se iludir pelas falácias do
historicismo e faziam dos dogmas do credo socialista seu catecismo,
Roberto Campos, corajosamente, insistia nas verdades do ideário liberal.
À massificação, que é refúgio do incompetente, opunha as virtudes do
esforço criativo; à onipresença do Estado, opunha os valores da concor-
rência e do livre mercado, que estimula os mais capazes e derrota os
álibis dos preguiçosos.

A queda do muro de Berlim e o desmoronamento do império sovié-
tico mostraram de que lado estava a razão.

Atualíssima, a obra do grande pensador brasileiro se faz leitura obri-
gatória para políticos, empresários, cientistas e intelectuais neste momento
decisivo para o futuro do Brasi I. É necessário aprender com ele a cora-
gem de fazer o que é preciso, mesmo que isso possa contrariar interesses
corporativos e provocar a ira de minorias barulhentas.

Esta Casa sente-se honrada em receber o Deputado Roberto Cam-
pos para o lançamento da "Antologia do Bom Senso", essa autêntica festa
para o espírito que nos é oferecida pela inteligência e pelo talento do
autor.

Em nome da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, queremos
externar nossos agradecimentos ao Instituto Brasileiro de Mercado de
Capitais, na pessoa de seu Diretor, Dr. Rony Rodrigues de Oliveira, e ao
Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares, na pessoa do Presidente
Sebastião Ricardo Horta Maciel, que se associaram conosco para tornar
possível este encontro.

Em nome de Minas, expressamos nosso reconhecimento ao Dr.
Roberto Campos por sua presença entre nós e pelo muito que ele tem
feito por este País.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na reunião de reabertura dos trabalhos

da 2ª Sessão Legislativa Ordinária
da 7]ª Legislatura,

em 7º/8/96.

Reabrimos os trabalhos desta sessão legislativa reiterando nossa fé
na importância da atividade parlamentar para qualquer processo de de-
senvolvimento que se queira coerente, justo e democrático. Nesse senti-
do, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem aberto caminhos, tor-
nando-se participante ativa na formulação das políticas públicas estadu-
ais e buscando alternativas que permitam avaliar a implementação delas.

No primeiro semestre de 1996, esta Casa mostrou, por diversas
vezes, de forma palpável, que a instituição legislativa é peça indispensá-
vel na interlocução entre a sociedade e as várias instâncias do Governo.

São inegáveis os fatos que atestam o sucesso do plano de estabili-
zação econômica. Se nos pedissem que apontássemos a maior virtude do
Plano Real, não lembraríamos o pão que voltou à mesa do povo nem o
dinheiro que passou a valer mais no bolso do trabalhador. Essas são, sem
dúvida, grandes conquistas, mas preferiríamos dar ênfase ao senso de
realidade que voltou a imperar neste País. Recuperamos o norte e o sen-
tido dos valores, referenciais que uma inflação irracional nos havia rou-
bado. Invertemos a marcha inexorável para a barbárie.
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o Estado encontra-se diante de uma realidade que exige nova cul-
tura. As dificuldades que o Governo Federal, os municípios e as unidades
da Federação enfrentam, neste momento, clamam pelos ajustes necessá-
rios para que o Brasil consolide um processo de crescimento consistente,
alicerçado em nossa realidade e aberto à nova ordem econômica mundial.

Nessas circunstâncias, nada mais oportuno que reiniciar nossos tra-
balhos com uma reflexão sobre as reformas constitucionais e, para con-
duzi-Ia, ninguém mais indicado que o Ministro Nelson Jobim.

Não é a primeira vez que esta Casa tem o privilégio de ouvir as
ponderações corajosas e sempre oportunas do ilustre convidado. Em 1991,
quando empreendíamos o movimento de adequação ao novo quadro cri-
ado pela Constitu ição de 1988 e nos preparávamos para os desafios que
seriam propostos a este Poder Legislativo, tivemos a honra de receber um
dos mais lúcidos e destacados membros do Congresso Nacional, que nos
veio falar sobre a modernização do Legislativo. Na oportunidade, o De-
putado Nelson Jobim nos disse com todas as letras: "Se os parlamentares
não demonstram competência para gerir a coisa pública e resolver as
questões sociais, a popu lação abandona o processo democrático". Era a
palavra de um cidadão apaixonado pelo parlamento e comprometido com
sua renovação no Brasil.

Num passado mais recente, pudemos ouvi-lo num ciclo nacional
de debates sobre a reforma constitucional. Hoje essa satisfação se repe-
te. Num momento em que a eficácia das reformas se torna condição para
que a estabilização se consolide e se faz passaporte para a entrada do
País no clube restrito das nações desenvolvidas, esta Assembléia Legislativa
acompanha com interesse os esforços do Congresso e do Poder Executivo da
União para traçar o perfil de um Estado moderno e dinâmico.

Antes de passar a palavra ao conferencista, esta Presidência tem
um apelo especial para fazer aos nobres pares. Estamos plenamente côns-
cios de que, num ano eleitoral, as bases solicitam com mais intensidade a
presença dos parlamentares. Entretanto, tradicionalmente, temos sabido
desdobrar-nos para atender a essas demandas sem descurar das exigên-
cias de nossa missão como legisladores. Temos a certeza de que, mais
uma vez, esta Assembléia Legislativa saberá dar testemunho do elevado
espírito público que anima os Deputados mineiros. Confiamos em que
todas as matérias de interesse de Minas serão votadas, ainda que isso,
muitas vezes, requeira de nós maior esforço e, até mesmo, certa dose de
sacrifício pessoal.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrúst
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Geraist
na abertura dos trabalhos

do Curso de Formação Políticat
em 12/8/96.

Desde que foi criada, a Escola do Legislativo tem desempenhado
um papel fundamental no acelerado processo de transformações que esta
Casa vem experimentando nos últimos tempos. Nascida com os objetivos
iniciais de oferecer suporte conceitual às atividades do Poder, constituir
um repertório de informações para subsidiar a elaboração legislativa e
atuar na profissionalização de nosso servidor, ela foi iniciativa pioneira
no âmbito dos parlamentos nacionais e atraiu, para a Assembléia de Mi-
nas, as atenções de suas congêneres. A multiplicidade de cursos postos à
disposição do público interno contribuiu decisivamente não só para ca-
pacitar mão-de-obra e aprimorar a qualidade do apoio à ação dos legisla-
dores, como também para operar positivas mudanças na própria cultura
da instituição. Iniciativas como a organização de um banco de teses sis-
tematizando dissertações acadêmicas com estudos sobre o Legislativo
prometem estabelecer um fecundo diálogo entre a pesquisa acadêmica e
a prática parlamentar.

Hoje, a Escola dá um novo e importante passo. Este Poder elegeu o
aprofundamento da parceria com a sociedade como uma de suas princi-
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pais metas. Nesse sentido, temos desenvolvido ações com os objetivos
de multiplicar os canais de participação política da população e educar
para o exercício pleno da cidadania. Foram instituídas as audiências pú-
blicas regionais, os ciclos nacionais de debates, os seminários e fóruns
técnicos, além de programas como o Cidadão Mirim e o Assembléia on
Line. A eles soma-se o recente projeto Jornada Universitária, implementado
em colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais e que ofe-
rece aos jovens universitários a oportunidade de conhecer de perto o dia-
a-dia do parlamento mineiro. Para tornar ágil e eficaz a comunicação
com a sociedade, temos usado modernos recursos de mídia; para fazê-Ia
via de mão dupla, não hesitamos em nos valer das mais atuais conquistas
da informática, incluindo a Internet.

Em consonância com essa filosofia, a Escola do Legislativo abre-se
à comunidade e promove o seu primeiro curso voltado para o público em
geral. Para torná-lo realidade, firmamos convênio com a Escola de Go-
verno de São Paulo e com o Centro de Estudos Políticos Carmo-Sion. Cum-
pre-se assim mais um dos objetivos da Casa ao instituir esse espaço de
debates, de estudo e de capacitação profissional: promover o intercâm-
bio com instituições de formação e pesquisa e incentivar a convivência
deste Poder com os meios acadêmicos. Intensificamos, dessa forma, o
diálogo com os centros criadores de cultura para que a prática legislativa
seja mais e mais oxigenada pela elaboração teórica.

Com o fito de fazer com que os benefícios dos trabalhos que ora se
iniciam atinjam o maior número possível de pessoas, providenciamos para
que as conferências sejam levadas ao ar pela TV do Legislativo. O curso
proporcionará ainda material para o 5º volume dos cadernos que a Esco-
la publica regularmente.

É importante ressaltar que estamos lançando também hoje o se-
gundo caderno da coleção "Passo a Passo", projeto que objetiva tornar
acessíveis à comunidade todas as informações necessárias ao acompa-
nhamento efetivo das atividades deste Poder.

Há uma outra novidade digna de nota no Curso de Formação Polí-
tica. A Assembléia de Minas, em consonância com as exigências de um
tempo que pede, acima de tudo, austeridade e racionalidade administra-
tivas, desenvolve um esforço continuado para conter gastos e maximizar
resultados. De acordo com esse espírito, o presente projeto prevê o
compartilhamento de custos: trata-se de um curso pago e, portanto,
autofinanciável.

Para proferir a aula inaugural, acedeu a nosso convite o Dr. Fábio
Konder Comparato. Doutor em Direito pela Universidade de Paris, o ilus-
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tre conferencista é Professor Titular do Departamento de Direito Comer-
ciai da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, fundador e
diretor da Escola de Governo daquele Estado. Tendo conquistado inúme-
ros prêmios, conta ainda, em seu vasto currículo, com o exercício de
funções de alta relevância social, como a de membro do Conselho de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e delegado brasileiro às 8ª e 9ª
sessões do grupo de trabalho sobre a nova ordem econômica internacio-
nal da Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internaci-
onal. Sua vasta bibliografia inclui livros e artigos em que se fazem pre-
sentes tanto o apuro técnico do especialista como a preocupação do ci-
dadão com as grandes questões políticas nacionais.

Queremos, antes de passar a palavra ao Dr. Fábio Konder
Comparato, agradecer-lhe a disponibilidade com que se prontificou a tra-
zer-nos sua sabedoria e experiência.

Manifestamos também nosso reconhecimento aos professores que
estarão conosco durante estes dias e a todos os que o tornaram possível.
Aos alunos que se inscreveram no curso, expressamos nossos votos de
que os momentos que aqui passarem sejam de gratificante e produtivo
trabalho.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na solenidade comemorativa

do Dia do Maçom,
em20/B/96.

As grandes instituições se desenvolvem e se fortalecem a partir de
idéias e de valores. São estes que dão fundamento às doutrinas, estimu-
lam o espírito e agregam as pessoas de bem. Foi assim que nasceu, que
se consolidou e que se espalhou pelo mundo a irmandade que hoje estamos
homenageando. Durante séculos, ela tem sido impulsionada pelos princí-
pios da liberdade, do trabalho, da justiça, da igualdade, da fraternidade.

As raízes da maçonaria remontam à Idade Média, numa época em
que predominavam a desigualdade, a opressão, o absolutismo, a total
falta de oportunidade para quem, pertencendo à fatia social subalterna,
via-se inteiramente afastado do poder e dos benefícios econômicos, pri-
vilégios reservados às classes nobres. Foi nesse contexto que surgiram as
corporações de pedreiros, que, por sua habilidade e por seu domínio do
ofício, eram livres para prestar serviços onde houvesse uma grande cons-
trução, notadamente as catedrais.

Pedreiros-livres. Estava lançada a semente de um movimento que
iria dar inestimável contribuição ao processo histórico. Começavam a
ganhar substância, entre os pioneiros, dois conceitos fundamentais para a
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comunidade maçônica: o do trabalho como perspectiva de transforma-
ção e o da liberdade como condição essencial à realização do ser huma-
no. Não foi por acaso que, nos acontecimentos que antecederam e deter-
minaram a Revolução Francesa, estava presente o pressuposto de que os
homens deveriam ser livres para traçar seu destino e construir a socieda-
de que julgassem melhor. A esse valor fundamental associavam-se os de
que essa sociedade deveria ser erigida com base em direitos e deveres
iguais, assim como na prática da fraternidade.

Do Velho para o Novo Mundo, os ideais maçônicos nortearam os
principais movimentos de independência, espalhando sua chama
libertária. Líderes como o chileno Bernardo O'Higgins, o venezuelano
Francisco de Miranda e o argentino San Martín eram filiados à maçona-
ria, revelando a força que a instituição havia adquirido na América Latina.

No Brasil, sabemos como os princípios da irmandade influencia-
ram a Inconfidência Mineira e, de forma acentuada, os fatos que culmi-
naram com o gesto libertador de Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822.

Da Idade Média aos movimentos de independência, os valores
cultuados pelos pedreiros-livres haviam ultrapassado os limites das asso-
ciações profissionais, ganhando a adesão de representantes da nobreza,
do clero, de jurisconsultos e de filósofos. Com a abertura das primeiras
lojas em países da Europa, no início do século XVIII, a maçonaria passa a
ocupar um espaço cada vez maior nos meios políticos e intelectuais. Eram
maçons, por exemplo, alguns dos grandes nomes da época do Iluminismo,
como Frederico, o Grande, Voltaire, Goethe, Haydn, Mozart. Daqueles
tempos distantes aos dias de hoje, a instituição sempre esteve presente,
de forma discreta, mas vigilante, à preservação de valores essenciais ao
crescimento do ser humano e à construção de uma sociedade mais justa
e equilibrada.

Homenagear a maçonaria, por meio de seus representantes nesta
solenidade, é, portanto, reafirmar a convicção de que os princípios da
justiça, da eqüidade, da cooperação e da liberdade, em suas múltiplas
formas, são indispensáveis ao desenvolvimento que sonhamos para o nosso
Estado e para o nosso País. Que os lúcidos ensinamentos e o exemplo
dado pela Ordem no decorrer da história continuem contribuindo para
forjar a consciência e o sentimento de cidadania das futuras gerações.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
na solenidade em homenagem

à Fiat Automóveis/
em 27/8/96.

Minas Gerais vem sendo palco de acontecimentos, na área econô-
mica, que lhe permitem apostar em um revigorado ciclo de desenvolvi-
mento nos próximos anos. O anúncio da implantação de novas grandes
indústrias em nosso território, assim como os investimentos e as amplia-
ções de produção promovidas por empresas já consolidadas no Estado,
são os indicadores mais evidentes de um futuro promissor.

Por trás da decisão de um empreendimento de vulto, está presente
um fator decisivo: a confiança. Ninguém se arrisca a um projeto audaci-
oso ou aplica um alto volume de capital se não tiver uma expectativa
segura de retorno. E essa garantia é o trunfo maior de Minas para a atra-
ção de investimentos. Temos uma posição geográfica estratégica no mer-
cado brasileiro; amplos programas de melhoramento do sistema de trans-
portes; completa estrutura de suporte às atividades industriais e comerci-
ais; povo ordeiro e trabalhador, que cultiva como ninguém o dom da hos-
pitalidade. É por essas condições, reconhecidas por grupos nacionais e
estrangeiros, que o nosso Estado está consolidando a posição de segunda
maior economia no cenário brasileiro.
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Caros amigos, companheiros, ilustres convidados, a situação favo-
rável de Minas, a que acabamos de nos referir, está intrinsecamente asso-
ciada ao motivo desta solenidade: a homenagem da Assembléia Legisla-
tiva à Fiat Automóveis, pelos 20 anos de sua instalação no Município de
Betim. Quando, há duas décadas, foi formalizada a parceria entre o Esta-
do e a grande empresa italiana, estava em curso um investimento de mão
dupla. Minas precisava de uma indústria de peso, de efeito multiplicador,
para impulsionar sua economia, e a fábrica de automóveis de Turim bus-
cava um local estratégico para expandir sua produção e suas vendas no
mercado global.

Os resultados do empreendimento, para as duas partes, compensa-
ram largamente os esforços despendidos. O Estado ganhou uma montadora
cuja marca, consagrada internacionalmente, sempre foi sinônimo de qua-
lidade, de avanço tecnológico e de preferência de milhões e milhões de
consumidores. Ganhou dezenas de indústrias e de atividades ligadas ao
processo produtivo de veículos, notadamente no que se refere ao forneci-
mento de peças e componentes. O mesmo se pode dizer em relação às
etapas subseqüentes de distribuição e de venda do produto, envolvendo
o setor de transportes e uma vasta rede de concessionárias.

Os benefícios econômicos e sociais foram inestimáveis, destacan-
do-se, entre eles, a geração de impostos e de empregos. A montadora é
responsável, hoje, por nada menos que 18 mil empregos diretos, número
que, calcula-se, pode ser multiplicado por cinco se incluirmos os indire-
tos. Sabemos bem o que isso significa na atual conjuntura, em que a ab-
sorção de mão-de-obra se tornou um desafio e uma preocupação cada
vez maiores, em todo o mundo.

Por outro lado, o retorno que a parceria com o Estado trouxe para a
Fiat pode ser avaliado pelo crescimento contínuo da empresa no decor-
rer dos anos, pela conquista crescente dos mercados interno e externo e,
naturalmente, pelos resultados de seus balanços financeiros.

Para sintetizar esse desempenho, lembramos que ela ocupa, hoje,
a segunda posição entre as montadoras instaladas no País, abarcando,
aproximadamente, 1/3 do mercado de automóveis; é a maior empresa do
Estado e vem constituindo a principal exportadora privada do Brasil nos
últimos anos, comercializando seus veículos em 50 países.

O recente lançamento do Palio, em Belo Horizonte e em Ouro Pre-
to, evento internacional que colocou Minas em evidência em todo o mundo
automobilístico, foi um coroamento da associação definitiva do nome da
Fiat ao do Estado. Essa relação não se resume a interesses econômicos.
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Depois de tantos anos, os vínculos se manifestam sob diversas formas e
em várias áreas, especialmente por meio de programas de natureza cul-
tural, cursos, treinamentos e projetos voltados para a preservação do meio
ambiente e da qualidade de vida.

Finalmente, ao nos congratularmos com a Fiat Automóveis, por tan-
tas conquistas e tão notável desempenho em um segmento altamente com-
petitivo, fazemos votos de que sua integração a nossos projetos e a nossa
realidade continue proporcionando, por muito tempo, resultados que contri-
buam para o desenvolvimento do Estado e o bem-estar do povo
mineiro.Queremos lembrar a velha máxima de que grandes empreendi-
mentos exigem homens de larga visão, que sabem antecipar os caminhos
do Futuro. Em Minas Gerais, a FIAT tem sido exemplo de comandos lúci-
dos, desde o seu primeiro dirigente no Estado - o mineiro e dileto amigo
Adolfo Neves Martins da Costa - até o seu atual Superintendente, Dr.
Giovanni Batista Razelli, um executivo de renome internacional e que
aplica os modernos conceitos de gestão empresarial, em que se busca a
integração entre empresa e comunidade, entre investimentos e resulta-
dos sociais, além do estrito retorno econômico-financeiro.
Ousamos dizer que o espírito público já demonstrado pelo Dr. Razelli é
suficiente credencial para que sua presença em Minas transcenda o
âmbito do escritório e da fábrica para projetar-se no próprio ambiente
social e econômico do Estado e do País. E esteja certo, Sr.
Superintendente, que esta Casa saberá dar respostas, sempre que se
fizer necessário, ao esforço empresarial que a FIAT vem sustentando
em Minas e no Brasil.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na solenidade comemorativa
dos 3 mil anos de Jerusalém,

em 26/B/96.

Envolvidos pelas novidades que nos são oferecidas e pela veloci-
dade com que a intel igência humana produz avanços na área da
informática, corremos o risco de não perceber a dimensão do fenômeno
cibernético que comanda as transformações neste final de século.

Recuemos um pouco no tempo. Na década de 20, os brasileiros se
encantaram com a chegada ao País dos primeiros aparelhos de rádio,
aquelas pesadas caixas de captação de ondas sonoras que iriam influen-
ciar totalmente as comunicações, a cultura e o comportamento. Nos anos
50, outra maravilha eletrônica revolucionária: a televisão, engenho ca-
paz de nos fazer chegar, de qualquer distância, sons e imagens em movi-
mento.

Poucas décadas depois, isso tudo parece banal. Hoje, qualquer cri-
ança iniciada na linguagem dos computadores é capaz, apertando algu-
mas teclas e comandando algumas funções, de viajar pelo inesgotável
espaço cibernético, dispondo de múltiplas opções de diversão, de inter-
câmbio e de informação.
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As conquistas do homem no setor de comunicações representam
apenas uma parte, mais em evidência, do desenvolvimento tecnológico
alcançado nos dias atuais. Seus efeitos estão presentes na indústria, na
medicina, nos meios de transporte, nas pesquisas, nas ciências de modo
geral, enfim, nas mais diversas áreas e atividades, contribuindo para o
progresso econômico e para o bem-estar coletivo e individual.

Entretanto, tais avanços, de natureza material, parecem não en-
contrar correspondência no campo do espírito, no amadurecimento das
relações entre os indivíduos e entre os povos, na busca de uma convivên-
cia mais fraterna, de compreensão e de solidariedade, tão necessárias
em um mundo ainda repleto de desigualdades e de sofrimento.

Basta abrir as páginas dos jornais para depararmos com farto noti-
ciário sobre guerras, epidemias, elevados índices de mortalidade por des-
nutrição, condições precárias de saúde, de educação, de moradia, de-
gradação ambiental, entre outras mazelas espalhadas pelos cinco con-
tinentes.

Nesse contexto incongruente, em que se mesclam, de um lado,
formidáveis conquistas e, de outro, inconcebíveis atrasos, nada mais opor-
tuno do que as comemorações dos 3 mil anos de jerusalém, palco de
tantos acontecimentos históricos vinculados à religiosidade e à procura
da paz entre os homens.

Sagrada para três religiões, a cidade é símbolo de fé e de unifica-
ção, mantendo seus lugares místicos como fonte inspiradora para a reali-
zação de antigos desígnios.

Para os judeus, é o centro político e religioso desde os tempos bíbli-
cos, a partir de sua conquista pelo Rei Davi, por volta do ano 1000 antes
de Cristo, tornando-se a Capital das tribos israelitas unificadas. O símbolo
principal da aventura desse povo é o Muro das Lamentações, que restou
do templo sagrado construído pelo Rei Salomão, filho de Davi, templo
esse destruído e reerguido diversas vezes no decorrer da história judaica.

Para os cristãos, a importância de jerusalém está vinculada a al-
guns dos fatos mais marcantes da vida de Cristo, destacando-se entre eles
a crucificação. A lembrança maior de seus passos é a Igreja do Santo
Sepulcro, no Monte Calvário, ponto final da Via Crucis.

Finalmente, para os muçulmanos, Jerusalém também é uma cidade
sagrada. Foi de lá, segundo sua crença, que Maomé, fundador do
islamismo, subiu aos céus. O marco desse acontecimento é o Santuário
da Pedra.
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jerusalém é, ainda, símbolo incontestável de resistência, por ter
sobrevivido, durante milênios, a conflitos e destruições. Suas ruínas são
testemunho histórico do que foi erigido no passado. Paralelamente, sua
porção moderna demonstra a capacidade de soerguimento, a determina-
ção e a confiança no futuro.

Num momento em que tanto se fala em globalização, principal-
mente nas comunicações e na economia, é preciso também que se de-
senvolvam esforços para que, entre todos os povos, em todos os cantos do
mundo, prevaleçam os valores da harmonia e da fraternidade.

É esse sentimento que nos inspiram as comemorações dos 3 mil
anos da Cidade Santa, apesar de tantos confl itos e de tantas desavenças
que a têm castigado. Que os ressentimentos dêem lugar à compreensão,
os radicalismos sejam substituídos pelo bom-senso e a inteligência seja
sempre posta a serviço da paz.
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A PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NO PROCESSO
DE FORMULAÇÃO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DAS

POLíTICAS PÚBLICAS

Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
em 3/9/96.

Introdução
No Brasil, a participação comunitária na formulação das políticas

públicas tem-se acentuado nos últimos tempos.
Entre as possíveis causas disso, gostaríamos de ressaltar duas.
O processo de aprimoramento democrático iniciado na década de

80, que teve um decisivo impulso na mobilização popular em torno da
Assembléia Nacional Constituinte, despertou na população, de forma ex-
traordinária, a consciência da cidadania. A movimentação que se fez em
torno do texto promulgado em 1988 teve a virtude de acordar sentimen-
tos e necessidades que estavam, há muito, adormecidos.

A vontade de participar ativamente da gestão da coisa pública
estava, entretanto, fadada ao fracasso e à frustração num contexto de
instabilidade econômica e inflação estratosférica. Na verdade, caminhá-
vamos perigosamente rumo à descrença nas instituições democráticas.
O descompasso entre as novas demandas e expectativas criadas pela
Constituição de 1988 e a capacidade do Estado para respondê-Ias pos-
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sibilitava traçar um cenário crítico de ingovernabilidade e esgarçamento
do tecido social.

Com uma inflação mensal de dois dígitos, planos e orçamentos
transformam-se em peças de ficção. Cresce, conseqüentemente, o poder
discricionário do Executivo, que manipula recursos via suplementação
de verbas. O sucesso do programa de estabilização permitiu que fosse
resgatada a importância e a efetividade do planejamento. Numa econo-
mia estável, é possível prever e planejar. Tem-se de volta o realismo or-
çamentário.

Verificou-se, portanto, nos últimos anos, a concorrência de dois
fatores importantes que despertaram maior interesse pelo processo de for-
mulação das políticas públicas: a acentuação da consciência da cidada-
nia em amplas parcelas da população e a estabilidade, que trouxe um
novo sentido à atividade planejadora do Estado.

A abertura de canais para a participação comunitária nesse pro-
cesso é sinal claro de maturidade democrática. Nos modelos autoritários,
o povo é sujeito passivo de decisões tomadas nos círculos fechados do
poder, decisões que procuram escudar-se na autoridade dos técnicos apre-
sentada como infalível. A mudança desse tipo de cultura exige uma dupla
conversão: do governo e do cidadão.

Abrir-se à participação popular requer do governante permanente
disposição para o diálogo e um compromisso sério com a transparência
das ações.

Em contrapartida, a relação entre governante e governados deve-
rá modificar-se de forma a eliminar qualquer vestígio de paternalismo. O
povo terá que abandonar a posição até certo ponto cômoda de mero des-
tinatário das ações do poder público para tornar-se parceiro nessas ações.
Trata-se de instaurar uma filosofia de gestão compartilhada de governo,
que prevê a co-responsabilidade de todos os atores sociais.

A Assembléia legislativa e a Participação Comunitária no
Processo de Formulação e Gestão de Políticas Públicas

Há algum tempo, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais vem
desenvolvendo projetos com o objetivo de promover a participação co-
munitária no processo de formulação e gestão de políticas públicas. Entre
tais iniciativas, que carregam a marca do pioneirismo e têm chamado a
atenção de instituições de várias partes do País, gostaríamos de destacar
as audiências públicas regionais, os seminários e fóruns técnicos de de-
bates.
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As Audiências Públicas Regionais
As audiências públicas regionais foram instituídas pela Constitui-

ção mineira de 1989. O texto as coloca entre as atribuições das comis-
sões da Assembléia e fixa-lhes o objetivo de subsidiar o processo
legislativo. Realizadas pela primeira vez em 1993, passaram por contínu-
as modificações e aperfeiçoamentos, que resultaram no atual modelo.

Em sua primeira versão, elas foram reuniões em cidades-pólos de
cada região do Estado, com duração de um dia. Durante os encontros,
qualquer cidadão podia apresentar propostas que eram então discutidas
e sistematizadas em um documento.

A boa acolhida da iniciativa pela população foi um sinal de seu
acerto. Notava-se claramente a vontade coletiva de participar e ter voz
ativa na formulação dos planos governamentais. Ao final de uma jornada,
durante a qual o Legislativo mineiro se fez itinerante e foi ao encontro dos
anseios das comunidades locais, tínhamos em mãos mais de duas mil
proposições, que foram levadas pela Assembléia para análise do Poder
Executivo e das comissões temáticas da Casa. O objetivo era verificar a
possibilidade de incorporá-Ias ao planejamento do Governo ou tomá-Ias
como objeto de ações legislativas.

A falta de definição clara de prioridades dificultou os trabalhos e
interferiu negativamente nos resultados. A experiência, entretanto, além
de mostrar a validade do processo, ofereceu as informações necessárias
para aperfeiçoá-lo.

A partir do que aprendemos e das sugestões oferecidas pelos parti-
cipantes, foi elaborado um novo modelo de reunião, aplicado com êxito
em 1994. Para permitir mais tempo aos debates, os encontros passaram a
ser realizados em dois dias. As propostas deveriam então ser encaminha-
das por entidades legalmente constituídas, vinculadas aos poderes públi-
cos ou à sociedade civil. Por meio do voto dos participantes, elaborou-se
uma relação de prioridades, traduzindo as necessidades maiores da re-
gião. Entre as principais novidades, estava a eleição de uma comissão
regional de representação, encarregada de acompanhar os desdobramen-
tos do processo e o encaminhamento das reivindicações.

As audiências públicas de 1994 passaram a contar também com a
presença do Poder Executivo Estadual, por meio das Secretarias de Esta-
do do Planejamento e Coordenação Geral e de Assuntos Municipais.

Realizadas com a participação de 2.345 entidades, elas resultaram
em 8.281 sugestões, entre as quais 168 foram escolhidas como prioritárias.
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a processo foi então objeto de uma emenda à Constituição, que
provocou expressivas mudanças. As novas disposições constitucionais
institucionalizaram a participação dos três Poderes do Estado e do Tribu-
nal de Contas. Foi um passo importante para se pensar, de forma integra-
da, o planejamento estadual.

A emenda previa também a realização das audiências públicas
municipais, preparatórias para os encontros regionais. Nas reuniões lo-
cais, cada comunidade elegia a comissão que participaria desses últimos
e definia cinco propostas que seriam levadas a eles.

a modelo posto em prática em 1995 teve como resultado imediato
o maior envolvimento dos municípios: 589, isto é, 78% do total deles par-
ticiparam do processo.

Verificou-se ainda, em decorrência das modificações, um avanço
especialmente importante: o levantamento preliminar das necessidades
locais nas audiências municipais permitiu que, no encontro regional, se
caminhasse para a apresentação de propostas mais abrangentes, mais
apropriadas para subsidiar uma política de planejamento do Estado. A
população provou que era capaz de evoluir da consideração de questões
particularizadas, do âmbito de uma cidade, um bairro ou mesmo uma rua
para uma compreensão global dos problemas da região. Ao final, tínha-
mos um número menor de propostas priorizadas, que se revelavam
mais aptas a serem analisadas com vistas à elaboração orçamentária.

a fato de a Assembléia Legislativa e o Executivo, por meio da Se-
cretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, trabalharem
numa colaboração mais íntima produziu efeitos notáveis. A apresentação
de emendas, durante a votação da proposta orçamentária, por exemplo,
seguiu uma lógica diferente da habitual. Discussões intensivas envolven-
do parlamentares, o Executivo e as comissões regionais de representa-
ção identificaram prioridades aprovadas nas audiências públicas que não
haviam sido contempladas no projeto da lei do orçamento. Elas foram
objeto de 41 emendas, definidas a partir de um amplo entendimento,
suprapartidário, seguindo o critério de beneficiar, prioritariamente, as re-
giões menos favorecidas no projeto original. A conseqüente redução do
número de emendas traduziu a preocupação com um planejamento mais
rea lístico.

A parceria entre o Legislativo e o Executivo permitiu a elaboração
e a divulgação de um relatório retratando a situação de cada uma das
reivindicações priorizadas nas audiências públicas regionais de 1995,
com relação à inclusão no orçamento do Estado para 1996.
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As comissões regionais de representação têm ganho mais e mais
importância no processo. A Assembléia Legislativa vem promovendo reu-
niões periódicas com elas, com o objetivo de acompanhar as proposições
incluídas no orçamento de 1996 e examinar aquelas que poderão ser
incorporadas à proposta orçamentária para 1997. Tais reuniões têm ainda
fornecido subsídios importantes para o aperfeiçoamento do modelo dos
encontros regionais. Foi revista, por exemplo, a periodicidade deles. Pas-
sarão a ser realizados agora de dois em dois anos. A mudança dará um
prazo maior para a implementação das propostas, antes que um novo
processo seja iniciado.

Podemos dizer que o saldo das audiências públicas regionais de
1995, tanto em termos da atuação conjunta dos Poderes do Estado com a
sociedade como em termos de efeitos concretos, foi animadoramente
positivo.

No que se refere à mobilização popular e ao estímulo para que as
comunidades se sintam chamadas a participar da formulação das políti-
cas públicas, cremos que conseguimos conquistas importantes.

Vale ainda ressaltar que muitas cidades se utilizaram dos resulta-
dos das audiências públicas municipais para fazer seus próprios planeja-
mentos.

Percorremos um longo caminho e acumulamos valiosas experi-
ências. Isso não quer dizer que o programa esteja perfeito, pois ofere-
ce ainda desafios.

Ultimamente, por exemplo, uma questão nos vem sendo posta in-
sistentemente: como conciliar o plano de governo com as prioridades
originárias dos encontros regionais?

É preciso reconhecer que, quando um partido concorre às elei-
ções, ele tem um programa e submete ao eleitorado um plano de gover-
no. A vitória significa a aprovação popular às propostas do vitorioso, o
que lhes dá plena legitimidade. Elas foram referendadas pelas urnas.

Por outro lado, as proposições priorizadas nas audiências públicas
gozam da legitimidade originada do próprio processo em que são esco-
lhidas.

Compatibilizar esses dois momentos de autêntico exercício da de-
mocracia é um dos problemas que teremos de resolver.

a conhecimento prévio das diretrizes da ação governamental po-
derá fazer com que os participantes das reuniões regionais priorizem ini-
ciativas que estejam em sintonia com elas. autro aspecto que deve ser
conhecido e levado em consideração é a disponibilidade de meios finan-
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ceiros por parte do Estado para atender às propostas priorizadas nas audi-
ências públicas. Uma grande conquista foi a determinação, no orçamen-
to, de uma porcentagem de recursos para responder a tais demandas. Um
dos resultados do diálogo constante entre o Legislativo e o Executivo é
que, para 1997, já estão assegurados 38 milhões de reais para fazer face
às prioridades determinadas nas audiências públicas.

Os Seminários e Fóruns Técnicos
Os fóruns técnicos e seminários promovidos pela Assembléia tor-

naram-se um espaço institucional de participação da sociedade na ela-
boração de projetos. Essa interação já resultou em leis que disciplinam
importantes setores da vida do Estado. Agricultura, saneamento básico,
cultura, recursos hídricos, questão agrária, turismo, habitação, saúde e
educação foram alguns dos assuntos tratados nesses eventos. No âmbito
da comissões permanentes da Casa, reuniões semelhantes têm sido reali-
zadas com êxito. É interessante ressaltar que, em todas as fases do pro-
cesso de montagem de fóruns e seminários, representantes dos setores da
sociedade com interesse na matéria a ser tratada participam ativamente.
Eles ajudam a definir, entre outras coisas, o temário, as datas, as regras
que orientarão as discussões e os nomes dos conferencistas.

Esses encontros são hoje importantes canais pelos quais a comuni-
dade age em parceria com o Legislativo na elaboração e apreciação das
leis tornando-se, assim, sujeito ativo na formulação das políticas públicas.

Observamos, entretanto, que, pelo fato de terem sido, até agora,
realizados somente na Capital, eles não contaram com uma participação
mais intensa de representantes das populações mais distantes de Belo
Horizonte. Por isso mesmo, já determinamos medidas visando interiorizar
esse tipo de evento, à semelhança do que já acontece com as audiências
públicas regionais.

Como se pode ver, a Assembléia de Minas tem desenvolvido um
esforço contínuo e consistente para ampliar e aperfeiçoar os mecanismos
de participação comunitária na formulação das políticas públicas. Uma
outra questão é a avaliação delas.

Participação Comunitária no Processo de Avaliação das Políticas
Públicas

A Ora. Maristela Afonso de André, em artigo publ icado em maio de
1995, enfatiza que "a população e os clientes dos serviços públicos de-
verão evoluir no exercício de cobrar do Estado o seu papel e o seu com-
portamento." Ela observa ainda que "cabe ao setor público estimular, facili-
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tar, convocar, criar mecanismos institucionais, para que os cidadãos se
pronunciem, para que participem da supervisão dos serviços públicos,
das políticas públicas. Por outro lado, é necessário que o cidadão esteja
mais motivado, mais consciente do seu papel e que participe."

Nos últimos tempos, a mídia tem dado destaque ao escândalo das
obras inacabadas, dos equipamentos caros que apodrecem em galpões
por esse Brasil afora. Acrescentaríamos ainda que igualmente escandalo-
sos são os programas abandonados pela metade sem que se saiba o porquê.

Esses fatos apontam para a necessidade urgente de profunda mu-
dança na cultura da administração pública nacional. Por um lado, é im-
portante resgatar o papel do planejamento. É fundamental a elaboração
de planos de médio prazo, de forma que as ações não sofram solução de
continuidade a cada renovação dos quadros dirigentes. Por outro, é fun-
damentai criar o hábito da avaliação das políticas públicas.

Avaliar tem aqui o sentido de reforçar o compromisso com os resul-
tados. As diversas agências governamentais, aí incluídas secretarias, ór-
gãos públicos, autarquias, fundações e estatais, têm que ser avaliadas
periodicamente para se aferir quão efetiva, eficaz e eficiente tem sido
sua atuação. Por efetividade, entendemos o grau de satisfação das neces-
sidades e das expectativas da sociedade a respeito dos serviços presta-
dos por uma instituição. Essa satisfação deve manifestar-se tanto no que
tange a aspectos qualitativos quanto no tocante à quantidade. A eficácia
traduz o grau em que as metas de uma organização para um dado perío-
do de tempo foram realmente atingidas. A eficiência expressa a capaci-
dade de produção da instituição. Ela é resultado da manutenção de uma
produtividade constante de bens e serviços com uso o mais racional dos
recursos humanos e materiais.

A avaliação tem ainda o sentido de uma prestação de contas. A
administração pública tem o dever de prestar contas à comunidade da
utilização dos recursos colocados à sua disposição para promover o bem
comum. Esse dever só pode ser cumprido a partir de um processo realista
de avaliação do cumprimento de metas e da obtenção de resultados, um
processo que seja também transparente e que envolva, na medida do
possível, a participação do cidadão.

Devemos confessar que, na situação atual, é difícil para as agên-
cias estatais avaliar. Mais difícil ainda é chamar a sociedade a participar
da avaliação.

É preciso reconhecer que o Estado brasileiro tem uma carência
crônica de dados que permitam medir, com certo rigor, a intensidade das
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demandas sociais e a efetividade das respostas que têm sido dadas a elas.
Minas Gerais não é exceção nesse contexto.

Por essa dificuldade ou pela impossibilidade de planejar em bases
realísticas, devido a uma inflação irracional, o fato é que não temos con-
solidada no País uma tradição de avaliação das políticas públicas. A pre-
ocupação nesse sentido é relativamente recente e nasceu junto com o
questionamento do modelo estatal brasileiro. Na medida em que se inten-
sificaram as críticas ao gigantismo, ao corporativismo e à inércia da má-
quina burocrática, começou-se a pensar em estratégias de mudanças,
como os contratos de gestão, e, conseqüentemente, na necessidade de
avaliar.

A falta de precedentes leva à falta de modelos. São poucas hoje as
experiências de avaliação, e nenhuma delas amadureceu ainda a ponto
de mostrar resultados consistentes. Por isso, se quisermos avaliar e, mais
ainda, se desejarmos fazê-lo com a participação da comunidade, temos
que criar nossos próprios caminhos. De início, possuímos apenas algu-
mas idéias. Temos, por exemplo, a certeza de que o processo deverá ser
feito mediante o estabelecimento de uma parceria entre os Poderes do
Estado e a sociedade. Acreditamos que, em momento algum, ele deverá
contrapor esses sujeitos sob pena de fracasso. Faltam-nos, entretanto, con-
dições de delineá-lo com mais precisão.

Com o objetivo de oferecer espaço à discussão do tema, a Assem-
bléia de Minas promoveu recentemente o Fórum Técnico Orçamento e
Políticas Públicas, em colaboração com a Secretaria de Estado do Plane-
jamento e Coordenação Geral. Durante três dias, debatemos com espe-
cialistas brasileiros e americanos temas como a elaboração orçamentá-
ria, alocação de recursos públicos, avaliação dos programas governa-
mentais. Foram expostas experiências participativas na elaboração e na
gestão das políticas públicas. O encontro trouxe, sem dúvida, novos ho-
rizontes. Foi, entretanto, apenas um começo.

Conclusão

Acreditamos que a participação comunitária no processo de for-
mulação, gestão e avaliação das políticas públicas é um imperativo da
democracia contemporânea. Ela ainda nos oferece inúmeros desafios. É,
entretanto, necessário enfrentá-los. A intensidade e efetividade dessa par-
ticipação será, cada vez mais, o indicador da vitalidade democrática de
uma nação.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
no encerramento do seminário

sobre reforma agrária,
em 5/9/96.

Depois de três dias de intensos debates e de marcantes exposi-
ções, abordando os mais diversos ângulos do tema colocado em pauta,
temos hoje, em mãos, um documento extremamente valioso: a consolida-
ção das propostas, consensuais e não consensuais, apresentadas no de-
correr deste seminário.

Este documento, sem dúvida, é um dos mais significativos indica-
dores políticos já produzidos em Minas sobre a reforma agrária, por refle-
tir, sem restrições, o pensamento de todas as correntes envolvidas com a
questão.

A dimensão desse universo social e ideológico pode ser depreendida
não só pelo número mas também pela representatividade das pessoas e
instituições que participaram do encontro.

Além dos coordenadores e expositores, registraram-se nada menos
do que 700 inscrições, incluindo mais de 120 entidades, garantindo-se
em plenário a opinião dos trabalhadores rurais, dos proprietários e em-
presários da atividade agropecuária, dos órgãos públicos, da Igreja e da
comunidade acadêmica.
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o evento foi ainda acompanhado por representantes de institui-
ções de 15 Estados, de todas as regiões do País, o que demonstra o acerto
de sua realização e o interesse pela discussão do problema fundiário.

O documento produzido pela soma de tantos pontos de vista será
por nós encaminhado à Comissão de Agropecuária e Política Rural desta
Casa e ao Governador de Minas, para sustentar a elaboração do Plano
Estadual de Reforma Agrária.

Assumimos, neste momento, o compromisso de acompanhar aten-
tamente a formulação e a implementação desse Plano, principalmente
com respeito às propostas de consenso aqui apresentadas.

A propósito, a convergência de proposições e a disposição para o
diálogo, em meio a divergências tão claras e compreensíveis, é um dos
objetivos maiores deste seminário, condição fundamental para avançar-
mos num projeto possível de reforma agrária.

Acreditamos que o primeiro passo nesse sentido foi dado. Cabe-
nos, a partir dele, continuar trabalhando, pelos caminhos democráticos,
para que sejam corrigidas as gritantes distorções existentes no meio rural
brasileiro. Essa é uma tarefa inadiável para construirmos um país mais
justo, com distribuição de riqueza e de oportunidades.

Manifestamos nosso agradecimento às entidades participantes, aos
expositores, debatedores e coordenadores que possibilitaram a realiza-
ção deste evento.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
na solenidade de entrega da Medalha

Juscelino Kubitschek/
em 72/9/96.

Disse certa vez JK: "Ao longo de minha vida, periodicamente retor-
no à cidade natal, para relembrar a jornada percorrida e buscar forças
naquele chão que me viu partir ... "

Hoje, somos nós que voltamos ao berço de Juscelino, buscando
compreender os mistérios daquele espírito alegre e empreendedor, da-
quele otimismo contagiante que fez o Brasil avançar 50 anos em 5. Reve-
rentes, revisitamos a história do menino de Diamantina que soube pensar
grande, acreditou nos brasileiros e nunca subestimou a própria capacida-
de para projetar e construir o futuro.

Há sonhos e sonhos. A utopia de Kubitschek tinha os pés plantados
no chão e era conduzida por uma vontade que não se detinha diante dos
obstáculos: superava-os todos com igual determinação, olhos fixos obsti-
nadamente nas metas a atingir.

Em 1956, este País, a exemplo de toda a América Latina, achava-
se diante de um crucial dilema: os Governos tinham que optar pelo de-
senvolvimento ou pela estagnação. A primeira alternativa exigia, sobre-
tudo, coragem. Era preciso romper com velhos hábitos, promover uma
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autêntica revolução, que incluía substituir as antigas estruturas agrárias
pela industrialização aliada a uma agropecuária moderna. Fazia-se im-
perativo quebrar o império da monocultura, que protelava indefinidamente
nossa independência econômica, fazendo permanecer a humilhante si-
tuação de colônia, satélite das nações desenvolvidas.

Quem se dispusesse a lutar contra a ameaça de estagnação iria,
fatalmente, contrariar interesses poderosos. Teria contra si a descrença
dos céticos e a má-vontade dos acomodados.

Deixemos que o próprio Juscelino mostre como eram as coisas
quando ele ainda era Governador de Minas: "Tratava-se de contrapor o
binômio energia e transporte ao binômio delegado e professora. Em mui-
tos municípios, as chefias locais davam muito maior importância à desig-
nação de um delegado municipal do que à construção de uma rodovia
moderna."

Não que o grande mineiro desconhecesse a importância do ensi-
no: filho de professora, a educação lá estava entre as metas que orienta-
ram sua gestão presidencial. O que ele condenava era uma visão estreita
da política, em que os interesses paroquiais se sobrepunham às exigênci-
as do desenvolvimento.

Era preciso ter a ambição das mudanças profundas e a coragem
para rechaçar propostas que fossem meros remendos. Ele o fez.

Façamos uma viagem imaginária à década de 50. Na imensidão
do Planalto Central, um pequeno grupo de pessoas: o líder contempla o
cerrado e o mostra aos que o acompanham. Tudo por fazer. Brasília, a
meta-síntese, era também meta-símbolo de um Brasil que precisava ser
construído desde os alicerces. Um Brasil que até então só existia nos
sonhos divididos com amigos que comungavam a mesma fé no País, ami-
gos muitos dos quais estão sendo hoje homenageados. Em 1960, o futuro
havia chegado. Chegara sem um arranhão sequer à ordem instituída, em
plena vigência da democracia. No dizer de Huxley, "Que jornada dra-
mática através do tempo e da história! Uma jornada do ontem para o
amanhã, do acabado ao que está começando, de conquistas antigas para
novas promessas."

1996: vinte anos sem Juscelino! Nós todos nos sentimos um pouco
órfãos. Mas ele mesmo não nos deixaria permanecer na tristeza.

Mais uma vez, os países da América Latina se encontram diante de
um decisivo di lema: é mudar ou condenar-se à situação de nações de
quarto mundo, vegetando nos arrabaldes da história.
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É imensa a tarefa que nos espera. A estabilidade econômica e a
reconquista da credibilidade junto aos mercados internacionais são reali-
dades que nos autorizam o otimismo. Há, entretanto, um longo caminho a
ser percorrido. Como no tempo de JK, há reformas urgentes que devem
ser feitas. E a principal delas é a reforma de mentalidades. Os brasileiros
têm que aprender a encarar de frente, sem timidez, o grande destino que
nos espera. Com Juscelino, temos que reaprender a ter fé: aquela fé
operante que faz acontecer. Como ele, não nos podemos contentar com
remendos, mas temos que ter a coragem de promover as mudanças pro-
fundas que nos farão ocupar um lugar de destaque num mundo cada vez
mais globalizado, que só reconhece os mais capazes. É nosso dever ar-
rancar, como se faz à erva daninha, o patrimonialismo, o corporativismo,
os ranços de ideologias vencidas.

No esforço nacional para consolidar as conquistas e avançar cada
vez mais, Minas tem feito a sua parte. Essa mesma Minas que, em sua
história, vem oferecendo ao Brasil estadistas do porte de Kubitschek en-
contra-se hoje perfeitamente integrada à mobilização do País para conter
o déficit público, gerar empregos e resgatar a imensa dívida social con-
traída durante décadas de cultura inflacionária. Sob a liderança do jovem
Governador Eduardo Azeredo, filho do saudoso Renato Azeredo, que,
como Juscelino, postou-se na vanguarda da resistência democrática, este
Estado trilha, com firmeza e serenidade, as sendas do realismo, do desen-
volvimento e da distribuição de rendas.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso e o Governador Eduar-
do Azeredo são legítimos herdeiros do espírito de Juscelino, líderes que,
como o grande estadista, têm sabido vencer toda sorte de obstáculos,
tornando-se os artífices de uma nova era de desenvolvimento e prosperi-
dade para o Brasil e para Minas Gerais.

Como Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e do
Conselho Permanente da Medalha Presidente Juscelino Kubitschek, que-
remos cumprimentar os agraciados. Vinculados por laços afetivos ao in-
signe mineiro de Diamantina, partilhando com ele os mesmos ideais de
desenvolvimento e democracia, cada um dos senhores e senhoras, por
sua atuação no contexto de Minas e do País, faz com que JK permaneça
vivo entre nós.

Neste momento em que o Brasil é convocado pela história a op-
ções decisivas, miremo-nos no exemplo do estadista para dar uma res-
posta pronta, corajosa e adequada aos desafios do presente.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
na solenidade comemorativa dos

20 anos da Fundação Dom Cabral/
em 79/9/96.

Os anos 70 foram pródigos para a economia brasileira. Fatores
conjunturais externos e internos convergiam para favorecer a produção,
resultando em índices de crescimento do PIS que chegavam a atingir
13% ao ano. O cenário exigia das empresas mineiras e das que aqui
vinham expandir seus negócios um desempenho gerencial e administra-
tivo que acompanhasse as mudanças e as oportunidades que se apresen-
tavam. Era o momento de se pensar em um salto de qualidade na gestão
empresarial.

Surgiu, então, a Fundação Dom Cabral, destinada a preencher a
lacuna que existia nessa área. Nascida como desdobramento do Centro
de Extensão da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, logo
iria ganhar autonomia e desenvolver-se como instituição de suporte a
programas de modernização das organizações empresariais. Especi-
alizando-se nesse campo, por meio da qualificação de seu corpo técnico
e da parceria com entidades congêneres de sólido conceito nos merca-
dos nacional e internacional, a Fundação passou a garantir a formação e
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o aprimoramento de técnicos, executivos e dirigentes de empresas, que
iriam atuar em sintonia com o novo ciclo de desenvolvimento do Estado.

Os anos do chamado "milagre econômico" ficaram para trás. Con-
tudo, Minas ganhara um novo perfil, em que despontavam uma forte es-
trutura industrial e a diversificação de atividades. O Estado ganhara, tam-
bém, com a Fundação Dom Cabral, uma competente escola de moderni-
zação e atualização na área empresarial. Nos 20 anos que transcorreram
desde então, a instituição manteve-se sempre atenta às transformações
políticas e econômicas que iriam influenciar os rumos do desenvolvimento
de Minas, constituindo referência indispensável no mundo dos negócios. Nos
dias de hoje, seu papel orientador continua imprescindível, na nova con-
juntura que se desenha, tanto no âmbito nacional quanto no da inserção
do País nas relações exteriores.

Internamente, a estabilização da moeda deu origem a novos
parâmetros de comportamento, mais ajustados às reais condições da nos-
sa economia, em substituição às manipulações e aos artificialismos gera-
dos pela cultura da especulação e da ciranda financeira.

No contexto da globalização, a abertura do mercado para as ex-
portações, assim como para a importação de produtos de várias partes do
planeta, trouxe oportunidades e riscos, afetando não apenas as empresas,
isoladamente, mas também setores da economia, em seu conjunto. Ou-
tros fatores, como a constituição dos blocos comerciais, o avanço
tecnológico e a crise estrutural do desemprego, exigem novos procedi-
mentos, tanto para a sobrevivência quanto para a ampliação dos negóci-
os, frente a uma realidade cada vez mais dinâmica, sujeita a grandes
transformações.

Sintonizada com tais mudanças, a Fundação Dom Cabral prepara-
se para, brevemente, tornar-se um centro internacional de gestão, atuan-
do, com mais ênfase, na América Latina, devido à consolidação e à ex-
pansão do MERCOSUL.

Ao homenagearmos, hoje, essa consagrada instituição, sentimo-
nos no dever de mencionar duas personalidades que não mediram esfor-
ços para vê-Ia nascer e desenvolver-se: o Arcebispo Metropolitano de
Belo Horizonte, Dom Serafim Fernandes de Araújo, Reitor da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais na época em que a entidade foi
criada, e o Professor Emerson de Almeida, que sempre esteve à sua fren-
te, com inteira dedicação. Manifestamos, ainda, a certeza de que, movi-
da pelos princípios da atualização, da qualidade e da parceria, a Funda-
ção Dom Cabral continuará realizando um trabalho fundamental para o
crescimento das nossas empresas e para o progresso do nosso Estado e o
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professor Emerson de Almeida, que vem conduzindo desde a origem e
com singular maestria essa iniciativa de sucesso, sendo ele próprio um
exemplo de quem sabe conjugar, no pensamento e na ação, a esmerada
preparação teórica com o exercício prático das idéias, realizando em
sua carreira profissional a viva lição de excelência administrativa e
técnica.
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Palavrasdo Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na solenidade comemorativa dos

75 anos da Belga-Mineira,
em 24/9/96.

A homenagem que prestamos hoje, com muita justiça, à Belga-Mi-
neira insere-se em uma vasta programação de eventos alusivos aos seus
75 anos de atividades e de estreita ligação com o progresso do nosso
Estado.

Entre tais comemorações, tem um sentido especial a que se refere
às novas instalações de beneficiamento da Samitri, empresa do Grupo,
no Município de Mariana.

Detenhamo-nos um pouco sobre a convergência histórica contida
nesse acontecimento. Mariana tem para nós um significado cívico parti-
cular, por ter sido a primeira cidade fundada no Estado, assim como sua
primeira Capital. A Belga-Mineira, por sua vez, foi a primeira siderúrgica
integrada a operar, não apenas em nosso território mas em toda a Améri-
ca Latina. Nos dois casos, estamos falando de pioneirismo, de raízes do
nosso desenvolvimento.

Tal vinculação se torna mais forte se atentarmos para o fato de que,
durante toda a sua existência, desde a montagem do primeiro alto-forno,
em Sabará, até as modernas instalações e a avançada tecnologia que
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hoje caracterizam as empresas do Grupo, a Belgo vem contribuindo de
maneira expressiva para o crescimento mineiro.

E tal contribuição não acontece apenas no plano dos resultados
econômicos, dos efeitos multiplicadores no mercado, da geração de im-
postos. Ela pode ser aferida também pela constante criação de empregos
e pelos múltiplos benefícios, em termos de infra-estrutura e de serviços,
às comunidades das áreas onde atua.

Em outras palavras: em lugar de ater-se unicamente ao lucro e ao
desempenho operacional, ela tem buscado permanentemente integrar-se
à vida dos empregados e dos cidadãos, investindo em projetos que abran-
gem diversos setores, como os de educação, saúde, moradia e preserva-
ção do meio ambiente. Cumpre assim sua função social, em parceria com
os poderes públicos, na melhoria da qualidade de vida da população.

As comemorações dos 75 anos da Belgo incluem ainda as soleni-
dades de inauguração da segunda unidade da BMB - Belgo-Mineira
Bekaert, em Itaúna, e do Trem de Laminação nº 1, na usina de Monlevade.

As novas unidades e equipamentos nas três cidades mineiras de-
mandaram investimentos de mais de 100 milhões de dólares e constituem
exemplos de modernização e de avanço tecnológico, dois dos principais
fundamentos da evolução do Grupo Belgo.

A propósito, a preocupação com a tecnologia é um dos fatores que
tem contribuído para formar a imagem positiva da empresa junto a seus em-
pregados e a parceiros externos, de acordo com pesquisa realizada pela
Fundação Dom Cabral. Igualmente, foram apontados pela pesquisa valores
como a ética nos negócios, a competência técnica e gerencial e a segurança.

Por sua eficiência, por seus princípios, por seu compromisso com o
crescimento das comunidades junto às quais atua, a Belgo tornou-se, ao
longo dos tempos, um verdadeiro patrimônio do nosso Estado. Um patrimônio
construído no trabalho e na crença nas potencialidades de Minas.

Foi essa mesma crença, aliás, que, num longínquo 1923, determi-
nou o destino da empresa. Era o ano em que, enviado ao Brasil para en-
cerrar suas atividades, em decorrência de problemas de mercado, o en-
genheiro Louis Ensch ousou descumprir a incumbência que lhe fora dada.
Ele não só decidiu mantê-Ia em funcionamento, como tomou a iniciativa
de lançar as bases para sua expansão.

É de parceiros com esse espírito que o Estado precisa. Sabemos
que a Belgo-Mineira, ao completar com invejável desempenho os seus
75 anos, mantém aceso o lema que a fez consolidar-se e ampliar seus
negócios, dentro e fora de Minas Gerais: o de sempre acreditar no futuro.
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Também queremos registrar, nesta justa homenagem aos 75 anos
da Belgo-Mineira, uma palavra de especial apreço ao seu Presidente, Dr.
François Moyen, que consagrou sua vida profissional ao grupo ARBED,
sobretudo como grande cérebro de complexas e estratégicas operações
financeiras da empresa no Brasil, até galgar, por mérito e reconhecimen-
to, o posto de Diretor-Financeiro e ascender, em seguida, à Presidência,
cumprindo, com brilho e talento, uma trajetória de êxito integral. Receba,
Dr. Moyen, a expressão sincera de nosso aplauso.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
na abertura do Ciclo de Debates

Minas das Águas/
em 9/10/96.

Esta Casa integra, com satisfação, as atividades da II Semana
Interamericana da Água em Minas Gerais. Cresce a cada dia a consciên-
cia da importância estratégica dos recursos hídricos. Mais que o petróleo
ou qualquer riqueza mineral, são eles que definirão, num futuro não mui-
to distante, o destino das nações e a sobrevivência das culturas.

Em termos absolutos, o Brasil é o País com maior disponibilidade
de tais recursos, que são da ordem de 12% do total mundial. Temos, entre-
tanto, duas questões sérias que devem ser enfrentadas sem demora: os
conflitos de interesses originários do uso múltiplo deles e a desigual distri-
bu ição pelas diversas regiões de nosso território.

É freqüente a associação do topônimo deste Estado à generosida-
de com que nosso solo prodigaliza gemas e minério. Mais rara é a lem-
brança de que Minas é também a Minas das águas, onde nascem os prin-
cipais rios brasileiros fora da região amazônica. Somos, assim, detentores
de um bem de valor incalculável, que é preciso preservar sob pena de
comprometer, não só o bem estar das gerações vindouras mas as próprias
possibilidades do desenvolvimento presente. Temos, diante do País, uma
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responsabilidade enorme, que é preciso assumir com decisão e coragem.
E, como é da tradição desta terra, não nos furtaremos a isso.

Temos, por outro lado, a nítida percepção de que o Estado, por mais
que se esforce, estará fadado ao fracasso se ficar sozinho nessa empresa.
A solução das questões atinentes à correta gestão dos recursos hídricos só
virá a partir de uma parceria que envolva a União, as diversas unidades
da Federação e os municípios num mutirão em prol da preservação de
nossas bacias hidrográficas e do uso racional de suas potencialidades
econômicas. Nessa verdadeira cruzada, temos de contar com todas as
forças disponíveis: é preciso congregar a administração pública em todas
as instâncias e a sociedade civil em torno da causa, que é justa, vital e
urgente.

As preocupações da Assembléia de Minas com o tema não são
novas.

Aqui teve origem o projeto que resultou na Lei Nº 11.504, que dis-
põe sobre a política estadual de recursos hídricos. Durante os trâmites da
proposição, a Casa promoveu o Seminário Legislativo Águas de Minas,
que permitiu a participação de todos os segmentos da sociedade no pro-
cesso. O resultado foi uma norma moderna, capaz de oferecer suporte
legal a ações decisivas para mudar um quadro que está longe do desejável.

Contribuímos também para aprimorar o importante projeto recebi-
do do Executivo e que teve como conseqüência a criação da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ao colocar
todos os órgãos afetos ao setor sob orientação única, a lei permite uma
integração de esforços em benefício de um tratamento mais eficaz das
questões ambientais.

Após o Fórum Técnico Terra Viva, tramita, na Assembléia, o Projeto
de Lei nº 865/96, que dispõe sobre a ocupação, o uso, o manejo e a con-
servação do solo agrícola. A proposição abriga princípios de surpreen-
dente atualidade, sintonizados com o que se pensa no mundo. A atenção
privilegiada às bacias hidrográficas como unidades para o trabalho da
questão do solo significa uma conquista de considerável importância.

Ao promover o presente evento, estamos certos de que ele signifi-
cará um valioso espaço para o debate e para a troca de experiências.
Dessa forma, os setores comprometidos com a gestão e o uso dos recur-
sos hídricos terão a oportunidade de tomar conhecimento das diversas
ações que vêm sendo empreendidas na área. Assim poderão ser coorde-
nados os esforços em busca de respostas que assegurem o uso múltiplo e
sustentável desse precioso bem natural.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na solenidade comemorativa dos 50 anos
da Associação Médica de Minas Gerais,

em 17/70/96.

As eleições municipais colocaram em evidência um aspecto con-
tundente de nossa realidade social: as precárias condições de saúde da
população. Prefeitos e Vereadores de todos os partidos, de todos os re-
cantos do Estado, em sua grande maioria, destacaram o tema em suas
campanhas, apontando-o como prioritário no exercício do mandato, caso
fossem eleitos.

Tal unanimidade é reveladora de que, nesse campo, ainda estamos
longe do que poderíamos chamar de um estágio satisfatório de desenvol-
vimento. E essa realidade não é apenas mineira. Está presente, com mai-
or ou menor gravidade, em todas as partes do País.

As longas filas em ambulatórios, a falta de recursos para aquisição
de equipamentos e materiais, assim como a baixa remuneração dos pro-
fissionais da área, infelizmente ainda são rotina nos grandes centros ur-
banos. Pode-se imaginar situação ainda mais crítica nos rincões do meio
rural e nas regiões economicamente menos favorecidas.
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Tragédias como a do Centro de Hemodiálise de Caruaru, em
Pernambuco, e a da Clínica Santa Genoveva, no Rio de Janeiro, contribu-
em para denegrir ainda mais a imagem da assistência médica no Brasil.

Não cabe aqui apontar possíveis culpados por essa situação, mes-
mo porque ela é decorrente de uma crise estrutural de longa data e das
dificuldades para definir investimentos e administrar a escassez de recur-
sos num país em desenvolvimento.

Para inverter esse quadro, é necessário um esforço conjunto, en-
volvendo os setores públicos, as empresas privadas, as entidades e os
profissionais vinculados à área e a sociedade como um todo. Afinal, a saúde
é um bem inalienável da coletividade e de cada cidadão, em particular.

Nesse sentido, podemos garantir que a Associação Médica de Mi-
nas Gerais vem cumprindo seu papel com extremo zelo e senso de res-
ponsabilidade, cuidando particularmente de apoiar e assessorar a cate-
goria, para que ela possa desempenhar, com dedicação e eficiência, sua
missão profissional.

Tal suporte é fundamental num contexto em que, sobre a figura do
médico, o agente de ponta na relação com o paciente, costumam recair
as cobranças que, na verdade, deveriam ser dirigidas ao modelo nacio-
nal de assistência, sabidamente incapaz de atender às demandas da po-
pulação.

Apenas para ilustrar uma face das condições de trabalho desses
profissionais, citaremos um dado de recente pesquisa realizada pela Fun-
dação Oswaldo Cruz sobre o perfil dos médicos brasileiros. O rendimen-
to médio mensal da categoria é de pouco mais de R$1.300,OO, com a
agravante de que, em cerca de 50% dos casos, tal remuneração provém
de atividades desempenhadas em três ou quatro instituições diferentes.

Dados como esses revelam o acerto da Associação Médica de
Minas Gerais ao defender, insistentemente, a valorização da categoria.
Sua atuação, porém, é muito mais ampla. Por meio de palestras, cursos,
seminários e congressos, nos níveis nacional e internacional, ela tem con-
tribuído decisivamente para a formação continuada e a especialização
dos profissionais, assim como para a divulgação dos avanços técnicos e
científicos nas mais diversas áreas da medicina.

Sentimo-nos à vontade para ressaltar a importância da Associação
Médica por pertencermos, orgulhosamente, à categoria que ela repre-
senta e por termos tido a honra de presidir a instituição por dois mandatos.

Podemos dar também o nosso testemunho da contribuição da As-
sembléia Legislativa de Minas na busca de soluções para os problemas
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da saúde em nosso Estado, no papel de estar atenta às determinações
constitucionais, aos ordenamentos jurídicos complementares, à atuação
do poder público e às aspirações da sociedade. Gostaríamos de ressaltar
que a Constituição de Minas Gerais, por proposta deste parlamentar, é a
única no País que determina um mínimo a ser destinado à saúde pelo
Estado.

Com esse intuito e dentro de sua diretriz de trabalhar em parceria
com os setores representativos da comunidade, esta Casa vem promo-
vendo, desde 1991, diversos encontros com órgãos públicos e entidades
da sociedade civil, discutindo as principais questões ligadas ao tema no
âmbito do Estado.

Destacaríamos, entre essas iniciativas, o seminário que abriu a sé-
rie, enfocando saúde e cidadania. Dois eventos posteriores, tratando do
saneamento básico e da inspeção de produtos de origem animal, resulta-
ram em leis que estimulam e regulamentam as atividades desses setores
no Estado.

Em todas essas promoções e nas tarefas cotidianas desta Casa, tem
exercido um papel fundamental a Comissão de Saúde e Ação Social, cons-
tituindo-se em espaço para o debate dos assuntos de sua competência
junto aos diversos segmentos da sociedade.

Ressaltamos, a propósito, a constante presença, nos trabalhos des-
sa Comissão, da Associação Médica de Minas Gerais, participando das
discussões e apresentando valiosos subsídios ou mesmo pareceres sobre
projetos de lei.

Ao prestarmos hoje esta homenagem à entidade, pelo cinqüentenário
de sua fundação, manifestamos nosso desejo de que essa parceria com o
Legislativo seja permanente e cada vez mais profícua.

Esta Casa expressa seu agradecimento e sua admiração à Associa-
ção Médica, dirigindo-se particularmente à pessoa de seu Presidente, o
Dr. Lincoln Freire, e a toda a diretoria da instituição, por tudo o que ela
tem feito pelo engrandecimento da profissão e pela saúde do povo de
nosso Estado.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na solenidade de entrega

das medalhas do Mérito Funcional,
em 5/77/96.

Ao encerrar esta reunião, queremos congratular-nos com aqueles que,
por 35, 30, 25 ou 20 anos, contribuíram ou vêm contribuindo com seu esfor-
ço, talento e dedicação para o bom desempenho do Legislativo mineiro.

A Ordem do Mérito Funcional foi criada para homenagear o fun-
cionário da Secretaria, expressando-lhe o reconhecimento pelo tempo
de serviço prestado e pela colaboração com o Poder na consecução de
suas finalidades.

A comenda insere-se numa tradição já consolidada nesta Casa. Aqui,
há muitos anos, o elemento humano é considerado recurso imprescindí-
vel em apoio ao exercício da representação popular pelos Deputados.

Vocês que, há décadas, vêm desempenhando suas tarefas diárias
com seriedade e competência, que buscam, dia após dia, capacitar-se
para melhor exercer suas atribuições, têm uma participação importante
na construção do nome desta instituição, que é hoje tomada como exem-
plo e modelo por suas congêneres do Brasil inteiro.

Sabemos que a história pessoal de cada um registra desafios e con-
quistas, momentos de alegria, instantes de perplexidade, e até, quem sabe,
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de inconformismo. Mas o importante é que não se deixaram nem se dei-
xam vencer. E hoje, aqui se encontram, conscientes dos bons serviços
prestados a esta Casa e, em conseqüência, à comunidade mineira.

Atualmente assistimos, no Brasil, ao nascimento de uma nova cul-
tura. As últimas experiências pelas quais passou o povo brasileiro desper-
taram em nossa gente, com uma intensidade nunca vista, o sentido da
cidadania. Descobrindo-se cidadão, o homem deste País aprendeu seus di-
reitos e passou a cobrar do Estado um atendimento de melhor qualidade.

Essas realidades exigem, no serviço público, uma filosofia renova-
da. O funcionário é convocado a assumir seu papel de servidor da socie-
dade e, como tal, a desdobrar-se para dar a ela o melhor de si. É chamado
a contribuir com seu esforço e até mesmo com sua parcela de sacrifício,
para que possamos assegurar a todos um país mais justo, em que os mais
pobres não sejam obrigados a pagar por um modelo social que não ajuda-
ram a criar.

Vivemos um momento de verdade, de realismo, de transparência.
Experimentamos um tempo de ajuste aos novos padrões de estabilidade.
Sem dúvida, são dias difíceis para todos, mas necessários. Trazem consi-
go mudanças há muito desejadas pelo povo brasileiro.

Com orgulho, podemos dizer que, para nossos funcionários, não é
novidade a postura profissional, comprometida com as demandas da so-
ciedade. Não é também nova a preocupação de oferecer, sob a forma
de bons resultados, uma contrapartida à altura do que a comunidade
despende com eles. A cultura da eficácia e do mérito já está bem
sedimentada entre nós.

Por outro lado, é bom que se diga que o Legislativo mineiro sempre
esteve empenhado na busca constante da valorização de seu corpo fun-
cionaI. No momento, tempo de ajustes necessários ainda que penosos,
estamos estudando, em conjunto com os outros Poderes do Estado, fórmu-
las que possam compatibilizar as necessidades salariais dos servidores
públicos mineiros com as exigências do plano de estabilização.

O exemplo dos homenageados, em especial o de uma geração de
servidores aposentados que devotaram uma existência inteira à institui-
ção, serve-nos de guia e de estímulo para enfrentarmos os desafios da
hora presente. É indispensável que cada um de vocês abrace, com deci-
são, a responsabilidade de dar prosseguimento à trajetória que vêm per-
correndo nesta Casa, buscando sempre, com inteligência e criatividade,
respostas para as solicitações de um período de mudanças numerosas e
profundas.
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Em nome da Assembléia de Minas, queremos agradecer-lhes a co-
laboração valiosa; agradecer-lhes principalmente a compreensão nessa
fase difícil para o Estado, fase que, de forma alguma, diminui o entusias-
mo de vocês pelo trabalho. Tudo isso só faz confirmar a excelência de
nosso corpo funcional e tornar mais patente sua condição de dignos ser-
vidores da sociedade e, portanto, merecedores de pleno e pronto reco-
nhecimento de seu valor profissional.

Vencidas as dificuldades, caminhando unidos pela crença na de-
mocracia e pelos ideais de compromisso com este Poder, celebraremos
conquistas sólidas e duradouras em benefício do povo mineiro.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na abertura do Ciclo de Debates
Organização e Funcionamento

dos Novos Municípios,
em 6/77/96.

Esta Casa escolheu o caminho da parceria com a sociedade para
colocar em prática um novo modelo de representação popular, apto a
responder às demandas de um tempo de mudanças e desafios. Por isso, é
com grande satisfação que os recebemos para este encontro, preparado
cuidadosamente para ser um momento de troca de informações e expe-
riências/ de partilha de preocupações e esperanças.

Quando a Assembléia de Minas criou os 97 novos municípios, ela
o fez a partir de motivos sólidos. O principal deles foi nossa crença demo-
crática na capacidade das populações para gerir o próprio destino, fazer
as próprias escolhas, saber, mais que ninguém, o que é melhor para si
mesmas.

Dar às comunidades locais a liberdade para que se tornem respon-
sáveis por seu desenvolvimento é uma opção política corajosa, que exi-
ge fé incondicional na maturidade delas.

O Legislativo mineiro promoveu as emancipações expressando
os justos anseios de nossa gente: agiu como intérprete da vontade so-
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berana do povo, na certeza de que nada pode substituí-Ia na tomada
das decisões.

Assegurada a autonomia, a tarefa agora é fazer com que os muni-
cípios recém-criados se tornem agentes de promoção do progresso, da
justiça e do bem-estar social. Ungidas pelas urnas, as administrações que
tomarão posse em janeiro próximo têm plena legitimidade para conduzir
esse processo e levá-lo a bom termo. E o farão, certamente, com a ajuda
da população, provando que não é vã nossa fé num municipalismo robus-
to como resposta aos problemas e às exigências do presente.

Administrar, no momento histórico que estamos vivendo, requer re-
alismo e determinação. Atravessamos uma fase de ajuste econômico que
pede tirar o máximo benefício social dos recursos disponíveis, conter gas-
tos e promover a verdade orçamentária. Esse é o preço da estabilização,
o preço de se garantir uma distribuição mais justa das riquezas numa
sociedade livre do dragão inflacionário, que sempre teve uma preferên-
cia perversa por devorar os salários dos mais pobres. Os Prefeitos recém-
eleitos estarão à altura desses desafios e saberão promover o crescimen-
to de suas cidades, apesar das dificuldades de uma fase que esperamos
passageira.

No que se refere a esta Casa, ela sempre estará pronta a apoiá-
los em seus justos pleitos, aberta ao aprofundamento do diálogo e da
parceria.

Queremos felicitar a Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização pelo papel decisivo na promoção deste encontro. Expres-
samos também nosso reconhecimento à Secretaria de Estado de Assuntos
Municipais, que está conosco na realização deste evento. Expressamos
ainda nosso reconhecimento aos palestrantes, que se prontificaram a tra-
zer-nos um pouco de seus conhecimentos e experiência.

Aos Prefeitos e aos demais participantes, que, muitas vezes até com
sacrifício de compromissos pessoais, se fazem presentes, nosso muito obri-
gado e os votos de que os momentos que passam conosco lhes sejam de
utilidade e contribuam para o sucesso de suas ações.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na abertura do VI Encontro da FENAL,

em 6/77/96.

É com satisfação que a Assembléia de Minas abre suas portas para
ser sede do VI Encontro da FENAL.

Num tempo de mudanças profundas e rápidas como este em que
estamos vivendo, ninguém pode ter a pretensão de ser o dono da verda-
de. Paradigmas que, há poucos anos, eram tidos por inabaláveis têm mos-
trado hoje sua fragilidade. Estamos sendo chamados a abrir caminhos
onde não existem nem mesmo trilhas. A cada momento, somos obrigados
a rever nossas convicções, sob pena de não mais conseguirmos acompa-
nhar a marcha do mundo.

Em tais circunstâncias, cresce a importância da troca de experiên-
cias, do diálogo aberto e franco, em que todos nos tornamos aprendizes
uns dos outros, aprendizes da vida e da história. Estamos certos de que
cada um de vocês traz, de suas respectivas Casas Legislativas, uma sa-
bedoria singular, insubstituível, adquirida nos embates do cotidiano, nos
desafios de cada hora. Entretanto, apesar das diferenças, que contribui-
rão para enriquecer este encontro, uma realidade poderá ser o referencial
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comum e principio unificador: a preocupação pelo aprimoramento do
Poder ao qual servem, temos certeza, com dedicação e competência.

Nos últimos anos, tem crescido no Brasil a consciência da cidada-
nia. Em conseqüência, aumenta a cobrança da sociedade com relação
ao Legislativo. É uma cobrança que incide não só sobre os Deputados
mas também sobre os funcionários do Poder. Responder adequadamente
a essas novas demandas é fundamental para a própria sobrevivência da
instituição. Falhar seria entregá-Ia nas mãos dos que querem fechá-Ia ou,
pelo menos, reduzir sua atuação e importância no quadro político-
instituciona I.

No âmbito dos Estados, vislumbramos duas linhas de ação para
fazer face a essas novas realidades. De um lado, acreditamos na ação
conjunta dos Legislativos Estaduais. Por isso, temos nos empenhado tanto
na consolidação da União Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE -,
que temos a honra de presidir. Criada nos moldes da NCSL americana
para fortalecer as Assembléias Legislativas e fazê-Ias mais ouvidas no
contexto nacional, a entidade é uma promessa de renovação da prática
parlamentar. A UNALE abriga, em sua estrutura, uma imprescindível ins-
tância de participação técnica para a qual esperamos o apoio dos senho-
res. Além disso, ela pretende estabelecer intercâmbio e parceria com
entidades que, como a FENAL, partilham nossa preocupação de fortale-
cimento dos Legislativos Estaduais.

Por outro lado, confiamos numa tríplice parceria que envolva par-
lamentares, funcionários e sociedade num trabalho conjunto e cooperati-
vo para construir a nova face da atividade política.

Nesse sentido, a Assembléia de Minas tem sedimentada uma tradi-
ção. O cuidado em formar um corpo técnico apto a dar suporte às ativida-
des da instituição e dos Deputados não é recente entre nós. Como resulta-
do dele, logramos algumas conquistas notáveis, como, por exemplo, a im-
plantação de um plano de carreira baseado no mérito e, em conseqüência, a
constituição de um quadro de profissionais dos quais nos orgulhamos.

Numa outra direção, temos aprofundado a parceria com a socie-
dade civil por meio de instrumentos como as audiências públicas regio-
nais, os seminários e fóruns de debates, além de um eficiente sistema de
comunicação social, que divulga as ações do Poder e o torna, cada dia
mais, acessível à opinião pública.

Essa trajetória, que tem trazido resu Itados excelentes, leva-nos a
felicitar a FENAL pela escolha do trinômio que inspira a presente reu-
nião. Parceria, profissionalismo e defesa da representação popular têm
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sido buscados por nós e por nossos funcionários, num esforço sem tréguas
para valorizar e aprimorar a Assembléia de Minas.

Queremos expressar-lhes os nossos votos de que esses três dias de
reflexão e debates sejam proveitosos e fortaleçam o entusiasmo pela causa
do Legislativo. E que, durante as discussões, a sociedade, destinatária
maior de nosso trabalho, esteja sempre presente entre as prioridades.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na solenidade comemorativa
dos 30 anos da RURALMINAS,

em 12/11/96.

A vocação predominantemente agrícola da economia nacional e
mineira é uma realidade que tem resistido às rápidas e profundas mudan-
çasexperimentadas por nossasociedade na segunda metade do século XX.

Examinamos, recentemente, os dados oficiais relativos ao Produto
Interno Bruto brasileiro em 1995. A soma dos bens e serviços produzidos
no Paísacusou, no ano passado, em comparação com o exercício anteri-
or, o expressivo índice de crescimento de 4,24%. Desse percentual, que
corresponde a R$758.000.000.000,00, nada menos que 12,2%, ou
seja, R$87.000.000.000,00, resultaram da atividade agropecuária. São
valores que falam por si e que nos ocorrem ao nos reunirmos para home-
nagear a Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento
Agrário - RURALMINAS -, por seus 30 anos de operação. Isso porque é
evidente a contribuição que a entidade tem dado, durante três décadas
de existência, ao desenvolvimento do setor rural em nosso Estado.

Quando foi criada, em 21 de novembro de 1966, por meio da Lei
nº 4.278, ela tinha como objetivo primeiro a implantação do Plano Inte-
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grado de Desenvolvimento da Região Noroeste de Minas -
PLANOROESTE. Com eficiência, levou a cabo o projeto, cujos desdobra-
mentos continua a acompanhar. Superou, entretanto, a consecução da
meta inicial, e atualmente os benefícios de sua ação se fazem sentir na
agropecuária de toda Minas Gerais.

Hoje, nossa homenageada atesta sua presença no campo da ação
fundiária, ao promover o cadastramento, a discriminação e a titulação de
terras devolutas rurais e urbanas. Desenvolve ainda trabalhos visando à
colonização e ao assentamento de produtores rurais. Na área de enge-
nharia e motomecanização agrícola, elabora e executa projetos de irri-
gação, drenagem, conservação do solo e saneamento básico. Finalmen-
te, no gerenciamento de programas de desenvolvimento rural, fiscaliza
obras e coordena empreendimentos.

Além do PLANOROESTE, que motivou sua criação, a
RURALMINAS empenha-se, com sucesso, em planos especiais de as-
sentamento rural e em projetos que buscam o desenvolvimento integrado
e o aproveitamento hidroagrícola em diversas regiões do Estado. Cumpre
ainda registrar algumas iniciativas específicas, como o projeto do vale do
Jaíba, que adquirem caráter de verdadeira redenção para as zonas bene-
ficiadas.

A Fundação Rural Mineira teve origem em lei aprovada nesta As-
sembléia. Ao fazê-lo, a Casa agiu alicerçada na certeza de que estava
criando um órgão fundamental para o desenvolvimento agrário de Minas.
No presente, verifica-se a sintonia entre a atuação deste parlamento, que
conta com uma dinâmica Comissão de Agropecuária e Política Rural, e
as ações da RURALMINAS. Ambos acolhem, entre suas prioridades, a
plena realização das potencialidades econômicas do setor e a promoção
da melhoria das condições de vida de nosso homem do campo.

Aqui, por exemplo, a questão fundiária tem recebido tratamento
privilegiado, como o comprova o recente seminário legislativo sobre re-
forma agrária em Minas Gerais, encontro do qual saíram 259 propostas,
entre elas 187 de consenso. Estão, pois, a Assembléia Legislativa e a Fun-
dação Rural Mineira irmanadas no propósito de amparar e efetivamente
incentivar nossa agropecuária. Por isso, o 30º aniversário da RURALMINAS
é para esta Casa motivo de celebração. Ao ressaltar o trabalho que a
entidade vem realizando, nós o fazemos com a consciência de estarmos
prestando o justo reconhecimento a um grupo de mineiros capazes e com-
prometidos com o desenvolvimento deste Estado.
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Ao Presidente da RURALMINAS, Dr. Aluízio Fantini Valério, a seus
companheiros de diretoria e a cada um de seus dedicados funcionários
apresentamos a mensagem de felicitações do povo mineiro, que repre-
sentamos nesta Casa. Consignamos também cumprimentos ao Chefe do
Executivo, Governador Eduardo Azeredo, e ao Secretário de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Dr. Alysson Paulinelli, por conta-
rem, em sua estrutura e em sua equipe, com órgão e colaboradores que
constituem motivo de grande orgulho para a nossa gente.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na abertura do Ciclo de Debates

O Sistema Federal de Ensino Superior
e o Desenvolvimento de Minas Gerais,

em 18/77/96.

Ao associar-se ao Fórum das Instituições Federais do Ensino Supe-
rior na promoção deste ciclo de debates, esta Casa o faz consciente da
importância do tema, especialmente no momento em que o Estado e o
País enfrentam os desafios dos novos modelos de desenvolvimento, exigi-
dos por um mundo em franco e acelerado processo de globalização.

Nesta hora mesma em que teses relevantes sobre a educação
universitária ocupam as manchetes e novas práticas são implementadas,
a iniciativa deste encontro revela-se das mais oportunas. Na ordem do
dia, estão, por exemplo, questões como as levantadas pelo Exame Naci-
onal de Cursos - o "Provão" -, recentemente implantado com o objetivo
de aferir a qualidade do ensino superior por meio da avaliação do apro-
veitamento do corpo discente. Temas como a autonomia universitária, o
aumento da produtividade das escolas, a ampliação dos serviços prestados
por elas à comunidade e a parceria com entidades não governamentais para
o incremento da pesquisa convidam ao debate e à reflexão. É preciso pensar
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ainda a própria construção da universidade do futuro, aquela que integrará a
realidade do século XXI.

Um rápido exame do temário de nosso ciclo de debates ressalta a
preocupação que o motiva, de fornecer elementos para a formulação de
proposta inovadora, voltada para o atendimento das especificidades regi-
onais, sem negligenciar o empenho na pesquisa comprometida com o
progresso econômico e social. Os expositores trazem-nos o testemunho
pessoal sobre a participação das universidades federais no desenvolvi-
mento das várias regiões onde mantêm suas unidades, testemunho que
será ilustrado pela mostra Educação Superior: Compromisso com Minas.

Longe vai o tempo em que, ainda no século XII da civilização cris-
tã, surgiu a primeira "universitas" do continente europeu. De lá para cá,
consolidou-se a idéia de que a função da universidade é tríplice, ou seja,
criadora, transmissora e divulgadora das ciências e das artes. Em tradu-
ção atual, isso significa atender ao ensino, à pesquisa e ao trabalho de
extensão.

Uma análise da atuação dos vários órgãos de ensino superior fede-
ral em Minas Gerais e no Brasil nos mostrará que eles se têm desincumbido,
muito a contento, de tais responsabilidades. A demonstração cabal disso
faz-se presente entre nós no empenho manifestado pelos participantes
deste encontro não só em proporcionar o melhor ensino no presente como
em projetar a universidade do futuro.

A realização deste seminário no Palácio da Inconfidência não é
circunstancial. Ao contrário, confirma a prioridade que se dá, nesta Casa
Legislativa, à educação como um todo e, em particular, ao ensino superior.
Quanto a este último, o trabalho que vem sendo realizado pelas entidades
federais cuja atuação iremos discutir, por estabelecimentos estaduais e por
instituições de natureza privada constitui motivo de orgulho para os mineiros.

Nesse contexto, cumpre-nos reconhecer o dinamismo que preside
as atividades de nossa Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turis-
mo e Lazer, sempre participante e atenta aos problemas educacionais do
Estado. A ela e a cada um dos senhores Deputados, nossos colegas,
creditamos a autoria de inúmeras iniciativas de elevado interesse para
o setor.

É recorrente o tema da pretensa crise que enfrentaria o sistema
universitário brasileiro. Pois estamos nós convictos de que, se há crise,
ela é daquela espécie que favorece o crescimento e precede as grandes
transformações. Trata-se, na verdade, de fenômeno de âmbito mundial,
relacionado com as crescentes pressões que o desenvolvimento
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tecnológico impõe à sociedade em suas demandas de ensino qualificado.
A universidade brasileira, em particular a estrutura universitária federal
que estamos recepcionando, saberá bem responder a esse desafio de mu-
tação. Nessa certeza, damos por abertos os trabalhos deste ciclo de de-
bates, agradecendo aos senhores conferencistas, que nos honram com
seu saber, e a cada um dos participantes que nos distinguem com sua
presença.
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o PAPEL DO LEGISLATIVO CONTEMPORÂNEO E A
EXPERIÊNCIA DA ASSEMBLÉIA DE MINAS

Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
no Curso Superior de Planejamento

Estratégico promovido pela Secretaria
de Estado da Segurança Pública/

em 27/7 7/96 *.

Ao completar 45 anos de existência, a Associação dos Diplomados
da Escola Superior de Guerra - ADESG -, cuja metodologia inspira este
curso, lança nove propostas para o País. Entre elas, a associação propõe
o aperfeiçoamento da representação política como o caminho para o
exercício pleno da cidadania.

Uma análise mais apressada nos levaria ao seguinte dilema:
autoritarismo ou representação?

Há quem defenda um sistema autoritário e centralizador. Argumen-
tam que a complexidade da vida contemporânea e a velocidade com
que os fatos acontecem exigem decisões muito rápidas. Alegam que ór-
gãos colegiados, a exemplo dos corpos legislativos, são excessivamente
lentos. Além disso, pelo fato de serem formados por cidadãos do povo,
não têm o grau de especialização suficiente para tratar de assuntos com-
plexos como economia, orçamento, políticas públicas, etc. ..

Sob essa ótica, o ideal seria um governo forte e centralizado, cer-
cado de tecnocratas, especialmente daquele tipo que fala fluentemente o
"economês".
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Há mesmo aqueles que arriscam um juízo de valor atribuindo to-
das as mazelas do País aos seus parlamentos.

O dilema é falso. A autêntica opção não é entre autoritarismo e
representação, mas entre um modelo ultrapassado desta última e uma
prática parlamentar renovada e condizente com as exigências de um
novo tempo.

Pessoalmente, nossa profissão de fé na democracia nos leva a de-
fender a representação popular como sendo o caminho para as melhores
decisões. O parlamento nasceu no calor da luta contra o poder absoluto
dos monarcas. Sua consolidação coincide com a exaltação das liberda-
des fundamentais do ser humano levada a cabo por pensadores do porte
de Locke e Rousseau. Se a maior tentação de quem detém o poder é
abusar dele, não existe melhor remédio que devolvê-lo ao povo, pela
mediação parlamentar, para que o próprio povo decida pelo melhor e
coloque o poder político a serviço do bem comum. Admitida essa tese,
gostaríamos de dirigir a cada um dos presentes uma dupla indagação: em
primeiro lugar, procuraríamos saber se se sentem bem representados nas
Casas Legislativas; e, em segundo lugar, pediríamos a cada um que pen-
sasse o que espera do Poder Legislativo, seja no âmbito municipal, fede-
ralou estadual.

A Assembléia de Minas fez estas perguntas ao povo. Em 1993, en-
comendamos ao Vox Populi um conjunto de quatro pesquisas. Fizemos
aos entrevistados a seguinte pergunta: Levando em consideração as fun-
ções que a Assembléia Legislativa tem, qual sua opinião sobre o trabalho
que ela vem realizando? 51 % deles nos avaliaram positivamente. A
enquete foi repetida no início de 1995. Obtivemos 57% de avaliações
positivas, um saldo de mais seis pontos percentuais. As avaliações nega-
tivas decresceram de 38% para 27%. Trata-se, sem dúvida, de um resul-
tado animador, que nos mostra que estamos no caminho certo.

Entretanto, algumas respostas nos preocuparam. Na consulta de
opinião feita em 1993, perguntamos o que se espera dos parlamentares.
Entre as respostas mais freqüentes que obtivemos, encontram-se: "arran-
jar internações em hospitais", "dar bolsas de estudos", "fazer doações
para entidades assistenciais", "doar dinheiro aos necessitados", "arranjar
emprego" e "financiar times de futebol ou associações esportivas".

Em 1995, 33% dos entrevistados disseram que o Deputado tem obri-
gação de arranjar emprego para quem colaborou para sua eleição e 29%
disseram que não tem obrigação, mas seria bom que o fizesse. 68% colo-
caram entre as obrigações dos parlamentares conseguir internação em
hospitais para pessoas necessitadas.
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Estamos falando a uma platéia seleta, e os resultados, aqui, certa-
mente, não seriam os mesmos.

Nossa experiência pessoal, entretanto, mostra-nos que, quando um
cidadão, independentemente da classe social a que pertence, procura
um Deputado, raramente o faz para tratar de assunto atinente diretamen-
te às verdadeiras tarefas do parlamentar.

Como se pode ver, campeia a desinformação a respeito das verda-
deiras funções do Legislativo. Espera-se dele mais ou menos do que ele
pode fazer; raramente o que ele deve fazer. O desconhecimento alimen-
ta a descrença, a indiferença e até mesmo o ódio.

Não queremos, com isso, dizer que as pessoas não possam dirigir
cobranças às Assembléias Estaduais e ao Congresso Nacional. Podem e
devem. E ficaríamos felizes no dia em que isso acontecesse de forma
normal e rotineira. Entretanto, é preciso saber o que exigir. A população
tem sido tímida em suas demandas com relação ao parlamento, podendo
pedir muito mais, e o Legislativo tem como obrigação responder à altura.
Acontece que a sociedade cobra as coisas erradas e, por isso, fica, na
maioria dos casos, insatisfeita com as respostas.

Torna-se necessário despertar no cidadão o interesse em conhecer
melhor a instituição parlamentar, para que possa estabelecer com ela
uma relação mais correta e positiva. É preciso que o cidadão saiba o
alcance e os limites do Legislativo. No caso específico das Assembléias
Estaduais, é oportuno dizer que atuam dentro de uma faixa de competên-
cia fixada pela Constituição da República, faixa que, se lhes permite um
considerável horizonte de ação, poderia, a nosso ver, ser ainda ampliada.

Por isso mesmo, queremos dar os parabéns à Secretaria de Estado
da Segurança Pública, ao Sr. Secretário e à ACADEPOL, que, ao promo-
ver o presente curso movidos pelos mais nobres motivos de capacitação
de pessoal para atuar nos cargos de direção e assessoria de alto nível de
nosso sistema de segurança pública, inseriram nele um capítulo sobre o
Poder que temos a honra de presidir.

Tal conhecimento não pode esgotar-se nas informações teóricas. A
sociedade tem que acompanhar de perto o que acontece nos parlamen-
tos; mais ainda, tem que se fazer participante da vida deles.

Pretendemos hoje trazer-lhes alguma contribuição para o estudo
do Poder Legislativo em geral, sua história, suas tarefas e os desafios que
deve enfrentar na atualidade. Queremos ainda mostrar-lhes como a As-
sembléia de Minas vem tentando, nos últimos tempos, responder a esses
desafios.
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Nosso tema insere-se no âmbito do estudo do poder nacional. Como
vocês já devem ter visto no decorrer do presente curso, o poder nacional
define-se hoje como o conjunto integrado dos homens e dos meios de
toda ordem que constituem a Nação, atuando na conformidade da vonta-
de nacional, para conquistar e manter os objetivos nacionais. Ele envolve
uma vontade - a vontade geral - voltada para a consecução desses obje-
tivos. É constituído, ainda, pela capacidade de realizá-los. Essa capaci-
dade concretiza-se em recursos humanos e meios de ordem material.

Embora o poder nacional seja uno, podemos, para fins didáticos e
analíticos, decompô-lo em suas diversas expressões. Podemos identificar
e distinguir quatro expressões do poder nacional: a política, a econômi-
ca, a psicossocial e a militar.

Sempre é importante lembrar que nenhuma delas deve predominar
sobre as outras. Observam-se apenas prevalências circunstanciais e
episódicas, ditadas pela conjuntura, em razão da necessidade de se atin-
gir determinado objetivo em certo campo e em prazo útil.

A expressão política do poder nacional é integrada por órgãos e
funções que se estruturam historicamente de acordo com a forma de go-
verno ou o sistema político. É no interior da análise dessas funções e de
seus órgãos que se situa nosso tema.

O parlamento, tal como o conhecemos hoje, nasceu nos primórdios
da modernidade. Ele se consolidou na luta do povo para limitar os pode-
res excessivos dos soberanos absolutistas, especialmente para impor li-
mites à sanha tributária dos reis. Seu surgimento foi, portanto, contempo-
râneo do aparecimento das democracias modernas, das quais passou a
constituir característica essencial. Com o passar do tempo, foram sendo
definidas, com maior nitidez, suas funções precípuas: legislar, ser a caixa
de ressonância dos anseios populares e exercer a fiscalização e o contro-
le dos atos do Executivo.

Uma avaliação da "performance" de um corpo parlamentar ne-
cessita de algumas considerações a respeito dessas funções. Em primeiro
lugar, é preciso enfatizar que o exercício delas no mundo contemporâ-
neo coloca novas exigências, que não estavam presentes nos primórdios
da história do parlamento. Neste século, estamos assistindo ao fenômeno
da aceleração da história. Transformações que levavam 100 anos para se
completar hoje se fazem em 10. Isso demanda instituições ágeis, prontas
a se adaptarem, a cada momento, a novas realidades.

Por outro lado, devemos considerar que as tarefas do Legislativo,
embora igualmente importantes, podem receber ênfase diversa, confor-
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me as circunstâncias. Assim, num período imediatamente posterior à pro-
mulgação de um texto constitucional, cresce a função legiferante, pela
urgência de se fazerem as leis complementares que irão dar aplicação
plena à nova Carta. Entretanto, ninguém, em perfeito juízo, pensará que a
eficiência de um corpo legislativo deva ser medida por sua capacidade
de fazer uma grande quantidade de normas. Se o cidadão já se perde, em
seu dia-a-dia, em meio a um verdadeiro cipoal legal, imaginem o que
aconteceria se tal conceito de eficiência fosse levado às últimas conse-
qüências.

Novas leis são necessárias. A própria evolução dos acontecimen-
tos, as inovações tecnológicas, preocupações até então desconhecidas,
colocam-nos diante dessa necessidade. As conseqüências dos avanços
da informática, da comunicação de dados, a descoberta de novas formas
de energia, a preocupação ecológica, as questões colocadas pelo desen-
volvimento científico, por exemplo, pedem a elaboração de leis. Mas a
produção legal deve ser medida muito mais por critérios qualitativos que
por critérios quantitativos.

Na conjuntura nacional presente, avulta uma outra função do
Legislativo. O País mobilizou-se no combate à inflação, em busca da es-
tabilidade econômica. Com isso, busca também recuperar o sentido dos
valores éticos, afetados pelas conseqüências de uma economia caótica,
que minou toda gama de referenciais. O filósofo Roberto Romano já ob-
servou que não existe moralidade pública ou privada que resista ao pro-
cesso inflacionário.

Como o déficit público é um dos principais alimentadores da infla-
ção, torna-se prioritário acabar com ele. Cresce então a função
controladora e fiscalizadora do Poder Legislativo, que tem, neste momento
histórico, o dever de acompanhar passo a passo a execução orçamentá-
ria, fiscalizando cada ação governamental e exigindo que cada centavo
gasto pelo Governo tenha o máximo de retorno em termos de benefícios
para a coletividade. Cabe ao parlamento cobrar não só a lisura das
prestações de contas mas também a eficácia na administração da coi-
sa pública.

Esse imperativo implica outro. O Legislativo tem que recuperar,
em ritmo acelerado, o poder de formular políticas públicas. Dele devem
surgir as diretrizes para a ação do Executivo. A migração de tal poder
para o Executivo, a partir da segunda metade dos anos 60, foi a grande
responsável pelo esvaziamento da representação parlamentar.
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o parlamento deve fazer com que tal formulação seja acompa-
nhada por um trabalho de fiscalização e controle da execução dessas
políticas. O Legislativo deve acompanhar cada ação de governo, cobrando
sempre transparência e eficácia.

O parlamento tem também que revigorar sua função de caixa de
ressonância dos anseios populares. O caminho é a busca da maior proxi-
midade possível com a sociedade, mediante o estabelecimento de uma
autêntica parceria com ela.

O Legislativo, qualquer que seja o âmbito em que se situe, não
pode fechar-se sobre si mesmo e ficar alheio à realidade experimentada
pela população em seu cotidiano.

Nas Câmaras Municipais, especialmente nos municípios menores,
a proximidade entre os Vereadores e os munícipes constitui-se em bom
antídoto contra o isolamento. Os maiores riscos verificam-se no Congres-
so e nas Assembléias Legislativas. Essas instituições têm que criar meca-
nismos que possibilitem um contato constante com o povo e com as rea-
lidades regionais. Esses mecanismos trarão resultados muito benéficos
para a democracia e para os corpos legislativos. Em primeiro lugar, terão
eles melhores condições de atuar solidamente, ancorados na situação
concreta vivida pela população. Em segundo lugar, terão bons motivos
para levar, às últimas conseqüências, a preocupação com a transparên-
cia das ações. Encontrarão ainda parâmetros de auto-regulação que os
tornarão mais enxutos, mais austeros, mais adequados aos tempos difí-
ceis que estamos vivendo.

Como caixa de ressonância dos anseios populares, cabe ainda ao
Poder mediar a interlocução entre o Governo e a sociedade, de tal forma
que se estabeleça um diálogo franco, direto e contínuo entre governantes
e governados.

Poderíamos, em síntese, dizer que se faz necessária uma releitura
das funções tradicionais do parlamento, à luz das novas exigências do
mundo contemporâneo, uma releitura capaz de atualizar as práticas par-
lamentares.

Há algum tempo, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais vem
caminhando nessa direção.

No que se refere a ser espaço para o debate de questões de inte-
resse da comunidade, criamos alguns mecanismos que vêm oferecendo
resultados interessantes. Dentro do programa Ciclo Nacional de Deba-
tes, por exemplo, são discutidos temas de grande abrangência, como a
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questão tributária, a reforma do Estado, o cooperativismo, em sessões
abertas ao público e com a presença de autoridades e especialistas.

Os seminários legislativos são eventos de grande porte sobre te-
mas da conjuntura, que trazem, para dentro da Assembléia, diversas cor-
rentes de opinião existentes em meio à sociedade, organizando grupos
de pressão e promovendo discussões que resultam em documentos de
subsídio à atividade parlamentar. A pauta, a escolha de conferencistas e
de debatedores, bem como da comissão encarregada de acompanhar o
desdobramento dos encontros, são feitas pelas entidades ligadas a cada
setor. Com essa técnica, já fizemos, entre outros, seminários sobre educa-
ção, políticas agrícola e agrária, saneamento, utilização dos recursos
hídricos, habitação e inspeção de produtos de origem animal. Merece
menção ainda um conjunto de cinco fóruns técnicos sobre cultura. Um even-
to sobre turismo, realizado em outubro de 1995, possibilitou ampla discussão
com vistas ao incremento dessa atividade, que é uma das bases de sustenta-
ção da economia dos países do Primeiro Mundo e que parece ser uma das
grandes vocações de Minas Gerais.

Recentemente, o Governo Federal atribuiu aos Estados maior com-
petência para atuar na questão agrária. Promovemos então, em parceria
com o Executivo Estadual, o Seminário Reforma Agrária em Minas Ge-
rais, com o objetivo de oferecer subsídios para o equacionamento da ques-
tão, que é urgente e requer respostas rápidas. O encontro congregou mais
de 500 participantes e contou com a presença de mais de uma centena
de entidades. Associações de trabalhadores, de proprietários rurais e ór-
gãos públicos garantiram uma representação homogênea e proporcional,
indispensável para legitimar as conclusões do evento. Por outro lado, cons-
tatamos, para nossa alegria, que participantes de outras unidades da Fe-
deração garantiram a representatividade de todas as regiões do País. O
saldo foram 259 propostas, das quais, 187 consensuais.

Atualmente, está em andamento um projeto de interiorização dos
seminários, de tal forma que seja facilitada a participação das comunida-
des do interior de Minas.

Ainda na linha do estabelecimento de uma parceria com a socie-
dade, temos realizado as audiências públicas regionais, que foram con-
cebidas para permitir a participação das populações locais das
macrorregiões do Estado no planejamento de Minas, nas atividades
legislativas e, especialmente, na elaboração da lei orçamentária. Duran-
te sua realização, a Assembléia se desloca para cidades-pólo do territó-
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rio mineiro a fim de ouvir a comunidade e sentir, bem de perto, seus anseios
e suas carências. Esses eventos são um poderoso instrumento de
mobilização popular e ensejam a participação direta dos cidadãos na
determinação das prioridades que constarão no orçamento estadual. Em
1995, em 12 encontros, o povo escolheu, pelo caminho democrático do voto,
as propostas prioritárias regionais. Obtivemos a adesão de 78% dos municí-
pios mineiros ao processo, que foi efetivado em parceria com os Poderes
Executivo e Judiciário. As audiências do ano passado tiveram uma influência
considerável na elaboração da lei orçamentária para 1996 e orientaram a
apresentação de emendas a ela. Um entendimento suprapartidário possibili-
tou que as emendas procurassem beneficiar as regiões que haviam sido
menos contempladas na proposta orçamentária original.

A aprovação popular às audiências públicas regionais, verificada
na pesquisa do Vox Populi que já mencionamos, atingiu 82%, o que por si
só já significa a consagração do projeto.

O trabalho diuturno das comissões permanentes, que apreciam pro-
jetos e ouvem autoridades e lideranças da sociedade civil, é
complementado pelo das comissões especiais, que, entre outras coisas,
procedem a estudo sobre matéria determinada.

Tais iniciativas não só fortalecem o papel da Casa, enquanto espaço
para debate e canal para a veiculação das demandas da sociedade, como
exercem uma influência decisiva sobre a própria produção de normas legais.

Aludimos, há pouco, ao fato de que não é a quantidade mas sim a
qualidade da produção legislativa que deve servir de critério para a ava-
liação de um corpo parlamentar. E lei boa é lei com a participação efeti-
va do povo, por meio de mecanismos diversos, como os que vêm sendo
implementados pela Assembléia de Minas.

O Seminário Legislativo Minas Terra congregou representantes de
22 entidades, incluindo produtores, trabalhadores e técnicos de institui-
ções governamentais, que discutiram com os Deputados as questões
atinentes à área. Ao final do evento, tínhamos um documento com 175
propostas, que tiveram como conseqüência, entre outros resultados, a Lei
nº 11.405. Foi a primeira norma jurídica produzida a partir de um evento
dessa natureza no Estado. Entre outras coisas, ela criou o Conselho Esta-
dual de Política Agrícola e o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural.

As Leis nºs 11.719 e 11.720, sobre saneamento básico, 11.484 e
11.726, sobre política cultural, e 11.504, sobre recursos hídricos, surgiram
de forma semelhante.
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Ultimamente, tem crescido a preocupação de juristas e cientistas
sociais com os instrumentos de democracia direta contidos na Constitui-
ção e ainda pouco usados entre nós. Segundo eles, institutos como o refe-
rendo e o plebiscito aperfeiçoam a prática da democracia e dão maior
legitimidade às decisões de governo.

Há algum tempo, a socióloga Maria Victória de Mesquita Benevides
falou em cidadania ativa e lamentou o fato de que, no Brasil, o eleitor só
é cidadão de quatro em quatro anos, na hora do voto.

O constitucionalista Paulo Bonavides, em artigo veiculado pela im-
prensa, cobrou a regulamentação dos dispositivos constitucionais a res-
peito do plebiscito e do referendo, para valorizar a soberania popular.

Pois nós ousamos afirmar que a Assembléia de Minas deu um passo
à frente. Nós não consultamos o povo a respeito de projetos prontos ou de
alternativas já delimitadas. Por meio de seminários, fóruns e audiências
públicas, estamos trazendo a sociedade para participar da elaboração da
lei desde o seu primeiro esboço. Assim, o projeto não é fruto da atividade
do legislador solitário, mas surge de uma ampla discussão, na qual cada
segmento social com interesse na matéria tem um vasto horizonte para o
exercício da cidadania.

Nossa preocupação não se limita ao presente. O Projeto Cidadão
Mirim, instituído pela Assembléia, tem como objetivo educar a criança
para o exercício da cidadania e criar nela o hábito de participar das deci-
sões que afetam os interesses gerais da sociedade. A iniciativa inclui uma
coleção de cinco Iivros, escritos por consagrados autores da literatura
infantil mineira. Neles são mostradas situações que despertam, no estu-
dante de primeiro grau, o desejo de conhecer as instituições políticas e
de participar do processo decisório. A tiragem inicial destina-se aos esco-
lares que visitam a sede do Legislativo mineiro, seguindo um programa
que estamos desenvolvendo há algum tempo. Além disso, a Casa está
aberta a parcerias que possibilitem novas tiragens. Assim poderemos fa-
zer com que a mensagem e o espírito do projeto chegue ao universo
inteiro das crianças de nosso Estado.

Em Minas Gerais, caminhamos a passo rápido para fazer do eleitor
cidadão de primeira classe, cidadão em tempo integral.

É verdade que a função legislativa das Assembléias sofre, atual-
mente, algumas limitações importantes. O rol das matérias cuja compe-
tência para legislar é privativa da União deixa estreita margem de ação
aos parlamentos estaduais. Temas como desapropriação, recursos hídricos,
di retrizes educacionais, transporte e trânsito não podem ser tratados da
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mesma forma na Amazônia, no Nordeste e nos Estados do Centro-Sul.
A questão da obrigatoriedade do uso do cinto de segurança nas áreas
urbanas testemunha bem isso. As peculiaridades regionais têm que ser
respeitadas.

Daí concluímos pela necessidade de modificações na Constitui-
ção Federal, especialmente no que se refere aos arts. 23 e 24, para que
seja ampl iada a competência legislativa dos Estados.

Em maio último, foi criada a União Nacional dos Legislativos Esta-
duais - U NALE -, que temos a honra de presidir. A entidade nasceu a
partir do Colégio de Presidentes das Assembléias Legislativas, instituído
em 1995, e pretende funcionar nos moldes da NCSL, entidade que con-
grega os Legislativos estaduais dos Estados Unidos.

A UNALE tem como uma das metas prioritárias contribuir de forma
direta e substantiva para a reforma política e institucional de que o País
precisa. Entre nossos projetos, está a implantação de um sistema de acom-
panhamento do orçamento federal. Ele será desenvolvido por meio de
um convênio entre a UNALE e a Assembléia de Minas, visto que, no
Estado, já dispomos de metodologia adequada e estamos desenvolvendo
um trabalho voltado para o acompanhamento do orçamento estadual.

Em 1997, Belo Horizonte sediará a I Conferência Anual dos
Legislativos Estaduais, cujo temário privilegiará o aperfeiçoamento e a
modernização das instituições legislativas e a maior presença delas junto
ao Governo Federal. Garantir sua participação na discussão dos grandes
temas nacionais será também uma das preocupações da Conferência.

No exercício da função controladora e fiscalizadora, tem sido no-
tável, na Assembléia de Minas, a atuação das Comissões Parlamentares
de Inquérito - CPls - e das comissões especiais. As CPls são previstas na
Constituição e têm poderes de investigação próprios da autoridade judi-
ciária, além de outros previstos no Regimento Interno da Assembléia. As
conclusões dessas comissões, quando apuradas irregularidades eviden-
tes, são encaminhadas ao Ministério Público, a fim de que proceda à de-
núncia, e ao Tribunal de Contas, para exame.

Tem também crescido muito a atuação da Casa no processo de
formulação e no acompanhamento da execução do Plano Mineiro de De-
senvolvimento Integrado, do Plano Plurianual de Ação Governamental,
da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do próprio orçamento do Estado.

Estamos instrumentalizando o Poder para montar um sistema de
avaliação constante da execução das políticas públicas, especialmente
em termos de resultados e da equação custo-benefício. Trata-se de uma
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frente absolutamente nova, e estamos certos de que teremos que criar
caminhos onde eles ainda não existem. Estamos certos de que é sobretu-
do nessa direção que aponta o futuro da instituição.

Em maio último, promovemos o Fórum Técnico Orçamento e Polí-
ticas Públicas, em parceria com o Executivo, representado pela Secreta-
ria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.

A mídia tem dado destaque ao escândalo das obras inacabadas,
dos equipamentos caros que apodrecem em galpões por este Brasil afora.
Igualmente escandalosos são os programas abandonados pela metade,
sem que se saiba o porquê.

Esses fatos apontam para a necessidade de profunda mudança na
cultura da administração pública nacional. Por um lado, é importante res-
gatar o papel do planejamento. É fundamental a elaboração de planos de
médio prazo, de forma que as ações não sofram solução de continuidade
a cada renovação dos quadros dirigentes.

Por outro lado, é fundamental criar o hábito da avaliação das polí-
ticas públicas. É preciso avaliar para reforçar o compromisso com os re-
sultados. Entretanto, o Brasil não tem uma tradição nesse campo. A falta
de precedentes leva à falta de modelos. São poucas hoje as experiências
de avaliação, e nenhuma delas amadureceu ainda a ponto de mostrar
resu Itados consistentes.

Por isso mesmo, o fórum que promovemos, como iniciativa até cer-
to ponto pioneira, possibilitou uma fecunda troca de experiências e de
idéias. Foi um começo, e sem dúvida, um começo promissor.

Nas pesquisas que mencionamos, os resultados da avaliação do
parlamento mineiro melhoram sensivelmente quando a amostra é com-
posta por pessoas que tiveram um contato mais direto com a Casa. É o
que acontece, por exemplo, com os representantes das entidades da so-
ciedade civil que trabalharam conosco durante a realização dos seminá-
rios legislativos.

A maioria dos que tiveram a oportunidade de conhecer a Assem-
bléia de perto a avaliam de forma muito mais otimista.

Esse fato vem reforçar nossa tese de que muito da descrença em
relação ao Legislativo se deve ao desconhecimento e, em conseqüência,
às expectativas errôneas com respeito a ele.

Por isso, ao finalizar, gostaríamos de convidar os caros amigos que
nos honram com sua atenção para que visitem a Assembléia Legislativa,
procurem participar de nossas promoções, acompanhem os trabalhos dos
Deputados, exerçam, enfim, a cidadania ativa. Só assim vocês poderão
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ter uma visão exata do que é o Poder e trabalhar para modificar a imagem
distorcida que se faz dele.

Da maior interação entre representantes e representados é que nas-
cerá uma prática parlamentar renovada, capaz de garantir a solidez da
democracia contra todas as tentações autoritárias que costumam ser co-
muns em um mundo em rápido processo de mudanças.

* Conferências com o mesmo tema foram proferidas no Ciclo de Estudos de
Política e Estratégia promovido pela Associação dos Diplomados de Escola
Superior de Guerra, em Juiz de Fora, em 24/70/95, e no seminário para Prefeitos
e Vice-Prefeitos realizado em Curvelo, em 22/11/96.

282

Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/ na
abertura do Seminário Regional

O Novo PROCON-MG/
em 25/11/96.

É uma grande satisfação abrir os trabalhos do Seminário Regional
O Novo PROCON-MG, realização do Ministério da Justiça e da Procura-
doria-Gerai de Justiça de Minas Gerais, com apoio desta Assembléia.

O Poder Legislativo tem especial interesse neste evento, cujo
temário se identifica com nossas preocupações. Afinal, a Casa do povo
sempre estimulou ações objetivando o estabelecimento de proteção efe-
tiva ao consumidor.

Nós mesmos, na condição de parlamentar constituinte, fomos autor de
emenda que resultou no art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias da Carta mineira. Por esse dispositivo, as atividades do Programa Es-
tadual de Proteção ao Consumidor foram transferidas à Procuradoria-Geral
de Justiça. Nossa iniciativa teve por objeto articular os mecanismos de defe-
sa, colocando-os sob a orientação do órgão ao qual cumpre, como função
precípua, zelar pelos direitos dos cidadãos. Hoje, quando o PROCON-MG,
sob a tutela do Ministério Público, desenvolve trabalho irrepreensível no que
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se refere aos agentes e aos atos de consumo em nosso Estado, vemos corro-
borado o acerto de nossa proposta.

Esta observação, nós a fazemos para recordar que a Assembléia -
e cada um dos Deputados que a integram - está sempre atenta também
quando se trata de disciplinar e resguardar as prerrogativas do consumi-
dor. E nosso esforço tem-se material izado tanto em ações legislativas de
caráter preventivo, na proteção dos direitos futuros, como naquelas de
conotação saneadora, visando dar instrumentos legais à reparação dos
danos tão logo ocorram.

Dentro dessa linha, nossa Comissão de Defesa do Consumidor, pre-
sidida pelo ilustre colega Deputado Marcos Helênio, revelou-se extraor-
dinariamente dinâmica. Nela tiveram origem empreendimentos de ine-
gável oportunidade, tais como um ciclo nacional de debates sobre o tema
do presente seminário, promovido em 1991; o patrocínio, naquele mesmo
ano, de cartilha ilustrada pelo cartunista mineiro Ziraldo, destinada à ori-
entação do público; e reunião especial, acontecida em 1993, para come-
morar os dois anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor.
Atualmente, tramita na Casa proposta da referida Comissão, no sentido
de se criar órgão de amparo ao consumidor dentro da própria Assem-
bléia. Será mais uma agência de prestação de serviços ao cidadão, que
faremos funcionar em sintonia com o PROCON-MG, a exemplo do que já
ocorre em outras unidades da Federação, como no Estado do Rio de Ja-
neiro.

Muito se fala, hoje em dia, da excessiva intervenção estatal nos
destinos das comunidades. Entretanto, a função social do Estado não é
passível de discussão, eis que é ele tutor e curador do bem-estar coletivo.

O fenômeno da multiplicação das relações de consumo na socie-
dade moderna fez com que novos direitos e novos deveres surgissem e
evolvessem a cada dia.

As instituições e os sujeitos inseridos nesse processo formam um
ciclo cujo bom funcionamento tem conseqüências imediatas no desen-
volvimento nacional e na consecução dos ideais de justiça que todos
queremos ver realizados. Fazendo prevalecer os direitos dos indivíduos e
das coletividades enquanto consomem, estamos compelindo os prestadores
- e aí incluímos a indústria, o comércio e as entidades governamentais -
a procurarem maior eficiência, a responderem de modo mais satisfatório
às demandas de cada um. O aprimoramento qualitativo das respostas e
seu crescimento quantitativo terão efeitos imediatos, robustecendo a eco-
nomia e abrindo as portas a uma sociedade mais justa.
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Não se pode, portanto, prescindir, nos dias que correm, do concur-
so das unidades do PROCON-MG na manutenção da paz social e na
tarefa de construção econômica. O PROCON-MG, por cuja coordenadoria
responde hoje, com zelo e competência, o Dr. Antônio Joaquim Fernandes
Neto, soube avaliar as dimensões dessa exigência. Destarte, o consumi-
dor mineiro tem nele um ponto de apoio, a que pode recorrer sempre que
se sentir lesado em seus legítimos interesses. Não é acidental, aliás, que
a pauta deste encontro enfatize o conceito do órgão como instrumento de
cidadania e inclua, na discussão, temas como a pesquisa de preços, a
educação e a conscientização para o consumo, a preocupação ambiental,
a excelência no serviço público e o atendimento nas empresas. Sem es-
pecificar nomes, lembramos que os nossos expositores, a quem agrade-
cemos pela colaboração, são todos eles autoridades respeitadas no as-
sunto. Isso nos permite prever o sucesso desses dias de debates, de troca
de idéias e experiências.

Cumprimentamos o Ministério da Justiça e a Procuradoria-Geral de
Justiça de Minas Gerais pela realização deste encontro. Num tempo em
que a democracia busca múltiplos caminhos para realizar-se concreta-
mente no interior das relações sociais, tal seminário é mais que oportuno.
Estendemos nossos cumprimentos ao DNC, ao INMETRO e à SUNAB,
que, juntos conosco, o estão apoiando. Uma palavra especial merece o
PROCON-MG, que, há 15 anos, é instrumento valioso de consciência e
cidadania.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na solenidade de entrega das

medalhas do Mérito Legislativo,
em 28/7 7/96.

o momento que se segue a um processo eleitoral, como o que se
encerrou no último dia 15, é sempre propício a reflexões sobre o sistema
político. Tomemos, como ponto de partida, uma assertiva que diz respeito
ao ato soberano do povo de escolher seus representantes por meio das
urnas. Costuma-se dizer, entre analistas e cientistas políticos que "o elei-
tor só é cidadão na hora do voto".

Cabe-nos meditar sobre até que ponto se encerra aí uma inquietan-
te verdade. Até que ponto nosso modelo de democracia ainda não passa
de uma carta de intenção que não se concretiza nas relações da socieda-
de com seus representantes, nas diversas esferas de Poder.

Se, no campo formal, a democracia representativa atende aos pres-
supostos de legislar, governar e fazer cumprir as leis de acordo com a
vontade do povo, já que é este quem escolhe, direta ou indiretamente, os
executores das funções públicas, no campo prático, os resultados não são
plenamente satisfatórios.

Pesquisas, opiniões recolhidas pelos veículos de comunicação e
manifestações coletivas convergem para sinalizar que a população não
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se sente inteiramente integrada ao processo de tomada de decisões, ven-
do, com certa distância e, às vezes, até com certa desconfiança, a atua-
ção dos Poderes constituídos.

Esse descompasso, naturalmente, é motivo de grande preocupa-
ção para quem se dedica à causa pública. E não é por outra razão que
esta Casa, nos últimos anos, vem dedicando atenção especial a suas rela-
ções com a sociedade, no sentido de tentar apreender de forma mais
concreta as demandas populares e contribuir para que sejam atendidas.

Entre as iniciativas tomadas com esse objetivo, a Assembléia
Legislativa, em primeiro lugar, tratou de estruturar-se internamente. Den-
tro de sua nova filosofia de gestão administrativa, investiu nos seguintes
programas:

- reorganização de sua Secretaria, com apoio de consultorias ex-
ternas, visando adequar os serviços e o papel institucional da Casa à raci-
onalização dos recursos públicos e às exigências da população;

- desenvolvimento de uma política de recursos humanos voltada
para a qualificação permanente do quadro de funcionários, por meio de
cursos de formação e de atualização oferecidos pela Escola do Legislativo;

- implantação de um amplo e moderno sistema de informática, ca-
paz de responder, com agilidade, à demanda de serviços interna e externa.

Paralelamente a essa reforma estrutural, a Assembléia passou a
criar canais de comunicação com a sociedade civil, ancorada no princí-
pio de que a parceria é o melhor caminho para se concretizarem projetos
que visem ao bem comum.

Assim, através do programa Assembléia on Line e da participação
na Internet, coloca à disposição de qualquer instituição pública ou priva-
da e mesmo de qualquer cidadão, informações referentes a suas funções,
sua composição e seu dia-a-dia, mostrando, por exemplo, o funciona-
mento da Casa, o perfil dos parlamentares, a agenda de trabalhos, os
projetos em tramitação.

Os ciclos de debates, fóruns técnicos e seminários trazem, para
dentro da Assembléia, a discussão de temas relevantes para a sociedade,
com a participação ativa de representantes de órgãos públicos e de enti-
dades civis, resultando em subsídios valiosos para a ação legislativa.

O compromisso com as recomendações e com os documentos tira-
dos desses encontros pode ser constatado no trabalho das comissões per-
manentes, principalmente na elaboração de projetos baseados nos rela-
tórios finais.
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Dessa forma, já resultaram desses eventos e da posterior sistemati-
zação e aperfeiçoamento das propostas neles apresentadas nada menos
que sete leis estaduais, que vieram estabelecer diretrizes e metas para os
setores de agricultura, saneamento básico, cultura, recursos hídricos e
inspeção de produtos de origem animal.

Atenta aos temas que se fazem mais presentes na conjuntura do
Estado e do País, a Assembléia já promoveu, neste ano, ciclos de debates,
fóruns e seminários sobre reforma administrativa, legislação eleitoral, or-
çamento e pol íticas públ icas, "agribusiness", reforma agrária, recu rsos
hídricos, organização e funcionamento dos novos municípios e sistema
federal de ensino superior.

Por meio das audiências públicas regionais, o parlamento vai até
as comunidades, em todas as áreas do Estado, ouvir, de viva voz, o que
elas reivindicam para promover o seu desenvolvimento.

Tais encontros geram propostas concretas para ações legislativas e
projetos governamentais. Proposições indicadas pelos participantes como
prioritárias recebem tratamento especial dos poderes públicos, sendo en-
caminhadas para incorporação ao orçamento estadual.

As reuniões regionais se revestem de outra característica marcante:
estimulam o exercício da cidadania, através do levantamento, da discus-
são e da votação das questões de interesse da comunidade, com a
mobilização dos cidadãos, de órgãos públicos e de entidades, como sin-
dicatos, associações e partidos políticos.

O aprimoramento do Poder Legislativo, visando ao pleno cumpri-
mento de suas funções, passa também por ações de intercâmbio
institucional, voltadas para o estabelecimento de parâmetros de atuação
ajustados à conjuntura brasileira.

Atrofiados durante longos anos em relação a suas atribuições, os
parlamentos vêm recuperando parte substancial de suas prerrogativas, a
partir da Constituição Federal de 1988 e de seus desdobramentos nas
Cartas Estaduais, mas ainda se ressentem das limitações que lhes são
impostas.

Buscando resgatar mais solidamente seu espaço e definir, de ma-
neira mais clara, seu papel político no âmbito nacional, a Assembléia de
Minas vem participando, nos últimos dois anos, de um processo de articu-
lação dos Legislativos Estaduais, os quais, em seu conjunto, se vêem afe-
tados pelos mesmos entraves.

Esse movimento começou a ganhar forma em março do ano passa-
do, com a criação do Colégio de Presidentes de Legislativos Estaduais,
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evoluindo, em maio deste ano, para a instituição da União Nacional dos
Legislativos Estaduais - U NALE -, a qual temos a honra de presidir. A
entidade adquiriu ampla representatividade ao congregar as 27 As-
sembléias Legislativas e os 1.054 Deputados Estaduais que as com-
põem.

Ressalta-se, entre seus objetivos, o fortalecimento dos parlamen-
tos, tanto no aspecto da modernização administrativa e funcional quanto
no da sua autonomia, em relação aos demais Poderes, com vistas a uma
participação mais ativa na discussão dos grandes problemas nacionais.

Nessa perspectiva, temas como o fortalecimento do federalismo, a
fiscalização das ações governamentais e a maior presença dos parla-
mentos na reforma política e institucional do País estarão em debate na I
Conferência Anual dos Legislativos Estaduais, a ser realizada na Capital
mineira, no próximo ano.

Meus senhores, minhas senhoras, ao enfatizarmos, nesta soleni-
dade, o papel do Poder Legislativo e a necessidade de ele ocupar seu
verdadeiro espaço no âmbito dos Poderes do Estado e das relações
com a sociedade, queremos reafirmar nossa crença no modelo demo-
crático, inspirador das transformações que se processam neste Estado
e neste País.

A outorga da comenda insere-se nos propósitos desta Casa de es-
treitar seus vínculos com cidadãos que, em seus diferentes campos de
atuação, revelam-se imbuídos dos mesmos valores democráticos.

Personagens ilustres da vida nacional, membros dos três Poderes
em nosso Estado, autoridades municipais, representantes de instituições
civis, profissionais respeitados em suas áreas de trabalho, servidores de-
dicados e competentes desta instituição, os agraciados são parceiros im-
portantes da Assembléia em seu projeto de aprimorar-se como órgão de
representação popu lar.

A todos vocês manifestamos nossa homenagem e nosso reconheci-
mento. Ao Deputado Luiz Eduardo Magalhães, Presidente da Câmara dos
Deputados, que tanto se tem destacado na condução de questões funda-
mentais para a vida do País, um agradecimento especial, pela honra que
nos dá com sua presença.

Temos a certeza de que, todos juntos, encontraremos os melhores
caminhos para a construção da sociedade com que sonhamos.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na solenidade em homenagem

à Companhia de Distritos Industriais
de Minas Gerais - CDI-MG,

em 28/71/96.

A estabilização da moeda, o programa de privatizações e a abertu-
ra do mercado ao capital externo constituem ações preponderantes do
Governo brasileiro para inserir o País no contexto da globalização e ga-
rantir as condições para um crescimento econômico duradouro.

Como resultado dessa política de adequação à conjuntura interna-
cional, o Brasil vive a expectativa de estabelecer novas parcerias e de
receber, nos próximos anos, um volume substancial de investimentos.

Ajustado às transformações que se operam no âmbito nacional e aten-
to às demandas da economia integrada, Minas Gerais apresenta-se como
forte candidato a beneficiar-se dos investimentos que estão a caminho.

Segunda economia do País, o Estado vem conseguindo, de forma
consistente, índices de crescimento superiores aos da média nacional.
Boletim recente da Fundação João Pinheiro aponta uma projeção
auspiciosa para o PIB mineiro no exercício de 1996.

No mapa do desenvolvimento brasileiro, Minas detém uma série
de vantagens comparativas com referência à atração de empreendimen-
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tos. Entre elas, podemos citar: abundância de matérias-primas, localiza-
ção estratégica, mão-de-obra qualificada e um sólido sistema de forma-
ção de recursos humanos.

A esses fatores, acrescente-se um forte diferencial favorável ao Es-
tado: a estrutura institucional criada e desenvolvida especificamente para
a captação de projetos industriais.

Trata-se do tripé INDI-MG, BDMG e CDI-MG, montado para im-
pulsionar a economia mineira na década de 70. Base desse arcabouço, a
Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais incumbiu-se da mis-
são de fomentar o desenvolvimento, preparando e comercializando áre-
as para a instalação de empresas.

Daquela época aos dias atuais, a CDI-MG vem exercendo um pa-
pei fundamental para o Estado. Para se ter uma idéia de sua tarefa, pode-
mos lembrar que a Companhia viabilizou, em 25 anos de existência, a
criação de 46 distritos industriais no território mineiro, ocupando uma área
superior a 51 milhões de metros quadrados.

Nesse espaço, dotado de toda a infra-estrutura necessária, foram
instaladas mais de 1.400 indústrias, correspondendo a investimentos de
aproximadamente 6 milhões de dólares.

Tais investimentos proporcionaram, ainda, a criação de 150 mil
empregos diretos. Considerando-se que cada um deles gera, em média,
quatro empregos indiretos, pode-se afirmar que a CDI-MG já contribuiu
para a abertura de quase 800 mil postos de trabalho no Estado.

Entre os grandes projetos implantados em Minas com a participa-
ção da Companhia, destacam-se os da Fiat Automóveis, em Betim; da Ou
Pont, em Uberaba; da AÇOMINAS, em Ouro Branco; da CENIBRA, em
Belo Oriente; da HELlBRÁS, em Itajubá; e, recentemente, da Mercedes-
Benz, em Juiz de Fora.

A propósito, diante da forte concorrência de outras unidades da
Federação, dificilmente a montadora alemã se instalaria naquele municí-
pio da Zona da Mata se ali não encontrasse um distrito industrial muito
bem estruturado, às margens das linhas da Rede Ferroviária Federal e da
BR-040, contando ainda com o fornecimento de gás canalizado.

Condições favoráveis, como as de Juiz de Fora, são analisadas
criteriosamente pela CDI-MG na escolha das áreas a serem transforma-
das em distritos industriais. Além dos aspectos relacionados com a produ-
ção e o transporte, ela cuida da manutenção e da preservação desses
espaços, em parceria com as Prefeituras Municipais.
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Peça indispensável à consolidação do modelo mineiro de cresci-
mento econômico, a CDI-MG acabou-se transformando em referência
nacional com relação à infra-estrutura para implantação de projetos em-
presariais.

Nesta solenidade comemorativa dos 25 anos de fundação da Com-
panhia de Distritos Industriais de Minas Gerais, a Assembléia Legislativa
rende-lhe justa e oportuna homenagem.

Atraindo investimentos, contribuindo para a geração de empregos
e para o aumento da arrecadação de impostos, a CDI-MG tornou-se um
instrumento imprescindível ao desenvolvimento mineiro.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
na solenidade de lançamento do Centro

de Memória Política de Minas/
em 11/12/96.

Quando os cidadãos atenienses se reuniam em praça pública para
discutir questões de interesse coletivo e, soberanamente, tomar decisões
a respeito delas, estavam exercitando um modelo de democracia que,
até hoje, permanece como referência.

Os gregos ensinavam que a atividade política, vista como experi-
ência que se reflete na vida pessoal, harmonizando esta com a vida em
comunidade, guarda estreita relação com a ética. Traz para o comporta-
mento individual o que se estabelece como correto no plano coletivo.
Exerce, dessa maneira, a função pedagógica de transformar os homens
em cidadãos.

Tais conceitos, formulados a partir de relações sociais que come-
çaram a estabelecer-se 500 anos antes de Cristo, continuam presentes
como uma espécie de pano de fundo da teoria política, principalmente
quando se fala em regime de governo.

Da participação política direta na Grécia Antiga à democracia re-
presentativa, predominante nos dias atuais, os homens e as nações vêm
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experimentando múltiplas formas de se governarem. A sucessão de acer-
tos e erros resultou em progresso na formulação de direitos e deveres, na
determinação de atribuições e responsabilidades entre governantes e
governados, enfim, nas variadas formas de expressão do fazer político.
Sabemos, contudo, que ainda há muito a construir, a aperfeiçoar.

Palco, por excelência, de conflitos de interesses, refletindo as rea-
lidades diversas dos segmentos populacionais e as correntes ideológicas
que se formaram no decorrer dos tempos, a política se estabelecerá, sem-
pre, como um processo em transformação, resultante da dinâmica social.
E, por seu caráter evolutivo, estará sempre em busca de referências do
passado que ajudem a entender o presente. Sua matéria-prima funda-
mentai são os fatos e as atitudes que, num determinado contexto, tenham
induzido mudanças em uma sociedade. Em outras palavras: não se faz
política sem se recorrer à história.

É com base nesse entendimento que a Assembléia Legislativa está
lançando, hoje, o Centro de Memória Política de Minas, destinado a res-
gatar e preservar acontecimentos e registros históricos que tenham rele-
vância no contexto da política estadual e das atividades desta Casa.

No acervo que irá compor o Centro de Memória, poderão ser en-
contrados tanto manuscritos do período provincial e da velha República
quanto matérias que estejam tramitando, atualmente, no Legislativo; tan-
to livros e periódicos quanto textos legais e pronunciamentos; tanto atas
de sessões ordinárias e extraordinárias quanto documentos resultantes de
fóruns, ciclos de debates, seminários e audiências públicas; tanto fotogra-
fias e fitas de vídeo quanto diplomas, troféus, bandeiras, medalhas e em-
blemas. Todo esse arquivo estará aberto, para visitação e consulta, a pes-
soas ou instituições que se interessem pela história política de Minas, es-
pecialmente as que se dedicam à atividade acadêmica, à pesquisa e à
reconstituição dos fatos. No trabalho atento e minucioso junto a fontes
primárias de informação, como as que estarão disponíveis no acervo, é
que, muitas vezes, colhem-se elementos para elucidar determinados epi-
sódios e compreender cenários políticos.

Gostaríamos de destacar, como parte integrante do Centro de Me-
mória, a coleção "Memória Política de Minas", constituída de depoimen-
tos de personalidades que viveram, de modo especial, como protagonis-
tas, a história contemporânea do Estado. O relato vivo dos acontecimen-
tos, feito por notáveis lideranças políticas, proporciona releituras históri-
cas singulares e novos ângulos de interpretação, tornando-se um valioso
complemento aos registros oficiais e não oficiais sobre certos períodos.
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A Assembléia Legislativa se orgulha de tornar públicos, nesta sole-
nidade, os dois primeiros volumes da coleção. Eles resgatam um rico pe-
ríodo de nossa história, pela voz de dois representantes das agremiações
que polarizaram a vida política do País até 1964: os ex-Deputados Pio
Canedo, do PSD; e Fabrício Soares, da U DN. Ao Dr. Pio Canedo e ao Dr.
Fabrício Soares, profundos conhecedores da cena política mineira, o nos-
so muito obrigado pelo desprendimento em percorrer conosco os cami-
nhos da memória. Solícitos a nosso convite, eles nos dão a honra de sua
presença e estarão, daqui a pouco, autografando seus livros.

Dois novos volumes da coleção já estão sendo trabalhados, tra-
zendo os depoimentos, dados a nossos historiadores, de outros grandes
nomes da política mineira: Oscar Corrêa e Armando Ziller.

A propósito da menção a pessoas ilustres, lembramos que a As-
sembléia lançou, no ano passado, o "Dicionário Biográfico de Minas
Gerais", referente ao período republicano, apresentando um perfil de
mais de duas mil personalidades do mundo político, econômico e cul-
tural do Estado - obra que, naturalmente, também terá seu lugar no
Centro de Memória.

Estamos ainda lançando hoje dois volumes documentais de grande
significação para esta Casa: "Mesas da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais de 1947 a 1995" e "Deputados à Assembléia Legislativa de Minas
Gerais de 1947 a 1996".

Desnecessário seria discorrer sobre o papel das Mesas na condu-
ção dos trabalhos do Legislativo, exercendo as funções de administra-
ção, mediação de divergências e muitas outras, indispensáveis ao pleno
funcionamento deste Poder. Da mesma forma, não é preciso ressaltar as
múltiplas atribuições e a importância dos Deputados como representan-
tes da vontade do povo.

Para coroar esta solenidade, a Assembléia Legislativa faz uma opor-
tuna homenagem a seus ex-Deputados, conferindo-lhes um diploma de
mérito. Ao lançarmos o Centro de Memória, não poderíamos deixar de
ressaltar a inestimável contribuição desses parlamentares para o fortale-
cimento do Legislativo e o engrandecimento do nosso Estado. Por tudo o
que fizeram em benefício de Minas, seja lutando pelo desenvolvimento
de todas as suas regiões, seja atendendo a demandas diferenciadas dos
vários segmentos sociais, seja ainda defendendo os interesses de nossa
terra, quando ameaçados no contexto da Federação, podemos assegurar
que eles já fazem parte de nossa história, da memória que estamos aju-
dando a preservar.
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Se o parlamento mineiro é visto, hoje, como modelo por institui-
ções congêneres de várias partes do País, muito desse prestígio se deve à
atuação dos que nos antecederam. Membros privilegiados da atual
legislatura, temos a consciência de estar colhendo os frutos de seu traba-
lho e dedicação. Aos que já não se encontram em nosso meio, a nossa
reverência e gratidão. Seu exemplo estará sempre a orientar-nos na mis-
são de servir à gente de Minas.

A criação do Centro de Memória nos remete a episódios que, bro-
tados em solo mineiro, deixaram as marcas da coragem e da vocação
libertária no território nacional.

Lembra-nos, também, que foi aqui que surgiu a primeira estrutura
de representação popular do Brasil - para ser mais preciso, do continente
americano. Consubstanciava-se nas Juntas da Capitania de Minas Ge-
rais, instaladas no longínquo ano de 1710. Elas foram o embrião das insti-
tuições que, acompanhando a evolução do País, deram origem à forma
atual do Poder Legislativo. Daquele tempo aos dias de hoje, entre avan-
ços e retrocessos, mas com obstinada crença no futuro, os mineiros vêm,
passo a passo, edificando a sua história. E, como na pólis ateniense, no
exemplo deixado pelos gregos, alimentam, no exercício da cidadania, o
eterno projeto de realização do bem comum.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús/
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais/
na solenidade em homenagem

à Justiça Eleitoral/
em 76/72/96.

Estão na memória de todo cidadão brasileiro aquelas imagens, do-
cumentadas pela televisão e pelos jornais até as eleições de 1994, de
pilhas de urnas vigiadas por soldados da Polícia Militar ou sendo transpor-
tadas sob forte esquema de segurança.

Nas juntas eleitorais, juízes, escrutinadores, repórteres, fiscais de
partidos e candidatos se espremiam disputando informações e acesso às
mesas de apuração, no espetáculo tenso e tumultuado em que se transfor-
mavam as sessões de contagem dos votos.

Na etapa de totalização, por zelo da Justiça Eleitoral e morosidade
decorrente das recontagens e verificações, os boletins parciais eram
freqüentemente antecipados pelos números oficiosos dos veículos de comu-
nicação, ávidos em confirmar ou desmentir as pesquisas de boca-de-urna.

Recuando mais um pouco no tempo, veremos que os órgãos res-
ponsáveis pela realização das eleições enfrentavam toda sorte de dificul-
dades. Faltavam-lhes recursos materiais e humanos. Até há poucos anos,
nem dispunham de computadores.
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Estamos rememorando, evidentemente, os tempos difíceis de im-
plantação da Justiça Eleitoral no Brasil. Criada para moralizar o viciado
processo das eleições, ela foi extinta durante o Estado Novo, ressurgindo
em 1945 como pressuposto para o retorno à democracia.

Daquele ano até os dias de hoje, o sistema eleitoral brasileiro vem
passando por sucessivos aprimoramentos, com o objetivo de eliminar as
fraudes, os abusos e as distorções, de modo que os resultados dos pleitos
possam expressar fielmente a vontade política do povo.

Nesse desafiante percurso, a instituição foi acumulando conquis-
tas e ganhando, cada vez mais, a confiança do eleitor. Mas nenhuma
delas foi tão significativa como a que presenciamos no pleito deste ano,
em que foram escolhidos os novos Prefeitos e Vereadores.

O voto eletrônico foi um destaque especial nessas eleições. Estava
no ar a expectativa da novidade. Eleitores mais idosos ou menos familia-
rizados com o computador expressavam certo receio antes do primeiro
contato com a "máquina de votar". Especulava-se, também, sobre a efi-
ciência do sistema.

O resultado, todos sabemos, não poderia ser melhor para o proces-
so eleitoral brasileiro. A urna informatizada correspondeu inteiramente
ao que dela se esperava. Os poucos problemas com equipamentos, natu-
rais num programa em implantação, de modo algum comprometeram o
desempenho global.

Dissiparam-se os temores. O ato de votar tornou-se mais simples,
rápido, seguro e confiável, ajustando-se aos recursos tecnológicos e às
necessidades de aperfeiçoamento da democracia.

Esseavanço, altamente significativo para a Nação, foi possível gra-
ças à competência e à coragem do Tribunal Superior Eleitoral e, no âmbi-
to do nosso Estado, do Tribunal Regional Eleitoral.

Em 1994, um mineiro assumia a Presidência do TSE. Referimo-nos
ao Ministro Carlos Mário da Silva Velloso, um dos maiores defensores do
voto eletrônico e responsável pelo início de sua implantação no Brasil.
Graças à clarividência do Ministro, o que antes era um exercício de ima-
ginação do futuro tornou-se realidade bem concreta.

Um outro mineiro, Paulo César Bhering Camarão, Secretário de
Informática do TSEno período 1995 -1996, garantiu, com seu brilhantismo
e capacitade técnica, a viabilidade do projeto.

Implantado com sucesso nas capitais e nos municípios com mais
de 200 mil eleitores, universo em que se concentra aproximadamente a
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terça parte da população brasileira, o voto eletrônico deverá ser, já no
ano 2000, uma realidade presente em todos os recantos do território
nacional.

É por esse feito, que certamente será considerado um divisor de
águas na história das eleições no País, que a Assembléia Legislativa de
Minas presta hoje homenagem ao TSE, na pessoa de seu Presidente, Mi-
nistro Marco Aurélio de Mello, e ao TRE, por intermédio do Desembargador
Gudesteu Biber Sampaio. Com serenidade e determinação, eles deram
continuidade ao trabalho iniciado pelo Ministro Carlos Mário, com o su-
porte técnico do Mestre Paulo César Bhering Camarão.

O respeito à vontade popular no processo de escolha dos quadros
dirigentes é condição fundamental para a prevalência do governo do povo,
pelo povo e para o povo. Daí a importância da lisura e da fidelidade dos
pleitos, que devem expressar, com nitidez, o querer dos cidadãos. Por
isso mesmo, a solidez e a perenidade das instituições democráticas de-
pende diretamente da confiabilidade do sistema eleitoral e do respeito
que ele conquistou perante a Nação. É esse o sentido maior da homena-
gem que a Assembléia de Minas presta hoje ao TSE e ao TRE.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
na audiência pública da Comissão

de Meio Ambiente sobre
a Serra do Curral,

em 78/72/96.

Às vésperas de completar 100 anos, Belo Horizonte é um orgulho
para os mineiros. Reconhecida por instituições internacionais como me-
trópole que apresenta elevados índices de qualidade de vida, ela consti-
tui uma síntese do desenvolvimento e da cultura que se expressam nas
diversas regiões do Estado.

Um dos símbolos mais fortes dessa cultura, sem dúvida, são as mon-
tanhas. Elas estão impregnadas em nossa história, na inspiração de nos-
sos poetas, em nosso jeito de ser.

No caso dos mineiros que vivem na Capital, essa vinculação se
manifesta, de modo particular, na relação com a Serra do Curral. A Serra
não é apenas uma referência geográfica. Está intimamente ligada ao
surgimento e aos encantos naturais do arraial que um dia iria chamar-se
Belo Horizonte.

Não foi por acaso que, ao vê-Ia ameaçada, nos anos 70, artistas,
intelectuais e representantes de outros segmentos da sociedade civil se
lançaram numa campanha cujo "slogan "refletia um sentimento de res-
peito e admiração: "Olhe bem as montanhas".
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Não foi também por acaso que, em recente concurso promovido
pela Prefeitura Municipal, a Serra foi escolhida, em gesto espontâneo da
população, como símbolo maior da cidade.

A reunião que estamos realizando aqui hoje, portanto, tem um sig-
nificado especial para os belo-horizontinos. É, de certa forma, como se
estivéssemos debatendo a nossa própria identidade.

Mas a Serra do Curral não representa, para a Capital do Século,
apenas um referencial telúrico ou uma bela moldura natural. Com suas
matas, hábitat de raras espécies da fauna e da flora, e com suas nascen-
tes de água, entre outros elementos do ecossistema, a Serra compõe uma
rica reserva ambiental.

Ricas também são as possibilidades que oferece na área do lazer,
do turismo ecológico e das atividades econômicas, concentradas princi-
palmente na extração de minerais.

Esse vasto patrimônio da cidade e de seus habitantes deve ser ana-
lisado levando-se em conta toda a sua diversidade e todo o seu potencial.

Representantes dos poderes públicos, do empresariado, de entida-
des ambientalistas e de outros setores da comunidade estão aqui para
debater o problema da Serra sob os vários aspectos que ele comporta.
Temos a certeza de que, balizado pelo bom-senso e pelo espírito demo-
crático, este encontro será bastante frutífero.

Em nome da Assembléia Legislativa, agradecemos a presença de
todos os participantes e aproveitamos para manifestar o reconhecimento
ao trabalho que vem sendo realizado pela Comissão de Meio Ambiente.
A exemplo das demais comissões temáticas da Casa, ela se consolida
como importante espaço de diálogo e de interação com a sociedade.
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Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
no lançamento do livro

liBelo Horizonte - A Cidade Escrita",
em 79/72/96.

o art. 121 da primeira Constituição Republicana do Estado deter-
minava: "Fica mudada a Capital para um local que, oferecendo as preci-
sas condições higiênicas, se preste à construção de uma grande cidade."

O texto era profético. Uma grande cidade se fez. Grande em todos
os sentidos: nas dimensões físicas, na importância econômica, nas tradi-
ções políticas e, sobretudo, imensa enquanto centro inspirador da cultura
e da vida do espírito.

O centenário da Capital tem ensejado pesquisas e livros que, sob
as mais diversas óticas, tentam reconstituir-lhe a memória. Trata-se de
louvável mobilização de historiadores, sociólogos, urbanistas, arquitetos,
cientistas de várias áreas do saber humano que colocam seu talento a
serviço da nobre causa: resgatar o passado da metrópole, compreender
suas virtudes, problemas e contradições no presente, para ajudar a cons-
tru ir seu futu ro.

"Belo Horizonte - A Cidade Escrita", que hoje é oferecida ao pú-
blico, tem um sentido um pouco diferente.
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Belo Horizonte foi criada como símbolo do desejo de modernidade.
Foi cuidadosamente planejada a partir de uma filosofia otimista, que de-
positava, nas mãos da racionalidade, os sonhos de um progresso indefini-
do e de um porvir radioso, quando o homem domesticaria a natureza e as
forças obscuras da desrazão para construir um paraíso na terra. A criatu-
ra, entretanto, rebelou-se contra os criadores. Transgrediu a geometria
asséptica que lhe tentaram impor para ganhar vida própria. Ousou a
vertical idade dos arranha-ceús e se adensou. Transbordou além da Con-
torno para adquirir uma feição multifacetada. Fez-se assim a síntese das
muitas Minas Gerais.

Disse o filósofo que a linguagem é a morada do ser. Belo Horizonte
é uma cidade que se quer dizer. Dizê-Ia de vários modos é desvelar as
várias Belo Horizontes que convivem, apesar das diferenças, num duelo
amoroso cujo desfecho é a realidade densa e rica de nossa Capital. É
trazer ao ser o sentido múltiplo de um dinamismo que às vezes se escon-
de só para se fazer mais mineiro.

Conforme enfatizamos na apresentação da obra, ela é um convite
ao leitor para viajar com escritores que revivem, através da criação lite-
rária, o itinerário histórico da metrópole ao longo dos últimos 100 anos. É
um convite a se deixar seduzir por essa constelação de significados, por
essa prodigalidade do ser que se deixa falar de tantas e tantas maneiras.

O livro surgiu de mais uma parceria entre a Universidade Federal
de Minas Gerais e a Assembléia Legislativa. Ele cumpre o propósito de
uma dupla comemoração: dos 100 anos de Belo Horizonte e dos 70 anos
da UFMG. Gostaríamos de fazer um agradecimento àqueles que o torna-
ram possível.

Em primeiro lugar, manifestamos nosso reconhecimento aos auto-
res dos textos e aos detentores dos direitos autorais. Sua generosidade e
compreensão tornaram ainda mais significativa esta homenagem a nossa
Capital.

Agradecemos ainda ao Prof. Tomás Haroldo da Mota Santos, Mag-
nífico Reitor da UFMG, que se associou a esta Casa em mais uma bem-
sucedida parceria.

Nosso especial reconhecimento ao Prof. Dr. Wander Melo Miranda,
da Faculdade de Letras da UFMG, e a sua equipe. Foram eles os respon-
sáveis pela pesquisa e pela cuidadosa seleção de textos que compõem o
presente volume.

Temos a certeza de que a obra será um instrumento valioso para
preservar a memória cultural de nossa querida Belo Horizonte.

1997

Palavras do Deputado Agostinho Patrús,
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais,
por ocasião de sua posse no cargo

de Secretário de Estado da Casa Civil
e Comunicação Social,

em 20/7/97.

Aqui chego, Sr. Governador, pelo generoso convite de Vossa Exce-
lência, para uma missão de honra. Uma missão de honra porque seu gran-
de objetivo é servir ao povo de Minas, integrando os quadros de uma
administração que vem mudando a história desta terra. Missão de honra
que, enquanto se desenvolve no centro mesmo do Governo, abre-se à
comunicação e ao diálogo para auscultar as necessidades e os anseios
da gente das Gerais.

E a Minas de hoje se insere num contexto nacional de marcadas
transformações nos campos econômico, social e político. Passamos da
sociedade autoritária para a normalidade democrática; da inflação para
a estabilidade da moeda; da reserva de mercado para a sociedade aber-
ta; do corporativismo para o interesse público; do Estado privatizado para
o Estado publicizado.

Essas são razões para manter o otimismo, mas são, sobretudo, um
alerta e um chamamento para a busca de soluções visando ao
equacionamento de dificuldades básicas de nossa população.
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Em nível de governo, o contexto de escassez de recursos atinge as
finanças de Estados e municípios e sinaliza para o rearranjo da adminis-
tração pública com o que se espera reconquistar a capacidade de inves-
timento governamental.

Levar avante tais diretrizes é tarefa árdua, mas compensadora, que
irá exigir ampla reforma do Estado, retirando-o de frentes de atuação que,
se no passado foram relevantes, hoje se mostram desnecessárias ou in-
compatíveis com a real idade presente. Sem debi I itá-Io, é preciso
direcionar suas atividades para a educação, a saúde, o meio ambiente, a
segurança e a justiça, atividades nucleares do poder público. Ao lado
disso, é imperioso reabilitar e dinamizar a função estatal reguladora, que
fiscaliza e acompanha as políticas, que medeia conflitos e regulamenta
as relações sociais, assegurando o convívio harmonioso na sociedade.

Cabe-nos, neste momento, lembrar a atuação de Hélio Garcia,
que, em gestão bem sucedida, iniciou a reorganização econômica, fi-
nanceira e administrativa do Estado.

Realizando um trabalho firme, profícuo, discretamente mineiro, o
ex-Governador preparou Minas Gerais para Eduardo Azeredo, homem
público no qual anteviu as melhores qualidades pessoais, políticas e ad-
ministrativas para sucedê-lo na condução dos destinos desta terra.

Em seus dois primeiros anos de gestão, Eduardo Azeredo incorpo-
rou às suas diretrizes os mais avançados conceitos de política pública,
dando prosseguimento, com pleno êxito, à reforma administrativa e
viabilizando a renegociação da dívida pública estadual. Promoveu a
redistribuição do ICMS dentro da ótica generosa de "Minas por Minas",
de forma a atenuar as desigualdades regionais.

Esse premiado projeto, de um lado, promove o desenvolvimento de
áreas com baixos indicadores sociais e, de outro, diminui o êxodo de suas
populações para a periferia das cidades maiores à procura de oportuni-
dade de trabalho, saúde e educação.

Fiel aos compromissos assumidos, Eduardo Azeredo se prepara para
implantar a mais avançada experiência de descentralização de que se
tem notícia no País: o modelo das administrações regionais. Com essa
política, pretende articular melhor a ação governamental com as demandas
da sociedade, encurtando, de fato, a distância real entre o Governo e os
mineiros, fazendo com que a máquina estatal esteja cada vez mais a serviço
dos cidadãos.

Isso, somado a outras iniciativas que dependem de legislação
federal, completará um quadro de reformas e ajustes no sistema ad-

308

ministrativo, tornando o Estado apto a desincumbir-se das tarefas que
lhe são pertinentes.

A vida se faz de chegadas e partidas. Felizes os que chegam com
cautela, expectativas e metas e, ao partir, deixam aspirações concretiza-
das. Queira Deus possa honrar o convite de Vossa Excelência, Governa-
dor Eduardo Azeredo, com uma trajetória assim. Para que isso ocorra,
espero contar com o apoio experiente e honrado de meus antecessores
Amílcar Martins, Álvaro Azeredo e Pedro Gustin e atuar em conjunto com
Vereadores, Prefeitos, Deputados Estaduais, Deputados Federais e Sena-
dores. Em meu trabalho, espero poder contar com a colaboração da im-
prensa escrita, falada e televisiva para que possamos estabelecer um re-
lacionamento presidido pela lealdade, pelo respeito mútuo e, sobretudo,
pela verdade.

Que esse diálogo, sempre autêntico, seja um caminho de mão du-
pla, em que os meios de comunicação social se tornem participantes na
interlocução entre o Governo e a sociedade. A mídia exercerá assim, em
plenitude, uma de suas mais nobres funções institucionais colaborando
para que o Governo mantenha a sociedade informada da execução das
políticas públicas. Os diversos segmentos da comunidade terão, por seu
turno, pela mediação da imprensa, instrumentos para dirigir ao poder pú-
blico sugestões que apontem a necessidade de mudanças ou mesmo con-
firmem o acerto dos rumos tomados.

Ao assumir a Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação
Social, já em final do mandato na Presidência da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, não posso deixar de assinalar meu agradecimento aos
colegas Deputados e aos diligentes funcionários daquela Casa, a qual
representa, de forma digna, o povo de Minas. Desvanecido fiquei quando
ali fui eleito, em fevereiro de 1995, pelo voto secreto de 75 dos 77 Depu-
tados. Mais desvanecido ainda e grato fiquei, posteriormente, pela cola-
boração, pela confiança e pela amizade de todos os Deputados, de todos
os partidos. Neste final de mandato, o Presidente Wanderley Ávila sabe-
rá, por suas grandes qualidades pessoais, dar prosseguimento ao trabalho
que meus antecessores iniciaram.

O período em que presidi o parlamento mineiro possibilitou-me ain-
da um relacionamento continuado e estreito com as Assembléias de to-
das as unidades da Federação. Tornou-se realidade a União Nacional
dos Legislativos Estaduais - U NALE -, congregando as 27 Assembléias
Legislativas de todo o País, com seus 1.038 Deputados, que me elegeram
primeiro Presidente da entidade. Para a U NALE, antevejo um futuro de
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sucessos porque congrega parlamentares que representam as mais diver-
sas rea Iidades regionais brasi lei raso Ela saberá, na parti Iha de experiênci-
ase recursos, contribuir para o desenvolvimento do federalismo.

Devo-um agradecimento especial aos meus familiares, companhei-
ros sempre presentes com seu apoio e afeto: irmãos, cunhados, sobrinhos,
D. Edith e, em especial, a Orcanda e nossos filhos, Agostinho Célio, Breno
e Lucas. Meus agradecimentos a todos os que se dispõem a compartilhar
comigo o melhor dos diálogos, "constante diálogo" que, em versos, ensi-
nou o mineiro Drummond:

"Escolha teu diálogo
e
tua melhor palavra
ou
teu melhor silêncio
Mesmo no silêncio e com o silêncio
dialogamos".
Queira Deus, Governador Eduardo Azeredo e prezados amigos que

aqui me dão alento e fé, possa eu cumprir, com diálogo, lealdade, traba-
lho e dedicação, mais essa missão por Minas.
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