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APRESENrAÇÃO

Conheci oDeputado Romeu Queiroz em 1990, apresentado
por um grande amigo comum, Hélio Garcia, que muito profundamente
influenciou nossa atividade pública. Ao longo desses anos, construí uma
relação profícua com Romeu Queiroz, que foi muito além da solidariedade e
da cooperação na eifera política, e se estendeu a uma amizade pessoal, fraterna
e de respeito mútuo. Tive a oportunidade de acompanhar o seu trabalho
político ao longo dos Governos de Hélio Garcia e de Eduardo Azeredo. Duas
vezesPresidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e duas vezes Líder
do Governo, certamente Romeu Queiroz será reconhecido como a maior
liderança política na Assembléia Legislativa do Estado, nesta década. Foi
responsável pela consolidação da ação e da imagem do Parlamento mineiro
como fórum dos debates políticos, como centro das decisões políticas mais
importantes no Estado e como instrumento de integração crescente entre o
Estado e a sociedade. A Assembléia de Minas é, hoje, uma verdadeira casa do
povo mineiro, cuja iniciativa inovadora das "audiéncias públicas regionais"
sintetiza esse esforço de fortalecer a participação da sociedade nas decisões
sobrepolíticas públicas e a descentralização e a 'regionalização do processo
decisório no Estado.

A vida pública nos coloca sob avaliação permanente. Nas
freqüentes ocasiões de negociações de conflitos, nos momentos de tomada de
decisão, nas iniciativas para execução de projetos eprogramas e na emissão
de opinião sobreos mais variados temas, opolítico mineiro tem-se caracterizado
por uma imagem que reflete, em certa medida, as dimensões culturais deste
Estado.

Tancredo Neves, ao longo de sua vida, teve a oportunidade
de sintetizar essas dimensões ao discursar sobre vários mineiros. Vale a pena
lembrar algumas dessas avaliações.



SobreAntônio Carlos Ribeiro deAndrada, assim disse Tancredo
Neves: "a vida toda permanecerá um mineiro integral: no modo de sentir, na
maneira de agir, na tolerância e sobretudo na capacidade de adaptar-se e de
assimilar".

SobreJosé Francisco Bias Fortes, observou: "foi antes de tudo
um mineiro: mineiro na simplicidade e correção de sua atitude. Mineiro na
lealdade aos amigos e correligionários. Mineiro na honradez de sua consciência.
Mineiro na incapacidade de odiar, na prudência sem covardias, na altivez
sem arrogância, na humildade sem subserviência ".

Sobre Milton Campos, afirmou: "estou certo de que (minha
voz) jamais soará tão alto quanto na glorificação de um homem ilustre, tão
cheio de qualidades particulares da gente mineira que se sintetizam na modéstia
e na prudência, na reserva habitual com que pesa e examina os problemas
coletivos ".

Sobre Santiago Dantas, fez um registro, aliás bastante atual:
"conciliar era tendência natural de sua formação. Somar antagonismos para
amalgamá-los em forças criadoras, reduzir incompatibilidades para tirá-las
da esterilização e torná-las dinâmicas, eliminar diferenças para revigorar
sistemas e linhas de ação, constituiu, em toda sua existência, o seu nobre esforço
para a humanização de nossa paisagem cultural epolítica, onde, de quando
em vez, ainda uivam chacais famintos de ódio e sedentos de sangue".

É interessante notar que Tancredo Neves identificou empolíticos
mineiros que viveram em épocas distintas ou que sefiliaram em agremiações
políticas antagônicas os mesmos valores: sabedoria, prudência, tolerância,
convicção efirmeza. Valores que ele próprio ressaltou e que foram a marca de
sua experiência política. O exercício da política é, efetivamente, o exercício do
equilíbrio e da ousadia. Da prudência e do sonho. Mormente se essepolítico for
mineiro e com uma parcela de responsabilidade para dar continuidade ao
trabalho de nossos antecessores. Esta é agora a missão de Romeu Queiroz ao
assumir, pela vontade do povo mineiro, uma vaga na Câmara dos Deputados,
para dar continuidade, no plano federal, ao seu exitoso trabalho.

A avaliação do político sefaz tanto pela sua prática quanto
por seu discurso. A avaliação precisa de sua prática é dada pelos eleitores.
Romeu Queiroz tem tido uma trajetória política de sucesso, sendo eleito em
todos ospleitos que disputou. Seu pensamento, seus sonhos, suas reflexõespodem
ser medidos pelos seus discursos. Este livrdreúne pronunciamentos doDeputado
Romeu Queiroz durante sua gestão como Presidente da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais no biênio 1997/1998 A temática dos diferentes e variados
pron unciamentos feitos pelo Presidente da Assembléia mineira é reveladora do
momento social, econômico epolítico em que vivemos e do campo de operação
real da política. São tratados temas como "Educação Fundamental e
Municipalização do Ensino", "Segurança Pública e Democracia ", "Meio
Ambiente eDesenvolvimento Sustentável", "Direitos Humanos e Garantias
Individuais ", "Participação Popular nas Políticas Públicas ", "Direitos do
Consumidor", "Lei de Diretrizes eBases da Educação ", "Reforma do Estado e
Trabalho ", entre outros. ,

Qyero finalizar esta apresentação registrando minha satisfação
e orgulho emfazê-la, na certeza de que oDeputado Romeu Queiroz, em Brasília,
dará prosseguimento ao seu trabalho e honrará as tradições políticas de Minas
Gerais, e relembrando as suas palavras ao tomar posse, pela segunda vez, na
Presidência da Assembléia Legislativa de Minas, em 17 defevereiro de 1997,
ao citar nosso mestre Hélio Garcia: '~política, ou sefaz comgosto, por vocação,
com a própria vida, ou então se reduz a uma ambição mesquinha, sem
grandeza nem futuro. "

Gosto e vocação, com grandeza efuturo, aliando as tradições
de Minas aos anseios do Brasil, que acompanhem a ascendente trajetória de
Romeu Queiroz na vida pública.

Brasília, janeiro de 1999.

PauloPaiva
Ministro de Orçamento e Gestão
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Deputado Romeu Queiroz,
em 17/2/97

Na simplicidade própria dos fatos que acompanharam
minha eleição para a Presidência desta Casa - simplicidade fundada
no respeito e na confiança que me vincula a cada colega do Parla-
mento mineiro -, melhor compreendo, nesta simplicidade, a grande
lição política de Hélio Garcia:

"A política ou se faz com gosto, por vocação, com a
própria vida, ou então se reduz à mesquinha ambição do momento,
sem grandeza nem futuro".

Obrigado, mais uma vez, ao mestre político de minha
geração.

Honra-me, e muito, exercer pela segunda vez a Presi-
dência da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Hon-
ra-me, sobretudo, pertencer a uma instituição que é centro de con-
vergência da política mineira. Orgulha-me, sobremodo, aqui convi-
ver com mais 76 colegas eleitos pelo voto popular, que exercem um
mandato que lhes foi outorgado pelas urnas livres, um mandato,
portanto, que pertence a cada um e a todos os cidadãos de Minas
Gerais.

Sinto-me eleito, pois, pelo povo de meu Estado, aqui
legitimamente representado: a mais legítima representação demo-
crática que é o Poder Legislativo. Meu mandato na presidência não
é, por isso mesmo, exclusivo ou unipessoal: ele é compartilhado com
todos os membros da Mesa hoje também eleitos para o biênio 97/
98. Mais ainda: ele será exercido de forma coletiva, plural e aberta,
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ouvindo e traduzindo o pensamento dos deputados estaduais mi-
neiros, porque, acima de qualquer filiação partidária, aqui represen-
tamos, neste alto posto, o pensamento político -múltiplo e diverso -
desta Casa de representação popular.

Agradeço, nesta hora solene, a confiança traduzida em
cada voto do corpo parlamentar que me elegeu; faço este agradeci-
mento em nome também de cada membro da nova Mesa da As-
sembléia. Confiança essa que tem por fundamento, repito, o mútuo
respeito que nos vincula dentro desta instituição legislativa.

Somente assim, com respeito e confiança, poderemos
nos dar as mãos para a grande obra de restauração política que vive
Minas Gerais e vive hoje o Brasil.

Esta obra de reconstrução da vida política nacional tem
avançado a passos largos. Analisando o período que separa o dia de
hoje da minha primeira eleição para esta Presidência, posso ver uma
outra sociedade e um outro país.

Uma outra sociedade e um outro país que se parecem,
muito mais, com o Brasil de nossos sonhos, de nossas aspirações,
com a pátria de nossos ideais. Crescemos muito. Não falo de cresci-
mento econômico, lastreado em estatísticas frias. Falo de crescimento
político, de "crescimento cidadão". A sociedade se organiza e afirma
sua vontade e determinação de deixar de lado a subserviência, o
conformismo, a vazia desesperança.

E neste período, a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais cresceu na mesma proporção que lhe exigia o momento po-
lítico nacional. Suas portas estão definitivamente abertas à partici-
pação popular. O Legislativo vem reconquistando a condição - que
lhe é inerente - de referência política da sociedade. Múltiplos meca-
nismos institucionais foram criados por sucessivas Mesas da Assem-
bléia, com o objetivo central de colocar nossa instituição em diálogo
construtivo e constante com o povo mineiro. A Assembléia de Mi-
nas tornou-se, mesmo, referência para outros Legislativos de nosso
País e iniciou, em condições de igualdade e parceria, intercâmbio
com casas e entidades legislativas do exterior.
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Nesse caminho, é preciso continuar avançando. Não
é de nosso feitio, sabem todos, 'Jogar para as arquibancadas". O tem-
po presente não mais aceita a ilusão retórica - de promessas vãs e
palavras fáceis. São tempos que marcam a mais decisiva transição
social do Brasil: a sociedade exige a desconcentração e mais eqüitativa
distribuição da renda nacional. Esta é a condição imperativa para
que o País se apresente ao mundo como autêntica nação demo-
crática.

Nós, brasileiros, temos razões para confiar na conquista
deste novo tempo histórico: 12 anos após a memorável eleição de
Tancredo Neves para a Presidência da República, esta sociedade e
este País vêm dando claras demonstrações de que a História cami-
nha para levar o Brasil à posição que lhe é exigida no cenário inter-
no e no ambiente internacional.

Esta história - dizer é preciso - é feita por homens e
mulheres,jovens e adultos, crianças e idosos: é história feita de vida.
E a história brasileira tem uma imensa dívida a pagar a essa vida
sacrificada; à vida severina de tantos brasileiros!

Neste desafio, a casa de representação popular é o elo
mais próximo das mudanças.

E dentro da Casa Legislativa, o instrumento mais pró-
ximo do eleitor e do cidadão -a iniciação da lei - está no trabalho das
comissões. Ali tem começo a criação social de toda legislação. É pre-
ciso, pois, fortalecer em grau máximo a função legislativa realizada
pelas comissões permanentes da Casa.

Este fortalecimento - até por definição - decorrerá de
um maior grau de participação popular no processo legislativo. Nes-
te biênio, vamos prosseguir nesta ação consciente de estender e am-
pliar a in teração popular com as comissões desta Assembléia. Vários
mecanismos serão acionados para dar às comissões o relevo
institucional que o Regimento lhes confere e que o próprio proces-
so legislativo lhes atribui.
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o cidadão deve também encontrar nesta Casa, em
todos os níveis e setores, o mais amplo acolhimento às suas deman-
das, além da função legislativa em estrito senso. Vamos, neste novo
momento da vida nacional, considerar a dimensão da cidadania tam-
bém no exercício de seus direitos no chamado mercado de consu-
mo, símbolo da época em que vivemos.

Os direitos do consumidor irão adquirir, em nossa ges-
tão, o devido "status" de exercício direto de cidadania, aperfeiçoan-
do mecanismos existentes para que esta Casa se torne também uma
"praça forte" do cidadão enquanto consumidor.

É nosso compromisso - ao ampliar a interação entre o
Legislativo e a sociedade - olhar para dentro de nossa Casa, voltan-
do nossa atenção, sobretudo, para as condições de trabalho do le-
gislador, que precisam e reclamam novos e importantes aperfeiçoa-
mentos. De nada vale o discurso modernizador, tecnocrático, se ele
não prioriza o parlamentar - razão primeira e última da existência
desta Casa, em sua função de representante político da sociedade.

Nosso projeto de aperfeiçoamento do assessoramento
técnico e administrativo aos senhores deputados, abrirá, ainda, no-
vas frentes de atendimento à atividade parlamentar, incluindo, nes-
te mesmo nível de assessoramento técnico, atendimento mais am-
plo e adequado à própria Liderança da Minoria, pois nesse atendi-
mento isento às vozes e demandas plurais de nossa Casa reside a
própria essência do exercício democrático.

Ejunto aos servidores do Legislativo - nos quais identi-
fico aplicação e esforço de superação - é necessário desenvolver cada
vez mais políticas de aperfeiçoamento técnico e profissional. Che-
gou ao fim uma era de paternalismo e de favoritismo, que tanto
contribuiu para colocar o serviço público sob crítico conceito no
âmbito da sociedade brasileira. Felizmente, contamos nesta Assem-
bléia com uma administração empenhada em estabelecer padrões
de exercício profissional compatíveis com os deveres próprios de
todo e qualquer serviço público, sustentado e pago pelo bolso do
contribuinte. Perfil profissional nos gabinetes, aonde o funcionário
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precisa e deve vestir a camisa do representante político ao qual pres-
ta serviços; como também queremos na área administrativa a conti-
nuidade desse processo de mudanças, lastreado no mérito, na avali-
ação de desempenho, na reciclagem técnica, e assim por diante.
Sendo assim, podem os servidores contar conosco na revitalização
do labor de cada um na soma do trabalho de todos.

Não aceitamos, de modo algum, os estigmas que, em
nome de falsas e aventuradas proposições, denigrem o serviço pú-
blico em nosso País. Para enfrentar esses ataques, tantas vezes gra-
tuitos, impõe-se o exercício digno e consciente da função pública.

Como temos a exata consciência da necessidade de
um rigoroso e disciplinado controle de custos, do orçamento e de
dispêndios desta Casa, acompanhando passo a passo a aplicação de
recursos que são escassos e que estão faltando para setores essenci-
ais de nossa sociedade. Não há dinheiro fácil em economia que luta
pela estabilidade monetária. Dinheiro fácil, afinal, só existe na burla
ou na corrupção inflacionária da moeda, uma página que quere-
mos ver virada na história brasileira.

Este Poder Legislativo possui autonomia para governar-
se a simesmo -é dispositivoconstitucional e prática democrática. E este
tem sido objetivo e realização das Mesas desta Casa, como dinâmica e
altiva foi a gestão última do amigo Presidente Agostinho Patrús, cuja
liderança política foi solicitada para servir a Minas Gerais e ao Brasil no
escalão mais alto do Governo Eduardo Azeredo.

Governo ao qual tive a honra de servir, no último
biênio, como seu Líder nesta Casa, não podendo deixar, neste mo-
mento de transmitir ao Governador Eduardo Azeredo meus me-,
lhores e sinceros agradecimentos pela irrestrita confiança que me
conferiu no exercício desta liderança, agradecimento que também
formulo ao Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia, Secretários
de Estado, dirigentes de órgãos governamentais. Agradecimento que
devo, em igual peso e medida, a todos os nobres colegas desta Casa,
pela compreensão, pelo apoio decisivo, pelo incentivo, pelo alto ní-
vel de nosso relacionamento, ainda que por vezes com distintas opi-
niões e posições.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na

Abertura da Reunião Preparatória para o Fórum Técnico
sobre Sistema Previdenciário do Servidor Público,

em 25/2/97

Compromisso não se discute, compromisso a gente
cumpre.

No ano passado tramitou nesta Casa a proposição que
deu origem à Lei Nº 12.278, instituindo contribuição para comple-
mentar o custeio da aposentadoria do servidor público estadual. Na
ocasião ficou acertado que a Assembléia Legislativa promoveria um
evento para discutir, de forma abrangente, o sistema previdenciário
do servidor público. Eu era então Líder do Governo e participei
ativamente das gestões para se chegar ao consenso que resultou na
aprovação do projeto.

A realização do encontro tomou forma de mandamen-
to legal, prevista que foi no parágrafo 2º da Resolução Nº 5.171 des-
te Poder. Por isso, ao assumir sua Presidência, é meu dever dar cum-
primento ao que determina a norma. E eu o faço com satisfação,
uma vez que isso representa resgatar o compromisso assumido em
1996.

Ultimamente, a Assembléia de Minas vem apostando
na parceria com a sociedade como o caminho adequado para apri-
morar as práticas democráticas e promover a cidadania. As grandes
decisões que têm acontecido neste Parlamento têm sido sempre pre-
cedidas por um amplo debate com todos os setores interessados.
Dessa forma, o Legislativo tem oferecido um canal de participação
direta do povo na elaboração das leis e na formulação de políticas
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públicas para nosso Estado. Por isso os convidamos para essa reu-
nião preparatória de um Fórum Técnico sobre previdência do
servidor.

omomento não pode ser mais oportuno. O aumento
da expectativa de vida das pessoas, as necessidades de equilíbrio or-
çamentário e de combate ao déficit público têm provocado inquie-
tações sobre o sistema previdenciário no mundo inteiro. Por outro
lado, anuncia-se para breve o envio a esta Casa de projeto de lei
reestruturando o IPSEMG. Nada melhor, então, que a discussão
exaustiva do tema com a sociedade, especialmente com os segmen-
tos aos quais as mudanças interessam diretamente.

Que a reunião de hoje possa resultar num encontro
produtivo que aponte soluções para conciliar o desejável com o pos-
sível, as imposições da realidade com os ditames da justiça. Assim
teremos condições de contribuir para a formulação de um sistema
previdenciário eficaz e viável.

Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, sobre o

Tema "O Papel do Legislativo no
Desenvolvimento do Estado", no

Café Parlamentar, Promovido pela Associação
Comercial de Minas, em 4/3/97

Neste nosso encontro, que renova os VÍnculos perma-
nentes entre a Assembléia e a Associação Comercial de Minas - VÍn-
culos esses de cooperação e mútuo respeito ao longo da história de
nosso Estado -, eu gostaria de fazer uma breve exposição sobre o
tema de fundo que nos foi proposto - "O Papel do Poder Legislativo
no Desenvolvimento do Estado" - para, em seguida, abrirmos o diá-
logo com todos, o livre debate, como é característica do "Café Parla-
mentar" - esta iniciativa tão bem sucedida da Associação Comercial
de Minas.

Agradecendo o convite que nos foi feito pelo Presi-
dente Francisco Américo e pela Diretoria da AC-Minas, quero
registrar, inicialmente, neste ano que assinala o transcurso do cen-
tenário de Belo Horizonte, o papel pioneiro e construtivo que essa
entidade vem desempenhando desde sua fundação, no limiar deste
século. Desnecessário seria repetir aqui as campanhas e movimen-
tos vitoriosos promovidos pela AC-Minas em favor do desenvolvi-
mento não só de Belo Horizonte, não só de Minas Gerais, mas, sim,
do próprio País, seja na preservação de nossas riquezas naturais, seja
na defesa dos interesses nacionais, seja na antecipação de idéias que
se tornaram, depois, diretrizes de políticas públicas, como tem sido
a luta pela descentralização industrial e pela desconcentração do
crescimento econômico.
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Portanto, por tradição e vocação, o campo de traba-
lho da AC-Minas vai muito além da representação empresarial, que
exerce legitimamente, alcançando repercussão social e política no
âmbito do Estado e no próprio País. Este é um registro que faço
como político e empresário, em meu nome pessoal e também do
Poder que aqui represento.

Penso que todos aqui têm uma exata noção do tema-
título proposto, ou seja, "O papel do Poder Legislativo no desenvol-
vimento do Estado". Dele farei, portanto, uma explanação mais prá-
tica que teórica, abordando alguns aspectos que são, geralmente,
relegados a segundo plano em relação às atividades parlamentares
e ao papel do legislador.

Desde que mencionamos o centenário de Belo Hori-
zonte, vou lembrar aqui que a criação da nova Capital de Minas foi
uma criação eminentemente legislativa. Na primeira constituinte
republicana do Estado, definiu-se a mudança da Capital. Em segui-
da, as grandes discussões sobre sua localização deram-se no âmbito
da Assembléia provincial. E tão acesos foram os debates, tantas eram
as controvérsias, que a Assembléia teve que deslocar suas reuniões,
temporariamente, de Ouro Preto para Barbacena, até a aprovação
final da lei que autorizava essa mudança. Cem anos depois - eu per-
gunto - quem se lembra e menciona este papel decisivo que o Poder
Legislativo desempenhou para a efetiva criação desta grande metró-
pole de hoje?

Este é um exemplo histórico. E assim vão acontecen-
do, ao longo da história de Minas, episódios decisivos do desenvolvi-
mento do Estado que tiveram uma participação preponderante da
Assembléia.

Existe, todavia, na cultura política brasileira, uma de-
formação - ou melhor, uma visão distorcida - da configuração do
Estado. A expressão "governo" - por exemplo - passou a designar de
forma preponderante um dos agentes estatais: no caso, o Poder
Executivo. Não é assim? .. Quando falamos "governo", associamos a
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expressão às figuras e ações do Poder Executivo, corporificadas nas
pessoas do Presidente da República, dos Governadores de Estado, e
assim por diante.

Todavia, o "governo" como tal é um condomínio de
poderes, que distribui competências e prerrogativas entre o
Legislativo, o Executivo e oJudiciário.

Teoricamente, todos nós temos esse conceito já forma-
do, mas na prática a teoria costuma ser diferente ...Daí que se estabele-
ce uma série de deformações na visão da opinião pública, a ponto de
setores ou segmentos bem informados da sociedade ignorarem quais
são as reais atribuições e prerrogativas do Poder Legislativo.São pesqui-
sas de opinião, que temos feito de forma sistemática, que demonstram
essa realidade. Esta desinformação -que temos feito todo o esforço para
diminuí-la - não favorece, de forma alguma, a prática e o desenvolvi-
mento do sistema democrático de Governo.

Feita esta ressalva, eu gostaria de assinalar alguns ou-
tros exemplos práticos do papel do Legislativo no desenvolvimento
social, econômico e político do Estado.

Como toda ação do Poder Executivo demanda uma
lei correspondente, realizamos nas duas últimas legislaturas, após a
elaboração da nova Constituição do Estado, um grande esforço para
dotar o Estado de modernas políticas públicas de desenvolvimento.

Temos hoje uma avançada Lei de Política Agrícola que
resultou, exatamente de iniciativa da Assembléia de Minas - e com
uma novidade. A elaboração da lei obedeceu, antes, a uma exausti-
va discussão de seus termos com todas as entidades representativas
do setor e de outras áreas econômicas e sociais. Este processo preli-
minar teve a duração de um ano, envolvendo entidades patronais e
de sindicatos de trabalhadores, universidades, movimentos da soci-
edade civil organizada, instituições religiosas, e assim por diante.

Para isso, instituímos os "Seminários Legislativos",demo-
cratizando profundamente todo o processo de elaboração das leis.

A Lei de Recursos Hídricos e Minerais foi elaborada
da mesma forma. Mais de 40 entidades representativas dos diferen-
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tes interesses em jogo participaram, ao longo de meses, e de exaus-
tivas discussões em torno do projeto final.

Outro exemplo é a Lei de Política Cultural, extraída
de fóruns promovidos pela Assembléia com todos os agentes inte-
ressados.

Temos aí - aprovada e em plena operação a chamada
"Lei Robin Hood" -, de inspiração legislativa e que envolveu uma
ampla negociação política como Poder Executivo Estadual e tam-
bém no âmbito dos Municípios.

Instituímos as audiências públicas regionais, buscan-
do consultar os segmentos organizados da sociedade sobre a elabo-
ração da proposta orçamentária. Ainda em fase de aperfeiçoamen-
to e recebendo ~ustes, este é também um instrumento inovador
que favorece um desenvolvimento mais equilibrado do Estado, iden-
tificando carências e aspirações regionais visando a compatibilizá-
las com o orçamento público.

Evidentemente, não cabe à Assembléia executar, to-
car o orçamento público. Mas cabe ao Poder fiscalizar sua aplicação,
uma vez aprovada a lei orçamentária. Como também lhe cabe o
papel de sugerir e propor diretrizes de políticas públicas que possam
ser contempladas no orçamento do Estado.

Outro instrumento importante de apoio ao desen-
volvimento do Estado resultou de amplas negociações políticas en-
tre o Legislativo, o Executivo e segmentos sociais, que resultou na
criação do chamado "Fundo de Mineirização", que concede incenti-
vos fiscais a investimentos no Estado, que já vem sendo aplicado em
novos projetos industriais - como o da Mercedez Bens e os da Fiat
Automóveis.

Os exemplos citados ilustram - e, de fato, são apenas
ilustrativos - sobre o papel do Legislativo no desenvolvimento do
Estado. Mas, a meu juízo, há um papel mais relevante ainda - e ele,
muitas vezes, passa totalmente ignorado, no qual a ação do Legislativo
é insubstituível.
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Refiro-me à ação da Assembléia e do Parlamento como
mediadores de conflitos sociais. Muitas vezes, quando uma lei é apro-
vada pela Assembléia e, depois, sancionada pelo Governador do
Estado, ela representa o resultado final de um exaustivo trabalho
realizado nas Comissões Técnicas da Casa, na busca de conciliação
de interesses em choque.

Toda e qualquer lei, para sua aprovação final, exige a
formação de consensos mínimos - de acordos sociais que viabilizem
sua implementação. Toda iniciativa de lei, quer seja da competência
do Executivo, do Judiciário ou da própria Assembléia, implica, sem-
pre, no entrechoque de dois ou mais interesses contraditórios.

Se considerarmos que o desenvolvimento do Estado
não é apenas o econômico, mas também o político e, sobretudo, o
social, teremos uma idéia da ação desenvolvida pela Assembléia na
formação desses consensos.

Eu pergunto: em que outro fórum ou instituição essa
mediação poderia ser feita? O Poder Legislativo, sendo pluralista e
heterogêneo em sua constituição, acolhendo as mais diferentes cor-
rentes majoritárias e minoritárias da sociedade, tem essa destinação
de conciliar diferenças que, de outra forma, poderiam caminhar para
o conflito ou para o impasse.

Outro papel essencial do Legislativo no desenvolvimen-
to do Estado - que, muitas vezes, é incompreendido -, é aquele que o
coloca - preservando sua independência - em harmonia com os de-
mais poderes.

Este é um dos segredos da tão falada governabilidade.
Ao exercer a mediação dos conflitos emjogo, o Legislativo contribui
para o melhor desempenho dos demais poderes, principalmente
do Poder Executivo.

Governar é, também, formas alianças dentro da socie-
dade, alianças que politicamente se expressam nos partidos ou blo-
cos partidários.
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Penso que, atualmente, as administrações do Presiden-
te Fernando Henrique Cardoso e do Governador Eduardo Azeredo
são exemplos da viabilidade dessas alianças em favor de projetos
maiores, de interesse do Estado e do País.

Não é essa política do "toma lá, dá cá" que aqui cogita-
mos. Mas de alianças políticas que favoreçam a governabilidade.

Pergunto, novamente: que instância política poderia
exercer e viabilizar essas alianças do que o Poder Legislativo, por ser
ali onde a própria sociedade manifesta suas contradições, seus inte-
resses em conflito? ...

Sugeri essa reflexão para concluir que aí está outro
importante papel do Poder Legislativo no desenvolvimento do Esta-
do, seja no âmbito da Federação brasileira ou da União como um
todo.

Penso que esses aspectos até aqui abordados oferecem
algumas novas referências sobre a ação Legislativa em favor do de-
senvolvimento.

Gostaria de acrescentar, desde que estou falando para
agentes do desenvolvimento, que a Assembléia de Minas está se pre-
parando de forma estratégica para descentralizar e interiorizar suas
açoes.

Este é um trabalho que já teve início com as audiênci-
as públicas e com o deslocamento das comissões técnicas para dife-
rentes pontos do Estado.

Cabe aqui fazer uma breve e rápida avaliação do qua-
dro sócio-econômico que Minas Gerais hoje apresenta.

Temos uma composição de forças políticas altamente
favorável para viabilizar um novo ciclo de desenvolvimento susten-
tado de Minas. As questões ideológicas interessam, hoje, menos que
os interesses concretos e objetivos, como o emprego; melhores con-
dições de vida; correção de desequilíbrios graves do quadro social; e
assim por diante.
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Temos, em Minas, uma composição de forças altamen-
te favorável para caminharmos em direção a essas metas.

Temos, igualmente, um clima econômico, no âmbito
regional, que fortalece essas conquistas. Basta lembrar a taxa de cres-
cimento industrial de Minas no ano passado, de 4,5%, para uma
média nacional de 1,4%.

Outro fato novo, revelado pelo último censo do IBGE,
é o decréscimo da taxa de crescimento populacional no Estado - da
ordem de 5,9%, enquanto em Belo Horizonte ela ficou em 3,54%
(contra os 13,44% da década de 80).

São indicadores altamente estimulantes e, repito, favorá-
veis,para dar sustentação a um novo ciclo de desenvolvimento no Esta-
do, apoiado em duas realidades que convergem (ou dois vetores) :

1. continuidade do crescimento econômico; e

2. diminuição do crescimento demográfico.

Essas duas realidades, a médio e a longo prazos, apon-
tam, logicamente, para uma melhoria do quadro social - que é o
grande desafio de nosso tempo.

Se combinarmos, com isso, a estabilidade monetária,
estaremos - aí sim, sem qualquer retórica - caminhando em direção
a uma sociedade moderna, ou seja, economicamente forte e social-
mente maisjusta - o que seria a grande equação do desenvolvimen-
to brasileiro.

Nesse contexto, avanço uma breve avaliação sobre o
quadro nacional. Ele exige que o País dê o passo seguinte. E o passo
seguinte, consolidando maiores graus de racionalidade econômica,
está ligado às grandes reformas necessárias à vida institucional do
País.

Raízes culturais de profundo curso em nossa socieda-
de fizeram com que, de certa forma, estivéssemos sempre inseguros
quanto ao futuro. Todos nós conhecemos aquela imagem antiga de
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um País que estava sempre à beira do abismo - e que se desse um
passo à frente a queda poderia ser fatal... Essa imagem, de pessimis-
mo e de negação de nossas próprias possibilidades, ficou muito gra-
vada no "imaginário" do brasileiro.

Agora, chegou a nossa vez de dar esse passo à frente.

A abertura do Brasil ao mundo irá favorecer muito
nossa autoconfiança para dar esse passo sem risco de mergulhar em
rupturas institucionais - o que tem sido o drama das sociedades loca-
lizadas no hemisfério sul, como tem sido a história de nossa Améri-
ca Latina.

o próprio surgimento de blocos continentais - como
o Mercosul, por exemplo (no qual a AC-Minas vem tendo uma par-
ticipação importante) - indica que esse processo - que muitas cha-
mam de "globalização"" - não tem marcha-a-ré.

E as reformas precisam vir exatamente para que, mais
uma vez, não corramos o risco de perder o "bonde ou o trem da
história".

Assim eu definiria os dois grandes desafios que as re-
formas precisarão considerar:

1. modernizar e consolidar as instituições democrá-
ticas; e

2. viabilizar mecanismos para a promoção do equilí-
brio social.

São, portanto, esses os pontos centrais que, de forma
resumida, quis colocar neste nosso encontro aqui no "Café Parla-
mentar" da AC-Minas.

Estou à disposição de todos para prosseguirmos na
discussão desses temas, bem como de outros que cada um desejar
colocar em debate ou solicitar esclarecimentos.

Muito obrigado!
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na
Reunião Especial em Homenagem ao Desembargador Márcio

Aristeu Monteiro de Barros,
em 5/3/97

Resplendor, Dom Joaquim;
Botelhos, Congonhas;
Ponte Nova, Inhapim;

Manhuaçu, Sabará,
Belo Horizonte

Eis os versos de uma sonora geografia que conta a his-
tória de uma vida inteira dedicada a promover a supremacia da for-
ça do direito sobre o direito da força. Quanta coragem e determina-
ção não seriam necessárias para ser juiz e promotor no interior da
Minas dos anos 60! Quanto idealismo, quanto compromisso com
uma vocação exigente que não quer apenas profissionais: reclama a
pessoa in teira.

Cidadania pode ser só uma bela palavra para enfeitar
discursos de ocasião. Mas fazê-la valer de fato para todos, especial-
mente para aqueles que continuam à margem dos benefícios do
desenvolvimento, isso é tarefa para poucos. Trata-se, na verdade, de
missão para esses gigantes morais que, avessos às luzes dos holofo-
tes, constróem, dia após dia, os alicerces de uma sociedade maisjus-
ta e mais humana.

Assim é o Desembargador Márcio Aristeu Monteiro
de Barros. Recém-formado, iniciou-se nas lides forenses como des-
tacado integrante dos quadros do Ministério Público. Percorreu
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todos os degraus da magistratura, constnlindo ao mesmo tempo uma
brilhante carreira e um eloqüente exemplo de seriedade e
devotamento à causa a que escolheu servir. Defensor entusiasta do
judiciário, presidiu a Associação dos Magistrados Mineiros sem con-
cessões ao corporativismo, com a boa consciência de quem acredita
que o primeiro compromisso do juiz não é com a classe, mas com a
comunidade. Na presidência do Poder, fez valer contra o imobilismo
a boa-vontade e a criatividade. Não deixou que a escassez de recur-
sos, que no momento atinge todos os setores da vida nacional, fos-
se obstáculo a conquistas e realizações. Em sua gestão, ajustiça em
Minas tornou-se melhor equipada, mais ágil e, em conseqüência,
mais eficaz.

Ao homenagear o Desembargador Márcio Aristeu
Monteiro de Barros, esta Assembléia quer reverenciar também, por
meio dele, ojudiciário mineiro, apanágio do regime democrático.

Não por acaso, a democracia representativa é inven-
ção tardia da humanidade. Trata-se de sistema político complexo e
avançado, que se funda, em última análise, num sutil equilíbrio que
a natureza, nem a lei, nem a doutrina, podem assegurar. Daí seu
dinamismo, que muitos interpretam como instabilidade. Um tal equi-
líbrio assenta-se é na qualidade dos homens que cuidam das ques-
tões do Estado. Em sua condição de promotores do consenso e sa-
cerdotes do bem-estar social.

Ao homenagear o judiciário, o Legislativo mineiro
quer reafirmar sua crença na possibilidade de uma harmonia entre
os três Poderes, cultivada no respeito e na cooperação, capaz de
atualizar a cada instante o pacto democrático.

Estamos acompanhando atentamente as preocupa-
ções da magistratura com os vários fatores que têm tornado a pres-
tação jurisdicional lenta e, portanto, muitas vezes, ineficaz para cor-
rigir desequilíbrios e fazer prevalecer ajustiça. Reconhecemos a ne-
cessidade urgente da reforma do judiciário, uma reforma que não
se prenda a aspectos isolados, mas contemple a mudança em tudo
aquilo que hoje dificulta sua atuação. Acreditamos que esse traba-
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lho não deverá ser tarefa de poucos, mas resultado de uma grande
mobilização, que envolva não só os Poderes constituídos, mas os
mais diversos segmentos da sociedade brasileira.

Ao reconhecer o muito que a gente mineira deve ao
esforço de nossos magistrados, esforço tão bem ilustrado pela dedi-
cação do Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de Barros, esta
Presidência manifesta sua fé no consenso e na parceria para a supe-
ração das dificuldades do presente.

Ao externar, em nome de nosso povo, agradecimentos
ao homenageado, queremos também expressar ao Desembargador
Paulo Tinoco os votos de uma gestão plena de sucesso.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na
Abertura do Encontro do Projeto Nova Gestão Pública

Regionalizada, em Patrocínio,
em 6/3/97

Quando os municípios não vão bem, o País vai mal. É
no âmbito das comunidades locais que se pode avaliar o acerto ou
desacerto de um projeto nacional. É ali que se fazem notar com
mais intensidade as questões vitais que dizem respeito ao dia-a-dia
dos cidadãos, que se fazem sentir com mais violência as injustiças e
disparidades regionais.

Por outro lado, a confiança nas administrações muni-
cipais, o grau de autonomia que lhes é dado e as condições que lhes
são oferecidas para resolver os problemas que afetam as populações
é termõmetro da democracia.

Os municípios são as células a partir das quais se cons-
trói, se estrutura e se mantém a Nação. Por isso mesmo, têm de ter
aumentada sua participação no processo decisório, seja em âmbito
federal, seja em âmbito estadual.

Acreditamos que o caminho para a construção de um
país melhor, que possa estender a todos o pleno e efetivo exercício
da cidadania, passa necessariamente por um municipalismo forte
que faça respeitar as características naturais de cada cidade, de cada
região, de cada comunidade.

Por isso, oportunidades como esta, quando nos en-
contramos com as mais expressivas lideranças do Alto Paranaíba -
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Secretários Municipais,
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Secretários-Executivos das AssociaçõesMicrorregionais e assessores-,
são motivo de grande satisfação. Aqui nasceu nossa vocação políti-
ca. A região e, em especial, a querida Patrocínio, nunca nos nega-
ram seu apoio. Por isso, estar nesta terra e encontrar companheiros
de luta pelo desenvolvimento regional é um prazer que se renova a
cada dia.

Nos últimos anos, o Brasil experimentou profundas
mudanças. A inflação do passado não corroÍa apenas o valor do di-
nheiro. Ela desmantelava projetos, inviabilizava o planejamento,
colocava-nos num mundo de ilusão e mentiras que, mais cedo ou
mais tarde, nos levaria à desordem social. A estabilidade econômica
não serviu apenas para pôr mais alimento na mesa dos mais pobres.
Ela nos permitiu resgatar a possibilidade de fazer planos e a capaci-
dade de acreditar num futuro.

Entretanto conquistas importantes não são obtidas
facilmente. O novo contexto no qual as administrações municipais
recém-empossadas estão iniciando suas gestões apresenta desafios
que deverão ser enfrentados com habilidade e competência. O êxi-
to das ações de governo não pode mais ser alcançado a partir de
iniciativas isoladas, mas depende basicamente de uma rede de ali-
anças que estabeleça um intercâmbio permanente entre os municí-
pios de uma mesma região e entre os municípios e o Estado. Pela
troca de experiências, pela prática constante do diálogo, pela aber-
tura de novos canais de comunicação entre os vários níveis de go-
verno, descobriremos as respostas para as dificuldades do momento
presente.

Há algum tempo, a Assembléia de Minas vem apos-
tando na parceria com a sociedade como o melhor caminho para
encontrar soluções que atendam de fato às necessidades de nossa
gente. Por meio de Seminários, Fóruns Técnicos e Ciclos de Deba-
tes, os mais diversos segmentos da comunidade mineira têm sido
chamados a participar ativamente não só da elaboração das leis, mas
também do processo de formulação de políticas públicas e do acom-
panhamento de sua implementação. AsAudiências Públicas Regio-
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nais, projeto que nos últimos quatro anos vem sendo constantemente
aperfeiçoado, trouxeram-nos uma valiosa experiência e apontaram
o rumo da interiorização como resposta à necessidade de colocar o
Legislativo estadual cada vez mais perto das demandas das popula-
ções locais. Essa experiência inspira nossa proposta de trabalho no
sentido de tornar o Parlamento mineiro cada vez mais próximo da
realidade de cada região deste Estado. Regionalizar e interiorizar as
ações da Assembléia, eis a palavra de ordem do momento. O Poder
colocará seus recursos materiais e humanos para atuar intensiva-
mente em prol do fortalecimento do diálogo com as comunidades.
E quer, nesse diálogo, ter como interlocutores privilegiados as Câ-
maras de Vereadores, Prefeituras e Associações Microrregionais.

O Projeto Nova Gestão Pública Regionalizada insere-
se nesse contexto. Ele nasceu de uma demanda surgida a partir de
questionário aplicado em julho de 1995, por ocasião do Décimo Se-
gundo Congresso Mineiro de Municípios, e veio dar continuidade a
nosso Programa de Intercâmbio e Cooperação Técnica com Prefei-
turas, Câmaras Municipais e Associações, programa que pretende-
mos ampliar cada vez mais.

Para viabilizar tais encontros, estabelecemos uma par-
ceria com o Executivo estadual, por meio da Secretaria de Estado da
Casa Civil e Comunicação Social. São também nossos parceiros na
realização desses even tos a Fundação João Pinheiro e a UNA - Ciên-
cias Gerenciais.

Na operacionalização do projeto, tem sido muito im-
portante o papel da Escola do Legislativo, órgão da Secretaria da
Assembléia de Minas que possui, entre suas preocupações primei-
ras, a cooperação técnica com as administrações municipais.

Nossa Escola é a primeira instituição do gênero
mantida por Poder Legislativo estadual no País. Ela é responsável
pela capacitação dos funcionários da Assembléia e acumula grande
experiência na formação de pessoal para dar suporte às atividades
da administração pública. Além de contar com o trabalho dos mais
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competentes técnicos da Casa, recebe ainda a colaboração de pro-
fessores de renome nacional, mediante convênios de cooperação.

A Escola do Legislativo tem agora como prioridade
equipar-se para atender à demanda de Prefeituras e Cãmaras Muni-
cipais por cursos e treinamentos.

Queremos expressar nosso muito obrigado ao Prefei-
to Roberto Queiroz do Nascimento - o amigo Betinho - e ao Presi-
dente da Cãmara,joão Batista de Oliveira -o estimado joão do Mané
- pelo valioso apoio à realização do Projeto Nova Gestão Pública
Regionalizada no Alto Paranaíba.

Queremos também agradecer a cada um dos presen-
tes a disposição com que atenderam a nosso convite para participar
desses dois dias de estudos, troca de informações e debates. Espera-
mos que eles contribuam positivamente para que vocês enfrentem
com sucesso os desafios desses novos tempos.

* Discursos sobre o mesmo tema foram proferidos nos Municípios de Belo
Horizonte, Montes Claros,juiz de Fora e Varginha.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na

Abertura das Comemorações da
Semana do Consumidor, em 10/3/97

Há seis anos foi promulgado o Código de Defesa
do Consumidor. Ele era conseqüência de uma nova mentalidade,
quejá estava presente na Constituição de 1988.

A importãncia da Lei foi sentida de imediato. Tan-
to que ela é uma das poucas que merece comemoração anual. En-
tretanto, há muito aprendemos que textos legais, por si sós, não têm
o poder de mudar a realidade.

Direitos não são dádivas do governante, são con-
quistas do povo em sua luta constante para aperfeiçoar as relações
sociais. O sucesso da Lei 8.078, que vem mudando efetivamente as
relações de consumo neste país, deveu-se sobretudo à mobilização
popular num esforço para fazê-la cumprida.

Ainda em 1991, aAssembléia de Minas integrou esse
esforço. Com a finalidade de conscientizar a população para exigir o
respeito aos direitos consagrados no novo código, editamos uma
cartilha. Em linguagem simples e direta, ela se dirigia aos cidadãos
de todas as idades e condições. O retorno foi imediato.

Nossa Comissão de Defesa do Consumidor tem-se
mostrado uma das mais atuantes da Casa. Preço de combustíveis,
mensalidades escolares, serviços públicos, multas,juros e tarifas ban-
cárias, comercialização de telefones, incorporações imobiliárias, TV
a cabo, juizados Especiais, integram uma longa lista de temas que
mobilizaram o órgão nos últimos tempos.

Recordista na realização de audiências públicas, a
Comissão trouxe para debater com os parlamentares lideranças
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comunitárias e empresariais, autoridades acadêmicas de reconheci-
da competência e integrantes dos quadros governamentais.

A Constituição da República atribuiu aos Estados
competência concorrente para fazer leis regulando as relações de
consumo. Aproveitando-se dessa possibilidade, a Assembléia tem
votado inúmeros projetos sobre a matéria, entre os quais se desta-
cam o que institui o Programa Mineiro de Orientação ao Consumi-
dor e o que cria o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, ambos
em fase adiantada de tramitação.

Neste início de ano, instalamos, junto ao Centro
de Atendimento ao Cidadão, um setor de orientação às pessoas que
se sentem lesadas quando adquirem bens ou serviços e, muitas ve-
zes, não sabem que providências tomar para ter seus direitos respei-
tados. Embora ainda em fase experimental e pouco divulgado, esse
novo canal de comunicação entre o Poder e a comunidade tem re-
cebido um considerável número de consultas.

Por todas essas razões, a Assembléia de Minas sen-
te-se honrada em associar-se ao Procon de Belo Horizonte para co-
memorar uma data tão significativa.Aliás, é importante lembrar que
nosso Procon municipal tem-se destacado entre seus congêneres pela
qualidade de sua atuação e pelo dinamismo que inspira suas ações.
Só no ano passado ele atendeu mais de 82 mil pessoas, num traba-
lho incansável para fazer valer a lei e implantar uma nova filosofia
nas relações de consumo.

Esta Casa tem, entre suas metas prioritárias, contri-
buir para que seja aprofundada a consciência da cidadania entre os
mineiros. Eventos como os promovidos durante a Semana do Con-
sumidor oferecem uma oportunidade única para despertá-los para
a necessidade de lutar para que conquistas como aquelas consagra-
~as na Lei 8.078 ganhem efeti~dade e mudem positivamente a qua-
lIdade de vida da população. E com esse sentido que abrimos as co-
memorações que ora se iniciam.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na

Solenidade Comemorativa do Dia Internacional
da Mulher, em 12/3/97

Esta Casa - por natureza e tradição - tem como
objetivo permanente a defesa dos princípios democráticos. Dentre
estes, destaca-se o da igualdade de condições e de oportunidades,
que deve ser buscada para todos os cidadãos, independentemente
de origem, condição social, convicções ideológicas, credo, raça, sexo.

É isso que determina a Constituição, e o Poder
Legislativomineiro procura contribuir para que ela seja efetivamente
cumprida; para que a letra da lei, nos desdobramentos e embates
das relações sociais, adquira a força das normas aceitas e praticadas
pela população.

Com esse objetivo, a Assembléia de Minas vem esta-
belecendo canais de comunicação e diálogo com a sociedade, atra-
vés do acesso direto aos Deputados, das discussões nas comissões
permanentes e especiais, dos seminários, fóruns e ciclos de debates,
entre outros instrumentos.

Esse intercâmbio resulta em valiosos subsídios para a
ação parlamentar, especialmente para a elaboração de projetos de
lei, pelos quais se buscam soluções definitivas para as demandas apre-
sentadas.

Quando se fala em desigualdades entre grupos sociais
- e são tantas, infelizmente, as que ainda persistem em nosso meio-
, está sempre presente a situação da mulher. Apesar de ter conquis-
tado um espaço significativo nas últimas décadas, ela ainda não al-
cançou a posição que merece e que lhe é de direito.
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Se conseguiu uma fatia substancial do mercado de tra-
balho, ela ainda continua obtendo remuneração média inferior à
do homem. Se passou a disputar e a exercer mandatos políticos, o
percentual de cadeiras ocupadas é ainda proporcionalmente peque-
no. Se ganhou liberdade para freqüentar cursos, universidades, apri-
morar seus conhecimentos e escolher uma profissão, de acordo com
seu desejo e suas potencialidades, muitas vezes ainda tem que conci-
liar tais atividades com os afazeres domésticos, assumindo uma du-
pla jornada de trabalho.

A mulher moderna não quer mais, e com toda razão,
limitar-se às funções de procriar, cuidar dos filhos, do marido, da
casa. Ela quer participar das tarefas produtivas em todos os campos,
assim como das discussões e decisões que se elaboram nos diversos
segmentos da sociedade.

E todos temos a ganhar com isso, em vista da dedica-
ção, da inteligência e da sensibilidade que caracterizam a alma femi-
nIna.

No caso específico da atuação política, tal desempe-
nho tem uma demonstração inequívoca nesta Casa. A responsabili-
dade, o comprometimento com as questões públicas, o bom-senso e
a competência são marcas da atuação brilhante das mulheres que
representam o povo mineiro no Poder Legislativo.

Acrescente-se a essas qualidades o fato de trazerem
para o nosso meio uma visão particular de mundo, fruto das circuns-
tâncias e das características próprias do universo feminino, o que é
extremamente benéfico para uma instituição que se pretende plu-
ral e democrática.

Se vivemos numa sociedade em que as mulheres re-
presentam aproximadamente a metade da população e do eleitora-
do, e quase a mesma proporção no mercado de trabalho, não só é
justo, mas também desejável e necessário, que elas tenham uma re-
presentação mais abrangente nos vários níveis de atuação parla-
mentar.

58

Um passo importante nesse sentido foi dado na legis-
lação eleitoral brasileira, com a obrigatoriedade, no último pleito,
de os partidos ou coligações reservarem para as mulheres um míni-
mo de 20% das candidaturas.

Os resultados eleitorais dessa novidade ainda não fo-
ram muito expressivos, certamente em decorrência de uma cultura
secular segundo a qual política era uma atividade a que apenas os
homens tinham acesso. Mas temos a certeza de que, progressiva-
mente, esse quadro será modificado, em direção a uma
proporcionalidade benéfica a toda a sociedade.

Da mesma forma como destacamos a atuação das De-
putadas no Legislativo mineiro, não poderíamos deixar de ressaltar
o papel das funcionárias desta Casa. Seja nos gabinetes, seja nos
quadros técnicos efetivos, das funções burocráticas até as atribuições
mais complexas, envolvendo responsabilidades de chefia, de gerên-
cia e de implantação de diretrizes institucionais, elas têm sido e se-
rão sempre imprescindíveis ao funcionamento deste Poder.

Às Deputadas mineiras e às funcionárias da Assem-
bléia, a nossa admiração, o nosso agradecimento e a nossa home-
nagem, extensiva a todas as mulheres deste Estado, pelo transcurso
do Dia Internacional da Mulher. E que esse dia seja cada vez menos
lembrado pelas desigualdades e cada vez mais pela compreensão,
pelo afeto e pela fraternidade.
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Pronunciamento do Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, Deputado Romeu Queiroz,

no Encontro do Projeto Nova Gestão Pública
Regionalizada, em Governador Valadares, em 13/3/97

Chegamos hoje ao quarto encontro do Projeto Nova
Gestão Pública Regionalizada. A participação intensa das lideranças
locais, o alto grau de interesse despertado pelas palestras, o teor das
perguntas e a qualidade das sugestões que recebemos mostram que
estamos no caminho certo.

Apostar no município, oferecer-lhe amparo, multipli-
car os canais para que ele participe na formulação das políticas pú-
blicas estaduais, é construir democracia ejustiça pela base. Torná-lo
co-responsável pela solução dos problemas que atingem de perto o
quotidiano das populações é confiar nas administrações municipais
e comprometer-se com o ideal de descentralização do processo
decisório.

Um municipalismo forte, eis aquilo de que mais precisa-
mos no momento. Ele é o remédio para os efeitos colaterais de uma
globalização que, embora tenha suas virtudes, não é isento de riscos.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais torna-se a
cada dia mais consciente dessas realidades. Por isso mesmo, inscre-
vemos entre as prioridades de nossa gestão interiorizar suas ações,
de modo a fazê-lo presente no Estado todo. Já há algum tempo,
vimos investindo na parceria com a sociedade como o melhor cami-
nho para encontrar soluções que atendam de fato às necessidades
de nossa gente. Por meio de Seminários, Fóruns Técnicos e Ciclos
de Debates, os mais diversos segmentos da comunidade mineira têm
sido chamados a colaborar ativamente, não só na elaboração de leis,
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mas também no processo de formulação de políticas públicas e no
acompanhamento de sua implementação.

A extensão territorial de nosso Estado faz, entretanto,
com que as distãncias se tornem um empecilho à participação nos
eventos promovidos na sede do Parlamento mineiro. Por isso, a nova
palavra de orde~ é tornar o Legislativo itinerante e levá-lo aos qua-
tro cantos de Mmas. Pretendemos, seguindo os rumos já traçados
pelas Audiências Públicas Regionais, mobilizar todos os nossos re-
cursos para estabelecer com as comunidades locais um diálogo cons-
tante e produtivo. Para o sucesso desse nosso plano, contamos, em
especial, com as Câmaras de Vereadores, Prefeituras e Associações
Microrregionais.

Foi a vontade de estarmos mais próximos da realida-
de de cada região que motivou o Projeto Nova Gestão Pública
Regionalizada. Para torná-lo possível, estabelecemos uma parceria
com o Executivo, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social.

Estão também conosco, na realização desses eventos,
a Fundação João Pinheiro e a UNA - Ciências Gerenciais.

Na operacionalização dos encontros, tem sido muito
importante o papel da Escola do Legislativo, órgão da Secretaria da
Assembléia de Minas que possui, entre suas preocupações primei-
ras, a cooperação técnica com as administrações municipais.

. Nossa Escola é a primeira instituição no gênero
manuda P?r ~oder Legis~ativoestadual no País. Ela é responsável
pela c~pa~ltaçao dos funCIonários da Assembléia e acumula grande
expenencIa na formação de pessoal para dar suporte às atividades
da administração pública. Além de contar com o trabalho dos mais
competentes técnicos da Casa, recebe ainda a colaboração de pro-
fessores de renome nacional, mediante convênios de cooperação.

. A Escola do Legislativo tem agora como prioridade
eqUIpar-se para atender à demanda de Prefeituras e Câmaras de
Vereadores por cursos e treinamentos.
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As administrações municipais recém-empossadas ini-
ciam suas gestões num contexto totalmente novo. A estabilização
econômica, ao mesmo tempo em que facilita o planejamento, torna
necessário um controle rígido dos gastos e uma escolha criteriosa de
prioridades. A inflação que permitia ganhos na ciranda financeira e
facilitava o inchaço dos quadros funcionais criou uma visão fantasiosa
da realidade. Como resultado, encontramos uma situação que se
repete em quase todo lugar. Folhas de pagamento incompatíveis
com as possibilidades dos cofres públicos, dificuldades para o custeio
da máquina administrativa e quase nada para investir.

Trata-se, sem dúvida, de um desafio que exigirá o má-
ximo tanto de prefeitos como de vereadores. Haja competência e
criatividade.

É nesse contexto que a Assembléia de Minas, por meio
do Projeto Nova Gestão Pública Regionalizada, se propõe iniciar uma
nova fase em seu relacionamento com os municípios. Queremos
estar ao lado de cada um deles, oferecendo apoio técnico, promo-
vendo o intercâmbio das comunidades entre si e com as demais ins-
tãncias de governo. Queremos incrementar a parceria com as co-
munidades locais, de forma que possamos superar juntos os desafi-
os dessa fase de ajustes, para saudar a chegada de um tempo de
desenvolvimento consistente e continuado.

Expressamos nosso reconhecimento ao nobre colega
Bonifácio Mourão, que, tendo emprestado seu talento por três
legislaturas ao Parlamento mineiro, retorna para conduzir, pela se-
gunda vez, os destinos de sua querida Governador Valadares. Sem o
apoio dele e do Presidente da Câmara, Vereador Renato Fraga
Valentim, esse encontro não teria sido possível.

Agradecemos a cada um dos participantes a disposi-
ção e boa-vontade com que atenderam a nosso convite para esses
dois dias de estudos, troca de informações e debates. Que o esforço
de vocês tenha um retorno compensador e reverta em benefício
das populações a que servem com dedicação e idealismo.
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Pronunciamento do Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, sobre a Campanha da

Fraternidade, em 19/3/97

o Brasil inteiro acompanhou, no mês de março de
1994, o drama do cardeal Dom Aloísio Lorscheider, então arcebispo
de Fortaleza, durante as 19 horas em que esteve em poder de um
grupo de detentos do Instituto Penal Paulo Sarasate, localizado na
capital cearense.

Dom Aloísio tinha o hábito de visitar regularmente
aquela instituição para levar aos presos sua palavra de conforto e de
esperança, com base nos ensinamentos cristãos. Junto com outras
pessoas, foi tomado como refém, correndo risco de vida no tenso
episódio de fuga dos amotinados, seguida de perseguição policial.

Dias mais tarde, após a libertação, ele afirmaria, para
surpresa daqueles que o imaginavam abalado pelo acontecimento:
"Aumentou o meu amor por eles e a necessidade de dedicar-me ain-
da mais aos presidiários, que são excluídos da sociedade",

Esse fato é duplamente ilustrativo. Por um lado, ex-
põe alguns aspectos da realidade carcerária brasileira, sabidamente
precária em infra-estrutura, tratamento aos presos e segurança. Por
outro lado, mostra, pelo exemplo de Dom Aloísio, a preocupação
da Igreja Católica com as questões sociais do País, especialmente no
que se refere aos setores marginalizados da população.

Estamos aqui hoje exatamente para refletir sobre es-
ses temas, objeto da Campanha da Fraternidade de 1997. Ao
conclamar a sociedade brasileira a tomar consciência da condição
dos encarcerados, as autoridades eclesiásticas nos convidam a pen-
sar em um problema complexo.
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Estão aí envolvidos aspectos relacionados à violência,
à marginalidade, à pobreza, às desigualdades sociais, à aplicação
correta dos recursos públicos, à segurança, à educação, aos direitos
humanos, ao papel da Justiça.

Em primeiro lugar, é forçoso reconhecer que o siste-
ma prisional brasileiro apresenta graves deficiências. Uma das mais
gritantes diz respeito à estrutura física. Se duplicássemos hoje o nú-
mero de vagas nas cadeias e penitenciárias, ainda assim não seriam
suficientes para comportar adequadamente os presos. Não por aca-
so, a superlotação tem sido motivo de freqüentes rebeliões.

Os movimentos de revolta - que muitas vezes acabam
em tragédia, como a de Carandiru, em São Paulo - são fomentados
também por outros ingredientes, como falta de condições sanitári-
as, de assistência médica, má alimentação, maus-tratos.

As conseqüências dessa situação, assim como da ca-
rê~ci~ de programas educativos e de atividades produtivas, são a
o,:lOsldade destrutiva, a agressividade, a promiscuidade e a prolifera-
çao de doenças. Entre os presidiários de São Paulo, mostram as esta-
tísticas, 80% dos homens e 90% das mulheres carregam o bacilo da
tuberculose. Na população carcerária brasileira, um em cada seis
presos é portador do vírus da Aids.

• A • • ?~tro componente dessa triste realidade é a precária
asslstenCla Jundlca. A maioria esmagadora dos encarcerados são
p~bres e, conseqüentemente, não podem contratar advogado. O
numero de defensores públicos se revela muito aquém da deman-
da ..~ão sã~ raros os casos de pessoas que permanecem presas quan-
do ja devenam estar em liberdade.

Todos esses fatores fazem com que o nosso sistema
penite_nciário, ao invés de contribuir para a prevenção de novas
mfraçoes e para a regeneração daqueles que cumprem pena, a fim
de que possam ser reintegrados à sociedade, acabe alimentando a
desmoralização e o descrédito nos valores cívicos e humanos.
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Esse quadro, é preciso ressalvar, não pode ser atribuí-
do apenas às instituições responsáveis pela manutenção da ordem,
pelo combate à criminalidade e pelo cumprimento dajustiça. Não é
um problema só do Poder Executivo, representado pelos órgãos com-
petentes, e doJudiciário.

Sabemos, a propósito, no caso de Minas Gerais, dos
esforços que têm sido feitos por esses dois Poderes para minorar a
situação. Conhecemos, ao mesmo tempo, as dificuldades para
implementar as mudanças necessárias, principalmente a escassez
de recursos humanos e financeiros.

Nessas circunstâncias, a questão deve ser assumida
também pelos Parlamentos, no aprofundamento de suas causas, no
intercãmbio com os demais Poderes, no diálogo aberto com a co-
munidade e, finalmente, na apresentação de sugestões e projetos
que possam alterar essa realidade.

Trata-se, mais, de um problema a ser pensado e en-
frentado pelo conjunto da sociedade. Esta é, aliás, a sábia proposta
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ao chamar-nos a par-
ticipar da Campanha da Fraternidade de 1997.

Temos a grande honra de contar, nesta oportunida-
de, com a presença do Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte,
Dom Serafim Fernandes de Ara(~o. Melhor do que ninguém, ele
poderá falar-nos do conteúdo, dos objetivos e das iniciativas da cam-
panha, como autoridade das mais atuantes e respeitadas da Igreja
Católica em Minas Gerais e no Brasil.

Com toda uma vida dedicada ao trabalho pastoral e a
atividades ligadas à educação, notadamente na direção da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais e do Sistema de Ensino
Arquidiocesano, Dom Serafim conhece de perto, e em profundida-
de, os problemas que afetam a população brasileira.

SaibaVossaExcelência que pode contar com o inteiro
apoio desta Casa à Campanha da Fraternidade. Como representan-
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tes do povo mineiro, temos o dever de atender a esse chamado, que
coloca em foco a dura condição dos encarcerados.

Unimo-nos a essa iniciativa por convicções religiosas,
humanísticas e pelo que ela encerra de respeito à cidadania, objetivo
permanente da Assembléia de Minas.
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Pronunciamento do Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, na A'bertura do Ciclo de Debates

"A Vale do Rio Doce na Economia Nacional",
em 21/3/97

No momento em que o processo de privatização da
Companhia Vale do Rio Doce assume contornos mais definidos, com
datas e valores, e com os diversos segmentos da Sociedade e do Esta-
do, nas várias esferas da Federação, assumindo posições, muitas ve-
zes divergentes, em relação ao tema, toma-se necessária a abertura
de espaços amplos e democráticos para a discussão do assunto.

A Assembléia de Minas, no exercício de seu papel de
representação do conjunto da população do Estado e consciente da
importância do assunto, propõe-se a ser um desses espaços de re-
percussão das grandes preocupações e anseios da Sociedade.

Ao realizar esta empreitada, estamos conscientes da
gravidade, da complexidade e da delicadeza do assunto. Trata-se de
discussão de nível estratégico, de cujo amadurecimento depende a
consolidação de nossa capacidade, como nação, de enfrentar as gran-
des questões do presente e assumir, soberanamente, as decisões re-
ferentes aos rumos do desenvolvimento do país.

A privatização da Vale traz à pauta temas candentes,
como o papel do Estado na economia, os destinos do patrimônio do
Estado, a situação das finanças públicas, a importância das empre-
sas de capital estatal. A oposição entre intervencionismo estatal e
liberalismo econômico, a globalização da economia, as funções e os
limites do Estado no mundo contemporãneo e o papel da iniciativa
privada constituem questões de fundo, sobre cujo tecido se constrói
o cenário da privatização em curso.
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Nas atuais circunstâncias, a decisão de discutir o tema
vem reafirmar a trajetória da Assembléia de Minas de não temer o
debate e o contraditório. Pelo contrário, o Legislativo estadual tem
fundamentado seu avanço institucional no incentivo à discussão
aberta e participativa de todos os temas submetidos a sua apre-
ciação.

Assim foi com assuntos polêmicos como a Reforma
Agrária, a reforma administrativa, a política agrícola, o sistema de
saúde. Em todas essas situações, as portas do Parlamento foram aber-
tas para a ativa contribuição dos segmentos organizados da Socieda-
de e representantes do Estado. Os Seminários Legislativos, os Fóruns
Técnicos e os Ciclos de Debates já se tornaram uma referência no
processo de aprendizado democrático da comunidade mineira.

E é em nome desse aprendizado, em nome dos prin-
cípios que regem a construção da opinião pública e em nome, por
fim, da liberdade de expressão que, aberto o espaço e criadas as con-
dições do debate, conclamamos todos a participarem, de forma
efetiva, mas nem por isso menos madura e serena, deste evento.

Ouçamos as diversas opiniões, expressemos os nossos
pareceres. Saibamos divergir, mas saibamos também ouvir e pon-
derar.

É esta a contribuição da Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais. Sejam todos bem-vindos ao debate e ao esforço de cons-
trução da nossa democracia.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na

Abertura do XIV Congresso Mineiro de Municípios,
e do III Congresso Mineiro de Associações
Microrregionais de Municípios, em 24/3/97

Saudamos, com satisfação e otimismo, os promotores
desse encontro que já se tomou referência obrigatória para as admi-
nistrações municipais de nosso Estado. São três congressos que, acon-
tecendo simultaneamente, vêm comprovar a força do municipalismo
em Minas Gerais.

Saudamos também os participantes que aqui se en-
contram movidos pela vontade de conhecer novas técnicas e experi-
ências administrativas, de trocar idéias e encontrar novos horizon-
tes para o desenvolvimento de suas comunidades.

Ninguém nega hoje os benefícios do plano de estabi-
lização econômica, que não só melhorou a qualidade de vida da
população, como resgatou a credibilidade do País no exterior. En-
tretanto, é preciso fazer justiça. Se há um herói do Plano Real, esse
herói são os municípios, que no dia-a-dia administram a maior par-
cela do ônus pela consolidação da estabilidade da moeda. Nessa fase
difícil e cheia de desafios, eles têm mostrado competência e maturi-
dade. Por isso mesmo, foram escolhidos por nós como parceiros
privilegiados, num momento em que queremos inaugurar uma nova
fase no diálogo entre o Poder Legislativo e a sociedade.

Há muito que a Assembléia de Minas vem trabalhan-
do com todo o empenho para estreitar os laços que a ligam à comu-
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nidade. Numa rápida retrospectiva, podemos verificar que já cami-
nhamos bastante nessa direção. Hoje temos mecanismos
institucionais de participação popular no próprio processo de elabo-
ração das leis, os quais já demonstraram sua eficácia. Seminários
Legislativos e Fóruns Técnicos, por exemplo, colocam lado a lado,
representantes do Governo e de setores interessados em determi-
nada questão além de parlamentares, que têm debatido, exaustiva-
mente, temas relevantes, para a população. Nesses encontros, gru-
pos que apresentam, inicialmente, interesses diferentes e até, às ve-
zes, conflitantes sentam-se à mesma mesa em busca de composição
e consenso.

A Assembléia, embora se envolva ativamente no pro-
cesso, oferecendo suporte humano e partilhando custos, não tem a
pretensão de monopolizá-lo. Representantes da sociedade civil têm
participado desses eventos desde o momento de concepção, suge-
rindo a escolha dos temas e conferencistas, até a elaboração da
redação do regulamento.

Os resultados têm sido excelentes. Fóruns e Seminári-
os normalmente dão origem a documentos a partir dos quais são
elaborados projetos de lei que definem políticas públicas para os
setores objeto das discussões. Além disso, é eleita uma comissão en-
carregada de acompanhar os desdobramentos dos encontros e de
cobrar ações.

Ao iniciarmos nossa gestão na Presidência da Assem-
bléia, constatamos que, apesar da importância de tais mecanismos
de participação, havia um problema. O território mineiro é muito
grande. Só para exemplificar: um morador dejanuária que quiser
estar presente a um Fórum ou Seminário terá que enfrentar cerca
de 581 quilômetros de estradas. Um de Ituiutaba enfrentará 659
quilômetros, enquanto um dejequitinhonha terá pela frente 687, e
um de Itapeva, 465. Corríamos o risco de ser a Assembléia Legislativa
de Belo Horizonte, em vez de ser aAssembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais. Por isso, a palavra de ordem agora é interiorizar.
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Interiorizar os eventos, interiorizar o trabalho das comissões,
interiorizar cursos e, sobretudo, dar ênfase às Audiências Públicas
Regionais.

Como é do conhecimento público, essas Audiências
representam uma das primeiras tentativas bem-sucedidas de
interiorização levadas a cabo pela Assembléia, cuja evolução todos
temos acompanhado bem de perto. 1993 foi o ano do pioneirismo.
Deslocamo-nos para todas a regiões de planejamento do Estado e,
ao final de uma verdadeira maratona, tínhamos em mãos alguns
milhares de sugestões, que foram encaminhadas ao Executivo e às
Comissões da Assembléia. Era, entretanto, dificil trabalhar com elas:
iam desde a construção de estradas até a troca de lâmpadas em pos-
tes de ruas.

Entretanto, valeu a experiência. Em 1994, as Audiên-
cias Públicas foram realizadas em dois dias. Foram introduzidos
mecanismos de definição de prioridades e criou-se a Comissão de
Representação, escolhida pelo voto direto dos participantes e encar-
regada de acompanhar o encaminhamento das propostas
prioritárias. Não obstante, apesar dos avanços, não havíamos che-
gado ainda ao modelo definitivo.

AsAudiências de 1995 receberam profundas e impor-
tantes modificações. Em primeiro lugar, através de emenda à Cons-
tituição, foi institucionalizada a participação dos demais Poderes,
introduziram-se as Audiências Públicas Municipais, etapa prepara-
tória dos encontros regionais e reduziu-se a lista das prioridades.

Nesse ano, obtivemos a adesão de 78% dos municípi-
os mineiros, e pesquisas de opinião mostravam que o processo ti-
nha um excelente índice de aprovação popular. Em uma enquete
levada a cabo pelo Instituto Vox Populi, verificou-se que 82% dos
entrevistados apoiam o projeto. Diante desses dados, crescia nossa
responsabilidade e a necessidade de dar uma resposta positiva às
propostas priorizadas.
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Por outro lado, o plano de estabilização econômica,
ao desfazer a ilusão inflacionária, mostrou que a parcela de recursos
estaduais disponível para investimentos ficava muito aquém da ex-
pectativa e das justas mas ambiciosas demandas regionais. O risco
de decepcionar as populações que se mobilizaram em torno das
Audiências era grande. Optamos então pelo diálogo franco e trans-
parente. Em reuniões com as Comissões de Representação, a situa-
ção foi exposta com realismo e serenidade.

Ao mesmo tempo, a Assembléia negociava com o Exe-
cutivo para viabilizar o atendimento do maior número possível de
reivindicações, fosse diretamente, fosse por intermédio dos consór-
cios intermunicipais, fosse por meio de convênios diversos.As emen-
das ao projeto da lei orçamentária, mediante um acordo
interpartidário, foram orientadas também no sentido de contem-
plar as propostas priorizadas.

Como conseqüência das negociações, tivemos um ajus-
te e uma conquista. Acertou-se a realização das Audiências de dois
em dois anos para se permitir o atendimento do maior número pos-
sível de reivindicações. Conquistamos a destinação, no orçamento
estadual, de um quantum para atender às demandas surgidas nas
Audiências. A lei orçamentária que está sendo executada em 1997
contempla tais demandas com 38 milhões de reais, divididos pelas
diversas regiões. Pode, a princípio, não parecer muito. Entretanto,
se considerarmos que menos de 5% da receita do Estado estão dis-
poníveis para investimen tos, veremos que se trata de uma soma con-
siderável. A previsão é que, para atender às prioridades tiradas nas
Audiências Públicas que serão realizadas no primeiro semestre des-
te ano, seja destinado um montante em torno de 42 milhões de
reais, cerca de 4 milhões para cada região. Nesse caso, quando da
realização delas, os participantes vão saber de antemão o total de
recursos sobre os quais lhes caberá decidir.

Com a gradativa redução das despesas de pessoal aos
patamares previstos na Lei Rita Camata e com a evolução dos projetos
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estruturantes, a tendência é que as lideranças regionais, por meio
das Audiências Públicas, passem a decidir sobre a aplicação de uma
parcela cada vez maior dos recursos do Estado. Por issomesmo, vale
a pena apostar no processo.

Finalizando, gostaríamos de fazer um apelo a todos
os presentes no sentido de que integrem, com disposição e cora-
gem, esse nosso esforço de parceria com a sociedade. AAssembléia,
sem essa participação, estará de mãos atadas. Com ela, não teremos
limites na criação de oportunidades para tornar o processo decisório
mais democrático e mais aberto à intervenção dos diversos setores
da comunidade mineira.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

no 111 Congresso Mineiro de Associações
Microrregionais de Municípios e XIV Congresso

Mineiro de Municípios, em 25/3/97

Na segunda metade da década de 80, à medida que o
País voltava à normalidade democrática, o Legislativo passou a ocu-
par o centro da cena política. A partir dessa época, os parlamentos
passaram a sentir a necessidade crescente de quadros funcionais
aptos a dar suporte àsnovas demandas que começaram a ser dirigidas
ao Poder. É desse tempo a preocupação da Assembléia de Minas no
sentido de atualizar seus mecanismos de capacitação de recursos
humanos.

A Constituinte mineira de 1989 foi uma amostra dos
desafios que teríamos que enfrentar dali para a frente. O povo havia
descoberto definitivamente os caminhos do Palácio da Inconfidên-
cia. Galerias, corredores e salas das comissões começaram, desde
então, a ser visitados com freqüência crescente pelos diversos seg-
mentos da sociedade civil, que passaram a acompanhar com redo-
brada atenção as votações e a lutar por seus pleitos.

O interesse pelo trabalho parlamentar crescia, e isso
foi muito bom para o fortalecimento das instituições democráticas.
Entretanto, a Assembléia tinha que dar respostas adequadas. Não
podíamos decepcionar os cidadãos que, não só acompanhavam de
perto tudo o que se fazia na Casa, como manifestavam um claro
desejo de participar mais da vida política.

A esses fatos somavam-se as novas prerrogativas con-
quistadas pelo Poder. Alargara-se consideravelmente o rol de suas
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competências, e foram criados mecanismos legais para um exercí-
cio mais efetivo da função fiscalizadora.

Essas novidades requeriam quadros funcionais bem
treinados, que pudessem apoiar adequadamente o trabalho dos
Deputados. Para conseguir tais quadros era necessária, mais que uma
reforma estrutural, a completa mudança da cultura da Assembléia.

Em 1990 foi promulgada a Resolução nº 5.086, que
continha um sistema de carreira e modificava a estrutura orgânica
da Secretaria do Legislativo. O documento consagrava os princípios
da profissionalização fundados no mérito e na qualificação do servi-
dor. A nova estrutura era mais ágil e mais enxuta. Foi sensivelmente
diminuído o número de cargos comissionados.

A Resolução foi o início de um processo que deu ori-
gem a nossos atuais instrumentos de capacitação de recursos huma-
nos. Como se vê, a preocupação não é nova entre nós. Antes que as
questões relativas à valorização do funcionário e à qualidade do
serviço público fossem levantadas em âmbito nacional, no interior
do debate sobre a reforma do Estado, tais temasjá eram alvode ações
concretas na Assembléia de Minas. Quase sete anos de esforços cons-
tantes em busca de aprimoramento levaram-nos ao que temos hoje.

Recrutar bons quadros é um desafio constante para
administradores, tanto do setor privado como do público. Em nosso
caso, esse desafio é muito maior. Todos têm ciência do rigor dos
concursos públicos para admissão de servidores efetivos na Assem-
bléia. Como resultado, temos conseguido pessoal de boa formação
geral, inclusive detentores de currículos acadêmicos invejáveis.Acon-
tece que não existe no mercado de trabalho o profissional do
Legislativo. Só para exemplificar, as escolas de Direito normalmente
não incluem a técnica legislativa entre as disciplinas oferecidas aos
bacharelandos. Muitas não ministram noções mínimas de interpre-
tação de textos de leis. Necessitamos de pessoas que tenham famili-
aridade com a linguagem das leis, que sejam capazes de entender
profundamente o que elas querem dizer. Mas só isso não basta. O
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perfil de um bom técnico para o Poder tem q~e.i~cluir tamb~m uma
boa dose de maturidade política e uma senSIbIlIdade espeCIal com
relação às questões sociais. Trata-se de alguém que deve aliar sólida
formação teórica e habilidades específicas.

A solução que estamos encontrando é preparar nos-
sos técnicos, nós mesmos. Em 1992, quando presidíamos pela pri-
meira vez a Assembléia de Minas, lançamos a Escola do Legislativo.
Trata-se de um órgão de nossa estrutura administrativa que tem como
um dos principais objetivos formar os quadros de pessoal de que
necessitamos. Para atingir suas finalidades, ela se vale tanto da expe-
riência e competência de servidores da Casa como de professores
externos de Universidades e instituições de pesquisa, mediante acor-
dos de cooperação.

Os cursos de formação permanente da Escola são da-
dos em três níveis. Os Estudos Básicos compreendem quatro disci-
plinas, que pretendem dar a todo servidor o domínio ~os conhe~i-
mentos mínimos necessários ao exercício de suas funçoes em apolO
às atividades do Poder.

Num segundo nível, encontramos o ciclo de Estudos
Temáticos, que compreende cinco áreas de concentração. Elas fo-
ram definidas de acordo com as necessidades da Casa. Temos uma
área de estudos jurídicos e legislativos, outra voltada para as ques-
tões de administração pública, uma terceira dirigida a temas
econômicos, financeiros e orçamentários. As duas últimas compre-
endem estudos socio-políticose problemas lingüísticos.O ciclo de Estu-
dos Complementares procura oferecer disciplinas de interesse e cultu-
rageraIS.

Estamos trabalhando ainda para viabilizar um curso
de pós-graduação que formará especialistas em assessoria técnico-
legislativa avançada. Ele tem, entre seus objetivos, prep'ar~r assesso-
res de alta qualificação técnica e professores para a propna Escola.
Esta última, além disso, gerencia um sistema que estimula nosso pro-
fissional a buscar capacitação em outras instituições de ensino e de
pesquisa, por meio de aulas e de estágios.
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Aadministração pública, por sua própria natureza, gera
dois tipos de demandas por recursos humanos. De um lado, é preci-
so assegurar a continuidade administrativa por meio de quadros téc-
nicos altamente profissionalizados. Por outro, para que o agente
político possa pôr em prática seu projeto administrativo - projeto,
diga-se de passagem, ungido pelo povo nas urnas -, ele necessita de
um certo número de colaboradores que sejam de sua estrita confi-
ança. Se assim não for, a própria vontade popular será desrespeita-
da. O poder continuaria eternamente nas mãos de uma elite buro-
crática, uma vez que o governante seria refém dessa elite.

Na Assembléia de Minas, resolvemos essa questão cri-
ando um corpo funcional dividido em dois blocos. Um deles é cons-
tituído por funcionários de carreira, estáveis, que asseguram a conti-
nuidade das rotinas institucionais. O outro é integrado por servido-
res de gabinetes, ocupantes de cargos de natureza temporária e es-
colhidos pelo parlamentar.

Um sistema de pontos dá ao Deputado a flexibilidade
para montar seu gabinete segundo as características peculiares a sua
opção partidária e a sua região eleitoral.

Para os funcionários de gabinete, a Escola do
Legislativo promove cursos especiais, adaptados à natureza do car-
go e às funçôes específicas que eles terão que desempenhar. No iní-
cio da legislatura, por exemplo, os servidores novos são levados a
conhecer toda a estrutura da Casa, de forma a poder utilizá-la para
obter o máximo resultado para a atividade político-parlamentar do
Deputado.

A Assembléia tem promovido um esforço de
integração entre os quadros efetivos e a assessoria dos gabinetes, de
forma que eles atuem harmônica e cooperativamente. Assim, ga-
nham a instituição e o parlamentar.

Como criar no servidor motivação para buscar a
capacitação técnica? A solução que temos encontrado baseia-se na
renovação da cultura interna. Muitas vezes, a discussão sobre a re-
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forma administrativa na sociedade, nos meios de comunicação ou
mesmo nas instâncias governamentais se dá de forma um tanto de-
sastrada. Os repetidos ataques à imagem do funcionário público fe-
rem a auto-estima dele e ocasionam baixa produtividade. Procura-
mos estabelecer um clima de parceria e compromisso. Hoje todos
têm consciência da situação difícil por que passa o Estado e da ne-
cessidade imperiosa de conter gastos.

Nos dois últimos anos, tivemos, por exemplo, 146 apo-
sentadorias e apenas 3 admissôes. A esmagadora maioria das vagas
não foram preenchidas, e o trabalho foi redistribuído, exigindo mais
de cada um. Há setores que estão operando no limite de sua capaci-
dade. Nosso servidor, entretanto, está consciente da importância do
que faz e da necessidade de dar sua contribuição pessoal para o es-
forço de diminuição de despesas. Por isso colabora.

Outro mecanismo de motivação foi condicionar as
possibilidades de desenvolvimento na carreira à avaliação de desem-
penho e à capacitação profissional. O mesmo foi feito com os postos
gerenciais. Hoje, na Assembléia, ninguém cresce mais de graça.

Criamos um sistema pelo qual o servidor éjulgado por
critérios objetivos, que aferem cada aspecto de seu desempenho. A
obtenção de menos de 70% dos pontos em uma avaliação - elas são
realizadas anualmente - prejudica a carreira.

Simultaneamente, instituímos o Banco de Desenvol-
vimento do Servidor da Assembléia. O acesso a ele se dá mediante
provas escritas. Trata-se de um Banco de Recursos Humanos. Estar
inscrito nele após obter aprovação nessas provas é uma das condi-
ções para que um funcionário ocupe posições de gerenciamento na
Casa. A outra é ter feito com bom aproveitamento o ciclo de Forma-
ção Básica da Escola do Legislativo, que dura, no mínimo, dois anos,
e ter acumulado um bom número de créditos nos outros ciclos que
duram cerca de 5 anos. Além disso, ainda existe uma seleção com-
petitiva específica. Por isso, podemos dizer que não existem na As-
sembléia de Minas carreiras meteóricas. A ascensão profissional se
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dá lenta e progressivamente, observando-se o tempo necessário para
que o funcionário amadureça, prove seu compromisso com a insti-
tuição, acumule conhecimento e experiências necessários para o
exercício das diversas funções.

Sem falsa modéstia, podemos dizer que o Legislativo
mineiro tem obtido conquistas importantes no que se refere à
capacitação de recursos humanos. Apesar de todas as dificuldades
de preparar pessoal para as funções específicas do Poder, temos con-
seguido fazê-lo com sucesso. Uma prova disso são as constantes visi-
tas que nos fazem representantes das Assembléias de outros Esta-
dos para conhecer o que temos feito. Isso nos autoriza mesmo a
dizer que temos tido uma atuação pioneira e que encontramos boas
soluções para problemas que costumam afligir ainda boa parcela do
setor público.

Um crescimento que não se abre para a comunidade
não é verdadeiro. Por isso mesmo, a próxima fase de nossas ações
estará voltada a oferecer às Prefeituras e, em especial, às Câmaras
Municipais um pouco do que conseguimos aprender nesses anos de
trabalho em busca do aperfeiçoamento. Nesse sentido, a Escola do
Legislativojá se está aparelhando para atender a demandas de cur-
sos por parte das administrações locais. Isso reforçará certamente,
nosso compromisso com a interiorização da Assembléia Legislativa
e tornará mais forte a parceria dela com a sociedade.

Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na
Abertura do Fórum Técnico sobre Seguridade Social do

Servidor Público de Minas Gerais, em 31/3/97

Asinquietações sobre a questão previdenciária são um
fenômeno que se verifica no mundo inteiro, inclusive nas nações
tidas como as mais ricas. O aumento da expectativa de vida das pes-
soas e o conseqüente envelhecimento das populações fizeram com
que o contingente de aposentados se aproximasse numericamente
da massa de trabalhadores em atividade. Por outro lado, o desem-
prego provoca baixas significativas no rol dos contribuintes. Como
são os trabalhadores da ativa que financiam os benefícios dos inativos
na maioria dos sistemas públicos de previdência, estes últimos estão
em dificuldade por toda parte. É geral a consciência de que a situa-
ção, tal como está, não pode ficar. Inúmeros países estão efetuando
mudanças no setor para afastar o sombrio prognóstico de um cola-
pso total.

No caso brasileiro, o quadro é dos mais graves. Desa-
certos do passado mostram agora seus efeitos devastadores, aguçan-
do a crise e exigindo soluções imediatas.

É nesse contexto que nos reunimos para debater a
seguridade social do servidor público de Minas Gerais, em busca de
instrumentos para enfrentar, no âmbito do Estado, um problema
que é universal e urgente.

Nos últimos tempos, esta Casa vem apostando na par-
ceria com a sociedade como o caminho certo para as decisões de-
mocráticas e afinadas com as necessidades do povo. Os Seminários
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Legislativos e os Fóruns Técnicos têm sido, nesse sentido, extrema-
mente produtivos, oferecendo elementos para a formulação de
políticas públicas alicerçadas no consenso e na participação popu-
lar. Por isso, são grandes as nossas expectativas em relação a esse
encontro.

Ao agendá-lo como cumprimento de compromisso
assumido quando tramitava na Assembléia o projeto que deu ori-
gem à Lei nº 12.278, fizemos questão de convidar todos os segmen-
tos interessados para colaborar em sua preparação. Desse modo, o
temário, a escolha dos conferencistas e debatedores, a dinâmica dos
trabalhos, tudo foi resultado de uma discussão ampla, que dá legiti-
midade a este momento privilegiado de debate.

Aprofundar os vários aspectos do tema, discuti-los com
serenidade e coragem, abrir-se ao diálogo e comprometer-se com a
formulação de respostas justas e viáveis para os problemas que moti-
vam esta reunião, eis os desafios da missão que nos espera nos pró-
ximos três dias.

Convidamos a todos para que se sentem à mesa do
debate com o espírito despido de qualquer idéia preconcebida. Para
questões complexas como as que estaremos examinando não exis-
tem soluções prontas. Por isso é importante que nos unamos para
tentar equacioná-las e resolvê-las.

Queremos agradecer aos conferencistas e aos
debatedores, que atenderam prontamente a nosso convite e aqui
estão para trazer-nos seus conhecimentos técnicos e sua experiência.

Agradecemos também a todos os presentes, desejan-
do que o tempo que investirão neste encontro tenha o retorno es-
perado.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na
Solenidade em Homenagem ao Lions Clube, em 1º/4/97

É com grande satisfação que a Assembléia Legislativa
de Minas Gerais realiza esta solenidade para homenagear o Lions
Clube, ao ensejo das comemorações, em todo o mundo, dos 80 anos
de existência de sua Associação Internacional.

Trata-se de uma entidade que merece toda nossa ad-
miração e respeito, por seus princípios e seus objetivos humanitári-
os. Fé no trabalho digno e responsável; culto à verdadeira amizade,
vista como um fim e não como meio para obter vantagens; edificação
de um espírito altruísta, atento às necessidades daqueles que este-
jam precisando de ajuda: eis alguns dos mandamentos éticos que
inspiram a atuação do membros do Lions.

Enquanto desdobramentos desses princípios, podem
ser destacadas como metas da homenageada: fomentar a coopera-
ção entre os povos; incentivar o estudo e a prática do que deve ser
um bom governo e uma educação cívica permanente; promover o
bem-estar econômico, social e moral das comunidades.

São preceitos que, como vemos, se ajustam aos funda-
mentos básicos de uma sociedade que se pretenda mais humana,
mais correta e mais justa. E que se alinham, da mesma forma, com
os ideais democráticos e a prática da cidadania.

O espírito elevado que caracteriza o Lions pode ser
facilmente constatado na atuação dos clubes existentes em nossa
capital e em nosso Estado. Com nobreza e desprendimento, eles se
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dedicam a projetos e campanhas voltadas para o bem-estar da
coletividade, especialmente para os grupos e setores mais carentes.

Nesse sentido, constituem foco de sua atenção os con-
tingentes pobres, os portadores de deficiência física e mental, as cri-
anças e os idosos.

Permeando suas ações, muitas das quais desenvolvi-
das junto a outras entidades assistenciais, está sempre presente a
intenção de transmitir às pessoas a importância da fraternidade.

Tal conjunto de princípios e de atitudes se revela ex-
tremamente edificante na sociedade em que vivemos: uma socieda-
de ainda repleta de sofrimento e de desigualdades; em que os bene-
fícios do desenvolvimento ainda são privilégio de poucos; em que os
valores do companheirismo e da solidariedade muitas vezes dão lu-
gar à competição exacerbada e ao individualismo.

Sentimo-nos muito honrados ao homenagear uma
instituição cujas preocupações maiores coincidem com alguns dos
objetivos primeiros desta Casa. A Assembléia Legislativa de Minas
existe e exerce suas prerrogativas exatamente para proporcionar
melhores condições de vida ao povo deste Estado.

Como referência norteadora de todos os debates que
aqui se promovem, do trabalho cotidiano das comissões, dos projetos
que são exaustivamente discutidos antes de se transformarem em
lei, da imprescindível interação com os demais Poderes, prevalecem
as demandas da sociedade.

Tais demandas se traduzem, em última instância, em
um desenvolvimento mais harmõnico, melhor distribuição dos be-
nefícios econômicos, igualdade de oportunidades, enfim, na correção
das distorções, aliada à criação de instrumentos que possibilitem um
progresso consistente e continuado.

Em função desses objetivos, a Assembléia Legislativa
vem buscando, nos últimos tempos, estabelecer laços de coopera-
ção com os diversos segmentos sociais, atitude adequada a uma
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instituição que se fundamenta nos preceitos democráticos e na
pluralidade de interesses e idéias.

Acreditamos que a parceria nos fortalece e nos pro-
porciona múltiplas alternativas para desempenhar melhor as fun-
ções precípuas desta Casa. E temos a certeza de que, nesse rumo,
podemos contar com a inestimável contribuição da comunidade
leonÍstica.

Ao saudarmos a data comemorativa dos 80 anos da
Associação Internacional de Lions Clubes, congratulamo-nos com
todos os membros da instituição, particularmente com seu presiden-
te, Augustin Soliva, e com o governador do Distrito L-ll, Ernani
Martins de Melo Rocha.

E que prossigam nos dando sua lição de humanismo
e cidadania, movidos pelos sentimentos do companheirismo, da le-
aldade e do altruísmo.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

Anunciando o Início das Audiências Públicas
Regionais de 1997, em 10/4/97

Ao assumirmos, pela segunda vez, a Presidência da
Casa, escolhemos corno meta prioritária interiorizar suas ações. Por
isso, é com satisfação que anunciamos o início da realização das
Audiências Públicas Regionais no próximo mês de maio. Elas repre-
sentam urna iniciativa pioneira que fez esta Assembléia presente nos
quatro cantos do Estado, para discutir com o povo as necessidades
de cada região.

Desde 1993, quando foram feitas pela primeira vez, as
audiências públicas vêm passando por constantes aperfeiçoa-
mentos.

Ao darmos continuidade ao processo, que já se inte-
grou à prática política e administrativa de Minas, queremos ressaltar
que essa iniciativa tem dado resultados palpáveis. Um exemplo disso
são os convênios que o Executivo assinará ainda em abril com as
Prefeituras por meio dos quais será viabilizada grande parte das obras
priorizadas nas audiências anteriores.

A partir da experiência acumulada e das sugestões que
nos foram oferecidas pelos participantes, introduzimos na dinâmica
e na própria essência das audiências públicas novidades impor-
tantes.

Após negociações com o Executivo, ficou acertado que,
na previsão orçamentária para o próximo ano, constarão 45 milhões
de reais para assegurar o atendimento às prioridades apontadas nos
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enc.~ntros regi,onais de 1997, cabendo de 3 a 4 milhões para cada
r~gIao. Gostanamos que fosse mais. Entretanto, se pensarmos nas
dIficuldades dessa fase de consolidação da estabilidade econômica
veremos que o montante é considerável, representando uma bo~
parcela dos recursos ordinários livres que o Estado tem para investir.
Estamos ce~t?s d: que, su~erado esse momento transitório do pla-
no ,de e_stabIhzaçao, havera um aumento substancial da verba, cuja
aphcaçao será decidida nas audiências.

Neste ano, atendendo a sugestões dos participantes,
aumentaremos o número dos encontros. Em vez de 12, como acon-
teceu em 1995, estaremos em 14 cidades-pólo. Com isso, ficará mais
fácil ouvir as lideranças locais, e os trabalhos poderão atingir melho-
res resultados.

A partir de agora, modificações técnicas inseridas no
regulamento das reuniões regionais com o objetivo de facilitar os
~bal~os, tomand<x>s mais ágeis e eficazes, passarão a ser divulgadas
mte~sIvamente por todos os meios de que dispomos para que a co-
mumdade tome conhecimento delas.

. AsAudiências Públicas Regionais são o caminho para
democratIzar o orçamento e abri-lo à participação da sociedade. O
sucesso delas, entretanto, depende da cooperação de todas as for-
ças sociais. Por isso, convocamos desde já as administrações locais,
as Câmaras Municipais, as associações microrregionais, as entidades
~a sociedade civil, para que assumam conosco essa causa. Da parce-
na e~tre os Po_deresdo Estado e a comunidade mineira é que irão
surgIr as soluçoes de que Minas precisa.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na

Assembléia da AMUe, em Serra dos
Aimorés, em 18/4/97

E sempre um prazer estar com os amigos do Vale do
Mucuri, esta terra de gente decidida que luta bravamente pelo de-
senvolvimento regional.

Hoje, entretanto, nossa satisfação tem motivo especi-
al. Em atitude que apoiamos e aplaudimos, o companheiro Edson
Soares transferiu simbolicamente a sede daAMUC para prestar uma
justa homenagem a Serra dos Aimorés e ao Prefeito Dalmo Costa
de Souza.

Algo muito importante está acontecendo neste muni-
cípio, algo que deve servir de exemplo para todas as comunidades
mineiras, algo que deve ser divulgado para mostrar que, onde há
vontade política, sempre há esperança. É o lançamento do Projeto
Municipal de Erradicação do Analfabetismo Serra Educação 2000.
O plano pretende reduzir a zero o índice de analfabetos em quatro
anos.

Estamos, sem dúvida, diante de uma proposta corajo-
sa, de grande alcance. Educar é prevenir uma multidão de proble-
mas, é oferecer novos horizontes para a população, é tornar possí-
velo pleno exercício da cidadania aos que se encontram à margem
dos benefícios do progresso.

O projeto traz uma novidade digna de nota. O Prefei-
to Dalmo demonstrou confiança na força do trabalho comunitário
e, por isso, convocou igrejas, entidades de classe, estagiários do cur-
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so de Magistério, voluntários e a Superintendência Regional de En-
sino para, em conjunto com a Prefeitura, integrarem um autêntico
mutirão para sanar essa chaga que é o analfabetismo.

Serra dos Aimorés, ao assumir esse desafio, mostra que
está sintonizada com as preocupações da administração estadual.
Educação, no Governo Eduardo Azeredo, é coisa séria que ocupa o
topo da relação das prioridades. A prova disso são iniciativas como o
Pró-Qualidade e os programas de avaliação da escola pública e de
valorização do profissional da educação.

A importãncia que a Lei nº 12.140, conhecida como
Lei Robin Hood, dá ao ensino e a outros setores básicos, a exemplo
da saúde, é a demonstração clara de que neste governo o bem-estar
do povo vem primeiro.

Aliás, é bom que se lembre que em Minas o
municipalismo não é só para enfeitar discursos: ele acontece mes-
mo! A própria Lei Robin Hood veio para estimular, em âmbito mu-
nicipal, a implementação de políticas públicas comprometidas com
as demandas sociais.

Caros amigos, trazemos boas notícias.

Em primeiro lugar, queremos dar-lhes os parabéns.
Antigas reivindicações regionais - as obras da estrada de Serra dos
Aimorés para Lajedão e da rodovia ligando Nanuque à divisa com o
Espírito Santo - estão com os projetos em fase final de elaboração e
serão, muito em breve, licitadas.

Queremos anunciar ainda uma novidade importante
para asAudiências Públicas Regionais que serão realizadas neste ano.
Para atender às propostas que serão priorizadas nelas, negociamos
com o Executivo a inclusão, no orçamento estadual para 1998, de
recursos que chegam praticamente a um terço dos recursos ordiná-
rios livres que o Estado terá para investir no próximo ano.

O que caberá a cada macrorregião ainda está aquém
do que desejaríamos. Entretanto, passadas as dificuldades dessa fase
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de ajustes exigidos pelo plano de estabilização econômica, acredita-
mos que teremos, nos próximos exercícios, um volume maior de
dinheiro para ser investido segundo as diretrizes fixadas nesses en-
contros regionais. Por isso vale a pena acreditar nas Audiências PÚ-
blicas. Elas são uma conquista que promete muito, na medida em
que representam um passo decisivo para incrementar a participa-
ção da sociedade, especialmente das administrações locais, no
planejamento estadual. O sucesso das próximas Audiências está nas
mãos de vocês. Ele dependerá do entusiasmo com que sejuntarem
ao esforço da Assembléia para levar avante essa causa.

Quando tomamos posse na Presidência da Assembléia
de Minas, fizemos o compromisso de interiorizar suas ações, de
modo que ela pudesse, com mais eficiência, atuar por toda Minas
Gerais. Estamos investindo pesado nesse projeto, colocando recur-
sos materiais e humanos para trabalhar em favor dele. Minas não é
só a Capital. Por isso o Legislativo mineiro tem que se fazer presente
nos quatro cantos de nosso território. Mas esse projeto depende tam-
bém de parcerias regionais, e seu sucesso será o resultado da manei-
ra como ele será acolhido em nossos municípios. Aqui também con-
tamos com vocês.

Parabéns, Prefeito Dalmo; parabéns, Presidente Ed-
son Soares; parabéns, Vale do Mucuri. O que acontece nesta reu-
nião daAMUC, com o lançamento do Serra Educação 2000, é moti-
vo de orgulho para todos nós e um marco na história do desenvolvi-
mento regional.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na

Solenidade de Recepção do Fogo Simbólico da
Inconfidência, em 19/4/97

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
acolhe mais uma vez no curso da história, neste 19 de abril, o fogo
simbólico da Inconfidência.

Erguida bem alta por valorosos atletas, esta chama viva,
símbolo da liberdade, percorre a cada ano os campos e as monta-
nhas de Minas, desde a cidade de Tiradentes, até alcançar, no dia 21
de abril, a cidade monumento-mundial de Ouro Preto.

No centenário de Belo Horizonte, esta chama da li-
berdade une, novamente, os tempos de nossa história, pois Belo
Horizonte é a "capital-irmã" de Ouro Preto, nascida no final do sé-
culo passado para dar continuidade à construção do sonho dos in-
confidentes mineiros e do ideal do Alferes Joaquim José da Silva
Xavier - o Tiradentes.

Ao completar 100 anos, Belo Horizonte é um exem-
plo da concretização dos sonhos e dos ideais que mobilizaram o sen-
timento patriótico de nossos antepassados, os quais, há mais de 200
anos, romperam com os laços da submissão e da dependência colo-
niais, porque queriam uma pátria livre e soberana.

A lição da história nos ensina que a construção de um
país livre e soberano, verdadeiramente dono de seu destino, é uma
tarefa de gerações; obra permanente que exige coragem, determi-
nação e fé.
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Portanto, a homenagem que prestamos a Tiradentes

e aos precursores da Independência do Brasil, nas comemorações
da "Semana da inconfidência", também representa a renovação deste
compromisso histórico: o compromisso de nossa geração com os
valores da liberdade, dajustiça e da paz social.

O fogo simbólico da Inconfidência traduz essa men-
sagem que nos vem do passado histórico e que deve continuar ilu-
minando os caminhos do presente e do futuro de Minas e do Brasil.

A grande nação com que sonhou Tiradentes e os he-
róis de V~a Rica - esta grande nação ainda não está pronta nem
acabada. E um projeto em construção, que deve e precisa ser ampli-
ado, criando oportunidades para todos os brasileiros e dando condi-
ções de mais emprego, mais saúde, mais educação, maior justiça e
segurança para todos.

Esta é a mensagem histórica da Inconfidência Minei-
ra; é a mensagem que continua brilhando no calor e na luz do fogo
simbólico que hoje aqui acolhemos.

Muito obrigado!
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Reunião Ordinária do Dia 22/4/97

Esta Presidência sente-se no dever de manifestar o sen-
timento de consternação e o seu repúdio ao hediondo crime prati-
cado em Brasília contra o Índio pataxó Galdino Jesus dos Santos,
que veio a falecer na madrugada de ontem.

Não podemos aceitar passivamente - nem os cidadãos,
tampouco as instituições - que se alastre na sociedade brasileira um
estado de violência e insegurança pela violação reiterada dos mais
elementares valores da civilização.

Episódios sucessivos, recentemente ocorridos ou que
tiveram lugar ao longo desses últimos anos, demonstram a necessi-
dade de um amplo e cor~oso processo de reversão dessa anomalia
social, sobretudo através da punição exemplar dos responsáveis e
agentes de crimes que agridem a sensibilidade moral da sociedade
brasileira.

Ações coordenadas entre poderes públicos e a socie-
dade civil devem e precisam ser feitas para que se estabeleçam no-
vos meios capazes de assegurar o exercício dos direitos humanos
em nosso País.

Quero ressaltar, no âmbito de nossa Casa, o trabalho
que vem sendo desenvolvido pela Comissão de Direitos Humanos e
Garantias Fundamentais, sob a presidência lúcida e dinâmica do
Deputado João Leite, para que avancemos neste ponto fundamen-
tal da vida social.
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Devo antecipar à Casa que, inspirado nessa atividade
da Comissão, já determinei à Assessoria Técnica a elaboração de
estudos a serem submetidos a este Plenário, no sentido de se incluir
como disciplina curricular, no ensino fundamental de Minas Gerais,
a cadeira de "Direitos Humanos".

Algo precisa ser feito desde a base de formação da ci-
dadania, incutindo nas novas gerações conceitos claros e profundos
sobre a dignidade e o respeito que merece a vida humana.

Sabemos que há várias e complexas causas que geram
a violência no corpo da sociedade brasileira, de outros gêneros e
graus. Outra coisa, muito diferente, é a violentação reiterada e siste-
mática do direito à vida, sob o signo da impunidade. Isto ninguém
pode aceitar!

98

Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no

Seminário a ALCA, o Brasil e a Economia Mineira,
em 24/4/97

Que minhas primeiras palavras sejam para consignar
a importância deste Seminário sobre a "ALCA,o Brasil e a Econo-
mia Mineira". O IH Encontro para asAméricas constitui o ponto de
partida para as escolhas que nortearão a integração das nações nes-
ta parte do globo. É conhecida a nossa vocação isolacionista. Somos
um país continente, o único de colonização portuguesa e, por mais
de meio século, fomos uma monarquia, quando todos os nossos vi-
zinhos eram repúblicas. Tudo isso nos levou a privilegiar os aspectos
internos de nossa política. Ainda mais que não cultivamos rivalida-
des bélicas, nem mantemos disputas por fronteiras. Somos uma so-
ciedade introspectiva. Mas o mundo mudou e exige que nos adapte-
mos às novas circunstâncias.

Em três grandes frentes, desdobram-se as transforma-
ções no mundo de hoje: a política, a econômica e a tecnológica.

O fenômeno político que marca este fim de século é o
desmantelamento do Estado soviético e de toda a sua antiga zona
de influência no leste europeu. O fato representa mais que o desfe-
cho de mera competição entre países. Subjacente a esse processo
dramático, está o fim da disputa socialismo vs. capitalismo, econo-
mia centralmente planificada vs.mercado, ditadura vs.democracia,
que foi a espinha e o sentido da história do mundo nestes últimos
setenta anos. Ficou provada a superioridade do mercado sobre o
planejamento centralizado. E a democracia, que, desde a segunda

99



grande guerra, havia alcançado o status mais elevado dentre os valo-
res políticos, tornou-se o consenso deste fim de século.

Mas as transformações políticas não ficaram só nisso.
Os países de economia adiantada e de tradição democrática foram
também atingidos por um vendaval de mudanças. O chamado Esta-
do de bem-estar entrou em crise. Durante as três ou quatro últimas
décadas, não parecia haver limites à ação do Estado. Programas eram
deflagrados para corrigir distorções e nivelar desigualdades em to-
das as áreas. De par com esse papel social, o Estado tornou-se em-
presário, invadindo o espaço do mercado.

A crise fiscal infletiu este quadro. Reagan e Tatcher
foram a linha de frente de alterações significativas na redefinição do
papel do Estado. Todo esse movimento, diga-se de passagem, deu
lugar a um realinhamento político. O eleitorado dos países adianta-
dos moveu-se mais e mais para o centro, formando uma nova coali-
zão de poder.

No plano tecnológico, está-se vivendo hoje uma revo-
lução sem precedentes na era moderna. A razão de tudo é a ligação
da ciência com a tecnologia. Esta, que, por alguns séculos, foi um
fenômeno isolado, é hoje, fundamentalmente, dependente do avan-
ço que se passa na ciência. A biotecnologia, as ciências da infor-
mação e da computação são algumas das áreas que lideram e
moldam o avanço na ciência. Os reflexos nos processos de traba-
lho estão aÍ.

Caminhamos para a redefinição social a mais ampla
possível. Todas as sociedades complexas e modernas se edificam a
partir das relações de trabalho. A ética e o próprio sentido da vida
gravitam em torno do trabalho. No entanto, delineia-se cada vez
mais a possibilidade de um momento de extinção do trabalho, pelo
menos do trabalho físico. Não é uma quimera ou especulação o tem-
po em que se viverá numa sociedade de cientistas. Estamos indo nessa
direção. Este é um dos parâmetros que os governos precisam tomar em
conta para estabelecer sua estratégia e fixar metas e objetivos.
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o futuro já está sendo antecipado. Inovações são
introduzidas nos processos de trabalho e ganhos espetaculares de
produtividade se realizam, mas o impacto sobre o emprego é mo-
desto. A destruição criadora do desenvolvimento renova toda a face
da produção. Traz obsolescência, mas também cria um novo univer-
so de possibilidades. Ainda agora assistimos à morte de uma
tecnologia e a consolidação de outra. A máquina de escrever é um
objeto do passado, substituída pelos computadores pessoais. Novas
mudanças estão em curso hoje e irão certamente promover drásti-
cas alterações no mercado de trabalho. Talvez a mais importante
seja a dos automóveis. Depois de décadas de estagnação tecnológica,
o automóvel foi tomado de assalto pela informática. Os efeitosjá se
sentem em economia e desempenho. Se lograrem obter um avanço
comparável ao da tecnologia das geladeiras, irão decretar pratica-
mente o fim das oficinas de reparos e manutenção.

Voltemos ao eixo principal de nosso argumento. As
transformações por que passa o mundo hoje e, particularmente, a
mudança econômica.

O que dá sentido e articula a economia é o movimen-
to de integração em escala planetária a que se designa sob o rótulo
de globalização. O mundo está interligado. Países e economias se
interpenetram. Produz-se aqui o carro que vai abastecer mercados
em todos os continentes. Importa-se das mais longínquas partes. A
relação não se circunscreve ao campo das mercadorias. O mercado
financeiro é um só. Um abalo nas finanças do México leva os Esta-
dos Unidos a intervirem para se evitarem perdas astronômicas em
todas as partes, não só nos países que têm, como também nos que
não têm negócios diretamente com o México.

A ligação de tudo isso é um ente novo: a empresa
transnacional. Ela produz, compra e vende no mundo todo. Suas
decisões transbordam fronteiras nacionais e afetam países, para o
bem e para o mal, como ficou patente agora na Europa no caso do
fechamento de uma fábrica da Renault, na Bélgica.
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A reflexão sobre esse quadro mostra um turbilhão es-

tonteante de mudanças. Não há como detê-las. São irreversíveis. No
início da revolução industrial, muitos que se opunham a ela, deses-
perados, acreditaram que poderiam conter a marcha da história
quebrando as máquinas. Seria ingênuo e irrealista não se dar conta
da fatura social que tudo isso exigirá das nações em desenvolvimen-
to. Mas sacrifício maior, incomensurável mesmo, será ficar de fora
desse novo ciclo de progresso e desenvolvimento mundial. Precisa-
mos, urgentemente, preparar-nos para esta nova era. Para isso é
imprescindível compreender o momento histórico que vivemos e o
papel do poder público neste novo cenário da política brasileira.

Dois grandes eixos de problemas confrontam a socie-
dade brasileira hoje: a consolidação do regime democrático e a cons-
trução de uma economia de mercado.

Depois dos anos de autoritarismo, a democracia fir-
mou-se entre nós como o valor maior da política. Independente das
visões e orientações políticas, acima dos interesses particulares e das
origens partidárias, há hoje um consenso fundamental, que atraves-
sa de alto a baixo a sociedade brasileira, o de que é preciso manter e
cultivar a prática política aberta e plural.

Mas a consolidação da democracia exige a superação
de tríplice problema. Primeiro, é imperativo firmar a estabilidade
econômica a fim de se criarem as condições para a retomada do
desenvolvimento. Nas últimas décadas, a economia brasileira foi
afetada pelo flagelo da carestia e da elevação dos preços. Estivemos
à beira da hiperinflação. Pagou-se e paga-se ainda elevado custo so-
cial por essa situação inflacionária, que recai especialmente sobre os
extratos de menor poder aquisitivo da população. Nesses quase três
anos de execução do Plano Real, logrou-se reduzir espetacularmente
as taxas de inflação, mas não se pode considerar vencida essa guer-
ra. A economia ainda não está imunizada contra o vírus inflacioná-
rio. As reformas ainda não foram aprovadas. Sem isso, não há como
retomar o desenvolvimento em bases sólidas e duradouras.
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Segundo, a consolidação da democracia no País exige
vitória em outra frente de batalha de não menor importância. Refi-
ro-me ao inadiável desafio de superar a pobreza absoluta e a desi-
gualdade social. Estão aí os dados de mortalidade infantil, de analfa-
betismo, de escolarização e de distribuição de renda a mostrar de
forma insofismável o desnível entre indivíduos e regiões em termos
de renda e de qualidade de vida. Melhorou a situação depois do
Real, mas ainda há muito o que fazer nessas áreas.

Sem a redução das desigualdades sociais, em moldes
que permitam o nivelamento das oportunidades, como o fizeram as
nações democráticas da Europa e os Estados Unidos no século XIX,
a democracia não vai fincar raízes profundas e firmes no solo
brasileiro.

Finalmente, o dilema da consolidação democrática se
desdobra também no terreno institucional. Não basta o desenvolvi-
mento econômico, ainda que associado a um quadro social mais
justo e igualitário, para assegurar a política aberta e democrática. É
preciso, como diria o poeta, "engenho e arte" no desenho das insti-
tuições. Os países politicamente menos desenvolvidos exibem a ca-
racterística inconfundível do atraso institucional. Neles as institui-
ções políticas não funcionam ou funcionam precariamente.

É mister reconhecer o desafio institucional que nos
confronta. Para isso, é fundamental que o Estado adquira plena ca-
pacidade de implementar e executar as políticas e decisões governa-
mentais; que as leis sejam cumpridas e que as instituições funcio-
nem como parâmetros efetivos para a ação social, política e
econômica. Além disso, é preciso que o Legislativo, tanto no âmbito
federal quanto na esfera dos Estados, se torne o fórum e o "locus"
real das políticas públicas; é preciso, por fim, que se fortaleçam os
partidos políticos para dotá-los de capacidade de representação, de
responsabilidades de governo, para que, assim, alcancem junto aos
eleitores identidade e personalidade.
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o outro eixo de problemas que desafia a sociedade
brasileira neste fim de século refere-se à tarefa inadiável de constru-
ção de uma economia de mercado no Brasil. Colonizado sob a égide
do mercantilismo, o País acostumou-se a ver o Estado como o gran-
de provedor e responsável maior pela economia e bem-estar da po-
pulação.

Os tempos são outros. Assistiu-se ainda recentemente
a acontecimentos que não deixam dúvidas quanto às limitações e
possibilidades do desenvolvimento comandado por estrutura esta-
tal e centralizada de ação e planejamento. Reconhece hoje a socie-
dade brasileira como tarefa prioritária construir as bases para a ins-
tauração de uma economia de mercado entre nós. Isso requer que
se logre a estabilidade econômica e que se institucionalize um novo
papel para o Estado em sua relação com o setor privado e com o
processo econômico. Nesse sentido, é fundamental deixar para trás
o modelo do Estado-empresário que hoje não mais responde aos
problemas e necessidades postos pelo próprio desdobrar do proces-
so de desenvolvimento e pela nova co~untura internacional. Cum-
pre ressaltar que, se esse modelo foi importante para o crescimento
econômico no passado recente, também foi responsável pelo injus-
to quadro social que vigora no País. Por isso, é imprescindível a re-
construção do Estado, com a reformulação de seus papéis e fun-
ções, e acompanhada de amplo processo de privatização.

As considerações anteriores apontam para a necessi-
dade de estabelecer novas estratégias que assegurem a realização
desses dois grandes desideratos da política brasileira nesta quadra: a
consolidação da democracia e a instituição de uma economia de
mercado. A combinação dessas aspirações requer a conciliação do
desenvolvimento com redistribuição, da democracia com eficiência
e do Estado com o mercado. Sem renunciar às funções de promotor
da redução das desigualdades sociais e corretor dos desequilíbrios
do processo de desenvolvimento, cabe ao Estado, nesse novo arran-
jo, o papel de mantenedor da ordem e da estabilidade econômica e
de arquiteto e guardião das regras.
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É contra esse pano de fundo que se deve cogitar a
questão da integração do Brasil com a ALCA. As considerações
expendidas não deixam margem a dúvidas. A integração é inevi-
tável. Virá, queiramos ou não. Mas isso não significa que se deva
promovê-la sem olhar para nossas circunstâncias. Fazê-la a ferro e
fogo, sem cálculo ou estratégia. Sem negociar e exigir reciprocidade.
Ou de imediato, sem um cronograma que nos permita ajustar nos-
sas empresas à competiçâo mais acirrada que certamente advirá com
a maior interaçâo comercial com nossos vizinhos adiantados do
norte.

O Brasil tem se caracterizado por uma política ex-
terna suprapartidária. Nossas posições têm sido claras em favor
da integração com a ALCA, observadas algumas condições: a ade-
são em bloco do MERCOSUL e atendidos os prazos e cronogramas
fixados.

A tarefa prioritária do governo é realizar o "bom go-
verno", promovendo a revolução na educação e afastando a
repetência, a evasão, a baixa produtividade das escolas. Nosso traba-
lhador precisa aumentar sua escolaridade. Além disso, precisamos
consertar o sistema de saúde, fazendo funcionar o SUS ou implan-
tando um novo modelo de atendimento. A infra-estrutura de portos
e estradas tem de ser recuperada. Um caminho é o da privatização,
vez que o poder público carece dos recursos para realizar os investi-
mentos necessários.

A máquina pública também deve passar por mudan-
ças. Há que dotá-la de agilidade e capacidade efetiva de prestar servi-
ços. Nesse sentido, posição de realce deve ser dada às políticas de
segurança, de modo a garantir a ordem e a plena cidadania.

No tocante à Assembléia Legislativa, é mister moder-
nizar sua atuação, fortalecendo as Comissões e focalizando,
prioritariamente, a avaliação e acompanhamento das políticas pú-
blicas. Ao desincumbir-nos desse papel, estaremos contribuindo para
o bom governo.
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Mais do que nunca, será preciso gerir, cuidadosamen-
te e com eficiência, os recursos públicos. A integração econômica
vai exigir, antes de tudo, que o poder público seja capaz de respon-
der, pronta e diligentemente, os desafios que nos confrontam por
meio de políticas bem balizadas e efetivamente implementadas.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na
Abertura do Ciclo de Debates sobre a

Implantação da Nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, em 25/4/97

Quando o assunto é educação, Minas tem uma tradi-
ção de liderança. Esta terra viu medrar a semente cuidadosamente
plantada por educadores do porte de Dona Helena Antipoff, nos
bons tempos da Escola de Aperfeiçoamento. Aqui, na década de 30,
foi feita uma verdadeira revolução no ensino, um conjunto de ino-
vaçôes corajosas que surpreenderam o País inteiro.

Asquestões educacionais têm sido, por outro lado, uma
preocupação constante desta Casa. Em 1991, o seminário" Educa-
ção: a Hora da Chamada" reuniu especialistas, professores e lide-
ranças da sociedade civil para debater o tema. Consolidamos uma
prática concreta de formação para a cidadania, mediante projetos
como o "Cidadão Mirim" e a 'Jornada Universitária", que colocam
os estudantes em contato direto com a realidade deste Poder. Nossa
Comissão de Educação tem sido uma das mais atuantes. Por isso
mesmo, juntamo-nos com entusiasmo aos demais promotores des-
te evento.

Quando foi promulgada em dezembro do ano passa-
do, a Lei de Diretrizes e Bases veio preencher uma lacuna que com-
prometia o desenvolvimento do ensino no Brasil. As normas que
regulavam a questão eram, em sua maioria, do período autoritário.

Não obstante a crítica de alguns, o novo diploma legal
trouxe avanços notáveis. A possibilidade de adequar suas disposi-
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ções às realidades regionais respeita a diversidade cultural verificada
ao longo do território brasileiro.

A lei, ao lado de princípios doutrinários e dispositivos
auto-aplicáveis, abriga diversos conceitos cuja eficácia exige regula-
mentação pelos órgãos competentes. Seus resultados dependerão,
em boa parte, do acerto das normas reguladoras. Disso decorre a
importância do presente evento. Ele oferece uma excelente oportu-
nidade para que os diversos setores ligados ao ensino possam parti-
cipar do processo de regulamentação da Lei de Diretrizes e Bases,
encaminhando suas propostas ao Conselho Estadual de Educação.

Queremos dizer uma palavra sobre a dinâmica desse
projeto. Ele prevê, após este Ciclo de Debates, uma fase a ser realiza-
da no âmbito das Superintendências Regionais de Ensino e em sete
cidades-pólo. O modelo coincide com uma das metas prioritárias
que traçamos ao assumir a presidência desta Casa. Na ocasião,
comprometemo-nos a mobilizar todos os recursos à nossa disposi-
ção para interiorizar as ações da Assembléia. Temos a firme convic-
ção de que é necessário dar aos mineiros de todas as partes do Esta-
do a oportunidade de participar das decisões que dizem respeito
diretamente aos destinos de nosso povo.

Agradecemos às autoridades, conferencistas,
debate dores e demais participantes que se dispuseram a estar conosco
nessa jornada. A causa é boa e merece nossos melhores esforços.

Com disposição e coragem, vamos, pois, ao trabalho.
Que mais uma vez se confirme a liderança de Minas na educação.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na

Abertura do Ciclo de Debates sobre
Direitos Humanos, em 5/5/97

Onde não houver pleno exercício da cidadania, onde
os direitos humanos forem espezinhados, qualquer veleidade de
desenvolvimento não passará de uma farsa.

Dizíamos recentemente, a respeito da morte do líder
indígena Galdino Jesus dos Santos, que não podemos aceitar passi-
vamente - nem cidadãos nem instituições - que se alastre na socieda-
de brasileira um estado de violência e insegurança pela violação rei-
terada dos mais elementares valores da civilização.Taisviolações são
intoleráveis num país que se queira democrático e tenha uma tradi-
ção a zelar perante o concerto das nações. Autênticos atentados
contra a razão, elas despojam as vítimas da condição de pessoa para
reduzi-las a meros objetos da insanidade dos criminosos. Esses últi-
mos degradam-se ao mais baixo nível da bestialidade.

Segundo afirma Norberto Bobbio, o problema mais
grave de nosso tempo, com relação aos direitos do homem, não é
mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los. Não nos podemos
mais contentar com iniciativas que se limitem ao plano das inten-
ções. Necessitamos providências urgentes e efetivas.Temos que aca-
bar com a certeza da impunidade, apurando os delitos e aplicando
aos criminosos os rigores da lei. Precisamos identificar com precisão
as causas próximas e remotas da violência, em todos os níveis, para
mover contra elas um combate sem tréguas.

O Papa João Paulo II declarou recentemente que "o
Estado é a primeira garantia das liberdades e dos direitos da pessoa
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humana". Entretanto, a tarefa da pacificação social não é atribuição
exclusiva dos governos. Ela só conseguirá êxito se envolver todos os
segmentos da sociedade num esforço comum para a erradicação da
violência e para o fortalecimento da consciência de que a vida e a
pessoa são valores fundamentais e irredutíveis.

A preocupação não é nova na Assembléia de Minas,
como o demonstram, por exemplo, as CPls sobre o trabalho escra-
vo e sobre a prostituição infantil e a Comissão Especial sobre a vio-
lência contra a mulher, que foram constituídas nesta Casa. Nossa
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, sob a presidência
do nobre colega Deputado João Leite, tem sido uma das mais atuan-
tes. Os maiores méritos pela realização do presente Ciclo de Deba-
tes cabem a ela. Em preparação ao evento, levou a cabo uma série
de audiências públicas, debatendo o tema com significativas porções
da sociedade civil.

Hoje aqui estamos com a missão de fazer uma avalia-
ção da situação dos direitos humanos em nosso Estado. Se quiser-
mos oferecer elementos a uma ação eficaz, temos que começar por
uma análise precisa do problema. Feito o diagnóstico, chegará o
momento de buscarmos juntos as soluções.

Ao abrirmos o presente encontro, queremos agrade-
cer aos conferencistas e debatedores a presteza com que atenderam
a nosso convite. Agradecemos também aos participantes, que, colo-
cando os próprios interesses em segundo plano, aqui estão para lu-
tar conosco por uma nova ordem em que os direitos do homem
sejam efetivamente sagrados. Nosso reconhecimento especial àque-
les que vêm integrando o trabalho da Comissão de Direitos e Ga-
rantias Fundamentais, participando de suas reuniões, e que, dessa
forma, forneceram valioso subsídio a este Ciclo de Debates.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na

Solenidade em Homenagem ao
Grupo Pitágoras, em 7/5/97

Esta Casa promoveu, há poucos dias, um ciclo de de-
bates sobre a implantação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional. Como sempre acontece nos eventos dessa natureza
que aqui ocorrem, representantes das diversas instituições, públicas
e particulares envolvidas com o tema, foram convidados a participar
das atividades.

O objetivo do encontro foi desencadear, em colabora-
ção com as lideranças do setor, um processo de discussão ampla so-
bre a regulamentação de dispositivos da lei, especialmente naquilo
que for de competência dos Estados e municípios.

Entendemos que esse trabalho é de suma importân-
cia, pois produzirá subsídios valiosos para adequar a aplicação da
norma às realidades regionais e para enriquecer o Plano Nacional
de Educação, que vai estabelecer as diretrizes e metas a serem
adotadas no País, nos próximos dez anos.

Ao promover e estimular tais ações, a Assembléia
Legislativa o faz convicta de que o aprimoramento da educação é
imprescindível às mudanças que se pretende colocar em marcha no
País. Sem esse suporte, que possibilita a formação de cidadãos consci-
entes e parúcipativos, não se pode falar em desenvolvimento pleno.

A solenidade que estamos realizando, com o objetivo
de homenagear o Grupo Pitágoras, por seus 30 anos de fundação,
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parece-nos particularmente oportuna nesse contexto de discussões
referentes à Lei de Diretrizes e Bases. Isso porque, por trás de todos
os artigos, de todas as determinações e recomendações da lei, o que
se pretende, em essência, é estabelecer condições para proporcio-
nar aos brasileiros uma educação de qualidade.

É justamente esse princípio, o da qualidade, que
direciona as atividades do Pitágoras. É o conceito-chave de sua filo-
sofia institucional, o fermento de sua busca contínua dos melhores
recursos e métodos pedagógicos.

Investindo permanentemente na atualização e no apri-
moramento de seu quadro de profissionais, assim como nas condi-
ções fisicas de suas unidades e na incorporação de novas tecnologias,
a instituição consolidou-se como modelo e referência nas áreas em
que atua.

Ressalte-se também, na comunidade do Pitágoras, o
clima de diálogo e de integração, que, partindo da diretoria, caracte-
riza as relações entre os professores, funcionários, pais e alunos.

É por esses princípios e essa cultura, fortemente
sedimentados, que o Grupo vem colecionando sucessos em toda a
sua trajetória. É pelos mesmos motivos que, de cursinho pré-vestibu-
lar montado por jovens professores, com uma turma inicial de 35
alunos, transformou-se hoje num dos maiores complexos educacio-
nais do País, englobando nada menos de 100 instituições integra-
das, com cerca de 200 mil estudantes.

Sua marca de competência e seu compromisso com o
ensino de qualidade abriram caminho para que se expandisse para
outros Estados brasileiros e até mesmo outros países. Destaque-se,
nesse processo, sua marcante influência sobre outro setor de
atividades, ao viabilizar, por meio de suas unidades escolares, obras
de vulto e de longo prazo, executadas por algumas das maiores cons-
trutoras nacionais.

Seu nome está, dessa forma, vinculado a empreendi-
mentos pioneiros na construção de rodovias, ferrovias, hidrelétricas,
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na implantação de projetos de irrigação e na atividade mineradora,
espalhados pelos Estados do Amazonas, do Pará e de Rondônia, ou
nas terras longínquas do Peru, Equador, Iraque, Congo, Angola e
Mauritânia.

o exemplo dado pelo Grupo Pitágoras, no âmbito das
instituições privadas de ensino, é fundamental dentro da realidade
brasileira, diante das conhecidas dificuldades do poder público em
implantar a contento seus programas de educação.

Sabemos dos esforços que têm sido feitos nesse senti-
do pelo Governo de Minas, assim como pelo Governo Federal, e
acreditamos que, com a colaboração de escolas particulares imbuÍ-
das do mesmo espírito que move a entidade educacional que estamos
homenageando, tais esforços resultarão em conquistas significati-
vas para a população.

Congratulamo-nos com os pais, alunos e profissionais
que compõem a grande família do Pitágoras, e principalmente com
seus diretores, fazendo menção especial ao nosso Vice-Governador,
Secretário do Planejamento e Coordenação Geral e Secretário da
Educação, Walfrido dos Mares Guia, que permanece no Conselho
de Administração; do Professor Evando Neiva, Presidente do Comi-
tê da Holding; e ao Professor Júlio Cabizuca, Vice-Presidente de De-
senvolvimen to Profissional.

Que esse grande sistema de ensino continue a formar
uma juventude sadia e apta a enfrentar os desafios que a esperam.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na solenidade em homenagem à Universidade
Federal de Viçosa, em 12/5/97

A economia brasileira, todos sabemos, tem uma forte
sustentação nas atividades ligadas ao campo. Desenvolve-se nessa
área uma extensa produção, que engloba a agricultura, a pecuária, a
agroindústria, a exploração florestal, o setor de defensivos e fertili-
zantes, a comercialização, enfim, toda uma cadeia de produtos, ser-
viços e negócios que pode ser enquadrada naquilo que hoje se
convencionou chamar de agribusiness.

Esse conjunto de atividades tem um peso substancial
em nosso Produto Interno Bruto, assim como na geração de empre-
gos e no sustento de dezenas de milhões de brasileiros. Na condição
de país continental, dispondo de variadas e amplas áreas férteis, o
Brasil tem todo o potencial para consolidar-se como um dos gran-
des celeiros do mundo.

Para isso, no entanto, é preciso corrigir e aperfeiçoar
os mecanismos de incentivo aos empreendimentos, assim como aos
trabalhadores rurais, estabelecer uma política agrícola que dê maior
garantia ao setor e aumentar os investimentos no ensino, na
profissionalização e no desenvolvimento de tecnologias voltadas para
o campo.

Se os esforços governamentais ainda são insuficientes
para estimular e impulsionar a contento esse braço tão importante
de nossa economia, contamos, em compensação, com instituições
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de grande importância nesse processo, como é o caso da Universi-
dade Federal de Viçosa.

No que tange à formação de profissionais
especializados nos diversos segmentos da atividade agropecuária e à
elaboração de pesquisas dirigidas ao melhoramento das espécies e
dos recursos tecnológicos empregados no setor, a UFV é uma refe-
rência nacional e um orgulho para os mineiros.

No ensino, mantém dezenas de cursos em nível se-
cundário, de graduação, mestrado e doutorado, sendo pioneira no
País em pós-graduação em Ciências Agrárias. Esse é, naturalmente,
o espaço em que a instituição mais se destaca, aprimorando-se cada
vez mais, desde os tempos em que era a Escola Superior de Agricul-
tura e Veterinária, inaugurada em 1926.

Hoje, com a estrutura de Universidade, oferece tam-
bém cursos de qualidade nas áreas de Ciências Exatas e Tecnológicas,
Ciências Biológicas e da Saúde, e ainda Ciências Humanas, Letras e
Artes.

Quanto à pesquisa, tem proporcionado ao Brasil pro-
dutos e tecnologias de grande significação, incluindo novas varieda-
des, mais produtivas, de milho e soja; emprego e manejo de defensi-
vos agrícolas; melhoramento genético de animais; e biotecnologia,
campo em que emerge pioneiramente no País.

Complementarmente, a Universidade mantém um
programa de integração com a iniciativa privada, visando repassar
ao mercado os conhecimentos gerados pela pesquisa e viabilizar sua
aplicação no processo produtivo. Dessa maneira, participa de cerca
de 300 convênios e acordos com empresas de grande e médio porte,
dos mais diversos segmentos do agribusiness.

Da mesma forma, os trabalhos de investigação cien ti-
fica são transmitidos aos alunos e à comunidade em geral através de
variados programas de extensão. Entre eles destaca-se, por exem-
plo, a tradicional Semana do Fazendeiro, promovida desde o final
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da década de 20. Por meio dela, estudantes, técnicos e agricultores
têm a oportunidade de se integrar e de reciclar informações sobre
as atividades rurais.

Assim, preservando de geração em geração a qualida-
de de seus cursos no âmbito das Ciências Agrárias e assimilando
novas áreas do saber, a Universidade Federal de Viçosa, alicerçada
na trilogia "ensino, pesquisa e extensão", constitui um valioso
patrimõnio para o Estado e para o País.

Ao completar 70 anos de existência, merece todo o
nosso reconhecimento. Gostaríamos de parabenizar, por esta data,
o Reitor Luiz Sérgio Saraiva, aqui representado pelo Vice-Reitor
Carlos Sediyama, os demais membros da Diretoria, professores, fun-
cionários e alunos, que compõem uma comunidade de grande res-
peito em nosso meio.

Que a UFVcontinue produzindo conhecimentos, apri-
morando inteligências e preparando profissionais capacitados para
atender às demandas e ao potencial de desenvolvimento de Minas
Gerais.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na
Audiência Pública Regional do vale do Jequitinhonha!

Mucuri, em Minas Novas, em 19/5/97

Quisemos começar as Audiências Públicas Regionais
deste ano pelo Jequitinhonha e pelo Mucuri. Nossa intenção foi
homenagear essas regiões pelo exemplo de coragem, luta e vontade
de vencer que elas dão a Minas Gerais.

Sabemos dos problemas que vocês enfrentam. Por isso,
não podemos esconder nossa admiração pela sabedoria e criatividade
com que encontram soluções para eles. Aqui, o que nos encanta é a
cordialidade, o jeito amigo, o coração e a casa sempre abertos. O
que nos entusiasma é a capacidade de organização comunitária des-
sa gente, seu amor às coisas da terra, à cultura local, e, sobretudo,
essa esperança que nunca esmorece.

Queremos ressaltar o empenho com que o povo de
Minas Novas superou todas as dificuldades para receber, da melhor
forma possível, as delegações que aqui se encontram.

A escolha desta cidade para iniciar estajornada por 14
regiões do Estado tem ainda um outro motivo. AsAudiências Públi-
cas Regionais nasceram porque tivemos a coragem de acreditar -
acreditar que é possível mudar as coisas, dar oportunidade à popula-
ção para influir de forma efetiva nos planos do Governo, para ex-
pressar seus anseios e necessidades, ser ouvida e obter resposta. Isso
é que é democracia.

A partir de 1993, quando foi lançado, o projeto cres-
ceu e se aperfeiçoou, contando, atualmente, com uma participação
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crescente dos três poderes do Estado. Mesmo que não tenham sido
exatamente como sonhávamos, o importante é que os resultados
aconteceram de forma concreta. As audiências de 1995 resultaram,
por exemplo, em convênios com as prefeituras. Com base neles, se-
rão liberadas verbas para atender as propostas priorizadas nesse ano.

Para 1997,já está assegurado um valor de 3 ou 4 mi-
lhões de reais para fazer face às prioridades de cada região. Aqui
estaremos discutindo e votando propostas sabendo que conta-
mos com 4 milhões de reais para torná-las efetivas. Esse montan-
te representa uma parte substancial dos recursos ordinários li-
vres que o Estado tem para investir. Trata-se de uma conquista
importante, especialmente pelo que ela promete. Esperamos que,
num futuro não muito distante, quando as finanças estaduais ti-
verem absorvido totalmente o impacto do plano de estabilização,
esses valores possam crescer de modo significativo, fortalecendo
a presença das comunidades locais na formulação das políticas
públicas para Minas.

AsAudiências Públicas Regionais são um projeto com
efeitos a curto e médio prazos, um projeto para quem trabalha no
presente acreditando no futuro. Não pertencem exclusivamente à
Assembléia Legislativa, ao Executivo ou ao Judiciário, mas ao povo,
que tem a responsabilidade de levá-lasa um sucesso cada vez maior.

Elas nasceram sob a inspiração da esperança. Para
consolidá-las de forma definitiva, temos que contar com gente tei-
mosa, gente que não desiste fácil e, vendo que a causa é boa, entra
nela de corpo e alma.

Vocês que estão hoje conosco são desse feitio. Olhan-
do a expressão decidida de cada um, temos a certeza de que nossa
jornada começa bem.

Queremos dar-lhes os parabéns pela vontade de parti-
cipar e pela elevada consciência política que vocês estão demons-
trando nesse momento.
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Queremos ainda expressar nossos agradecimentos à
população simpática e acolhedora de Minas Novas. Graças a ela, esse
encontro tornou-se possível.

Agradecemos especialmente ao Prefeito Geraldo Co-
elho de Jesus, à Câmara de Vereadores, na pessoa do Presidente
José Mário Dias da Rocha, e a todos aqueles que contribuíram
diretamente para o êxito deste evento, abrindo seus corações e suas
residências para acolher os participantes.

Com coragem e decisão, vamos pois ao trabalho.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Audiência Pública Regional do Rio Doce, em
Coronel Fabriciano, em 22/5/97

As Audiências Públicas Regionais representam uma
das primeiras tentativas bem-sucedidas de interiorização promovi-
das pela Assembléia de Minas, as quais nasceram porque tivemos a
coragem de acreditar - acreditar que é possível mudar as coisas, dar
oportunidade à população para influir de forma efetiva nos planos
do Governo, expressar seus anseios e necessidades, ser ouvida e ob-
ter resposta. Isso é que é democracia.

A partir de 1993, quando foi lançado, o projeto cres-
ceu e se aperfeiçoou, contando, atualmente, com uma participação
crescente dos três Poderes do Estado. Mesmo que não tenham sido
exatamente como sonhávamos, o importante é que os resultados
acon teceram de forma concreta. AsAudiências de 1995 resultaram,
por exemplo, em convênios com as prefeituras. Com base neles se-
rão liberadas verbas para atender as propostas priorizadas nesse ano.

Para 1997, já está assegurado um valor de 3 ou 4 mi-
lhões para fazer face às prioridades de cada região. Aqui estaremos
discutindo e votando propostas sabendo que contamos com 4 mi-
lhões de reais para torná-las efetivas. Esse montante representa uma
parte substancial dos recursos ordinários livres que o Estado tem
para investir. Trata-se de uma conquista importante, especialmente
pelo que ela promete. Esperamos que, num futuro não muito dis-
tante, quando as finanças estaduais tiverem absorvido totalmente o
impacto do plano de estabilização, esses valores possam crescer de
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modo significativo, fortalecendo a presença das comunidades locais
na formulação das políticas públicas para Minas.

AsAudiências Públicas Regionais são um projeto com
efeitos a curto e médio prazos, um projeto para quem trabalha no
presente acreditando no futuro. Não pertencem exclusivamente à
Assembléia Legislativa, ao Executivo ou ao Judiciário, mas ao povo,
que tem a responsabilidade de levá-las a um sucesso cada vez maior.

Elas nasceram sob a inspiração da esperança. Para que
produzam resultados cada vezmelhores, temos que contar com gente
de fibra, gente que não desiste fácil e, vendo que a causa é boa,
entra nela de corpo e alma.

Vocês que estão hoje aqui conosco são desse feitio.
Olhando a expressão decidida de cada um, temos a certeza de que
esses encontros regionais estão definitivamente inscritos no calen-
dário cívico e político de Minas. Estamos também certos de que o
peso que eles têm na formulação de políticas públicas para o Estado
crescerá ano após ano, consagrando o importante papel das lide-
ranças locais no planejamento estadual. Nos dias de hoje, governar
com democracia e eficiência exige um conhecimento profundo das
necessidades e anseios das comunidades regionais, e esse conheci-
mento só é possível pelo diálogo direto e continuado com as lide-
ranças populares de cada pedaço de nosso território. Por isso, ocasi-
ões como esta são tão valiosas.

Queremos dar-lhes os parabéns pela vontade de parti-
cipar e pela elevada consciência política que vocês estão demons-
trando nesse momento.

Queremos ainda expressar um agradecimento especi-
al à população de Coronel Fabriciano, cuja participação, como cida-
de-sede, foi decisivo para a realização desse encontro.

Agradecemos especialmente ao Prefeito Francisco de
Assis Simões Tomaz, à Câmara Municipal, na pessoa de seu Presi-
dente, Vereador Hélio Miranda de Almeida, e a todos aqueles que,
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com seu trabalho, com seu entusiasmo, com sua confiança no po-
der do debate e da participação, contribuíram diretamente para o
êxito deste evento.

Com coragem e decisão, lutemos para que um núme-
ro crescente de mineiros tenham voz e vez e possam exercer em
plenitude sua cidadania.

* Discursos sobre o mesmo tema foram proferidos nos Municípios de João
Pinheiro, Monte Carmelo, Salinas, Cataguases, Ituiutaba, Ponte Nova, Ouro
Preto, Curvelo, Vespasiano, Campo Belo e Passos.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Reunião Especial em Comemoração ao
Dia Mundial do Meio Ambiente, em 4/6/97

Já está definitivamente comprovado que a proteção
ao meio ambiente e a promoção do desenvolvimento econômico
não são objetivos que se excluam. São, antes, metas que se
complementam.

Os atentados cometidos hoje contra o equilíbrio na-
tural terão um alto preço num amanhã que está sempre mais próxi-
mo do que podemos supor. Eis por que a preocupação ambiental se
torna cada vez mais uma questão urgente, que deve merecer lugar
de destaque na agenda de quantos queiram ter os pés bem firmes
na realidade.

A mentalidade estreita e imediatista pode recomen-
dar o afrouxamento da vigilância para atrair capitais, facilitar o pro-
gresso ou gerar empregos. Trata-se, entretanto, de atitude ignoran-
te e irresponsável. Ignorante porque desconhece que a preservação
da natureza é objeto de atenção da comunidade internacional. A
degradação do meio natural causa prejuízos muito além do territó-
rio onde é praticada, pois a ecologia ignora fronteiras políticas. Por
isso, condutas ecologicamente incorretas podem acarretar boicotes
aos países que as toleram.

A atitude imediatista é irresponsável porque propõe
que se empenhe o futuro em nome de um desenvolvimento presen-
te que se sabe efêmero e questionável.

A ação efetiva em prol do meio ambiente não pode
ficar limitada aos órgãos governamentais ou às entidades diretamente
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vinculadas à questão. Ela deverá envolver toda a sociedade e deter-
minar profundas mudanças no comportamento de instituições e
indivíduos.

Poluição do ar, da terra e da água, desmatamento,
extinção de espécies e danos semelhantes, muitos deles irreversíveis,
só podem ser evitados a partir do compromisso da totalidade dos
cidadãos. Consumidores, empresários, governantes, todos, enfim,
têm que se dobrar à evidência de um amanhã difícil e adotar, desde
já, uma postura respeitosa com relação aos recursos naturais.

A preocupação ecológica não é nova na Assembléia
de Minas. Em parceria com diversos segmentos da sociedade minei-
ra, este Legislativo tem desenvolvido um trabalho consistente para
dotar o Estado de instrumentos legais que lhe permitam agir de
modo eficaz em prol da preservação do meio ambiente. A matéria
tem sido também objeto da função fiscalizadora desta Casa, que é
exercida, com coragem e responsabilidade, por meio de instrumen-
tos como CPIs e audiências públicas.

Desde que foi criada, nossa Comissão de Meio Ambi-
ente tem-se alinhado entre as mais ativas da Instituição, desenvol-
vendo um trabalho incansável e meritório em favor da causa
ambiental. Respondendo aos desafios cada vez maiores propostos
por um Estado em acelerado processo de desenvolvimento, ela tem
buscado rever e atualizar a legislação disponível, à luz das mais avan-
çadas doutrinas, num esforço constante para conciliar ecologia e
economia.

Por isso mesmo, no dia de hoje, temos muito a come-
morar. A contemplação do passado não nos pode, entretanto, fazer
esquecer o que está por vir. Novas e maiores tarefas nos esperam.
Fatos como a globalização econômica e a crescente importância de
Minas no cenário nacional propõem novos e desafiadores proble-
mas. Que este dia seja para nós um momento de reflexão sobre nos-
sas responsabilidades para que, em parceria com a comunidade, possa-
mos dar as respostas que o povo mineiro espera de nós.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

no Ato de Posse do Deputado Baldonedo
Arthur Napoleão, em 5/6/97

Prezado Deputado e caro amigo Baldonedo Napoleão;

Senhoras, senhores:

Poderíamos dizer, neste ato que assinala a posse de
Baldonedo Napoleão no mandato de Deputado Estadual, a senten-
ça que traduz, em sua simplicidade, o sentimento de todos os que
aqui estão presentes: "o bom filho à Casa torna ..."

De fato, entre os colegas deste parlamento e junto ao
quadro técnico e administrativo da Assembléia, Baldonedo ~apoleão
soube construir, na legislatura anterior, um elevado conceIto e um
sólido presúgio.

De um lado, teve participação política intensa em to-
dos os campos da atividade parlamentar, com posições sempre cla-
ras e bem definidas. De outra parte, "vestiu a camisa" da Assembléia
como instituição, contribuindo para o fortalecimento das audiênci-
as públicas e abrindo o campo de intercâmbio internacio~al com a
Conferência das Assembléias Legislativas dos Estados Umdos.

Para nós, que o conhecemos da vitoriosa trajetória
como excelente administrador, no âmbito do Executivo estadual,
atuando na SEPLAN/MG, ou na esfera da Administração munici-
pal em suas gestões como Prefeito de Barroso, sua eficiente atuação
nesta Casa não era, propriamente, motivo de surpresa.
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Mas sua atuação - verdade seja dita - superou nossas
melhores expectativas, pela sua ação sempre solidária com os
objetivos-fins de nossa Instituição. Temos, pois, plena convicção de
que assumirá este seu novo mandato em "velocidade de cruzeiro",
pois já domina, com pleno conhecimento, as funções e prerrogati-
vas que lhe cabe exercer.

EstaAssembléia Legislativa tem a honra de ocupar um
lugar de vanguarda na recuperação do prestígio ético e moral da
instituição pública, como casa de representação popular.

Infelizmente, episódios anexos, que jamais deveriam
atingir a dignidade daqueles que aqui exercem, com decência e alti-
vez, o mandato que receberam nas urnas de forma legítima, costu-
mam denegrir o conceito elevado que esta Casa merece.

Felizmente, esta Assembléia tem um saldo apreciável
de realizações e de iniciativas que permanecem acima, bem acima,
das ambições menores que costumam macular o trabalho sério,
honesto e árduo a que estão dedicados os Deputados Estaduais mi-
neiros.

Exprimimos este sentir - que é coletivo - neste ato de
posse do Deputado Baldonedo Napoleão, porque temos a certeza
de que VossaExcelência, Deputado Baldonedo, unirá seu talento e
suas forças, sua capacidade de trabalho, para contribuir, de forma
renovada, nesta meta comum de ampliar e expandir o conceito de
qualidade política e administrativa que esta Casa vem conquistan-
do, com zelo, seriedade e clara noção de nossa responsabilidade
pública.

Bem-vindo, pois, a este posto avançado de construção
e defesa do sistema democrático de governo.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Abertura da Reunião do Dia 10/6/97,
Fazendo Comunicação à Casa

Esta Presidência deseja comunicar, na abertura dos
trabalhos de nossa reunião de hoje, a iniciativa adotada pela Mesa
da Assembléia no sentido de divulgar, amplamente, os projetos mais
relevantes em tramitação nesta Casa, começando pela distribuição
de informações sobre os Projetos de Lei de nºs. 1.180 a 1.184/97, de
autoria do Governador do Estado, a serem apreciados em reunião
conjunta das Comissões de Constituição ejustiça, de Administração
Pública, de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira e Orçamen-
tária.

Esta iniciativa dá cumprimento à decisão da Mesa que
determinou as ações a serem desenvolvidas no biênio 97/98 , espe-
cialmente no que se refere à dinamização dos trabalhos legislativos
e à intensificação da relação do legislativo com a sociedade.

Este documento de estudo e de análise dos projetos
em tramitação recebeu a denominação de "INFORMAÇÃO PRELI-
MINAR" (OU PRÉVIA), evitando em seu conteúdo, no máximo
possível, a utilização de termos excessivamente técnicos ou
especializados da linguagem jurídica, de forma a tomá-lo amplamen-
te acessível tanto ao público interno quanto ao público externo, em
seus diversificados e variados graus de entendimento.

Além de ser distribuído às entidades da sociedade civil
que têm interesse direto nas matéria sob exame - utilizando-se, para
isso, o cadastro da Gerência de Projetos Institucionais da Casa, cujo
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banco de dados reúne nomes de mais de duas mil entidades -, qual-
quer cidadão que tenha interesse em algum projeto específico tam-
bém terá acesso a essa publicação, bastando solicitá-la à Assembléia.

Em outras palavras, estamos, com isso, ampliando o
processo de democratização da informação legislativa, incorporan-
do esse novo serviço também ao sistema "on line" da Assembléia.

Este sistema de informação contém um padrão básico
de exposição sobre as matérias em tramitação na Casa, apresentan-
do, em relação a cada uma delas, a situação atualmente existente e
os pontos que devem ser objeto de atenção em relação àsmudanças
propostas. Sempre que se fizer necessário, para dar a maior clareza
possível à informação, o documento traz em seu final uma explica-
ção detalhada - sob a forma de glossário - de alguma expressão téc-
nica constante no estudo da matéria.

A edição inicial desse trabalho trata de projetos de lei
que tratam de assuntos ligados ao meio ambiente. Em outras opor-
tunidades, que deverão ocorrer de forma sistemática e constante,
junto com a distribuição dessas informações preliminares aos Se-
nhores Deputados e às entidades civis, esta Presidência estará infor-
mando regularmente a Imprensa sobre o conteúdo temático das
mesmas.

Estamos, pois, avançando no cumprimento das
diretrizes de ação que assumimos perante o corpo parlamentar des-
ta Casa e a sociedade de nosso Estado, dinamizando as relações en-
tre a Assembléia e os diversos segmentos sociais, através, neste caso,
da democratização da informação legislativa.

Muito obrigado!
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Pronunciamento do Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, Deputado Romeu Queiroz,

no Lançamento dos Glossários de Termos
Parlamentares, em 11/6/97

Na presente década, a ordem mundial tem experimen-
tado profundas mudanças, entre as quais um acelerado.pr~c~esso de
globalização, que, embora se manifeste de modo maIS.VlSIVelna.s
relações econômicas, não se restringe a elas, fazendo sentlr seus efeI-
tos nas instituições políticas, culturais e até mesmo na vida cotidiana
dos indivíduos. No limiar do século XXI, as fronteiras se alargam e
novos horizontes se abrem.

Diante desse quadro, os tímidos não sobrevivem. Por
isso, as iniciativas do parlament<;>mineiro têm sido marcadas por
um espírito ousado e inovador. E nosso projeto construir a Assem-
bléia do terceiro milênio, uma instituição cada vez mais ágil e mo-
derna, capaz de enfrentar as exigências de uma era plena de pro-
messas e desafios.

Temos caminhado em duas direções, desenvolvendo
um plano de interiorização deste Poder simultâneo aos esforços para
inseri-lo num contexto internacional. Não há contradição nisso. Para
lograrmos êxito externamente, temos que ter os pés bem plantados
nas realidades regionais de Minas. Só assim poderemos nos apre-
sentar para o diálogo com instituições de outros países, levando con-
tribuições próprias e originais.

A sugestão dos glossários que estamos lançando nas-
ceu em uma Comissão Especial constituída a partir de requerimen-
to do Deputado Sebastião Navarro Vieira para estudar o impacto do
MERCOSUL no Estado. A idéia, que foi levada à frente por nosso
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antecessor, Deputado Agostinho Patrús, não poderia ter sido mais
oportuna. Ela vinha ao encontro das intenções da Casa no sentido
de incrementar sua presença no exterior, especialmente no conti-
nente americano. Com esse objetivo, vínhamos, já há algum tem-
po, estreitando relações com organismos internacionais, a exemplo
da NCSL.

Os glossários vêm na época certa. A consolidação do
MERCOSUL e a perspectiva da ALCA prometem para as Américas
um intercãmbio nunca visto, que provocará, certamente, um diálo-
go mais intenso entre as instituições políticas e econômicas do con-
tinente, com destaque para o incremento das relações entre entida-
des legislativas. Um exemplo concreto disso é o Congresso dos Par-
lamentos a se realizar em Quebec, no Canadá.

Mais uma vez a Assembléia de Minas sai na frente. As
obras que estamos oferecendo ao público têm despertado vivo inte-
resse nas entidades governamentais e da iniciativa privada aqui e
em outras unidades da Federação. Elas já começam a ser objeto de
atenção fora das fronteiras de nosso País e estamos certos de que
terá um futuro brilhante.

Esses três volumes, contendo cada um 555 verbetes ,
são os primeiros e refletem bem o bom resultado de um projeto que
deve ganhar continuidade. Sejamos ousados: não será demais pen-
sar, para médio prazo, num dicionário de termos parla-
mentares.

Queremos agradecer a todos aqueles cujos esforços
contribuíram para que esses glossários se tornassem realidade. So-
mos especialmente gratos aos Professores Eunice Dutra Galery,Jú-
lio Alberto Diaz e Rosa Maria Neves da Silva, que coordenaram o
projeto. Expressamos ainda nosso reconhecimento à Escola do
Legislativo e ao trabalho incansável de nossos servidores que inte-
gram os Núcleos de Tradução.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, na Solenidade Comemorativa dos 35 Anos da
UNIMONTES, em 18/6/97

Minas Gerais vive um momento auspicioso para o seu
desenvolvimento. Consolida-se como a segunda maior economia do
País e apresenta uma estrutura favorável à atração de novos investi-
mentos. Destacam-se, como fatores que beneficiam o Estado nesse
sentido, sua malha viária, um parque industrial diversificado, uma
rede moderna de comércio e de serviços, mão-de-obra qualificada e
segurança.

Em decorrência de tais vantagens, empresas nacionais
e multinacionais de grande porte têm optado, com freqüência, pelo
território mineiro para implantar projetos ou abrir novas unidades
de produção.

Entretanto, o crescimento do Estado não acontece de
forma homogênea. As indústrias e os capitais que aqui aportam se-
guem a tendência de concentrar-se nas áreas mais desenvolvidas,
como o Sul, o Triângulo ou a Região Metropolitana da Capital, con-
tribuindo para manter, e até acentuar, os desequilíbrios regionais.

Sem trunfos para concorrer em pé de igualdade com
essas áreas, regiões historicamente carentes, como o Norte e os va-
les do Mucuri e do Jequitinhonha, permanecem à margem dos in-
vestimentos de vulto, lutando ingloriamente para fugir da estagna-
ção econômica.

Diante de tais circunstâncias, cabe ao poder público
estadual criar mecanismos compensatórios e projetos específicos para
estimular o progresso dessas regiões, possibilitando que, aos pou-
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cos, adquiram autonomia para se desenvolver. Sabemos que o Go-
verno Estadual tem feito o possível para isso. Contudo, os progra-
mas em andamento são insuficientes para atender às necessidades
que se apresentam.

Nesse contexto, é fundamental que a tarefa seja com-
partilhada com outras instituições. É o que acontece, por exemplo,
com a Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -,
em seu papel de fomentar o desenvolvimento econômico, social e
cultural do Norte de Minas.

Uma universidade, como sabemos, tem funções múl-
tiplas. Em primeiro lugar, a do ensino, da formação acadêmica, em
ambiente propício à aprendizagem e ao livre debate das idéias. Ai se
constróem o arcabouço técnico-profissional e a consciência crítica
sobre a realidade na qual alunos e professores estão inseridos.

Um segundo campo específico é o da pesquisa e da
produção científica, cujos resultados podem ser repassados a em-
presas e instituições, públicas ou privadas, para seu aproveitamento
em forma de novos produtos e tecnologias.

Compõem ainda a área de atuação de uma boa uni-
versidade as atividades de extensão, por meio das quais se pode co-
locar em prática o aprendizado acadêmico, o que se dá, por exem-
plo, na prestação de serviços à população.

Nessas três esferas, a UNIMONTES vem dando mos-
tras de sua competência e de seu compromisso com a educação e o
crescimento do Norte de Minas.

Sobressaem, nesse papel, o grande número de cursos
e de vagas que oferece, abrangendo as diversas áreas da ciência, e o
atendimento à comunidade, principalmente aos segmentos mais
necessitados. À formação de profissionais para o mercado regional
alia-se a prestação gratuita de serviços.

Incluem-se aí a assistência médico-hospitalar, presta-
da pelo Hospital Universitário e pela Policlínica da própria
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UNIMONTES; o atendimento jurídico, voltado para a população
carente; e, no campo sócio-econômico, a pesquisa regional de pre-
ços ao consumidor e a assessoria às pequenas e médias empresas.

Ressalte-se que mais de 90% dos alunos da
UNIMONTES são oriundos da própria região. Grande parte conci-
lia os estudos com o trabalho e pertence a famílias de baixa renda, o
que fortalece, também por esse aspecto, a função social da institui-
çao.

Outro fato que revela a importància da universidade é
que ela atende não apenas ao Norte de Minas. Su~ .área de
abrangência engloba ainda o Noroeste e os vales do Jeqmtmhonha
e do Mucuri, área que reúne 131municípios, correspondendo a apro-
ximadamente 30% do território mineiro, nos quais se espalha uma
população de mais de 2 milhões de habitantes.

Por tudo isso, ao homenagear a Universidade Estadu-
al de Montes Claros pelo transcurso de seus 35 anos de fundação, a
Assembléia Legislativa de Minas reafirma o reconhecimento de sua
inestimável contribuição para o desenvolvimento do Estado.

Gostaríamos de manifestar esse reconhecimento ao
Reitor José Geraldo de Freitas Drumond, aos professores, alunos e
funcionários da UNIMONTES, fazendo votos para que ela continue
produzindo conhecimentos, recursos técnicos e humanos para o
progresso de Minas.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Abertura da Última Fase do Ciclo de Debates sobre
a Nova Lei de Diretrizes e Bases, em 27/6/97

Recentemente, o Secretário do Tesouro americano
enfatizou a importância da educação no processo de desenvolvimen-
to. Para ele, incrementar o acesso às oportunidades educacionais é
uma política que, ao mesmo tempo, aumenta o crescimento
econômico, fazendo os trabalhadores mais produtivos, e diminui as
desigualdades, capacitando os cidadãos a fim de que possam
maximizar seu potencial para obter melhores salários.

Se isso é verdade para uma das mais sólidas economi-
as do mundo, aplica-se, com muito mais razão, a nossa realidade.
De um lado, o fenômeno irreversível da globalização obriga-nos a
um esforço dramático para aumentar a produtividade, sob pena de
sermos relegados a permanecer à margem da história. Daqui para a
frente, estaremos cada vez mais expostos à concorrência inter-
nacional.

Por outro lado, o Brasil abriga desigualdades sociais
gritantes. Mesmo em Minas, regiões prósperas, com qualidade de
vida invejável, convivem com bolsões de miséria comparáveis aos
que se verificam nas nações mais pobres do planeta.

Em poucos momentos de nossa história foi tão impor-
tante e urgente repensar o ensino em todos os seus aspectos e di-
mensões, para fazer dele uma alavanca do crescimento econômico
e do progresso social. Precisamos, como nunca, pensá-lo de forma
realística, fazer uma avaliação corajosa e verdadeira da situação atual,
desfazer mitos e quebrar tabus. Talvez tenhamos todos até mesmo
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que reconhecer nossa parcela de culpa por uma educação que está
bem longe da ideal.

Não é hora, entretanto, de nos determos demasiado
no que foi. Temos, isso sim, que nos comprometer com o futuro, um
futuro que, de tão próximo,já é presente.

A nova Lei de Diretrizes e Bases ofereceu-nos oportu-
nidade para isso. Sua filosofia é um convite à criatividade, à ousadia,
ao compromisso. Ela redefine o papel dos sujeitos do processo edu-
cacional, ressaltando a importância daqueles que estão diretamente
envolvidos na relação pedagógica. Ela convida a substituir um mo-
delo cartorial e burocrático por um que seja mais dinâmico e próxi-
mo da vida.

Hoje a Assembléia de Minas sente-se especialmente
honrada ao receber educadores de todos os quadrantes deste Esta-
do para mais esta etapa do Ciclo de Debates sobre a implantação da
nova LDB. Não se trata de um encerramento, porque estamos en-
volvidos em um processo aberto, que deverá ter importantes desdo-
bramentos na prática educacional do dia-a-dia.

Vocêsvêm de uma jornada de discussões e estudos que,
temos certeza, produziu muitos e bons resultados. A participação
entusiástica de cada um, que, certamente, deve ter custado até sacri-
fícios pessoais, só vem confirmar a tradição mineira de compromis-
so com a educação.

Queremos pois, agradecer-lhes, em nome de nosso
povo, o empenho e a boa-vontade com que responderam a nosso
convite.

Gostaríamos também de ressaltar a atuação da Secre-
taria de Estado da Educação, do Conselho Estadual de Educação e
da Comissão de Educação da Assembléia Legislativa, que são os prin-
cipais responsáveis pelo sucesso desse Ciclo de Debates.

Que ele possa contribuir positivamente para a autên-
tica revolução que se faz necessária no ensino brasileiro.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Audiência Pública Regional Sul 11,
em Pouso Alegre, em 7n/97

Chegamos hoje ao fim de uma jornada em que nos
encontramos com as populações dos quatro cantos de Minas, em
cada uma das 14 cidades que sediaram as Audiências Públicas Regi-
onais. Iniciamos nossa caminhada num dos mais carentes pedaços
do chão mineiro. Vamos encerrá-la no Sul, onde tudo são espe-
ranças de qualidade de vida cada vez melhor. Esta região é, sem
dúvida, uma das mais ricas do Estado e, com a duplicação da
Fernão Dias, prepara-se para uma grande arrancada rumo ao
desenvolvimento.

Não ignoramos que o progresso também tem suas
exigências. Há problemas que surgem como conseqüência do pró-
prio crescimento. Os desafios que a comunidade sul-mineira enfrenta
hoje são muito semelhantes àqueles com que se defrontam as na-
ções do Primeiro Mundo. Entretanto, isso não significa que ela deva
merecer dos governantes uma atenção menor. Pelo contrário: devi-
do ao papel estratégico que a região exerce, alavancando a econo-
mia mineira e permitindo que outras partes de nosso Estado tenham
acesso aos benefícios da civilização moderna, o Sul de Minas deve
ser alvo privilegiado das ações de governo. Temos a certeza de que
cada real aqui investido terá um retorno imediato para Minas in-
teira.

As Audiências Públicas Regionais de 1997 tiveram o
apoio e a presença atuante de 722 municípios. 3.217 representantes
discutiram e votaram 3.096 propostas. Esses dados são a prova evi-
dente de que o processo já se consolidou entre nós como instru-

141



mento útil e legítimo para democratizar as decisões no âmbito esta-
dual e permitir a intervençâo direta da sociedade no planejamento
e, em especial, na elaboração da lei orçamentária.

Resta-nos agora aprimorá-lo e dar-lhe uma eficácia
cada vez maior. Para isso, contamos com todos vocês. AsAudiências
não são do Governo, nem do Judiciário nem da Assembléia. Elas
são do povo. Seu sucesso, daqui para a frente, depende basicamente
da consciência popular a respeito da importância delas e do entusi-
asmo em levá-las adiante.

Em 1998, pretendemos que esses encontros sejam re-
alizados através da participação efetiva das 38 associações
microrregionais de municípios, facilitando o acesso para as lideran-
ças municipais e tomando o projeto mais próximo dos seus objetivos,
qual seja o atendimento de demandas regionais. Assim, estaremos
contribuindo para promover um novo modelo de pleno exercício
da cidadania, democratizando a formulação das políticas públicas.

Já iniciamos também entendimentos com o Executi-
vo para que o valor global, cuja destinação orçamentária é decidida
em Audiência Pública, seja aumentado substancialmente. A gente
mineira tem maturidade suficiente para definir suas prioridades. O
segredo para fazer um bom governo é levar isso em conta e confiar
na sabedoria do povo.

Ao encerrarmos esta jornada, queremos agradecer o
apoio e o empenho de todas as comunidades que estiveram conosco,
discutindo, votando e, sobretudo, acreditando no poder da demo-
cracia e da participação popular. AAssembléia de Minas estará,jun-
to com as Comissões de Representação, acompanhando, passo a
passo, a implementação das propostas prioritárias de cada região.

Queremos expressar nosso reconhecimento à popu-
lação do Sul de Minas, em especial, à gente simpática e acolhedora
de Pouso Alegre.
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Agradecemos ao Prefeito Jair Siqueira, à Câmara Mu-
nicipal, na pessoa de seu Presidente, Vereador Firmo da Motta Paes,
e a todos aqueles que, com seu entusiasmo e com sua confiança,
contribuíram para o êxito deste encontro.

Com coragem e decisão, lutemos para que um núme-
ro cada vez mais crescente de mineiros tenha voz e vez e possa exer-
cer em plenitude, a sua cidadania.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na

Solenidade em Homenagem ao Or. Byron Queiroz,
Presidente do Banco do Nordeste do

Brasil S.A., em 6/8/97

Grande parte das discussões econômicas e políticas que
se processam hoje no Brasil acabam desembocando na questão da
eficiência. Incluem-se aí a polêmica sobre o papel e o tamanho do
Estado, as privatizações, as reformas fiscal e administrativa, a quanti-
dade e as alíquotas dos impostos, a modernização das empresas, o
emprego de novas tecnologias, o cumprimento de metas e o atendi-
mento aos clientes, sejam eles particulares ou públicos. O Governo
Federal busca fórmulas para reduzir o déficit das contas internas e
externas, os Estados se queixam de que as receitas mal dão para
cobrir a folha de pagamento do funcionalismo, e os municípios, na
ponta da linha da estrutura pública, se dizem à beira da falência. A
abertura do País ao mercado externo e o fenômeno da globalização
obrigam o empresariado a ganhar produtividade e qualidade, para
não perder o consumidor.

Nesse contexto de recursos escassos e de crescentes
exigências, a sociedade brasileira cobra das instituições estatais um
comportamento pautado pela probidade, pelo aproveitamento
criterioso das disponibilidades financeiras e humanas, pelo compro-
misso com as demandas da comunidade. Quer reconhecer nessas
instituições as qualidades que enobrecem as funções do chamado
serviço público.

Reunimo-nos aqui hoje para homenagear o Sr. Byron
Queiroz, Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S.A., instituição
que, estamos certos, pauta sua ação pelos princípios que acabamos
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de mencionar. Sua atuação à frente do Banco é prova inconteste da
maturidade dessa entidade, que vem se destacando, ao longo de
seus 45 anos, como agência de desenvolvimento, contribuindo, por
meio de modernos métodos empresariais, para o progresso de uma
vasta região do País. Trata-se do maior banco regional de fomen to
da América Latina.

Os resultados operacionais do Banco do Nordeste do
Brasil S.A., sob a direção do Sr. Byron Queiroz, atestam a seriedade
com que ele vem sendo administrado. O Banco não acarreta qual-
quer ônus para a União. Ao contrário, tem sempre pago dividendos
e recolhido imposto de renda e jamais recorreu ao Banco Central
em busca de linhas de assistência e de liquidez.

Esses indicadores são extremamente significativos no
Brasil dos dias de hoje, diante das dificuldades pelas quais vêm pas-
sando diversas instituições financeiras e das conseqüências que elas
geram para os cofres públicos.

Destaque-se também sua grande integração com os
Estados e municípios da Região Nordeste, incluídas aí várias comu-
nidades do Norte de Minas. Sabemos que não é fácil promover o
desenvolvimento em áreas de acentuadas carências, como a nor-
destina. Mas o Banco do Nordeste tem feito isso com muita compe-
tência.

Ao ensejo desta solenidade, queremos que o Dr.Byron
Queiroz receba as congratulações desta Casa, extensivas aos demais
componentes da diretoria e ao corpo de funcionários do Banco do
Nordeste.

Que o Dr. Byron continue dando ao Brasil o exemplo
de como é possível administrar com seriedade, buscando nos
parâmetros da eficiência as bases para atender às demandas da soci-
edade.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na
Solenidade de Instalação da Subcomissão Permanente
de Desestatização e Desburocratização da Comissão

de Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos
Deputados, em 7/8/97

A Assembléia de Minas sente-se honrada em partici-
par desta solenidade em que se instala a Subcomissão de
Desestatização e Desburocratização da Câmara dos Deputados.
Queremos abrir a presente reunião manifestando nosso reconheci-
mento ao Presidente Michel Temer e ao Deputado Rubem Medina,
Presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio, que
propiciaram esse privilégio ao Legislativo mineiro.

A década de 90 determinou profundas mudanças no
quadro político e econômico do Ocidente. Entre essas transforma-
ções, uma das mais importantes é o nascimento de uma nova con-
cepção de Estado. Ela se distancia da proposta totalitária, na medida
em que abre vastos espaços à atuação da sociedade civil.Rompe, ao
mesmo tempo, com o modelo do Estado social clássico, que, quan-
do levado à prática, tem degenerado em paternalismo demagógico
e alimentado toda sorte de corporativismo. O que os novos tempos
anunciam não significa também uma simples retomada do liberalis-
mo em sua forma tradicional.

Estamos assistindo a uma reformulação radical do
universo político, que aponta para uma integração cada vez maior
entre a atividade estatal e as forças vivasda sociedade, num processo
de crescente partilhamento de atribuições e responsabilidades.
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Diante de tais realidades, o papel da administração
pública e seu âmbito de atuação têm que ser repensados com urgên-
cia, à luz de uma nova filosofia. Num mundo marcado pela crescen-
te globalização, em que se relativizam as fronteiras, não se pode mais
pensar e agir como em décadas atrás. O que ontem foi válido é hoje
obstáculo ao desenvolvimento.

É, entretanto, indispensável assegurar que as necessá-
rias mudanças aconteçam do modo mais democrático possível, num
clima de amplo debate, aberto à participação plena dos diversos seg-
mentos da comunidade. Nesse contexto, o órgão que agora se insta-
la adquire uma importância única. Ele deve ser um interlocutor pri-
vilegiado na discussão sobre como deverá ser o Estado brasileiro no
terceiro milênio.

Para nós, é motivo de orgulho assistirmos à posse, na
presidência da Subcomissão de Desestatização e Desburocratização,
do Deputado Federal Francisco Horta, um mineiro ilustre que, pela
liderança e espírito público, projeta-se cada vez mais no cenário po-
lítico brasileiro.

Minas sempre esteve presente nos grandes momen-
tos da vida nacional. Entre essas montanhas, que viram germinar as
primeiras sementes de liberdade no solo pátrio, formularam-se solu-
ções e traçaram-se rumos para o Brasil. Por isso mesmo, a solenida-
de de hoje tem a força de símbolo e vem lembrar que nada se faz de
sólido e duradouro neste País sem o concurso do espírito de Minas.

148

•••

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

na Reunião Ordinária de Debates do Dia 11/8/97

A Presidência da Assembléia Legislativa manifesta o
sentimento solidário de todo o povo mineiro - irmanado ao senti-
mento de todos os brasileiros - pelo falecimento de Betinho, o
humanista e sociólogo Herbert de Souza, ocorrido na noite do últi-
mo sábado, na cidade do Rio de Janeiro.

Betinho encarnou, para todos os brasileiros, a essên-
cia vivada cidadania, em seu incansável trabalho para despertar cons-
ciências e mobilizar a vontade política de seus compatriotas em fa-
vor dos excluídos, em todos os níveis e em todas as classes da socie-
dade brasileira.

Portador do VÍrus HIV, con traído em transfusão de
sangue, Betinho deu permanente lição de coragem e desprendimen-
to, de amor à vida e exemplo de luta. Sua dignidade transcendeu a
dimensão pessoal, pois dedicou sua vida, em verdadeira doação, às
causas sociais do seu povo. E assim o fez desde a mocidade, quando
sofreu o cerceamento da militância política, até os anos da sua ma-
turidade, quando, regressando do exílio, retomou na plenitude seus
direitos de cidadão, tornando-se a voz e a ação que, denunciando as
injustiças do seu tempo, irradiavam também a esperança de um tem-
po novo.

Este mineiro de Bocaiúva terá seu espírito sempre pre-
sente no curso do processo social brasileiro, pois as idéias que defen-
deu, as iniciativas que criou e liderou - desde a histórica campanha
de mobilização em torno da questão da fome e da miséria até a sem-
pre continuada AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A
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MISÉRIA E PELA VIDA -, seguirão sendo símbolos permanentes
das mudanças e das transformações que a sociedade brasileira se
deve a si mesma, hoje e amanhã.

juntamente com seus queridos familiares, a quem
externamos nosso carinho, todos sentimos por Betinho o mesmo e
puro afeto que ele, em sua vida fecunda, corajosa, lúcida e, sobretu-
do, generosa, soube transmitir e também infundir em todos que se-
guiram e continuarão seguindo sua trajetória luminosa.

Sua mensagem continua viva entre todos nós.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na

Solenidade Comemorativa dos Cem Anos de Instalação do
Tribunal de Justiça em Belo Horizonte, em 13/8/97

A capital mineira está em festa, comemorando com
muito orgulho o seu centenário. Nada mais justo, pois esta cidade
soube crescer preservando os mais caros valores do nosso Estado.
Aqui se cultiva a hospitalidade, o trabalho, o gosto pelas montanhas.
O desenvolvimento econômico e os ares de metrópole não ofusca-
ram a visão lúdica do horizonte. A busca incessante do novo não
diminui a força das tradições. Aqui se encontram asvárias culturas e
se revelam as várias faces de Minas.

A Belo Horizonte de todos os interiores e todos os
mineiros também se orgulha ao ver completados outros cem anos:
os da instalação na cidade da corte maior da nossa magistratura - o
Tribunal de justiça. Assim como a Capital centenária, essa institui-
ção sintetiza o sentimento de nossa gente. Traduz a formação de
seu caráter no que se refere ao exercício dos direitos e deveres, ao
acatamento das normas que regulam a vida em sociedade, ao con-
ceito pleno do que seja compromisso, cidadania e responsa-
bilidade.

Por isso, tem o respeito do povo deste Estado. Por isso,
não se afasta de seus princípios, mesmo lutando contra toda sorte
de dificuldades, como as que foram levadas a público no início des-
te ano, por ocasião do Dia Nacional de Mobilização da Magistratura
em Defesa da Cidadania e da justiça. juízes, advogados, promoto-
res, desembargadores, serventuários e outros profissionais ligados à

151



área resolveram expor à Nação os motivos pelos quais, às vezes, não
podem exercer a contento suas elevadas funções.

Resolveram mostrar, abertamente, que as deficiências
do Poder decorrem fundamentalmente de suas condições de traba-
lho, do excesso de tarefas, do aumento da demanda de serviços sem
a evolução correspondente da estrutura física, administrativa e de
recursos humanos. Observe-se que a própria legislação constitui um
empecilho à agilização dos processos, pelo número de instâncias
criadas e de recursos cabíveis em uma ação.

A Constituição Federal de 1988, se, por um lado, trou-
xe a alteração benéfica de conferir autonomia administrativa e fi-
nanceira ao judiciário, por outro lado, provocou um crescimento
significativo do volume de ações, assim como a multiplicação dos
instrumentos processuais, impedindo que as questões sejam soluci-
onadas no prazo desejado.

Estamos em tempo de reformas constitucionais, a car-
go do Congresso Nacional, reformas que incluem mudanças no
Poder judiciário. É preciso lembrar que o aparelhamento e a
reestruturação da justiça constituem exigências fundamentais para
o aprimoramento da sociedade. Sem o cumprimento das leis, sem a
intermediação dos conflitos, não há como avançar num projeto de
desenvolvimento político, econômico e social. Semjustiça, não pode
haver democracia.

No âmbito de Minas, está prevista, para o ano que vem,
a revisão da Lei de Organização judiciária. Temos a certeza de que
as melhores propostas serão formuladas para que a nossa justiça se
aperfeiçoe ainda mais, visando ao cumprimento de suas tarefas.

A propósito, não poderíamos deixar de frisar, nesta
ocasião, as boas relações existentes entre os Poderes Legislativo e
judiciário em nosso Estado. A independência e a harmonia entre as
instituições que compõem o governo, estabelecidas na Carta Maior
brasileira, encontram em Minas indiscutível ressonância, dado o
respeito que sempre preservaram.

152

-
O princípio da separação dos Poderes incorporado pelo

Direito Constitucional e consolidado em nossa Lei Magna, ganha
entre nós o tom da boa convivência, condição indispensável para o
entendimento e o avanço no ordenamento da vida social. É por
esse caminho, certamente, que vamos construir um Estado mais jus-
to e equilibrado.

Ao Desembargador Paulo Tinôco, Presidente do
Tribunal de justiça, e a todos os membros e servidores desse Poder,
as nossas mais sinceras congratulações pela data centenária que co-
memoramos. Estamos certos de que prosseguirão seu trabalho com
o mais alto grau de civismo e competência, contribuindo
decisivamente para o engrandecimento de Minas.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Abertura do Fórum Sobre Fomento
Florestal, em 20/8/97

Temos afirmado constantemente que a proteção
ambiental e a promoção do desenvolvimento econômico não são
objetivos que se excluem. Pelo contrário, dado o nível de consciên-
cia a que se chegou em âmbito mundial, eles se implicam mutua-
mente, tornando-se impossível pensar em um sem trazer o outro à
discussão.

Consciente dessa realidade, a Assembléia de Minas
vem-se empenhando em promover o debate sobre as alternati-
vas que possibilitem conciliar o uso dos recursos naturais com o
imperativo da preservação do meio ambiente. As práticas inspira-
das nos princípios do desenvolvimento sustentável são as únicas
que permitem construir o presente e ser justo com as gerações
vindouras.

A utilização adequada do solo, dos recursos hídricos e
de outros bens naturais têm sido preocupação constante das ações
desta Casa.Por isso,é com grande satisfação que abrimos este Fórum.

Não se pode desconhecer que, apesar de nosso po-
tencial hidrelétrico, cerca de 40% da matriz energética do Estado
ainda é baseada em produtos de origem florestal.

Por outro lado, a vocação de Minas à siderurgia e o
fato de termos o maior parque siderúrgico a carvão vegetal do mun-
do fazem com que esse combustível se torne vital a nossa economia.
A escassez dele provocaria um estrangulamento de conseqüências
devastadoras para toda a sociedade mineira.
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Há cinco anos, esta Assembléia discutia a Lei Florestal
do Estado. Ela nasceu de um amplo debate, durante o qual diversos
segmentos da comunidade de associaram na busca de soluções que
conseguissem compor os múltiplos interesses envolvidos na ques-
tão. Arnbientalistas e grandes consumidores de lenha e carvão tive-
ram a oportunidade de sentar-se à mesa do diálogo na procura de
respostas que contemplassem as preocupações de uns e outros. En-
tre outras coisas, a norma prevê a substituição gradual do uso de
mata nativa pelo emprego de florestas renováveis em atividades como
o carvoejamento e fixa 1998 corno o prazo para que esta substitui-
ção se dê integralmente.

Nesse contexto, produzir madeira para o consumo
industrial passa a ser urna das prioridades de Minas. Daí a importân-
cia deste encontro. Em muito boa hora nossa Comissão de
Agropecuária e Política Rural une-se a entidades públicas e priva-
das, a exemplo do Instituto Estadual de Florestas e da Associação
Brasileira de Florestas Renováveis, em busca de alternativas para o
fomento florestal. Ternos a certeza de que a cooperação entre o
Governo e os agentes econômicos saberá criar os mecanismos de
que necessitamos para responder à demanda por um recurso essen-
cial ao nosso desenvolvimento.

Ao abrir este Fórum, queremos cumprimentar os
organizadores e participantes pela oportunidade do evento e expres-
sar nossos votos de que ele traga muitos e bons resultados.
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Pronunciamento do Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, Deputado Romeu Queiroz,

na Abertura do Ciclo de Debates "Segurança Pública e
Democracia", em 28/8/97

A segurança pública é definida pela Constituição Fe-
deral corno um dever do Estado, um direito e uma responsabilidade
de todos. Figura, portanto, ao lado de ternas corno educação e saú-
de, que devem receber atenção privilegiada dos governantes e da
sociedade.

Enquetes recentes revelaram que a segurança ocupa
urna das primeiras posições entre as preocupações populares, con-
correndo com a demanda por empregos e melhores salários.

Esses fatos apontam para a necessidade urgente de
formulação de novas políticas para o setor, de forma que sejam aten-
didos plenamente os anseios da população.

O Brasil, a partir do momento em que iniciou suajor-
nada rumo à consolidação da estabilidade econômica, em busca de
maior credibilidade internacional e de melhores padrões de exis-
tência para nossa gente, comprometeu-se com um processo de trans-
formações profundas, que se estendem a todos os aspectos da vida
nacional. Exemplo desse processo são as reformas que ora trami-
tam no Congresso.

O momento é, pois, propício a uma discussãoampla das
políticas de defesa social e segurança pública, de modo a resguardar-se
ao cidadão brasileiro o direito de viver e trabalhar em paz.

Esta Casa sempre se fez sensível às necessidades e aos
anseios da gente mineira. As grandes questões que dizem respeito
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aos interesses legítimos de nosso povo têm sido ocupação constante
da Assembléia Legislativa, que as tem debatido com diversos seg-
mentos da sociedade, em busca das melhores soluções.

Sentando à mesa do diálogo, com o espírito aberto e a
vontade determinada a buscar o consenso, temos encontrado cami-
nhos para resolver os problemas de Minas.

Por isso mesmo, são grandes nossas expectativas com
relação ao presente encontro. A todos os que o tornaram possível,
queremos externar nosso reconhecimento. De modo especial, so-
mos gratos aos cursos de mestrado em Sociologia e doutorado em
Sociologia Política da Universidade Federal de Minas Gerais, nossos
parceiros na promoção deste evento.

Nosso muito obrigado também aos conferencistas e
debatedores, que nos vêm trazer um pouco de seus vastos conheci-
mentos e de sua valiosa experiência.

Agradecemos ainda aos participantes, que, acreditan-
do no poder do diálogo e da troca de idéias, atenderam a nosso
convite e estão aqui presentes.

Desejamos que esse momento de estudo, reflexão e
debates nos seja útil e nos confira condição para melhor servir ao
povo de Minas Gerais.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na

Segunda Reunião do Ciclo de Debates "Segurança
Pública e Democracia", em 1Q/9/97

Dando continuidade a nosso Ciclo de Debates, tere-
mos hoje a oportunidade de refletir sobre a realidade da segurança
pública como ela se apresenta no Brasil.

Garantir a paz e a tranqüilidade dos cidadãos é uma
tarefa típica do Estado. Trata-se, entretanto, de uma responsabilida-
de que deve ser compartilhada por todos, como acertadamente o
prevê a Constituição da República. Por isso mesmo, políticas ade-
quadas de defesa social e segurança pública só poderão ser formula-
das a partir de uma ampla discussão, que envolva os mais diversos
segmentos sociais.

Estamos diante de uma questão para a qual não ca-
bem respostas apressadas. A busca de novos modelos mais
consentâneos às necessidades do Brasil de hoje exige uma reflexão
cuidadosa. Entretanto, a prudência, embora salutar em casos com-
plexos como este, não deve servir de pretexto para postergar medi-
das urgentes.

O fenômeno da violência não é exclusividade do Bra-
sil. Ele aparece, no mundo inteiro, como conseqüência da crise de
valores e referenciais éticos que se instalou nesse final de século.
Manifesta-se sob todas as formas: guerras, conflitos raciais, terroris-
mo, criminalidade e violência policial.

Por isso,as demandas sociais relacionadas com o objeto
da presente reunião assumiram um lugar de destaque entre as prio-
ridades de nossa gente. A ocorrência de fatos preocupantes e sinto-
máticos pode ser verificada praticamente em todas as regiões do País.
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Por sinal, uma infeliz coincidência marcou o início de realização deste
Seminário, ao ocorrer, na última sexta-feira, na cidade de Betim, o
brutal atentado contra a vida do Prefeito jésus Mário de Almeida
Lima, com quem todos nós somos solidários, acompanhando o seu
restabelecimento e aguardando a rigorosa apuração dos fatos.

O simples bom-senso nos mostra que os mecanismos
responsáveis pela manutenção da ordem, prevenção e repressão dos
delitos necessitam ser repensados. Não se trata de julgar pessoas ou
instituições. Temos que nos situar num contexto mais amplo e reco-
nhecer que o mundo tem mudado com espantosa velocidade. As-
sim, modelos que foram uma vez eficazes tendem a deixar de sê-lo.

A Assembléia de Minas, por meio de seminários,
fóruns técnicos e ciclos de debates, tem oferecido um espaço para a
discussão de assuntos de interesse do País e da gente mineira. Tais
iniciativas vêm-se mostrando eficazes, dando origem a normas le-
gais importantes e diretrizes para a formulação e a implementação
de políticas públicas.

Por isso, confiamos também neste encontro como ca-
paz de contribuir positivamente para que a questão seja corretamente
equacionada e resolvida.

Agradecemos a todos os que se uniram a nós para tor-
nar possível este Ciclo. De modo especial, somos gratos à direção e
aos corpos docente e discente dos cursos de mestrado em Sociologia
e doutorado em Sociologia Política da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais.

Externamos nosso reconhecimento aos debatedores,
que tão prontamente atenderam a nosso convite. São personalida-
des de projeção nacional, que dispensam maiores apresentações e
nos vêm trazer seus conhecimentos e sua vivência.

Agradecemos ainda aos participantes, que, como nós,
estão empenhados na busca de novos caminhos para uma política
de defesa social e segurança pública condizente com o Brasil de hoje
e com as necessidades da população.
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Pronunciamento do Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, Deputado Romeu Queiroz,
naTerceira Reunião do Ciclo de Debates "Segurança

Pública e Democracia" I em 5/9/97

Estamos encerrando o presente ciclo de debates com
um exame da segurança pública em Minas Gerais. Acontecimentos
recentes traumatizaram a gente mineira. Há alguns dias, os jornais
noticiavam ameaças dirigidas às autoridades do Executivo e do judi-
ciário, vindas supostamente de braços do crime organizado. No úl-
timo fim de semana, fomos surpreendidos pelo atentado contra a
vida do Prefeito de Betim,jésus Lima. Trata-se de acontecimentos
que, embora possam não ter conexão entre si, são sintomas eviden-
tes de que os criminosos se tornam cada vez mais ousados.

Nossas polícias têm sido apontadas como modelo no
País inteiro. São olhadas com respeito pela população de Minas e
por observadores de outras unidades da Federação. Sem dúvida, se,
em nosso territórios, os Índices de criminalidade ainda não atingi-
ram os números tristemente verificados em outros Estados, a elas
cabe boa parte do mérito. Ninguém desconhece a competência e o
compromisso dos profissionais que as integram com o dever de ser-
vir à coletividade.

Temos, entretanto, de considerar que o crescimento
da violência é um fenômeno de proporções mundiais, o qual tende
a se alastrar em virtude do processo de globalização. Diante disso,
temos que encarar de frente a necessidade de mudanças. Novas
políticas de defesa social e segurança pública precisam ser formula-
das e implementadas com urgência.

Houve um tempo em que as histórias terríveis a res-
peito de narcotraficantes concorrendo com o poder das autorida-
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des constituídas eram coisas remotas, que ocorriam apenas em ou-
tros países. Hoje sabemos que muitas regiões do Brasil sofrem com
o avanço do crime organizado, que, aonde chega, cria raízes que
dificultam seu combate.

Ninguém pode se julgar a salvo dessas terríveis possi-
bilidades. Por essa razão, elas devem ser levadas a sério por quantos
tenham responsabilidade pela paz e pelo sossego dos cidadãos.

Esses são os motivos de estarmos aqui com o objetivo
de fazer um diagnóstico da segurança pública em nosso Estado, iden-
tificar problemas e formular propostas.

Como temos diversas vezes afirmado, estamos diante
de uma questão complexa, que não pode ser resolvida apenas pela
polícia ou pelo governo. Ela requer o envolvimento de toda a socie-
dade, não só opinando, mas também agindo efetivamente, em
interação com as autoridades policiais, exercendo a cidadania de
modo ativo e operante.

Com esse pensamento, a Assembléia de Minas tomou
a iniciativa de abrir o debate em tomo do assunto, que, juntamente
com a educação e a saúde, deve merecer a atenção prioritária dos
governantes e dos diversos segmentos da comunidade.

O encontro de hoje é uma ocasião privilegiada para
que estabeleçamos um diálogo franco e aberto em busca de idéias e
linhas de ação. Como profissionais de qualidade, comprometidos
com a segurança do povo mineiro, temos a certeza de que todos
vocês estarão empenhados na busca de soluções adequadas para
um tempo difícil e cheio de desafios, que é o de hoje.

Que as fronteiras de Minas permaneçam como bar-
reiras intransponíveis à ação do crime organizado, para que nossa
gente possa viver e trabalhar em paz.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

no Lançamento do Volume Pio Soares Canedo,
da Coleção Memória Política de Minas,

em Muriaé, em 6/9/97

Ao longo de sua tr~etória, Muriaé tem oferecido mui-
tas e valiosas contribuições ao desenvolvimento e à cultura de Mi-
nas. Como pólo irradiador de progresso, goza de incontestável lide-
rança regional. O povo hospitaleiro, amigo e trabalhador enriquece
o patrimônio moral deste Estado.

Entre as múltiplas dádivas que o município tem
ofertado à gente mineira, destaca-se o Dr. Pio Soares Canedo. Sem
ele, nossa história política jamais teria sido a mesma.

Integrante de uma geração de homens públicos que
souberam como ninguém cultivar a arte do diálogo e da concórdia,
o grande coestaduano é um exemplo vivo daquela sabedoria serena
e daquela agudeza de espírito que se tornaram proverbiais entre
estas montanhas.

Tais características, aliás, inundam as páginas da obra
que hoje estamos lançando em Muriaé, misturadas a comoventes
atos de fé na democracia, apontada pelo Dr. Pio Canedo como re-
médio para as crises e indu tora de saudáveis mudanças rumo a uma
sociedade melhor.

"Eu sempre defendi a liberdade, o direito de todos se
manifestarem, o respeito ao adversário." "... nunca fui favorável à
unanimidade. A unanimidade traz consigo a inércia." Eis algumas
das lições admiráveis desse grande líder, lições que merecem ser
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guardadas cuidadosamente por quantos pretendam dedicar-se à
causa do povo. Elas nos alertam contra o radicalismo e a
intransigência que põem a perder as melhores das intenções.

Em Minas, o Dr. Pio Canedo palmilhou todos os de-
graus da vida pública e construiu uma carreira brilhante alicerçada
na coerência e na honestidade. Ingressou na política como verea-
dor à Câmara Municipal de Muriaé. Em 1943, assumiu a Prefeitura
do município. Ocupou, sucessivamente, as Secretarias de Estado do
Interior eJustiça e da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho.
Integrou, com atuação destacada, o Governo Juscelino Kubitschek.

Na Assembléia de Minas, foi Deputado por três
legislaturas consecutivas, deixando seu nome indelevelmente inscri-
to na história da Instituição. Com notável desempenho, exerceu a
liderança partidária e a Presidência da Casa.

Como Vice-Governador, teve, por várias ocasiões, a
oportunidade de mostrar seu talento e seu equilíbrio à frente dos
destinos do Estado.

Em todas essas ocasiões, colocou em prática um
municipalismo sadio, sem bairrismo, embora sempre atento às ne-
cessidades e aos anseios das populações locais.

Preocupada em preservar tesouros como a vivência e
a sabedoria do Dr. Pio Canedo, a Assembléia Legislativa instituiu o
Centro de Memória Política de Minas, destinado a resgatar e preser-
var acontecimentos e registros históricos que possuam relevância
no contexto da política estadual e das atividades do parlamento mi-
neiro. Como parte integrante do projeto, destaca-se a coleção "Me-
mória Política de Minas", constituída de depoimentos de personali-
dades que viveram de modo especial, como protagonistas, a história
contemporânea do Estado. Trata-se do relato vivo dos acontecimen-
tos, feito por nossas mais notáveis lideranças.

Hoje lançamos, em Muriaé, a obra que contém o de-
poimento do Dr. Pio Canedo, numa homenagem a ele e a esta nos-
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sa querida cidade. Foi na convivência com esta gente amiga, traba-
lhadora e consciente de suas responsabilidades no contexto da re-
gião e do Estado que amadureceram as idéias e os princípios que
vêm norteando a ação política desse grande mineiro.

Aele, responsável maior por essaspáginas que são uma
autêntica celebração do espírito de Minas, reiteramos nossos agra-
decimentos. Ao povo de nossa Muriaé, os parabéns pelo privilégio
de tê-lo como conterrâneo.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Solenidade Comemorativa do Centenário do
Dr.Mário Penna, em 15/9/97

A experiência nas lides públicas tem nos ensinado que
a melhoria da qualidade de vida do nosso povo depende, essencial-
mente, das ações que se tomam nas esferas política e econõmica,
consubstanciadas nos programas de governo, em suas várias instân-
cias. É por isso, a propósito, que as reformas constitucionais, em dis-
cussão no Congresso, tanto têm mobilizado os meios parlamenta-
res e a sociedade brasileira em geral. A nova organização jurídica e
legislativa irá ditar, em grande parte, as mudanças necessárias ao
desenvolvimen to nacional.

Avivência política tem nos mostrado, também, o quan-
to ainda temos de caminhar para corrigir distorções e desequilíbrios,
em busca de uma distribuição mais justa dos benefícios sociais. A
estabilização da moeda, conquista que permite ao País pensar no
futuro numa perspectiva mais próxima da realidade, é apenas o co-
meço de uma longa jornada.

Nesse contexto, é fundamental mantermos aceso um
sentimento que, ao longo da nossa história, se tornou característico
da alma brasileira: o da solidariedade. É ele que, nos momentos difí-
ceis, nas adversidades, nos irmana e nos fortalece como membros
de uma nacionalidade.

É esse sentimento que nos une aqui hoje, ao realizar-
mos esta solenidade para comemorar o centenário de nascimento
do Dr. Mário Penna. Médico de grande talento e incansável
humanista, preocupado em colocar os avanços científicos a serviço
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das pessoas, ele se transformou em referência obrigatória, em Mi-
nas e em todo o País, na área de tratamento do câncer. Mas foi seu
espírito humanitário, seu desprendimento, sua dedicação aos paci-
entes mais necessitados, que marcaram de forma definitiva seu com-
portamento profissional.

O Dr. Mário, testemunham aqueles que tiveram o pri-
vilégio de seu convívio, aliava a competência a uma incomparável
disposição para servir - não apenas aos companheiros de profissão,
aos amigos e a quem podia pagar por suas consultas particulares,
mas principalmente aos mais simples e desprovidos de recursos.

Não foi por acaso que, alguns anos depois de sua mor-
te, seu nome foi escolhido por unanimidade, pelos médicos da Se-
cretaria de Saúde Pública, para o Hospital do Câncer - escolha pron-
tamente acatada pelo então Governador Magalhães Pinto.

Assim surgiu o Hospital Mário Penna, que, inspiran-
do-se no exemplo de seu patrono, há 26 anos vem desenvolvendo
um trabalho filantrópico que ajudou a salvar e a dar assistência dig-
na a milhares de pessoas e tem proporcionado significativos avan-
ços na prevenção e tratamento das doenças cancerígenas.

Para se ter uma idéia da dimensão dos serviços presta-
dos pela instituição, basta dizer que, durante esse período, ela foi
responsável pela realização de mais de 3 milhões de procedimentos
médicos.

É importante lembrar que a entidade, por sua nature-
za filantrópica, depende essencialmente das contribuições da comu-
nidade. Do total de recursos que arrecadou no ano passado, por
exemplo, cerca de 95% provieram de campanhas, que envolvem
doações, shows beneficentes e venda de produtos como agendas,
livros e cartões.

Devemos ressaltar, a respeito de tais campanhas, o tra-
balho incansável da mantenedora, Associação dos Amigos do Hos-
pital Mário Penna. Lutando contra permanentes crises financeiras,
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ela vem conseguindo preservar e ampliar o atendimento prestado
pelo hospital à população.

Manifestamos nossas congratulações a todos os mem-
bros da entidade, especialmente ao seu Presidente, o Deputado Fe-
deral Osmânio Pereira.

Não poderíamos, nesta oportunidade, dei~ar de fazer
uma referência particular ao Dr.João Resende Alves, cUJonome se
confunde com o do próprio Hospital Mário Penna e com ~ av~nç~
da medicina oncológica em Minas, tamanha a sua dedIcaçao a
causa.

Gostaríamos, finalmente, de conclamar todos os que
participam desta reunião, assim como tOd? o ~ovo de Minas Ge:~is,
para que continuem exercitando su~ s~lIdanedade e seu espInto
humanitário em favor de uma obra tao Importante para o progres-
so da medicina e para a assistência aos setores sociais menos favo-
recidos.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Reunião da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização

em Belo Horizonte, em 16/9/97

A acolhida que nossas Audiências Públicas Regionais
têm recebido em todos os quadrantes do território mineiro é
reveladora do interesse da população em participar do planejamento
do Estado e da formulação das políticas públicas estaduais. Tal inte-
resse é um fato relativamente novo, que deve ser saudado com
otimismo e esperança. Essa vontade de participação é o sintoma
evidente de que nosso povo, a cada dia, adquire uma consciência
mais profunda sobre os direitos e obrigações inerentes ao exerCÍcio
maduro da cidadania.

Diante desse contexto, nada mais oportuno que a ini-
ciativa da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali-
zação do Congresso Nacional, que vem até a Região Sudeste para
aprofundar a discussão do processo orçamentário com a comunida-
de regional.

Esta Casa, expressando os sentimentos da gente mi-
neira, sente-se honrada em receber, pela segunda vez, um dos mais
relevantes órgãos do Parlamento da União e os ilustres convidados
de outros Estados. Vai-se assim consolidando uma tradição impor-
tante para assegurar ao planejamento estatal mais transparência e
maior lastro de realidade.

Minas é a segunda economia do País e contribui
substancialmente para a formação da riqueza nacional. Nossa situa
ção geográfica, a meio caminho entre o Norte e o Sul, nos
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coloca numa posição estratégica enquanto elemento dinamizador
do desenvolvimento brasileiro. Somos uma síntese do Brasil. Em con-
seqüência, temos buscado caminhos para superar as disparidades
regionais e caminhar rumo a um modelo de crescimento comjus-
tiça social.

Por essas razões, fazemos um apelo à bancada minei-
ra no Congresso, ao Governo estadual, às classes política e empresa-
rial. Temos que organizar um verdadeiro mutirão cívico para que
Minas Gerais participe no orçamento da União com um montante
de recursos compatível com nossa estatura no contexto da Federa-
ção brasileira, um montante que faça jus ao tamanho de nossa eco-
nomia e a nossas necessidades.

Aprovada na Câmara, vai para o Senado uma proposi-
ção que inclui novas cidades do Vale do Jequitinhonha na área da
Sudene. Este órgão foi criado por Juscelino, um mineiro do Vale.
Nada mais justo que a região, uma das mais pobres do Brasil, talvez
do mundo, receba esse incentivo.

Entretanto, para que não tenhamos uma vitória de
Pirro, é indispensável que seja aumentada a dotação orçamentária
da Sudene, para que ela possa ser efetivamente um fator de reden-
ção para nossos irmãos do Nordeste.

Quando nos foi dado o privilégio de presidir pela se-
gunda vez a Assembléia de Minas, inscrevemos, entre nossas priori-
dades, a interiorização das ações deste Poder. Ele tem que se tornar
acessível à totalidade dos cidadãos e se fazer presente nos lugares
mesmos onde os problemas são experimentados, sob pena de iso-
lar-se e trair sua missão precípua, que é representar os anseios popu-
lares e transformar em lei a vontade geral.

Pela vivência do dia-a-dia, o povo acumula uma sabe-
doria única, indispensável ao planejador que deseje dar à sua atuação
o peso da concretude. Por isso, multiplicar os canais de comunica-
ção com a sociedade, e chegar até as comunidades locais mais dis-
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tantes são condições essenciaispara uma prática política que se queira
democrática.

Com satisfação, vemos que a Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional
partilha nossas convicções.Ao fazer-se itinerante,. desloc~ndo-se para
diversos pontos do território brasileiro, ela cna um Instrumento
institucional valioso,que lhe permite exorcizar os riscos de isolamento
no Planalto Central e abrir-se à manifestação das forças vivasdo País.

Por esse exercício de democracia que oferecerá, sem
dúvida, importantes colaborações para a apreciação do orçamento
da União para o próximo ano, queremos felicitar o Presidente, Se-
nador Ney Suassuna, e o Deputado Aracely de Paula, nosso ilustre
coestaduano e Relator-Geral da Proposta Orçamentária para 1998.

Que encontros como este se tornem uma rotina n?
âmbito do Poder Legislativo federal. Colocando-se cada vez maIS
perto das comunidades regionais, ele terá sucesso, c.rescen~e no es-
forço de sintetizar a riqueza cultural e humana dos vanos brasIs, numa
expressão única e coerente dos legítimos interesses na-
CIOnaiS.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Solenidade Comemorativa dos 35 Anos de
Criação do BDMG, em 22/9/97

Esta Casa aprovou, no final do ano passado, projeto
do Executivo com vistas ao refinanciamento da dívida estadual, em
operação de crédito de longo prazo junto à União. A iniciativa vem
atender ao Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal que está
sendo executado pelo Governo de Minas, do qual se podem desta-
car três objetivos: o saneamento das finanças públicas, a privatização
dos Bancos estaduais comerciais e o fortalecimento do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, em sua condição de
agência de fomento.

Tais objetivos se revelam em plena sintonia com a re-
alidade que estamos vivendo. A questão do endividamento, todos
sabem, é hoje problema-ehave das administrações em todas as uni-
dades da Federação. Equacioná-la é requisito indispensável aos pro-
gramas de desenvolvimento.

A privatização dos Bancos estaduais, assim como de
outras entidades que não cumpram funções próprias do Estado, é
tendência largamente disseminada no mundo moderno. Quanto
ao fortalecimento do BDMG, através de sua capitalização, entende-
mos ser uma iniciativa fundamental para a sustentação do novo ci-
clo de progresso que Minas vem experimentando.

Estamos reunidos aqui, hoje,justamente para prestar
homenagem ao nosso Banco de Desenvolvimento, pelos seus 35 anos
de criação. Ele será sempre lembrado como a instituição em torno
da qual se articulou a modernização da economia mineira a partir

175



------------------------.---------------------------
da década de 60. Originaram-se dele ou a ele estão intimamente
vinculados organismos que alavancaram o processo de industriali-
zação do Estado, como a CEMIG, o INDI e a Companhia de Distri-
tos Industriais.

Com eles, estava formado o aparato institucional para
identificar os entraves e as potencialidades econômicas de Minas,
oferecer estrutura e condições financeiras para a atração de empre-
endimentos que iriam constituir um forte complexo industrial, em
regime de interação com o setor público.

Os sintomas de estagnação dos anos 50 começaram a
desaparecer, dando lugar à dinamização das atividades produtivas.
Setores estratégicos, como os do açúcar e do café, contemplados com
programas específicos, passaram a registrar ganhos significativos de
produção e produtividade, recuperando posição de relevo no cená-
rio nacional. Nas áreas têxtil, de laticínios e de pecuária de corte, a
inovação dos processos e a modernização dos métodos operacionais
resultaram em produtos mais nobres e competitivos.

Ao final dos anos 60, Minasjá se firmava como grande
força na economia brasileira, e o BDMG se transformara no maior
Banco estadual de fomento. Como instituição de vanguarda, tor-
nou-se catalisado r da inteligência e da criatividade de nossos técni-
cos e administradores, conduzindo e estimulando o desenvolvimen-
to mineiro.

Daquele tempo aos dias atuais, o Banco vem manten-
do a função de dar apoio aos programas de investimento e de ex-
pansão da nossa economia, seja na formulação de estratégias, na
análise e no acompanhamento de projetos ou na viabilização de
financiamentos. Multiplicaram-se os benefícios sociais decorrentes
de sua atuação, em forma de geração de empregos, de aumento do
nível de renda e de bem-estar da população.

Agora, quando o Estado vivea expectativa de um novo
surto de crescimento - diante das vantagens que apresenta em rela-
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ção às demais unidades da Federação e do crescente interesse de
empresas nacionais e estrangeiras em se instalarem ou ampliarem
seus projetos em nosso território -, é imprescindível que continue-
mos a contar com a experiência e a competência do BDMG.

É oportuno lembrar, neste momento, algumas peculi-
aridades de uma instituição como a que estamos homenageando.
Diferentemente dos organismos financeiros comerciais, cuja finali-
dade primordial é o lucro, uma agência de fomento deve ser avalia-
da pelos resultados dos projetos que financia e pela formação de
agentes produtivos, na perspectiva de um desenvolvimento amplo e
continuado. Em vez de pensar apenas na lógica do mercado, preo-
cupa-se em corrigir distorções, reduzir desequilíbrios regionais e ele-
var as condições de vida das comunidades, em seu conjunto.

Por isso, estamos falando de um Banco especial, de
uma instituição integrada ao esforço do Governo para promover o
desenvolvimento global do Estado -levando benefícios não apenas
às regiões mais prósperas mas também às mais carentes.

Ao comemorarmos os 35 anos do BDMG, gostaríamos
de cumprimentar sua diretoria, na pessoa do Presidente Marcos
Raymundo Pessoa Duarte, e seu brilhante quadro de funcionários,
pelo trabalho que têm realizado em prol de Minas Gerais.

A prosperidade de um Estado se constrói, em grande
parte, pelo esforço de suas instituições, e o BDMG,sem dúvida, ocu-
pa um lugar de destaque na história do nosso progresso.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Solenidade de Premiação dos
"Melhores dos Transportes", em 22/9/97

Acolhemos o honroso convite para presidir esta sole-
nidade como uma homenagem ao Legislativo mineiro, de que te-
mos o privilégio de ser Presidente pela segunda vez. Nós o recebe-
mos como uma espécie de reconhecimento ao esforço da Assem-
bléia de Minas para aprofundar sua parceria com a sociedade e bus-
car, com decisão e coragem, alternativas para solucionar as questões
que se interpõem entre este Estado e seu grande destino.

Minas Gerais é hoje a segunda economia do País. Suas
riquezas naturais, a posição geográfica como rota obrigatória para o
Mercosul, as condições de infra-estrutura, tudo isso nos faz confian-
tes no futuro. O que nos dá, porém, a certeza de que nos encontra-
mos numa fase que não é um mero surto de desenvolvimento, mas
fenômeno definitivo, é a qualidade de nossa classe empre-
sarial.

Segundo as novas tendências mundiais, a administra-
ção pública deve retirar-se gradativamente daquilo que não é sua
função precípua para dar lugar à iniciativa privada. Trata-se de ten-
dência irreversível e disseminada pelo planeta, um movimento sau-
dável, na medida em que previne a hipertrofia estatal, em benefício
de relações mais democráticas entre o poder político e as demais
instâncias da sociedade.

Nesse contexto, cresce a responsabilidade de diversos
segmentos da comunidade, especialmente das lideranças empresa-
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riais. Felizmente, entre nós, elas são fortes, dinâmicas, abertas ao
novo e conscientes de seu papel social.

Essas qualidades se verificam de modo particularmen-
te intenso no setor de transportes, que se destaca entre os mais
organizados da economia mineira.

O vigor e a competência da classe podem ser ilustra-
dos pela atuação de personalidades de prestígio nacional, como
Abílio Gontijo e o Presidente Clésio Soares, que ilustram o nome de
Minas. Exemplos como o deles se multiplicam pelo interior do Esta-
do e se encontram entre aqueles que hoje recebem ojusto reconhe-
cimento.

A circulação de pessoas e bens é tão vital para uma
sociedade quanto a do sangue é essencial para um organismo vivo.
Homenagear aqueles que tornam a primeira possível e eficaz é pres-
tar tributo a uma categoria que se insere entre os responsáveis mai-
ores pela pujança de nossa economia. Por isso expressamos nossos
parabéns àqueles que colaboram efetivamente com o desenvolvi-
mento dos transportes em Minas Gerais.

Felicitamos também ao jornal "Edição do Brasil", por
intermédio de seu Diretor Eujácio Antônio da Silva,ao Sindpas e ao
Setransp, nas pessoas de seus Presidentes, o empresário Rubens Lessa
e a Drª Dalva Camilo, pelo êxito e a importância desta promoçâo.
Há oito anos, ela se repete com sucesso absoluto, um acontecimen-
to único que está definitivamente inscrito no calendário de eventos
da terra mineira.

Parabéns a todos! É com gente como vocês que este
Estado conta para vencer desafios e lograr novas conquistas rumo
ao progresso.
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Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
na Abertura do 11Encontro Nacional de Informática

Aplicada ao Legislativo - ENIAL 97, em 6/10/97

Senhores participantes do II Encontro Nacional de
Informática Aplicada ao Legislativo -ENIAL97 -, sejam bem-vindos
à Assembléia.

Os vínculos entre a informática e o Legislativo vão
muito além da mera utilização prática da primeira pelo segundo. Já
se tornou lugar comum dizer que informação é sinônimo de pOd:r;
um lugar comum que parece mostrar-se mais verdadeiro a cada dIa.

Os teóricos que se dedicam a formular cenário.s ~ossí-
veis para um futuro não tão distante assimjá levantara~ a hlpotese
de uma sociedade em que o grande divisor de águas sera a poss~ da
informação. Um abismo entre os que a detêm e os despossmdos
dela substituiria a distância que hoje existe entre ricos e pobres. Um
novo tipo de marginalização social surgiria então.

Devemos sempre considerar que a informática não é
um instrumento neutro, que possa ser usado indiferentemente para
o bem ou para o mal. Ela carrega implícita sua própria ética:. uma
ética de valores e contravalores que descortina para a humamda~e
horizontes fantásticos, ao mesmo tempo em que traz em seu bOJO
riscos e ameaças.

A gradativa diminuição dos preços dos equipamentos,
que caminha junto com a evolução tecnológica, por. exemplo: par.e-
ce sinalizar para uma democratização dos recursos mfOrmaClOnaIS,
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permitindo o acesso de crescentes parcelas da população a um uni-
verso de dados cada vez mais vasto.

A Internet tem sido um grande fórum de intercâmbio
de idéias, num debate que não conhece fronteiras nacionais ou ide-
ológicas. Por ela, entretanto, circulam incitações ao terrorismo, por-
nografia infantil e propaganda de discriminação racial. A recente
discussão travada nos Estados Unidos a respeito do controle estatal
da grande rede dá bem a dimensão dos novos problemas que a
informática levanta. Fazer dela um instrumento de liberdade e de
promoção do homem, eis o desafio.

O esforço para colocar recursos tecnológicos dessa
natureza à disposição do Parlamento deve significar, ao mesmo tem-
po, uma opção para pô-los a serviço do povo, razão última da exis-
tência das CasasLegislativas. Isso exige uma definição fundamental
pela transparência das ações, pelo fortalecimento dos vínculos en-
tre a instituição parlamentar e a sociedade, pela democratização da
informação e do poder.

Um dos aspectos mais promissores das novas
tecnologias é seu caráter interativo. Utilizá-lo em prol da maior
interação entre o parlamento e a sociedade deve ser uma preocupa-
ção sempre presente em nossos projetos. Trata-se de um compro-
misso com a democracia do futuro.

Não nos podemos esquecer ainda de um fato que ten-
de a se acentuar. É a crescente articulação dos meios para tratar e
distribuir a informação. Televisão,satélites, computadores caminham
para constituir um todo fortemente integrado.

A Assembléia de Minas já despertou para as imensas
possibilidades dessa tendência e vem direcionando esforços no sen-
tido de utilizá-las.

A escolha de um modelo de informatização traz em
seu interior uma questão ética e política que desejaríamos ver inspi-
rando todos os debates deste encontro.
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Queremos expressar, em nome da Assembl?ia ~e Mi-
nas nossa satisfação em sediar o ENIAL 97. Que esses tres dIas se-
jam' momentos de fecunda troca de idéias e de experiê~cias. E que,
durante nossos trabalhos, o compromisso de bem servIr ao povo e
de contribuir para o aperfeiçoamento do exercício da cidadania es-
teja sempre presente.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Reunião Extraordinária da Comissão
de Assuntos Municipais e Regionalização,

em Governador Valadares, em 9/10/97

Há algum tempo, a Assembléia de Minas vem desen-
volvendo esforços no sentido de estabelecer uma parceria com a
sociedade. Ao tomar posse na Presidência da Casa, no início do ano,
resolvemos dar mais um passo para aprofundar essa parceria. Esco-
lhemos como uma das prioridades de nossa gestão levar a ação do
Legislativo a todos os quadrantes de nosso território. Somos homem
do interior e, como tal, estamos plenamente convencido de que,
mais do que nunca, é preciso fazer com que as populações locais
possam participar ativamente das decisões que afetam os destinos
do Estado.

Esta reunião extraordinária da Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização é um exemplo concreto de como essa
filosofia vem sendo colocada em prática. Usufruindo da hospitali-
dade do Prefeito Bonifácio Mourão, nosso ex-companheiro de lides
parlamentares, e da Câmara Municipal, presidida pelo Vereador
Renato Fraga Valentin, aqui estamos para discutir com a comunida-
de regional o Programa Estadual de Concessões de Rodovias.

O Brasil está vivendo uma nova fase de consciência e
realismo. A sociedade compreende cada vez mais que o Governo
não pode e não deve resolver sozinho todos os problemas. Não pode
porque seus recursos são limitados. Não deve porque seria retroce-
dermos para um autoritarismo insuportável.
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A democracia madura exige a participação de todas
as forças sociais na busca de respostas para suas próprias demandas
e anseios. Nesse contexto, a cooperação entre os poderes públicos e
a iniciativa privada é fundamental. Daí a importância do programa
que estamos discutindo hoje. Ele está em perfeita sintonia com um
modelo de articulação entre o Estado e a sociedade, que se afirma a
cada dia como tendência universal.

Os horizontes da economia mineira são hoje os mais
promissores. Entretanto, nossas deficiências viárias representam um
fator de estrangulamento que pode comprometer a concretização
desses bons prognósticos.

No caso específico desta vasta porção de nosso territó-
rio, que congrega o Vale do Aço, o Vale do Rio Doce, o Vale do
Mucuri e a Vertente Ocidental do Caparaó, a questão é grave e ur-
gente. Sem dúvida, um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento
da economia regional é exatamente a dificuldade com o escoamen-
to da produção.

Gostaríamos de lembrar a carta pela duplicação das
BRs 262 e 381, onde se lê que "O Brasil entra no Mercosul e se
prepara para enfrentar o competitivo mercado mundial. No entan-
to, os benefícios deste intercâmbio econômico, que são a grande
marca da atualidade, só chegarão às regiões do interior do País na
medida em que houver planejamento e investimento nas áreas de
infra-estrutura viária e de transporte."

A nova fase de crescimento que se abre para Minas só
terá a marca da legitimidade e da justiça se os resultados do desen-
volvimento forem partilhados pelo Estado inteiro. Não se pode mais
esperar para atenuar as gritantes disparidades regionais.

Queremos felicitar a todos os que aqui se encontram,
unidos pela causa da duplicação da 262 e da 381: autoridades, Pre-
feitos e Vereadores, além de lideranças comunitárias e empresari-
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. A mobilização de vocês é um exemplo para o Brasil inteiro. Como
aIS. "V A

diz o poeta, "quem sabe faz a hora, não espera acontecer. oces
estão fazendo a hora que marcará o início de um novo tempo para
este pedaço do chão mineiro.

Em nome da Assembléia Legislativa, queremos dizer
que nos solidarizamos com esse mutirã?, e~ ~ue tod.as as forç~s
convergem para realizar o anseio de dOISmIlhoes e seIscentos mIl
coestaduanos.

Como representante do povo de Minas,
comprometemo-nos a integrar de corpo e alma essa luta, somando
esforços para que a causa seja enfim vitoriosa, trazendo no~as opo:-
tunidades para essa gente que faz do trabalho uma profissao de fe.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Solenidade de Assinatura de Convênio para
Implantação do Sistema Assembléia "On Une"

em Nepomuceno, em 11/10/97

Quando a Assembléia Legislativa de Minas decidiu,
fundamentada na Constituição Estadual de 1989, adotar como pri-
oridade um efetivo intercâmbio com a sociedade, estava apostando
em que esse é o caminho mais apropriado ao cumprimento de suas
funções, dentro do regime democrático que, aos poucos, vamos re-
construindo e consolidando.

Daquela época para cá, a Casa passou a estabelecer
formas de interlocução com os diversos segmentos sociais, não ape-
nas no âmbito de seu espaço físico, o Palácio da Inconfidência, como
também se deslocando ou transmitindo informações relativas a suas
atividades para todas as regiões do Estado.

Hoje, temos a plena convicção de que estamos no
rumo certo. Afinal, como porta-voz da população, o Poder Legislativo
precisa estar em perfeita sintonia com os anseios e as aspirações do
povo mineiro. O resultado dessa proximidade tem sido o amadure-
cimento da instituição, que se percebe mais oxigenada, enriquecida
e preparada para responder às demandas que lhe são dirigidas.

Nessa linha de atuação, as Comissões Permanentes da
Assembléia transformaram-se num espaço aberto ao debate dos mais
variados assuntos de interesse da sociedade, dando oportunidade à
livre exposição de opiniões e divergências, encaminhando reivindi-
cações aos órgãos estaduais competentes ou transformando-as em
matéria-prima para a ação legislativa propriamente dita.
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Das discussões assim desenvolvidas surgiram vários dos
fóruns técnicos, ciclos de debates e seminários legislativos que a ins-
tituição vem realizando nos últimos anos. Esses eventos já subsidia-
ram projetos que deram origem a leis que orientam e disciplinam
importantes setores da vida mineira, como agricultura, saneamento
básico, recursos hídricos, cultura e inspeção de produtos de origem
animal.

Com as audiências públicas regionais, a Assembléia
vai a todos os cantos de Minas para ouvir das comunidades suas
carências e demandas e encaminhá-las, em forma de propostas, aos
órgãos de governo responsáveis pelo planejamento estadual. Mui-
tas dessas proposições, definidas como prioritárias pelos participan-
tes dos encontros, têm um lugar garantido no orçamento do Esta-
do.

Para aprimorar seu intercâmbio com a sociedade, o
Legislativo investiu em tecnologia, ampliou sua estrutura de comu-
nicação e criou diversos programas, entre os quais podemos citar o
boletim impresso Assembléia Informa, noticiários diários no rádio
e na televisão, a TV do Legislativo - canal 40, o Assembléia em Deba-
te, veiculado na TV Minas, o Assembléia na Internet, além da Escola
do Legislativo e do Centro de Atendimento ao Cidadão, que tam-
bém buscam estabelecer um elo com a sociedade.

Funcionando com sucesso há algum tempo, o
Legislativo mineiro criou o programa que ensejou esta reunião aqui,
em Nepomuceno: o Assembléia "On Line", instrumento que coloca
as informações básicas do parlamento à disposição de qualquer pes-
soa ou instituição que queira acompanhar suas ações.

O sistema permite que se tenha acesso aos seguintes
dados: composição institucional da Casa (Mesa Diretora, Comissões,
Blocos Parlamentares, Bancadas); parlamentares mineiros (Depu-
tados Estaduais, Federais e Senadores); agenda da Assembléia (os
eventos, o que se passa no Plenário e nas Comissões); notícias diver-
sas sobre o que acontece na Casa; produção legislativa (matérias em
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tramitação e síntese dos trabalhos realizados); audiências públicas
regionais (relação das propostas priorizadas e seu acompanhame~-
to); eleições de 1994 e 1996; municípios mineiro,s (d~do~ ge~~,
vinculação a macrorregiões e a associações rnicrorreglOnaIs) ; mstItm-
ções governamentais.

Como se vê, além de conter informações relacionadas
diretamente com o Poder Legislativo, o programa se estende tam-
bém a outras áreas de interesse público. Acrescente-se que foi mon-
tado com um sistema auto-explicativo, de fácil assimilação por qual-
quer pessoa.

Temos a satisfação de anunciar, nesta oportunidade,
que, com a assinatura do convênio com a Prefeitur.a Mu~ici~al de
Nepomuceno, estamos completando a centésima OItava hga~ao _do
Assembléia "On Line", abrangendo órgãos públicos, aSSOClaçoes
microrregionais de municípios, instituições de ensino e entidades
de classe, em 70 cidades.

Assim, buscando cada vez mais estreitar o intercâm-
bio do Legislativo mineiro com a sociedade, é nossa int:nçã~ ampliá-
lo progressivamente, para estarm~s em pe~anente smtoma com o
vasto e diversificado Estado de Mmas GeraIs.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais na

Solenidade em Homenagem à Fundação de Ensino
Superior de São João Del-Rei, em 13/10/97

A História nos ensina que todas as nações que
atingiram um grau elevado de desenvolvimento não o fizeram apenas
com base em artes políticas, bélicas ou econômicas de um grupo
reduzido de líderes ou de pensadores. Por trás da estrutura
administrativa, da organização social e da qualidade de vida de um
país que se sobressai de forma duradoura, sempre se pode identificar
um grande investimento em educação. É por meio dela que um
povo se conscientiza de seus problemas e suas potencialidades e
fortalece o sentimento de cidadania, propulsor dos movimentos de
construção da nacionalidade.

Não é por outro motivo que, pelo menos em tese, a
educação aparece como bandeira de todos os programas
governamentais, principalmente nos países e regiões que ainda
apresentam sintomas de subdesenvolvimento. Entretanto, na
maioria das vezes, as boas intenções, ou as promessas eleitoreiras,
acabam ficando a meio do caminho, em razão do surgimento de
prioridades circunstanciais ou da ausência de recursos para atender
a um conjunto de grandes carências.

Felizmente, em nosso País e em nosso Estado, temos
assistido, nos últimos anos, a um esforço continuado para que a
educação seja colocada em primeiro plano. Sabemos das
dificuldades para sustentar esse projeto e dos indicadores negativos
do setor, como os altos índices de analfabetismo, de evasão e de
repetência escolar, assim como do incipiente envolvimento da
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população em questões que dizem respeito à formação da cidadania.
Mas sabemos, também, dos programas que estão sendo executados
pelos Governos estadual e federal para que essa realidade se
modifique.

Gostaríamos de lembrar, nesta oportunidade, que a
Assembléia Legislativa de Minas se integra com muita convicção a
esse esforço, debatendo com os segmentos interessados da sociedade
os grandes problemas do setor, seja através de fóruns e seminários
que patrocina, seja através dos trabalhos específicos de sua Comissão
de Educação, espaço sempre aberto à discussão e ao
encaminhamento de propostas referentes ao ensino.

Este ano mesmo, promovemos, em conjunto com o
Executivo e entidades ligadas à área, um ciclo de debates sobre a
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com vistas ao
levantamento de subsídios para adequar esse instrumento legal à
realidade do nosso Estado e dos nossos municípios. Durante meses,
a LDB foi tema de reuniões em todas as regiões mineiras, nas quais
se discutiram as condições e necessidades de cada uma delas.

O esforço dos governos e dos órgãos oficiais para
melhorar os indicadores da educação, contudo, pouco valerá se não
houver um desempenho correspondente das instituições que lidam
diretamente com o ensino. Nesse aspecto, temos a favor de Minas a
contribuição de educandários de alto nível e de permanente
comprometimento com sua função cívica e social, a exemplo do
que estamos hoje homenageando: a Fundação de Ensino Superior
de São João del-Rei, ou simplesmente Funrei.

Criada há dez anos, por processo de incorporação de
duas faculdades que existiam na cidade, a Fundação vem expandindo
e aprimorando suas atividades, levando os beneficios de sua formação
técnica e humanÍstica a toda a região de influência de SãoJoão del-Rei.

A comunidade estudantil e acadêmica daquela região
do Estado conta com cursos de graduação da Funrei em nada menos
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de nove áreas: Administração, Ciências, Ciências Econômicas,
Engenharia Industrial Elétrica, Engenharia Industrial Mecânica,
Filosofia, Letras, Pedagogia e Psicologia.

No âmbito de pós-graduação, em nível" lato sensu ~',são
cinco os cursos oferecidos: Alfabetização, Filosofia Contemporanea,
História de Minas - Século XIX, Matemática e Gestão Estratégica de
Marketing.

Não temos dúvida de que, propiciando o
aprofundamento de todas essas áreas de estudo e ~ev~la~~o
preocupação constante com os ~feitos .positivos ~ue uma msutmça~
de ensino superior deve prodUZIr ~a V1~a~a sOC1eda~e~~ que esta
inserida, a Funrei tem dado uma mesumavel contrlbmçao para o
desenvolvimento do nosso Estado.

Cumpre lembrar também o papel que ela _ex~rce no
aprimoramento de quadros para a ocupação de cargos publIcos em
Minas, a exemplo do Deputado Baldonedo Napoleão, autor ~o
requerimento que deu origem a est~ ~o~e~a~e~. Com m~lta
competência, temos certeza, ele semu a msutmçao, como VIce-
Diretor de Planejamento.

Gostaríamos de cumprimentar, particularmente, nesta
ocasião, o Dr.José Raimundo Facion, ilustre Diretor Executivo, assim
como os demais membros da diretoria, professores, alun?s e
funcionários, pelos dez anos de atividades da Fu.ndação. E de
instituições como esta que o País precisa para constrmr o seu futuro.

195



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

na Abertura do Seminário
"PMDI- Balanço e Perspectivas", em 14/10/97

Há dois anos, a Assembléia Legislativa aprovava o
PMDI. A estabilidade econômica recém-conquistada devolvia-nos a
crença na atividade planejadora como instrumento eficaz de gover-
no e de indução do desenvolvimento. Mais que exigência constitu-
cional, o documento que haVÍamos acabado de votar aparecia-nos
como o primeiro passo para garantir a Minas Gerais uma arrancada
rumo ao crescimento econômico e social. A nova administração pre-
parava-se para dar continuidade ao esforço iniciado na gestão ante-
rior, com o o~jetivo de consolidar a posição de liderança do Estado
no quadro da economia nacional.

O balanço das potencialidades econômicas apresen-
tado pelo plano era otimista. Os desafios que teríamos que enfren-
tar foram colocados com realismo e coragem. A proposta era arro-
jada e exigente, sintonizada com as transformações experimenta-
das pelo País, algumas originadas do contexto mundial, outras de-
correntes das opções políticas do governo que acabava de tomar
posse.

O PMDI reconheceu explicitamente que o
planejamento da ação governamental havia perdido suas caracterís-
ticas centralizadoras e deterministas, para caminhar em direção a
um modelo de envolvimento efetivo dos vários órgãos da adminis-
tração estadual e de representantes da sociedade organizada.

Passados dois anos, vemos que se instalou entre nós
um estilo original de convivência entre os Poderes de Estado. Exerci-
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tando a prática da gestão compartilhada de governo, o Legislativo
vem atribuindo novas dimensões a sua co-responsabilidade na con-
dução dos destinos de Minas. Nesse sentido, pode-se enfatizar uma
nova fase de colaboração com o Executivo. Sem renunciar a sua
independência, a Assembléia vem adotando uma diretriz de coope-
ração crítica, aprimorando projetos, proporcionando espaço à ma-
nifestação das minorias, mas, sobretudo, votando com celeridade as
matérias fundamentais para a implementação dos projetos conti-
dos no PMDI e no PPAG.

A ação conjunta das diversas instâncias de governo tem-
se feito especialmente visível nas audiências públicas regionais. O
projeto, iniciado no âmbito do Legislativo, foi assumido também
pelo Executivo e pelo Judiciário, estabelecendo-se um canal perma-
nente de diálogo entre esses Poderes e a sociedade. O processo de
elaboração do orçamento do Estado abriu-se definitivamente à par-
ticipação das comunidades locais a partir do momento em que elas
passaram a determinar as prioridades de cada região. Neste ano,
por exemplo, as audiências aconteceram em 14 cidades-pólo e mo-
bilizaram 84% dos municípios mineiros.

A Assembléia de Minas chegou também à compreen-
são da necessidade de uma releitura de sua função fiscalizadora. Ela
não deverá esgotar-se em mera rotina burocrática, mas desenvolver-
se numa avaliação sistemática das ações de governo. A fiscalização
não nos deverá colocar em confronto com as demais instâncias de
poder. Em sua versão contemporânea, ela deverá significar a preo-
cupação com os resultados, com seu julgamento à luz da equação
custo-benefício, com o estabelecimento de estratégias para
maximizar o retorno social de cada investimento. Trata-se de um
desafio que só pode ser vencido com êxito a partir de uma ação
conjugada do Legislativo e do Executivo. Juntos precisamos, por
exemplo, formular parâmetros para avaliar o desempenho das agên-
cias governamentais.

O presente seminário, ao convocar as forças vivas da
sociedade para uma reflexão crítica coletiva em torno do que já se
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alcançou nesses dois anos de PMDI, traduz a prática de uma filoso-
fia democrática de governo, que não tem medo de debater com a
comunidade a trajetória do Estado, as conquistas consolidadas, os
obstáculos, horizontes e possibilidades para o próximo biênio.

Sob esse último aspecto, cremos ter razões para
otimismo. Sem dúvida, há muito ainda por ser feito. Criar condi-
ções estruturais para essa arrancada de Minas rumo a um novo pata-
mar de desenvolvimento é tarefa para gigantes. Entretanto, ajulgar
pelo que já se construiu desde a aprovação do PMDI, ajulgar pelo
imenso potencial deste Estado, pela qualidade de suas lideranças,
um grande futuro nos espera: um futuro de muito trabalho, é ver-
dade, mas também de muitas conquistas.
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Pronunciamento do Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, Deputado Romeu Queiroz,
sobre o Tema "A contribuição do Legislativo Mineiro na

Melhoria da Segurança Pública", no Encontro
"Polícia Militar e Comunidade", Promovido pelo

Comando de Policiamento da Capital
e pelo Clube dos Oficiais da Polícia Militar, em 14/10/97

(Autoridades); Sr. Coronel Edgar Eleutério Cardoso,
Comandante de Policiamento da Capital; Sr. Coronel Edvaldo
Piccinini Teixeira, Presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Mili-
tar; Caros Convidados; Senhoras, Senhores.

Com os meus cumprimentos a todos que participam
deste encontro "Polícia Militar e Comunidade", eu gostaria, inicial-
mente, de dizer-lhes que as idéias a serem por mim desenvolvidas
nesta exposição sobre o tema "AContribuição do Legislativo Minei-
ro na Melhoria da Segurança Pública" pretendem estabelecer um
amplo diálogo sobre uma questão essencial de nossos dias: o siste-
ma de segurança pública no Estado Democrático de Direito.

Digo mais: todos que conhecem minha atuação na vida
pública, quer como parlamentar, quer no exercício da Presidência
da Assembléia Legislativa, cargo que tenho a honra de ocupar pela
segunda vez, sabem que sou um homem avesso à retórica. Talvez
pela formação na livre empresa, prefiro atuar no campo da ação, da
tomada de decisões.

Mas entre a livre empresa e a atividade política - te-
nho aprendido ao longo dos anos -, existe uma grande e fundamen-
tal diferença: na direção de uma empresa, a tomada de decisões
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leva em consideração dados e situações relevantes de um determi-
nado seguimento em sua relação com o mercado. Na decisão políti-
ca, que envolve repercussões de ordem geral, devemos ter em con-
sideração múltiplas e complexas variáveis. Há aspectos sociais que
não podem ser medidos pela frieza dos números. Há realidades
econômicas ou financeiras que exigem ser avaliadas em seus efeitos
sociais de curto e longo prazos. Há interesses em choque, posições
em conflito, que precisam ser ouvidos e considerados.

Existem, por exemplo, os interesses diferentes entre
produtores e consumidores; entre os próprios produtores e indus-
triais e as áreas de comercialização; entre o projeto industrial e seu
impacto ambiental; entre justas demandas salariais e realidades or-
çamentárias inegáveis; há conflitos, às vezes, no interior de um mes-
mo segmento econômico ou social, e assim por diante.

Em grande parte, portanto, tenho aprendido que a
administração do Estado, em qualquer nível, representando por
definição o exercício da política em sua ampla acepção, se con-
cretiza, sobretudo, na administração de conflitos e de interesses
diversos.

Como exemplo simbólico - e o mais simples possível-
de uma analogia entre a macro-administração política com a nossa
realidade do dia-a-dia, costumo dar como exemplo a gestão de um
condomínio. Evidentemente, para residirmos num prédio, que é,
em última instância, uma habitação comunitária, precisamos da
existência de um condomínio de moradores. Há providências, ne-
cessidades, despesas, investimentos que escapam, naturalmente, à
responsabilidade individual. Mesmo profissionalizando sua admi-
nistração, ninguém escapa à sua responsabilidade no conjunto de
moradores de que faz parte. E no entanto, mesmo nesse reduto tão
pequeno de famílias, há conflitos e questões que precisam ser resol-
vidos através de um entendimento, ou, então, pela formação de um
consenso mínimo em relação às decisões sobre os problemas que
ali surgem.

202

•

b

Partindo desse exemplo, podemos projetar, em larga
escala, o papel da administração pública no contexto de qualquer
sociedade. Assim como se confere ao síndico uma delegação tem-
porária de poderes, sem excluir o exame dos problemas pela assem-
bléia de condôminos, da mesma forma a sociedade delega aos seus
representantes o encaminhamento das questões que envolvem o
interesse coletivo.

Essa foi a forma encontrada para democratizar a ges-
tão da sociedade - ou seja, a chamada democracia represen tativa -,
superando aquele tempo histórico em que a tomada de decisões
era concentrada no poder absoluto dos reis, dos príncipes e, talvez
pior ainda, dos tiranos.

E é nesse campo da democracia representativa que se
insere o Poder Legislativo, com sua função primordial de elaborar
leis e fiscalizar a própria administração estatal. Todavia, mais recen-
temente, o Legislativo tem sido chamado, cada vez mais, a exercer
um papel, que julgo insubstituível - pelo menos no modelo demo-
crático vigente -, papel que se configura em sua função de media-
dor dos conflitos sociais.

Considero insubstituível esse papel e vou dizer-lhes
por quê: entre os Poderes que formam a figura jurídica do Esta-
do moderno, o Legislativo é, por sua própria constituição, o mais
aberto e o mais plural de todos os Poderes. Ali estão representa-
dos, através dos parlamentares, aqueles diferent~s interesses e
aqueles variados conflitos que mencionei antes. E o espaço do
diálogo, da discussão franca dos problemas, da negociaçã~ e da
articulação política na busca de formação de consensos. E essa
continuada e permanente busca de convergência entre posições
e interesses divergentes que constitui, por assim dizer, o ponto
de equilíbrio - ainda que muitas vezes instável- do processo so-
cial como um todo. Em outras palavras, esse exercício - muitas
vezes exaustivo - é o que confere ou sustenta a governabilidade
de uma sociedade.
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Pergunto: em qual outra instituição, no âmbito dos
Poderes constituídos, esse exercício pode ser realizado com maior
gra~ e ~spaço de liberdade? Nesse sentido, costumo chamar o
L~gtslatlvo de campo neutro para as mais diferentes contendas e
dISPUtasque se estabelecem, natural e normalmente, no corpo de
toda e qualquer sociedade.

Esse ~apel de mediador dos conflitos sociais, pelo diá-
logo, pelo convenCImento, pela exposição aberta e livre de interes-
ses .con.traditórios, é uma grande contribuição que o Poder
Legtslatlvo apo~ta à paz social - incluindo nesse contexto a própria
segurança ~o!~tlva,-e.que é, muitas vezes, desconhecido ou ignora-
do pela opmIao publIca. Esse desconhecimento resulta, muitas ve-
zes, da desinformação.

. Por e~emplo: a atual Lei Agrícola de Minas Gerais,
consI~er~da por mUItos como umas das mais completas e avançadas
do PaIS, e. resultado de um grande exercício de mediação social
dese~volVI~Opela Assembléia Legislativa ao longo de quase um ano
de dIscussoes, debates, discordâncias e formação de consensos en-
tre as p~rt~s envolvid~, mesmo considerando, naturalmente, que a
abrangenCIa dessa leI mteressa à sociedade como um todo.

Ali, naquele cenário da Assembléia, reuniram-se, por
quase um ~no, tra.zend.o subsídios e elementos aos Deputados para
a elaboraçao da leI, ~n~dades, instituições e movimentos sociais que
?cupam espaços e atlVIdades que, muitas vezes, atuam em limites do
I~?asse. Apenas ~~ra nomear algumas das representações que par-
tlCIparam desse dIalogo construtivo e aberto, menciono, entre ou-
tras, a Pastoral da Terra, a FAEMG, a FETAEMG, o INCRA, o MST a
RURALMIN~, as Universidades, num total de 22 instituições, en'ti-
dades e mOVImentos sociais ali representados.

O mesmo formato de reunião de segmentos sociais
oco!:eu para a formulação da Lei de Política Cultural do Estado, da
PolItlca E.s~du~ de Recursos Hídricos, das leis que criaram o Fun-
do de AssIstenCIaao Turismo, o Fundo Estadual de Desenvolvimen-
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to Rural, o Fundo Estadual de Saneamento Básico e o Fundo Esta-
dual de Habitação.

Por que estou citando esses exemplos? Para dar uma
medida do potencial de que dispõe o Legislativo para aperfeiço-
ar a produção de suas leis. Para chegar a esse ponto, a Assem-
bléia de Minas teve que desenvolver, sobretudo nos últimos 10
anos, uma profunda reformulação de seu papel e de suas
atividades institucionais. Abrir-se à presença direta do povo no
processo de elaboração das leis foi uma determinação política
de nossa Casa. Aqui o povo é representado, naturalmente, pelas
entidades organizadas da sociedade.

Notem que não estou falando aqui da questão formal
da iniciativa do projeto de lei. Tenha ele início no Executivo, seja de
autoria de um parlamentar ou proveniente da iniciativa popular, o
importante é que, no processo de sua transformação em dispositivo
legal, a sociedade tenha uma participação ativa.

Para alcançar esse objetivo, aAssembléia, além de con-
tar com o trabalho que se realiza nas discussões do plenário e nas
comissões técnicas da Casa, ampliou os seus canais de interlocução
direta com a sociedade. Assim, todas as leis a que me referi decorre-
ram da realização, em várias etapas, dos chamados seminários
legislativos. Com formato um pouco diferente, mas semelhante em
seus efeitos legais, também funcionam os fóruns técnicos. Por meio
deles, a Assembléia promove estudos de temas específicos, com a
participação de Deputados, especialistas e técnicos da Casa,
objetivando subsidiar a atividade legislativa e, em vários casos, a ação
do Executivo.

Essesmecanismos de extensão, digamos assim, do pro-
cesso legislativo, são posteriormente levados às comissões técnicas,
que têm a tarefa de apreciar projetos de especial complexidade,
com diversas implicações sobre a vida de setores inteiros da comu-
nidade.
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. o essencial é que, com esses mecanismos, o parlamen-
to deIxa de ser um espaço exclusivo dos Deputados e se abre cada
vez mais à participação popular. É uma mudança de fundo no perfil
da instituição legislativa, mudança que, a partir dessas iniciativas
pioneiras da Assembléia de Minas, vêm sendo introduzidas por ou-
tras casas legislativas do País.

Foi exatamente dentro dessa filosofia de trabalho, sob
esse seu compromisso e mesmo dever funcional de exercer o seu
indispensável papel de mediação social, - como primeiro e funda-
~ental passo para modificações futuras de dispositivos legais ora
VIgentes -, que a Assembléia de Minas realizou recentemente, nos
meses de agosto e setembro, um ciclo de debates sobre segurança
pública e democracia, que contou, inclusive, com a honrosa e ativa
participação de distinguidos oficiais e do corpo funcional da polícia
Militar de Minas Gerais.

. " . Quer~ destacar, desde logo, que esse ciclo, a exemplo
das InICIatIvas anteriores da Assembléia que aqui já mencionei, evi-
dentemente não se encerra em si mesmo: é ponto de partida para
?~v~s e,amplos.estudos sobre uma questão que, como disse logo de
InICIO,e essenCIal no tempo presente.

Sobre esse ciclo, permitam-me os senhores que, antes
de des~nvolver novas considerações sobre o tema, repita aqui, em-
bora nao textualmente, as palavras pronunciadas pelo digno Co-
mandante de Policiamento da Capital, Coronel Edgar Eleutério
Cardoso, na reunião de encerramento do ciclo, no dia 5 de setem-
bro último: "a Polícia Militar de Minas Gerais, com 222 anos de
existência, encontra-se enraizada na vida quotidiana da população.
I?a! que os episó.dio~ conhecidos não podem afetar sua força e pres-
tIgIO enquanto InstItuição bicentenária." Aplaudo e consinto com
essa lúcida e serena avaliação do Coronel Eleutério. Nem na vida de
um indivíduo ou de um povo, um episódio conjuntural pode afetar
toda a trajetória de uma vida ou o desenrolar de toda uma história.
Pretender o contrário seria chicana ou má-fé.
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Como dizia antes, a Assembléia de Minas abriu seu
espaço ao debate dessa questão, estendendo-o a toda a coletividade,
considerando que segurança é responsabilidade do Estado, em par-
ceria com a sociedade. Este espírito de compartilhar a segurança
com a própria sociedade está na própria letra da Constituição Fede-
ral, no título cinco que trata da Defesa do Estado e das Instituições
Democráticas, em seu artigo 144. É um princípio que está firmado e
reafirmado na Seção Cinco da Constituição do Estado de Minas
Gerais, que trata da Defesa Social e da Segurança Pública, que esta-
belece no seu artigo 136: "A segurança pública, dever do Estado e
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio",
através das Polícias Militar e Civil.

Se o Poder Legislativo é parte integrante do Estado,
logicamente tem parte de responsabilidade direta ou, conforme diz
o texto constitucional, tem parcela do dever que cumpre ao Estado
de zelar pela segurança pública.

Daí a importância dessa iniciativa do Comando de
Policiamento da Capital e do Clube dos Oficiais da Polícia Militar
de Minas Gerais em promover esta atividade que traz o sugestivo
título de "ENCONTRO COM A COMUNIDADE", ou, melhor ain-
da, "POLÍCIA MILITAR E COMUNIDADE".

Penso que reside exatamente nesse título o pensamen-
to-chave ou, mais claramente, a diretriz estratégica que deverá
nortear a nova concepção e as novas formulações da segurança pú-
blica, contribuindo para sua melhoria em Minas Gerais. E espero -
estou na verdade convencido - de que, nesse campo, outra vez, nos-
so Estado afirmará, em um novo momento, seu papel de referência
para o País.

E aí também entrará, estou certo, o papel institucional
da Assembléia Legislativa, em estreita consonância e harmonia com
os Poderes Executivo e Judiciário, para dotar nosso Estado das mí-
nimas e indispensáveis condições para dar um passo decisivo no
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aperfeiçoamento de seus mecanismos de segurança pública e defe-
sa social.

E a sociedade assumirá, como já vem assumindo, a sua
função de parceria na construção desse novo modelo de segurança
social que todos almejamos e, mais do que isso, necessitamos.

Para tanto, faz-se necessário mobilizar a consciência
pública para a complexidade das questões que envolvem o sistema
de segurança pública como um todo. Há um cenário mundial,
afetando diretamente o Brasil, que se modificou vertiginosamente
nos anos recentes. Este final de século experimenta uma onda cres-
cente de violência, que se manifesta sob a forma de guerras,
genocídios, tráfico de drogas, terrorismo e um aumento geral da
criminalidade.

Todos esses agentes de intranqüilidade e de ameaça à
paz social estão presentes e atuantes, em maior ou menor escala,
mas de forma ascendente, em todos os ambientes da sociedade bra-
sileira. A sensação momentânea que se tem, algumas vezes, é a de
que os meios e os instrumentos institucionais de prevenção e de
coibição a esses agentes desestabilizadores da ordem pública estari-
am defasados em relação aos desafios que aí estão.

Mas se esses fatos obrigam todas as instituições a rever
em suas práticas e sua cultura para enfrentar em uma época plena
de desafios - sejam essas instituições políticas, religiosas, comunitá-
rias - temos, nesse período de crise, um prenúncio de renovação e
de crescimento.

Há sinais claros dessa renovação das instituições, em-
bora ainda de forma embrionária. Com referência à segurança pú-
blica, quero afirmar que a Assembléia de Minas, tradicionalmente,
não se omite no que diz respeito à segurança da população mineira.
Esta postura vem-se acentuando à medida que aumenta a consciên-
cia parlamentar quanto à importância do tema.

Atendendo, de forma mais específica, ao objetivo des-
te encontro, cito algumas estatísticas. Temos que do exercício de
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1996 até agora - em menos de um biênio, porta~to, - fora~ apresen-
d As ble'I'a nada menos que 12 projetos de leI versandota os, na sem , d _
b ça As matérias propostas variaram desde a otaçaoso re a seguran . , .._

de e ui amentos para as Polícias Militar e Civil ate as pa~tlCl~açOes
q p P' .,. Estadual passando pela orgamzaçao dasno Fundo enItenClano , . . .

. - . tro estatístico dos índices de cnmmahdade, entrepnsoes e regIs
outros.

Em área específica, mas com efeit~s. sobre o sistema
d em geral a CPI do Sistema Carcerano, por exemplo,e segurança, d . dez
arrolou mais de 20 propostas de mudança, soma as a maIS
projetos de lei sobre a matéria.

Temos ainda, sob exame, proposta de emenda à Co~s-
tituição de iniciativa do Governador do Estado que altera a redaçao
do "ca ut" do artigo 142 da Constituição do Es~do (sob~e a esco-

p , .o do Comando) além de projeto de leI comple-lha para o exerClCl , D .d
mentar que permite a convocação de praças trans en os para a
reserva.

Devemos, agora, discutir e apro:ar a ~roposta Orça-
mentária do Estado para 1998, na qual há um smal eVidente de valo-
rização institucional da segurança pública em termos concr~tos de
dotação orçamentária. Existe, historicamente" um eVIdente
descompasso no orçamento entre as demandas da area e os recur-
sos a ela destinados.

Se considerarmos os grandes números das Pol~cias
Militar e Civil em nosso Estado - com um total conj.~nto de maISde
50 mil servidores, distribuídos pelas diferen~es ~eglOesdo Estado e

. . d maI'on'a dos 853 municípios mmeIros, constataremosatlngm o a . h"
que para manter essa estrutura, o Estado tem destlnado, Istonca-
me~te, 5,5% do seu orçamento fiscal, na rubrica "DEFESASOCIAL
E SEGURANÇA PÚBLICA".

Considerado apenas o item "PROGRAMA-SEGURAN-
. b' E 1997ÇAPÚBLICA", esse percentual fica um pouco maiSa alXO. m ,
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foram destinados para o programa 567 milhões e 700 mil reais, o
que significou menos 0,2% em relação ao exercício anterior. Pois
bem: para 1998, a rubrica será contemplada com recursos da or-
dem de 1 bilhão e 15 milhões de reais, com uma participação de
15% no total do orçamento. É um salto histórico e quantitativo de
mais de 100% em termos reais, em moeda estável.

Outra questão é a efetiva realização orçamentária dos
recursos destinados ao setor. Nessa função fiscalizadora, a Assem-
bléia Legislativa também pode contribuir de forma decisiva, já que
esse é um papel que a Constituição lhe atribui e que ela, cada vez
mais, está se preparando para exercer em plenitude.

Sendo que a crônica escassez de recursos é um drama
que aflige, historicamente, o sistema de segurança pública, penso
que esse salto de 5 para 15% na participação relativa do setor no
Orçamento Estadual é um fato de alta relevância, que merece ser
hierarquizado na ordem de considerações do tema de que hoje
estamos tratando, considerando que o Legislativo é co-autor dessas
iniciativas, inclusive estendendo sua participação na elaboração or-
çamentária à realização de audiências públicas regionais em todo o
Estado.

Penso, portanto, haver deixado claro que há da parte
do Legislativo mineiro o melhor empenho e, naturalmente, o máxi-
mo interesse em contribuir para a melhoria da segurança pública
em nosso Estado, cumprindo, aliás, como ressaltei, um imperativo
consti tucional.

Um dos principais diagnósticos das reuniões e deba-
tes realizados na Assembléia sobre o sistema de segurança pública
converge, sob forma quase consensual, sobre a necessidade de ser
estabelecida uma política pública para o setor, em sintonia com as
novas realidades emergentes na sociedade brasileira.

Na sua função precípua de elaborar as leis e normas
que regem a sociedade, o Legislativo deve traduzir, necessariamen-
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te, as tendências e demandas da própria sociedade. Uma lei não se
faz no ar ou no vazio das circunstâncias. Ela é uma matéria concre-
ta, que exprime necessidades presentes ou aspirações futuras do
corpo social.

Daí, como mencionei, a importância de iniciativas
como esta tomada pelo Comando de Policiamento da Capital e do
Clube dos Oficiais da Polícia Militar, promovendo esta série de en-
contros "A POLÍCIA MILITAR E A COMUNIDADE", porque é as-
sim que iremos formando os consensos necessários para a formula-
ção de uma nova política pública para a segurança e a defesa social.

Ninguém nega que nosso País experimenta hoje drás-
ticas transformações em todos os setores. As tendências econômicas
impõem novos padrões sociais. Esse período de transição, se não
for pautado por efetivas normas de segurança, poderá desaguar na
violência ou na criminalidade de forma generalizada.

O importante é que há um movimento amplo de rei-
vindicação de mudanças e, sobretudo, há precisão em vários diag-
nósticos que envolvem o assunto.

Os resultados do simpósio promovido pela Assembléia
Legislativa demonstram que temos quadros pensantes capazes de
colaborarem, positivamente, na elaboração do novo modelo de se-
gurança pública exigido pela sociedade. É um período que pode-
mos chamar de "fermentação de idéias". São essas idéias que irão
possibilitar, gradualmente, a gestação e o nascimento desse novo
modelo.

Determinei que todos os estudos e propostas apresen-
tados por todos os órgãos e instituições civis e militares passassem,
imediatamente, ao exame e acompanhamento das Comissões Téc-
nicas da Casa, especialmente as de Constituição e Justiça, de Admi-
nistração Pública, de Defesa Social e de Direitos e Garantias Funda-
mentais, que continuarão ouvindo as áreas de segurança e de defe-
sa social para se chegar a uma proposta final.
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Como todos os senhores também sabem, o documen-
to resultante do ciclo foi encaminhado às diversas instâncias do
Governo e foi também entregue à Comissão Especial de Segurança
Pública da Câmara dos Deputados, como contribuição aos estudos
que o Congresso está desenvolvendo para reformular, em âmbito
federal, a política para o setor. Temos o compromisso formal de que
as propostas que ele contém serão aproveitadas.

Senhoras; Senhores.

Tenham todos na Assembléia Legislativa uma aliada
de fato e de direito nesse desafio de melhoria da segurança pública.

Há muitos pontos polêmicos e as sugestões surgem de
todos os lados. Todavia, eu me permito dizer para o corpo de elite
aqui reunido, incluindo todas as representações da Polícia Militar e
da comunidade aqui presentes, que sou daqueles que nunca des-
crêem que a história, a verdadeira história, sempre abre passagem -
aponta seus caminhos - para aqueles que constróem e confiam no
futuro.

Costumo dizer que toda e qualquer fotografia que se
fizer de um determinado momento da história, em qualquer tempo
e lugar, nos mostrará luzes e sombras, ou seja, oportunidades e ris-
cos. Da mesma forma, qualquer análise de conjuntura, também nos
mostrará impasses e alternativas.

Diria que nós, neste encontro, estamos buscando lu-
zes, oportunidade e alternativas. Para provar o que disse sobre a
fotografia de um instante apenas da história, poderíamos remontar
ao século dezoito, ao ano de 1775, que assinala oficialmente o nasci-
mento da nossa Polícia Militar de Minas Gerais. Todos os relatos da
época, com registros na história, apontavam para a situação caótica
das minas de ouro, com sua decadência, projetando horizontes som-
brios para o futuro da então "ProVÍncia das Minas Gerais". Por essa
mesma época, o futuro delator, Joaquim Silvério dos Reis, ainda
segundo os registros da história, abusava da prepotência e dos privi-
légios. Mas nessa mesma época, gestava-se o sonho da independên-
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cia da Corte portuguesa, que certamente já começava a povoar os
ideais do futuro Alferesjoaquirnjosé da SilvaXavier, o patrono des-
sa instituição bicentenária. E o futuro lhe daria razão.

Ouçam, agora, um diagnóstico que, um século depois,
fazia sobre o Brasil uma das maiores inteligências de nosso País, o
professor Clóvis Bevilácqua, considerado o patrono dos cursos jurí-
dicos de nossa Pátria.

Um século depois da criação da Força Pública de Mi-
nas Gerais, mais precisamente em 11 dejunho de 1871-, há, portan-
to, 126 anos, o professor Clóvis fazia o seguinte diagnóstico do Bra-
sil: "Quando contemplo, da solidão do meu gabinete, a corrupção
que se espalha por toda parte do território nacional; quando cons-
tato, mais uma vez, que a inércia é um traço marcante da alma bra-
sileira, vejo o meu país precipitando-se num profundo abismo ... E
não vejo uma mão capaz de sustentá-lo nessa trágica queda."

Bastam esses dois exemplos - o da anunciada e
irreversível decadência da ProVÍncia das Minas e a profecia do abis-
mo insondável em que o Brasil se precipitaria - para que a história
hoje nos diga: "Nunca existiram épocas de ouro. Existiram, sim, opor-
tunidades perdidas." O tema que hoje nos preocupa - e que deve
nos ocupar na conquista de soluções - também nos propõe o mes-
mo desafio. A história mostra, claramente, de que lado devemos
ficar. Porque o futuro - que será a história da época presente - se
fará com luzes, oportunidades e busca das melhores alternativas. O
resto será, apenas, o silêncio dos que nada pensaram e nada
fizeram ...

Muito obrigado!
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Pronunciamento do Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, Deputado Romeu Queiroz,

no Painel de Abertura da VII Convenção Nacional
Uniodonto - "Ação da Frente Parlamentar Cooperativa -

FRENCOOP - na Defesa dos Interesses
do Cooperativismo", em 15/10/97

Em nome da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
dirijo especial saudação aos participantes desta Sétima Convenção
Nacional, desejando que os resultados dos trabalhos aqui desenvol-
vidos alcancem plenamente os objetivos propostos pelos dirigentes
da UNIODONTO do Brasil.

Exatamente há oito dias, promovemos na Assembléia de
Minas um encontro com representantes dos diversos setores do
cooperativismo mineiro, com a presença de dirigentes de cooperativas
singulares e de federações e confederações, com o propósito de estabe-
lecer linhas de atuação, no campo parlamentar, com vistasao aprimo-
ramento do sistema cooperativista em Minas Gerais e no País.

Posteriormente, na última sexta-feira, era consolida-
da na vizinha cidade de Lavras, uma ação estratégica da Frente Par-
lamentar Cooperativista - a FRENCOOP -, que tenho a honra de
representar nesta oportunidade.

Penso que a área da Saúde, que os senhores integram,
é um dos setores que hoje reclama, no País, uma atenção particular-
mente especial, face às transformações econômicas e sociais que
vive o Brasil e, sobretudo, porque essa é uma área que representa
um dos direitos básicos da cidadania.

O cooperativismo na saúde é, portanto, uma questão
de interesse social relevante. Já comuniquei ao Dr. José Daniel

215



-------.--------
Ferreira Gomes, a determinação não somente da Presidência da
Assembléia Legislativa, mas da maioria do corpo parlamentar de
Minas Gerais, de se articular, de forma decidida, no exame e no
encaminhamento das proposições a serem discutidas e aprovadas
nesta Convenção.

Evidentemente, as ações da Frente Parlamentar
Cooperativista serão alimentadas a partir dos subsídios que nos fo-
rem fornecidos pelos diversos segmentos que compõem o Sistema
Cooperativista, que vivehoje uma realidade profundamente diferente
daquela que deu origem à Lei 7564, promulgada há 26 anos.

Especialmente no campo das cooperativas do traba-
lho, podemos dizer que as mais de 1.500 organizações do gênero
no País necessitam de uma especial atenção do legislador brasilei-
ro, inclusive na regulamentação de dispositivos da Constituição de
1988 e de normas vigentes na CLT,defasadas em relação a essa for-
ma moderna, racional e eficiente de organização do trabalho.

Temos uma tendência no Brasil, que a lúcida inteli-
gência do professor Mário Henrique Simonsen chamava de "mania
ciclotímica", de oscilar entre os extremos. Assim, a antiga e rígida
tutela estatal sobre o cooperativismo, deu lugar a um vazio
institucional, que agora precisa de ordenamento - sem que isso, re-
presente, qualquer forma de intervenção estatal.

O sistema de autogestão é, sem dúvida, o melhor ca-
minho para o fortalecimento do cooperativismo, particularmente
das cooperativas de trabalho, como nos mostram os exemplos da
Espanha, da Itália e do Canadá, onde essa forma de organização
tem forte e expressiva presença econômica e social.

Mas o Estado deve e precisa incentivar a criação de
mecanismos capazes de viabilizar, econômica e financeiramente, o
associativismo. Ninguém ignora, por exemplo, as possibilidades que
se abrem com a consolidação de um ágil e eficaz sistema nacional
de crédito cooperativo, que represente o efetivo fortalecimento das
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quase trezentas cooperativas de crédito hoje existentes no Brasil,
entre rurais e urbanas.

Esses mecanismos diferem, por definição, dos siste-
mas convencionais de crédito, pela própria essência do conceito
jurídico da organização cooperativista, seja como sociedade civilsem
fins lucrativos, seja como associação de pessoas físicas para presta-
ção de serviços.

É preciso, por outro lado, romper com interpretaçõe.s
restritivas de outros dispositivos legais, que vêm limitando, em mUl-
tos casos, o acesso das cooperativas à habilitação para prestarem
seus serviços em determinadas áreas ou setores.

Nesse campo também, a ação da Frente Parlamen-
tar Cooperativista poderá ser decisiva para modificar esses
"bolsões de resistência", que surgem, muitas vezes, até mesmo
por desinformação ou por outros interesses já criados e que, agora,
se vêem contrariados.

Outra questão que também merece o acompanhamen-
to atento do legislador situa-se no quadro jurídico das relações de
trabalho, assunto sobre o qual, pessoalmente, já conversei por di-
versas vezes com o ministro Paulo Paiva. Sua Excelência, com ampla
visão do processo social, está atento e acomp.anha de perto essa que~-
tão de suma importância para o fortaleCImento e o desenvolVI-
mento das cooperativas de trabalho.

Penso que qualquer analista razoavelmente informa-
do sobre as mudanças que ocorrem na sociedade brasileira, há de
apoiar, até com zelo patriótico, esse fortalecimento e expansão do
sistema cooperativista. No momento em que numerosos postos de
trabalho, tradicionalmente presentes na economia, são desativados,
a associação cooperativista surge como poderoso instrumento para
gerar oportunidades de renda e de trabalho.

A parceria entre as cooperativas e os seus associados
representa, também, um avanço na organização social, fortalecen-
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do, exatamente, o agente econômico, produtivo e profissional mais
exposto às forças dominantes do mercado.

Seja entre produtores rurais, no campo da habitação,
na área educacional, no setor da saúde, em todos aqueles setores
contemplados pela legislação e abertos à organização cooperativista,
penso que a livre associação é a fórmula mais inteligente para fazer
face a um mundo em transformação.

Em nosso país, especialmente, onde oligopólios ou
formas cartelizadas dominaram, e ainda são dominantes, no merca-
do econômico, o cooperativismo é um fator de democratização e,
mesmo, de humanização no acesso a bens e serviços.

E a repercussão social do cooperativismo, quando se
trata de saúde, deve ser uma razão maior para o trabalho que a
Frente Parlamentar Cooperativistajá começa a realizar e que deve,
gradualmente, alcançar a consciência majoritária da opinião públi-
ca brasileira.

E isso certamente acontecerá, porque a sociedade bra-
sileira vem descobrindo - até à frente das próprias instituições -, que
o exercício democrático da cidadania requer a organização social,
exige a mobilização dos setores organizados da própria sociedade.
Exemplo disso são os movimentos sociais, que estão promovendo,
por sua vez, a modernização do sistema institucional brasileiro.

Esta mensagem do Legislativo mineiro aos participan-
tes e dirigentes da Sétima Convenção Nacional representa um mo-
mento novo nas relações entre a representação parlamentar e o sis-
tema cooperativista de Minas e do Brasil.

Esta é uma causa que não tem donos, nem pode limitar-
se ao campo estrito das instituições políticas, e nunca servir,tampouco,
para promoção político-partidária de quem quer que seja.Não.

Estamos lidando com uma questão que envolve inte-
resses globais da nossa sociedade. Em sã consciência, ninguém pode
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negar que o cooperativismo, na forma contemporânea q~e e~táas-
sumindo, é o grande triunfo para modelar a futura orgamzaçao so-
cial e econômica de nosso País.

Evidentemente, as formas clássicas do mercado se~-
pre estarão atuantes em qualquer modelo d~ ?rganiz:ção SoCl~-
econômica. Mas o avanço do sistema cooperauV1sta ser~ uma :spe-
cie de fiel da balança, uma força de equilíbrio nas relaçoes sOClaIse
econômicas da sociedade.

Estamos dispostos, pois, a enfrentar o bom combate.
Acolheremos com entusiasmo propostas, sugestões que nos forem
encaminhadas. E é com a profunda convicção de que os senhores
estão no caminho certo, o caminho que o presente abre para o fu~-

rm.nhas saudações e meus votos de que essa convençaoro, que renovo . _' . _
assinale um momento histórico na traJetona dessa orgamzaçao.

Muito Obrigado!
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
na Abertura do Fórum Técnico

"Ensino Fundamental sob Nova Legislação",
em 16/10/97

Este fórum reúne em seu temário dois assuntos de
fundamental importância: educação e municípios.

O projeto educacional de um país é o fator
determinante de seu grau de desenvolvimento. Hoje, mais que nun-
ca, a atenção que se dá a ele tem reflexos imediatos na economia,
no avanço social e na solidez das instituições de uma nação. Falan-
do sobre a América Latina, o Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento coloca o desapreço para com a educação como o maior obs-
táculo ao progresso da região. Sob esse aspecto, não podemos dizer
que a política desenvolvida até agora no Brasil tenha sido exemplar.
E visível a queda da qualidade do ensino público nacional. São di-
versas as causas que vêm determinando esse fenômeno que nos co-
loca em franca desvantagem na competição internacional por mer-
cados e por liderança. Não é o momento de procurar motivos ou
culpados. Temos, isso sim, que projetar o futuro. E nesse sentido,
podemos dizer que Minas tem-se antecipado, promovendo algumas
mudanças importantes no sentido da descentralização e da demo-
cratização do processo decisório em seu sistema de educação. En-
tretanto, precisamos avançar ainda mais. É preciso recuperar o atra-
so para ficarmos em igualdade de condições com os demais aspiran-
tes ao bloco do Primeiro Mundo.

A autonomia municipal foi consagrada na Constitui-
ção da República. Entretanto, temos que fundamentá-la na defesa
intransigente dos ideais municipalistas, sob pena de a norma consti-
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tucional restringir-se a mera declaração formal de princípios. Sob
esse aspecto, qualquer iniciativa que venha descentralizar o proces-
so decisório, entregando às administrações locais um poder real para
atender às demandas dos munÍcipes deve ser saudada com entusias-
mo. A municipalização do ensino fundamental tem essa caracterÍs-
tica positiva na medida em que entrega às comunidades a gestão de
um sistema que diz respeito diretamente ao interesse local. Tal pro-
cesso, entretanto, não pode, em hipótese alguma, significar nova
sangria para osjá combalidos cofres municipais.

A Lei nº 9.424, associando-se à nova Lei de Diretrizes
e Bases da Educação e à Emenda Constitucional nº 14, de 12 de
setembro de 1996, propõe uma verdadeira revolução no ensino.

A título de exemplo das novidades abrigadas por es-
ses dispositivos legais, ressaltamos a consciência da importância do
elemento humano no processo pedagógico. Não adianta construir
escolas, equipá-las com o que há de mais moderno. Sem um corpo
docente valorizado, motivado, com amplas oportunidades de
capacitação técnica e de atualização, todo esforço para melhorar o
ensino estará fadado ao fracasso. Queremos assegurar ao professor
nosso compromisso com a valorização da categoria, compromisso
que deve orientar qualquer projeto educacional realista e coerente.

Agradecemos à Secretaria de Estado da Educação, à
Federação Mineira de Associações Microrregionais, ao Sindicato
único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE,
à União Brasileira de Estudantes Secundaristas, à União dos Diri-
gentes Municipais de Educação e à União dos Vereadores do Esta-
do de Minas Gerais, que trabalharam em parceria conosco na orga-
nização deste fórum técnico. Expressamos também nosso reconhe-
cimento aos conferencistas e debatedores que tão prontamente acei-
taram nosso convite e aqui estão para trazer-nos seus conhecimen-
tos e sua experiência. Agradecemos ainda aos participantes, com
nossos votos de que os trabalhos desses dois dias sejam proveitosos e
correspondam a suas expectativas.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

no 1º Seminário Internacional de Segurança
Pública Comparada, em 20/10/97

Entre as tendências que marcam o final do século, o
crescimento da violência, sob todas as modalidades, é uma das que
mais preocupam. Guerras, terrorismo, excessos das forças encarre-
gadas de manter a ordem, crime organizado, delinqüênciajuvenil,
atentados contra os direitos humanos, são males que castigam as
mais diversas partes do planeta.

No Brasil, pesquisas recentes têm apontado a deman-
da por segurança como uma das primeiras no rol das reivindicações
populares, concorrendo com a preocupação por empregos e salários.

Se a estabilização da moeda foi instrumento de
redistribuição de rendas, permitindo o acesso aos bens da civiliza-
ção para uma vasta faixa da gente brasileira, também é forçoso con-
siderar que ela teve um preço. O custo social do plano econômico
recaiu especialmente sobre a mão-de-obra de pouca ou nenhuma
qualificação, marginalizando do processo uma parcela considerá-
vel da população.

Por outro lado, os efeitos da globalização obrigaram
as empresas nacionais a mudanças rápidas e drásticas para garantir
a sobrevivência num mercado mundial marcado por uma competi-
ção acirrada, para não dizer selvagem. Como conseqüência, os Índices
do emprego formal apresentaram uma acentuada tendência à queda.

Essas realidades têm contribuído para aumentar en-
tre nós a violência, sob diversas formas. A ousadia do crime organi-
zado, por exemplo, começa a assustar.
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Minas Gerais, graças à eficiência de suas instituições
policiais, tem ficado a salvo de problemas mais graves que afetam
outras unidades da Federação. Essa situação vantajosa tem sido um
fator determinante na escolha de nosso território para a instalação
de empreendimentos industriais de grande porte. Não podemos,
entretanto, ser ingênuos a ponto de pensar que ele possa durar para
sempre, a não ser que todos se mobilizem.

Violência não é caso de polícia. Pelo menos, não é
caso só de polícia. Trata-se de uma questão complexa, que envolve
múltiplos fatores. Ela só poderá ser contida por uma ação conjunta
da sociedade como um todo.

Se quisermos manter a paz e a tranqüilidade da famí-
lia mineira, precisamos, com urgência, formular novas políticas
públicas para o setor de segurança, incluindo a participação da co-
munidade e estimulando a renovação de práticas que pouco a pou-
co vão perdendo a eficácia.

Atenta a isso, a Assembléia Legislativa promoveu, re-
centemente, um ciclo de debates sobre a questão. Foi um encontro
aberto a todos os segmentos da sociedade, que contou com especi-
alistas e autoridades nacionais e do exterior. Durante três dias, dis-
cutimos exaustivamente o tema e, ao final, formulamos um docu-
mento que foi encaminhado às diversas instâncias do Governo. Nós
o entregamos também à Comissão de Segurança Pública da Câma-
ra dos Deputados, como contribuição aos estudos daquele órgão
para reformular, em âmbito federal, a política para o setor. Temos o
compromisso formal de que as propostas que ele contém serão apro-
veitadas.

Hoje temos a honra de abrir este Primeiro Seminário
Internacional de Segurança Pública Comparada, que se integra às
atividades do CESPE 97. O evento congrega especialistas de diver-
sos países, que nos vêm trazer seus conhecimentos e sua experiên-
cia a respeito da questão da violência urbana. É verdade que, entre
nós, o tema assume conotações próprias. Esse diálogo, entretanto, é

224

•

h

útil na medida em que nos ajuda a buscar soluções novas, tanto
para os problemas antigos como para aqueles originados no rápido
processo de mudanças que o Brasil vem experimentando.

Queremos cumprimentar a Secretaria de Estado da
Segurança Pública, a Acadepol e a direção do Curso Supe~io: ~e
Polícia pela importância e oportunidade do presente semmano.
Gostaríamos de ressaltar a participação da Telemig, cujo sistema de
videoconferências permite a participação de autoridades e lideran-
ças do interior do Estado nesse encontro. Queremos destacar ainda
o fato de o evento ser aberto a representantes de diversos segmen-
tos sociais, o que só vem confirmar nossa tese de que segurança é
questão de toda a comunidade.

Vamos, pois, ao trabalho com entusiasmo e determi-
nação de servir à gente mineira.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Reunião de Abertura dos Trabalhos do
Minas Cooperativa e do GERACOOP, em 20/10/97

É com grande satisfação que participamos desta sole-
nidade, que marca o começo dos trabalhos do Programa Minas
Cooperativa e do Projeto Geracoop - Incubadora Tecnológica de
Cooperativas. São duas iniciativas de grande importância para o
nosso Estado, pelos efeitos na geração de renda e de empregos, na
viabilização de empreendimentos em diversas áreas econômicas e
na melhoria das condições de vida de uma parcela considerável da
nossa população.

Buscando fomentar o cooperativismo na concepção
de uma política pública governamental, tais iniciativas consistem
em fortalecer estruturas e instalaçõesjá existentes, não apenas com
recursos financeiros, mas também com assistência técnica e
gerencial, utilizando para isso o potencial das instituições universi-
tárias mineiras. Essas duas frentes, certamente, irão contribuir para
que o setor tenha um grande impulso nos próximos anos.

O apoio que o Governo de Minas, por meio da Secre-
taria do Trabalho, está dando à causa cooperativista nos alegra, par-
ticularmente, por dois motivos. O primeiro é que acreditamos nes-
se sistema de produção e administração como alternativa extrema-
mente adequada, diante da conjuntura em que estamos vivendo.
Uma conjuntura em que o Estado não tem mais condições de tute-
lar a economia; em que as empresas se vêem obrigadas a se torna-
rem mais eficientes e competitivas, diante do fenômeno da
globalização; e em que o desemprego é uma ameaça cada vez mais
concreta, em todo o planeta.
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Nesse contexto, as organizações cooperativistas e
associativistas nos parecem oportunas, na medida em que afastam
as soluções paternalistas e levam à redução do antagonismo entre o
capital e o trabalho, baseando-se na cooperação e na responsabili-
dade de todos para a consecução de objetivos comuns.

Ao lado do aspecto prático de se alcançarem as metas
estabelecidas, fortalece-se o espírito de união e de solidariedade,
tão necessário à formação cívica de um povo, principalmente quan-
do, ante a fragmentação sociocultural imposta pela vida contempo-
rânea, as pessoas são induzidas a buscar soluções individualizadas
para suas dificuldades.

Inspirada na livre associação de cidadãos ou de en ti-
dades, na igualdade de condições e de oportunidades, na defesa
dos interesses coletivos contra as distorções do sistema sócio-
econômico, a doutrina cooperativista nasceu e se desenvolveu em
bases essencialmente democráticas. Por isso, tem um lugar seguro
na sociedade que pretendemos construir.

Outro motivo de nossa satisfação com os projetos que
dão sentido a esta solenidade é que a Assembléia Legislativa de Mi-
nas, abraçando os princípios citados, tem estado atenta às questões
do setor e procurado encaminhá-las no âmbito de sua competên-
cia, agindo para isso em conjunto com representantes dos órgãos
oficiais e da sociedade civil.

Assim, realizamos em 1995, em parceria com a Secre-
taria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio
da Sudecoop, o ciclo de debates "Autogestão: Associativismo e
Cooperativismo", com a participação de especialistas - de órgãos
públicos, universidades e entidades civis-que têm estreita vinculação
com as experiências desenvolvidas nessa área, no Brasil e no exteri-
or. Temos a certeza de que as palestras e as discussões realizadas
naquele encontro passaram a constituir valioso subsídio para o es-
tudo do tema e a indicação de novos caminhos para o cooperativismo
no País.
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Este ano, lançamos a Frente P~rlament.ar
.. E tadual - Frencoop-MG -, com a finalIdade de m-CooperaUVIsta s d d -

centivar e fomentar o cooperativismo, empreen en o aç~es
. segmento orgamza-

institucionais apropriadas.' em parcena com.~ des locais. É impor-
do e visando ao desenvolVImento das comum a
tante ressaltar que a Frente é suprapartidária e tem o aval da quase
t talidade dos membros do Legislativo.
o 'd

Pesquisa realizada na Casa antes da criação d~ enU a-
9801 dos parlamentares entrevistados classificaramde mostrou que 10 75o/c dos

"'u. " ou "boa" a iniciativa. Nada menos do que ocomo o ma . F Por-
Deputados se dispuseram prontamente a mtegrar a rencoo? h
tanto, temos a grata satisfação de cons~~r que estamos camm an-
do de mãos dadas rumo ao mesmo obJeuvo.

Gostaríamos de parabenizar a Secretaria do Trabalho,
S ,. Deputado Federal Eduardo Barbosa, e oessoa do ecretano e d

nGap do Estado na pessoa do ilustre Governador Eduar ooverno, . temos
Az do pelo Minas Cooperativa e pelo Geracoop, os qUaiS,
ere : _ ontribuir em muito para o desenvolvimento d~ noss~

~:;::~~:;::~r~mos, mais uma vez, que a Asse.~bléia Legislauva esta
sempre pronta a apoiar a causa do cooperauvlsmo.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Solenidade Comemorativa dos Cem Anos dos
Irmãos Maristas no Brasil, em 21/10/97

Na recente visita do Presidente dos Estados Unidos ao
Brasil, a educação foi um dos temas das conversas oficiais entre os
mandatários dos dois países e entre seus assessores. O objetivo era
estender e diversificar a cooperação bilateral nesse campo. Embora
distanciadas no panorama do desenvolvimento global, ambas as
nações enfatizaram que a educação é imprescindível para o bem-
estar dos cidadãos, o fortalecimento da economia e a preservação
dos valores democráticos.

O Governo brasileiro, sabemos, tem feito esforços para
reduzir o atraso que o País registra nessa área, o qual se revela nas
estatísticas sobre analfabetismo, repetição, evasão escolar e defici-
ência qualidade do ensino. Empenho semelhante pode ser percebi-
do na atuação do Governo do nosso Estado, tendo em vista que
aqui também se encontram indicadores similares.

Atenta a essa realidade, a Assembléia Legislativa, por
sua vez, tem promovido discussões sobre o assunto,juntamente com
órgãos oficiais e entidades da sociedade civil, com o objetivo de le-
vantar as principais questões do setor e encaminhá-las para ações
próprias da Casa ou do Poder Executivo.

Somente no decorrer deste ano, já realizamos dois
eventos com esse intuito. O primeiro foi um ciclo de debates sobre
a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para identi-
ficação das peculiaridades regionais e das adaptações necessárias à
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implantação desse dispositivo legal. A discussão não se restringiu ao
âmbito da Assembléia, estendendo-se a todas as regiões de Minas.

Na semana passada, promovemos um fórum de deba-
tes sobre o conjunto das leis, aprovadas e sancionadas no segundo
semestre de 1996 que visam reestruturar e dinamizar a educação
brasileira. Além da própria LDB, o encontro teve como tema de
destaque o financiamento do ensino fundamental, motivo de apre-
ensão para muitos dos nossos Prefeitos, em razão da falta de recur-
sos em que se encontra a grande maioria dos municípios.

Nesse contexto de preocupações com o sistema edu-
cacional, é com grande satisfação que realizamos esta solenidade
comemorativa dos cem anos de atuação dos Irmãos Maristas no Bra-
sil. São instituições como esta que, paralelamente à rede pública de
ensino, possibilitam e dignificam a tarefa de formar a juventude
para o futuro.

Espalhado por todo o território nacional, o trabalho
dessa congregação é um dos mais sólidos e conceituados no contex-
to escolar brasileiro. Pauta-se pela qualidade do ensino propriamente
dito, pela preparação profissional alicerçada nos melhores méto-
dos pedagógicos e em modernos recursos da tecnologia e pela pre-
servação dos valores éticos e morais, vinculados aos princípios reli-
giosos dos maristas.

Educadores por excelência, eles contribuíram
grandemente para revitalizar o processo educativo em nosso País,
não se limitando, porém, apenas às atividades curriculares. Com
visão aberta, sempre procuraram investir em outras áreas, como a
cívica, a esportiva e a cultural, objetivando a formação global dos
alunos, não se esquecendo também de projetos de integração com
as comunidades em que atuam.

A obra marista no Brasil é ampla e diversificada. Abran-
ge a manutenção de colégios, universidades, missões, obras sociais,
meios de comunicação e editoras, constituindo um patrimônio cultu-
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ral e religioso inestimável. E é motivo de orgulho para n~s, ~ine~-
ros saber ue tudo começou em Congonhas, onde os seISpnmel-
ros' Irmãosqa ingressarem no País, vindos d~ Fra~ç.a, f,:ndaram s:u
trabalho. Vieram eles, a propósito, graças as SohCltaç~esdo entao
bispo auxiliar de Mariana, Dom Silvério, cujo no_mef~1dado p~str
riormente ao respeitado colégio da congregaçao cnado em e o
Horizonte.

Ao comemorarmos este tão significativo centen.á~o,
ueremos congratular-nos com o Deputado Sebastião Na~rro VI~lra,

que requereu esta reunião especial e com toda a FamÍh~ M,a:lsta,
~ela incluídos alunos, ex-alunos, pais, professores, funClonanos_e
dirigentes da instituição, que tanto tem feito em prol da educaçao
em nosso Estado e em nosso País.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
na Inauguração das Novas Instalações do Posto de

Identificação e do Procon - Assembléia, em 29/10/97

Nas democracias, o que legitima o poder é o compro-
misso com a sociedade e com a consecução do bem comum.

AAssembléia de Minas tem buscado, na parceria com
a comunidade e na interiorização de suas ações, construir um mo-
delo de prática parlamentar para o terceiro milênio.

Ao inaugurarmos as novas instalações do Procon/ As-
sembléia e do Posto de Identificação, estamos reafirmando a voca-
ção desta Casa, que é caminhar junto com a população no firme
propósito de servi-la da melhor forma possível, expressar seus anseios
e demandas, defendendo o exercício das liberdades fundamentais
e contribuindo para aprofundar a consciência da cidadania.

Já há alguns anos, o Posto de Identificação, sob a res-
ponsabilidade técnica da competente equipe da Secretaria de Esta-
do da Segurança Pública, vem prestando excelentes serviços a nossa
gente. Ele faz parte do complexo do Centro de Atendimento ao
Cidadão, criado para ser mais um canal de comunicação entre o
Legislativo estadual e a comunidade mineira.

Mais recentemente, foi instituído o Procon/ Assem-
bléia. A proteção ao consumidor integra a mais recente geração de
direitos consagrados pelo ordenamento jurídico nacional. Incenti-
var o povo a buscá-la e zelar para que as leis que a regem se tornem
mais eficazes a cada dia é trabalhar para que os cidadãos exercitem
de forma plena suas prerrogativas básicas e indisponíveis. Atuando
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nesse sentido, o Procon/ Assembléia conta com uma equipe de con-
~ultores especializados em Direito do Consumidor e estagiários da
area, que se colocam à disposição de quem o procura para infor-
mar, orientar, intermediar soluções e assessorar as câmaras munici-
pais e prefeituras a respeito da matéria.

Hoje, essesdois setores ganham novas instalações, mais
adequadas a seu trabalho e completamente equipadas. Sóbrias e
funcionais, elas foram construídas dentro do princípio de otimização
do uso dos recursos disponíveis, para se obter deles o máximo bene-
fício para os usuários. Quisemos oferecer as melhores condições de
atendimento para preservar a qualidade ou até mesmo aprimorá-la.

No caso específico do Centro de Atendimento ao Ci-
dadão, é auspicioso registrar que ele dispõe, agora, do Serviço "Fale
co~ as Comissões", pelo qual se estreita, mais ainda, o VÍnculo já
eXlste~1teentre o elevado interesse público e a atividade parlamen-
tar onentada para atendê-lo. O novo serviço tem por objetivo rece-
ber sugestões, propostas e mensagens de alerta do cidadão, com
relação aos órgãos e entidades oficiais. A matéria recebida é enca-
minhada às Comissões Permanentes da Assembléia, para a análise
devida e o encaminhamento cabível. Essa nova alternativa de aten-
dimento estará funcionando junto às instalações do CAC, no Palá-
cio da Inconfidência.

. AAssembléia de Minas busca, mais uma vez, na parce-
na e no compromisso com a sociedade, ser fiel a sua vocação origi-
nária de Casa do Povo.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Solenidade Comemorativa dos 50 Anos da
Universidade de Uberaba, em 30/10/97

Não foi por acaso que Uberaba ganhou projeção na-
cional, recentemente, com o título de "melhor cidade do Brasil para
novos investimentos", conferido pela Trevisan Consultores e revista
Exame. Contribuíram para esse reconhecimento vários fatores, en-
tre os quais podem ser citados, obviamente, aqueles de natureza
econômica, aos quais vieram se juntar outros relacionados à quali-
dade de vida. Nesse aspecto, sobressai aquilo que o município ofe-
rece no campo da educação.

E quando se fala em educação, naquela área privilegi-
ada do Estado, logo nos vem à mente a Universidade de Uberaba-
ou simplesmente Uniube, como costuma dizer a comunidade local.
A história da instituição começou há 50 anos, com a criação da Fa-
culdade de Odontologia do Triângulo Mineiro. Aos poucos, o ensi-
no superior na cidade foi se ampliando e se diversificando, para
atender à crescente demanda do mercado regional.

Para se ter uma idéia do que a Universidade de Uberaba
representa hoje, ela compreendia, até o meio deste ano, nada menos
do que 17 cursos de graduação e um de mestrado, pioneiro no País.
Esse complexo foi substancialmente acrescido no segundo semestre,
com a implantação de sete novos cursos de graduação.

Mas não são apenas os novos cursos que marcam o
cinqüentenário da instituição. Ela está implementando uma
reformulação geral em sua estrutura acadêmica, pedagógica e ad-
ministrativa, com o objetivo de garantir a qualidade do ensino e
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manter-se em sintonia com a comunidade científica, o mercado de
trabalho e as demandas da sociedade.

Nesse sentido, podemos afirmar, sem medo de incor-
rer em falso juízo, que a história da Universidade de Uberaba se
confunde com a própria história do desenvolvimento que a cidade
vem apresentando nos últimos 50 anos. Através de seus projetos de
extensão, da prestação de serviços e de outras formas de integração
à comunidade, ela tem contribuído sensivelmente para o progresso
local e regional.

A eficiência do ensino da Uniube pode ser atestada
não apenas pelas inúmeras carreiras de sucesso de seus ex-alunos,
mas também pela grande concorrência registrada em seus concur-
sos vestibulares. Uma média de 6 mil candidatos, vindos de todas as
regiões do País, principalmente de Minas, Goiás e Distrito Federal,
inscrevem-se a cada ano, em busca de uma vaga.

O exemplo dessa consagrada instituição, criada pelo
espírito lúcido de Mário Palmério, é lembrado em boa hora, quan-
do em nosso Estado e em todo o País se discutem as transformações
em curso na educação brasileira, fruto da nova legislação. O que se
pretende é um sistema de ensino acessível a todos, que prime pela
qualidade, formando as pessoas tanto para o exercício profissional
como para a prática da cidadania.

Esse é o caminho a ser seguido. Qualquer modelo de
desenvolvimento estará fadado ao insucesso se não estiver ancora-
do em um sólido investimento na educação. Assim o demonstra a
experiência dos países que conquistaram o crescimento econômico
e, junto com ele, a formação de uma mão-de-obra qualificada, o
domínio da tecnologia e a consciência política.

Ao comemorarmos o cinqüentenário da Universida-
de de Uberaba, gostaríamos de congratular-nos com o Reitor Mar-
celo Palmério, os demais membros da diretoria, o corpo de profes-
sores e funcionários, alunos, enfim, com toda a comunidade ligada
à Uniube, por tudo o que ela tem representado para o Triângulo
Mineiro, assim como para todo o Estado de Minas Gerais.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
no 4º Encontro Regional dos Vereadores do

Norte de Minas, em 31/10/97

Inicialmente, gostaríamos de externar a satisfação ~om
que acolhemos o convite da Associação dos Vereadores da Area
Mineira da Sudene para participar deste 4º Encontro Regional dos
Vereadores do Norte de Minas. Queremos cumprimentar os
organizadores deste evento, que, em sua quarta versão já se incor-
porou definitivamente ao calendário político do Estado, não só pelo
crescente sucesso que vem alcançando, como pela relevância dos
temas debatidos. Saudamos também, de forma especial, o Prefeito
Jairo Ataíde, nosso colega no Parlamento do Estado, o Dr. IvanJosé
Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, cidade
que sedia o encontro, e o Vereador João Hamilton Siveira, Presi-
dente da entidade que o promove.

Acreditamos firmemente no municipalismo forte
como a solução para as disparidades regionais e outras mazelas soci-
ais que afligem nossa gente. É no município que acontece a vida do
povo, que as carências são sentidas com maior urgência. Por isso
mesmo, fortalecer esta célula da Federação, dotá-la de mais recur-
sos, assegurar-lhe uma autonomia de fato, é o pressuposto essencial
para resolver a maioria dos problemas que atormentam os brasilei-
ros nessa fase difícil de ajustes e austeridade.

Estamos cumprindo nosso terceiro mandato na Assem-
bléia de Minas. São mais de dez anos de experiência no Legislativo,
uma instituição que aprendemos a amar e respeitar como uma das
maiores conquistas da democracia moderna. O fato de estarmos
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presidindo o Poder pela segunda vez nos permite avaliar bem não
só sua importãncia mas, principalmente, os desafios que ele tem
que enfrentar nos dias atuais.

Nos últimos tempos, o mundo tem mudado muito, e
com velocidade espantosa. Os avanços tecnológicos, especialmente
nas áreas de comunicação e transportes, fizeram a terra ficar peque-
na. Hoje, podemos saber na hora o que acontece no Japão, na Chi-
na, em qualquer ponto do planeta.

O intercâmbio cultural e comercial entre os diversos
países foi imensamente facilitado. Um inverno rigoroso nos Esta-
dos Unidos pode ter influência direta nos lucros dos plantadores de
laranja do Brasil. Uma variação na Bolsa de Valores de Hong Kong
pode influenciar juros e preços entre nós. Queiramos ou não, a
globalização é um fato: um fato que não poupa nenhuma região.

Nesse novo contexto, as nações são colocadas diante
de um dilema: ou se adaptam a ele ou são marginalizadas e conde-
nadas ao atraso crônico. Uma tal adaptação requer profundas trans-
formações na sociedade como um todo. Trata-se de uma mudança
global rumo a novos valores, atitudes e modelos.

As instituições - especialmente as instituições políticas
- são chamadas a rever suas práticas e a refletir sobre seu papel nesse
processo, sob pena de se tornarem antiquadas, sem condições de
dar respostas à altura das novas demandas e desafios.

Os tempos de agora exigem mais ação e menos dis-
cursos, r~sultados em vez de promessas, competência em vez de
pompa. A luz dessas exigências, o Legislativo tem que repensar suas
funções históricas, transformar suas estruturas e preparar-se para
ocupar o centro da cena política. As democracias estão em alta. Na
América do Sul não há mais ditaduras. Num regime democrático, a
importãncia e as responsabilidades do Parlamento crescem na ra-
zão direta da conquista das liberdades.

Historicamente, o Legislativo tem como tarefas prin-
cipais formular e rever as leis, mobilizar o consenso e controlar os
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atos da administração. Essasmissões não podem mais ser desempe-
nhadas como há dez anos. Em primeiro lugar, o Poder vem con-
quistando, progressivamente, mais prerrogativas e adquirindo no-
vos compromissos. Em segundo lugar, os tempos são outros.

Talvez hoje não seja tão importante fazer novas leis.
Pode ser que a população precise mais de uma revisão das normas
já existentes, de modo a dar mais racionalidade ao sistema legal e
fazer dele um instrumento de progresso, em vez de fator de atraso e
emperramento da administração.

A função de mobilizar o consenso ganhou uma rele-
vância extraordinária. No contexto atual, os interesses se multipli-
cam, e, com eles, os conflitos. É comum que os grupos se radicalizem
na defesa de suas prioridades, dificultando o diálogo e o entendi-
mento. Isso enfraquece a comunidade e torna o tecido social peri-
gosamente frouxo, com ameaças constantes de ruptura da ordem.
Nesse momento, o Legislativo, seja em âmbito nacional, estadual
ou municipal, adquire um papel de grande importância como
fomentador do entendimento, artífice da conciliação, indutor das
soluções negociadas que melhor atendam às exigências do bem
comum.

A tarefa de fiscalizar as ações da administração não
pode mais ser exercida como antigamente. Ela adquiriu dimensões
que vão muito além dos meros aspectos contábeis. Fiscalizar hqje
significa cobrar resultados, exigir o uso racional e eficaz dos recur-
sos públicos. Para exemplificar: se o custo anual médio de um alu-
no do ensino fundamental gira em torno de trezentos reais, o siste-
ma escolar que, por ineficácia ou mau gerenciamento, gasta mais
que isso está desperdiçando dinheiro do povo. Se os índices de
repetência são altos, o desperdício é ainda maior: é o mesmo que
jogar dinheiro público pela janela.

Sob esse aspecto, é bom ressaltar que as relações en-
tre o Executivo e o Legislativo também precisam ser repensadas.
Era comum usar a palavra Governo como sinônimo de Executivo.
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Na verdade, o Congresso, aAssembléia, as Câmaras Municipais, tam-
bém são governo e devem participar de todas as prerrogativas e res-
ponsabilidades que essa condição confere.

A estabilidade monetária resgatou a possibilidade do
planejamento a médio e a longo prazo. Diante disso, é preciso que
o Legislativo participe de todas as etapas da elaboração de planos e
programas de governo, discutindo-os democraticamente e aprimo-
rando-os quando for o caso. Os orçamentos, por exemplo, deixa-
ram de ser meras peças de ficção. Por isso, Deputados e Vereadores
temos a obrigação de acompanhar a execução deles e avaliar,junto
com o Executivo, os resultados alcançados.

Conforme ressalta a Constituição da República, os
Poderes são independentes e harmônicos entre si. Devem, portan-
to, colaborar na consecução do bem comum, sem que isso compro-
meta a independência de cada um. A função de controle não deve
opor Legislativo a Executivo, mas deve unir ambos no objetivo úni-
co de otimizar a utilização dos recursos públicos, avaliar resultados,
identificar problemas e corrigi-los.

AAssembléia de Minas vem desenvolvendo um esfor-
ço sistemático para colocar-se à altura dos desafios do presente. Nesse
sentido, temos promovido, na prática, uma releitura das funções
clássicas do Parlamento.

A votação das leis, por exemplo, tem sido precedida
de amplos debates com a comunidade, seja por meio de Seminári-
os, seja por meio de Fóruns Técnicos, que reúnem todos os segmen-
tos interessados na matéria que esteja sendo normatizada para dis-
cuti-la e oferecer, assim, elementos à ação dos legisladores.

Estabelecemos uma parceria com a sociedade, que tem
participado cada vez mais das atividades da Casa. Isso aproxima a
população do Poder, fazendo-o mais conhecido por ela e, em con-
seqüência, mais presente no cotidiano de cada um. Algumas das
ações da instituição têm cunho francamente educacional, visando
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formar pessoas para o exercício da cidadania e para a defesa dos
valores democráticos. Esse é o sentido de programas como o Cida-
dão Mirim, dirigido às crianças, e aJornada Universitária, instituída
para osJovens.

Uma de nossas preocupações tem sido fazer a Assem-
bléia mais próxima das comunidades regionais. Sempre nos inco-
modou o fato de que os moradores da Capital e das áreas vizinhas
tinham um acesso muito mais fácil ao Legislativo estadual, o que
determinava franca desvantagem para os habitantes das regiões mais
distantes do território mineiro. Por isso, investimos na interiorização
do Poder, de forma que os mineiros de todas as partes tenham asse-
gurada sua participação na vida do Estado. AsAudiências Públicas
Regionais, os cursos do programa Nova Gestão Pública
Regionalizada, as reuniões de Comissões levadas a cabo no interior,
são alguns dos resultados dessa nossa preocupação.

A função fiscalizadora vem ganhando entre nós uma
nova dimensão. Assim como temos atuado mais ativamente na apre-
ciação da proposta orçamentária, formulando inclusivemecanismos
que assegurem a concretização das prioridades eleitas nas Audiên-
cias Públicas Regionais, estamos criando instrumentos que nos per-
mitem acompanhar de perto a execução do orçamento.

Essas novidades que lhes apresentamos, de forma bre-
ve e esquemática, vêm preparando a Assembléia de Minas para os
desafios do Terceiro Milênio. Acreditamos que realizar um movi-
mento semelhante seja a grande tarefa dos Parlamentos, seja no
âmbito federal, estadual ou municipal.

Sem a pretensão de sermos mestres de ninguém,
estamos, entretanto, prontos a partilhar nossa experiência e mos-
trar os caminhos que percorremos até aqui. É com esse espírito que
nos colocamos à disposição das prefeituras e câmaras municipais,
seja pelo programa Nova Gestão Pública Regionalizada, seja por meio
de cursos e treinamentos a serem promovidos pela Escola do
Legislativo.
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É muito importante que a Assembléia e as câmaras
estejam unidas para que possam se adaptar com sucesso às deman-
das de um tempo exigente, de mudanças rápidas e radicais.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Solenidade de Entrega do Título de Cidadão Honorário
de Minas Gerais ao Ministro Thales Ramalho, em 5/11/97

o Ministro Thales Ramalho nasceu na Paraíba, radi-
cou-se em Pernambuco, onde iniciou sua carreira profissional e
política, exerceu os principais cargos de sua vida pública em Brasília,
mas, no fundo, é um legítimo mineiro. Carrega em sua personalida-
de, em seu jeito de lidar com as pessoas e com as questões que lhe
são confiadas, traços típicos da mineiridade.

O bom mineiro, sabemos, cultiva o respeito às insti-
tuições, o senso de justiça e o amor à liberdade. Quando necessário,
ele se insurge contra toda forma de opressão, de arbitrariedade, de
descumprimento dos preceitos constitucionais. Se as circunstâncias
assim o exigirem, ele vai às últimas conseqüências, em defesa de
seus direitos, princípios e valores.

Mas ele tem também um outro lado marcante: o da
prudência, do bom-senso, da percepção de oportunidade, da paci-
ência de esperar a hora certa para tomar as decisões. Tem ainda,
nessa mesma linha de conduta, a capacidade de fazer parcerias, pro-
mover conciliações e evitar os confrontos, se estes podem resultar
em conseqüências danosas para a democracia e para o bem comum.

Quando se coloca em evidência o nome do Ministro
Thales Ramalho, somos levados, automaticamente, a associá-lo às
características a que nos referimos, tais as semelhanças que podem
ser observadas em sua atuação na vida nacional. Para ilustrarmos
essa proximidade, tomamos a liberdade de rememorar algumas
passagens de sua trajetória política, no difícil período que sucedeu
o movimento militar de 1964.
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Guiado por suas convicções e sua discordância do re-
gime que acabava de se instalar no País, ele participou da organiza-
ção e criação do Movimento Democrático Brasileiro, partido funda-
do em março de 1966 e integrado pelas forças políticas de oposição.
Em pouco tempo, passou a ocupar cargos de destaque na composi-
ção da Câmara Federal.

Seu dinamismo e sua liderança contribuíram para que,
durante o tempo em que esteve à frente da Secretaria Geral do MDB,
a agremiação crescesse substancialmente. O número de diretórios
municipais, em sua gestão, subiu de 786 para aproximadamente 3 mil.

Paralelamente a seu empenho em prol do fortaleci-
mento do partido e do restabelecimento das práticas democráticas,
Thales Ramalho mantinha-se fiel a seus princípios e valores pesso-
ais, como o de manter a ponderação e o equilíbrio, em contraponto
com atitudes radicais que, em seu entendimento, não eram o me-
lhor caminho para equacionar as divergências.

Foi nessa linha que, durante o período da política de
distensão patrocinada pelo Presidente Geisel, ele exerceu uma sig-
nificativa influência moderadora sobre o MDB e o Congresso Naci-
onal. Essa era a forma, segundo acreditava, de viabilizar o retorno
ao regime democrático, evitando-se os choques e o acirramento dos
ânimos.

Em reconhecimento a suas virtudes e seu desempe-
nho político, identificados com ojeito mineiro de pensar e de agir,
esta Assembléia tomou a iniciativa de conceder-lhe o título de Cida-
dão Honorário de Minas Gerais, por meio de projeto de lei aprova-
do pela Casa em 1988.

Ajustificação do projeto, assinada pelo Deputado Se-
bastião Helvécio, assinala que o nosso homenageado se imbuiu fir-
memente do espírito desta terra. E acrescenta: "Podemos dizer que
ele recebeu o estigma da independência e da liberdade, da política
inteligente e edificante. O Ministro Thales Ramalho é um mineiro
de coração."
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Hoje, quando o Poder Legislativo deste Estado con-
cretiza a justa homenagem, viabilizada a pedido do Deputado Ge-
raldo Santanna, podemos afirmar que aquelas palavras continuam
traduzindo a nossa admiração e o nosso sentimento.

Cidadão da Paraíba, de Pernambuco e de Minas, ele
é, antes e acima de tudo, um cidadão brasileiro que todos aprende-
mos a respeitar.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

no Fórum Técnico "Gestão de Recursos
Públicos e Cidadania", em 10/11/97

Estamos todos hoje no Brasil, de uma forma ou de
outra, apreensivos com os desdobramentos da crise financeira
ec10dida a partir das bolsas de valores. Num primeiro instante, fo-
ram atingidas as empresas e os aplicadores que freqüentam o mer-
cado de ações. Vieram a seguir os efeitos em cascata, como a brusca
elevação das taxas dejuros, cujo impacto foi sentido imediatamente
pelo comércio e pelos consumidores que se valem das compras a
prazo.

A reação se processa em cadeia, afetando o cidadão
comum pelos preços das mercadorias e pelos custos das transações
bancárias e creditícias. O Governo Federal anuncia cortes substan-
ciais nos gastos públicos, medida que deve repercutir nas demais
instâncias da Federação. A renegociação da dívida mineira com a
União, requisito para o equilíbrio das finanças estaduais e para a
implementação de importantes programas de desenvolvimento, está
sujeita a revisões que nos podem ser desfavoráveis.

Em resumo: estamos sentindo na pele os duros im-
previstos da economia globalizada. A queda dos índices acionários
na antes longínqua Hong Kong se reproduz quase instantaneamen-
te nas bolsas do mundo inteiro, atingindo-nos como se fôssemos
um país de fronteira ou um sólido parceiro de negócios. A
globalização caminha para ser um fenômeno irreversível, e não
estamos imunes aos riscos que ela produz, como os decorrentes da
frieza do capital sem pátria e dos ataques especulativos.
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o episódio protagonizado pelo tigre asiático - ao qual
se podem acrescentar outras questões globais, como a do desem-
prego estrutural - vem nos alertar para a necessidade de criarmos
mecanismos de sustentação do plano de estabilidade econômica.
Se, por um lado, ele nos proporcionou a possibilidade de progra-
mar gastos e investimentos, livres que ficamos do vício inflacioná-
rio, por outro ainda requer medidas complementares, como aque-
las embutidas nas reformas constitucionais.

Temos de estar preparados não apenas para enfren-
tar os problemas internos, que já são tantos - a exemplo daqueles
que servem de parâmetro para a leitura dos indicadores sociais, como
os relacionados a saúde, educação, segurança, emprego e moradia-
, mas também para não nos deixarmos abalar pelas turbulências
externas, como a que acaba de sacudir o mercado financeiro.

Nesse contexto, em que os termos crise e escassez se
tornam cada vez mais familiares a cada um de nós, torna-se extre-
mamente oportuna a discussão de um tema que esta Casa vem pro-
pondo e exercitando de maneira persistente nos últimos anos: o da
gestão dos recursos públicos. Em outras palavras: da aplicação rigo-
rosa do dinheiro arrecadado pelos governos, em todas as suas ins-
tâncias, para que retorne ao contribuinte em forma de benefícios e
de programas que visem ao bem comum.

Essa tarefa, sabemos, é complexa. Envolve um
planejamento criterioso, aproveitamento máximo do potencial téc-
nico e humano, acompanhamento e fiscalização de todas as etapas
de execução de um projeto, lisura e eficácia. Administrar recursos
públicos é dar a eles a melhor destinação possível, atendendo às
demandas dos cidadãos e das comunidades.

Só conseguiremos atingir tal objetivo por meio de um
trabalho integrado, em que o Poder Executivo se esmere no papel de
gerir o que lhe é confiado, o Legislativo esteja atento a suas funções de
aprimorar as leis e fiscalizaros atos administrativos, e a sociedade tenha
canais e instrumentos para participar de todo esse processo.
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Essa, a propósito, é outra proposta pela qual a Assem-
bléia de Minas vem se batendo com firme convicção. Como caixa
de ressonância dos anseios da população, ela tem buscado estabele-
cer parcerias com os diversos segmentos sociais, ~~mo o caminho
por excelência para o desenvolvimento de suas atlVIdades.

A cooperação resultante dessa disposição se revela de
várias formas e em vários espaços, como o das Comissões Perma-
nentes, Fóruns Técnicos, Ciclos de Debates e Seminários Legislativos,
onde assuntos de relevante interesse público são discutidos aberta e
intensamente, gerando subsídios para a atuação parlamentar, in-
cluída aí a elaboração de projetos de lei.

Na mesma linha de integração podem ser citados os
projetos da Casa que visam à interiorizaçã~ de suas ações, co~~ o
Nova Gestão Pública Regionalizada e, partlcularmente, as Audlen-
cias Públicas Regionais, que inauguraram entre os mineiro~ uma
maneira essencialmente democrática de planejar o desenvolVImen-
to do Estado.

Ao promovermos este fórum, que se propõe a discutir
a gestão dos recursos públicos e sua estreita vinculação com a cida-
dania estamos reafirmando nossos princípios e nossa crença em
que ~sim construiremos uma sociedade maisjusta e mais harmônica.

Gostaríamos de agradecer a todos que estão partici-
pando deste evento, desde sua preparação até as exposições e deba-
tes, com a certeza de que daqui sairemos mais conscientes sobre o
tema proposto, tanto na condição de agentes públicos quanto na
de cidadãos.
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_. -----------------------
Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
na Abertura do Seminário "Trabalho e Existência",

em 11/11/97

Em um dos mais lúcidos e importantes documentos
de seu pontificado - a encíclica sobre o trabalho humano - o Papa
João Paulo II enfatiza que o tema exige constante e renovada aten-
ção. Sublinha o pontífice que, sobre ele, "Com efeito, surgem sem-
pre novas interrogações e novos problemas, nascem novas esperanças,
como também motivos de temor e ameaças ligados com esta dimensão
fundamental da existência humana, pela qual é construída cada dia a
vida do homem, da qual esta última recebe a própria dignidade ... "

De fato, ao trabalhar, o ser humano toma consciência
de seu próprio poder e reconhece sua condição de centro da obra
criadora de Deus e partícipe dela, intervindo positivamente na na-
tureza e produzindo cultura.

Mas, se é no mundo do trabalho que experimenta-
mos nossa grandeza, é também nas relações que se dão em seu inte-
rior que acontecem mazelas como a desvalorização da mão-de-obra,
a alienação do trabalhador pela atividade massificada e repetitiva,
as condições de escravidão e, finalmente, para nossa vergonha e
tristeza, a exploração de crianças.

Se o desenvolvimento da ciência e da tecnologia en-
curtou distãncias, aproximou as pessoas e abriu as portas a uma exis-
tência menos penosa e mais produtiva, ele trouxe, por outro lado, o
grave problema do desemprego estrutural causado pela automação,
flagelo que não poupa nem mesmo as nações ditas do Primeiro
Mundo.
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o processo de globalização econômica, considerado
p~r muitos c.omo irreversível, criou um ambiente de competição
aCIrrada, mUltas vezes feroz. Nesse contexto, sob os imperativos da
c?ncorrência ~n:ernacional, deprime-se o valor do trabalho produ-
zmdo-se condlçoes de vida subumanas, que atentam contra as liber-
dades e direitos fundamentais.

Por isso mesmo, faz-sehoje extremamente necessário
refletir sobre essas realidades em busca de respostas e caminhos.
Por mais graves que elas se nos apresentem, não podemos abdicar
da ação e renunciar à esperança.

A Assembléia de Minas, cônscia de suas responsabili-
d_adespara com o povo deste Estado, tem-se ocupado dessas ques-
toes seja debatendo-as seja empreendendo ações no sentido de con-
tribuir para solucioná-las ou minorá-las.

O presente seminário insere-se, portanto, perfeitamen-
te em nossa linha de preocupações prioritárias e ocorre num mo-
mento mais que oportuno.

Esta Casa vem procurando, por todos os meios, traba-
lhar em parceria com a sociedade. O presente encontro dá conti-
nui~ade a um dos aspectos mais positivos dessa parceria: a colabo-
raçao que vem ocorrendo entre a Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais e o Parlamento mineiro. Queremos agradecer a
todos ~queo tornaram possível: ao Padre Geraldo Magela Teixeira,
Magmfico Reitor de nossa querida PUC-MG, à direção e aos com-
pon~n~es d~ Instituto de Relações do Trabalho e do Instituto Jacques
Mantam e a nossa Escola do Legislativo, que tem caminhado na
vanguarda promovendo a interlocução entre este Poder e a comu-
nidade acadêmica.

Expressamos nosso reconhecimento também aos con-
ferencistas, coordenadores e debatedores.

. Já disseram que a política é a arte do possível. Nós
dlze~os que ela é o exercício da esperança. Com esse pensamento,
desejamos a todos dias de fecundo trabalho.

254

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

na Solenidade de Entrega das Medalhas da
Ordem do Mérito Legislativo, em 20/11/97

Esta solenidade ocorre num momento decisivo para
o País. Estamos aprendendo, a duras penas, os caminhos da
globalização econômica. Trata-se de um processo cheio de riscos e
desafios, que, freqüentemente, nos aparece como cruel e desuma-
no. Instalou-se, entretanto, de forma definitiva e irreversível.

O recente abalo das bolsas de valores tirou o sono dos
investidores, de Tóquio a Nova Iorque, e de governantes do mundo
inteiro. O capital especulativo internacional mostra-se cada vez mais
volúvel e voluntarioso, ávido de lucros fáceis e rápidos. Uma a uma,
as nações emergentes vão sendo sacrificadas a essa divindade seden-
ta de ganhos cada vez maiores.

Não há como negar: estamos diante de uma situação
que inspira cuidados, exige respostas imediatas e eficazes. Diante
dessas realidades, é preciso, como nunca, ter os pés firmemente
plantados no chão. Isso não significa desistir dos sonhos e da espe-
rança. Quer dizer, antes, que é preciso ter disposição e ânimo para
torná-los concretos. É tempo de se renunciar à ilusão das soluções
fáceis para se abraçarem as efetivas e duradouras, mesmo porque,
como diz a sóbria voz dos mineiros, "sonho feito de brisa, vento vem
terminar".

Em determinados momentos da história, impõe-se que
os interesses setoriais ou regionais se coloquem inteiramente em
sintonia com os grandes interesses nacionais: a Nação vem em pri-
meiro lugar.
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Penso que estamos vivendo hoje um desses momen-
tos. Por isso, manifesto, nesta solenidade que reúne lideranças de
Minas e do País, a integral solidariedade da Presidência desta casa,
que traduz, estou certo, o sentimento majoritário do Parlamento de
Minas, com o Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso, na ação corajosa e patriótica em de-
fesa da estabilidade econômica do Brasil.

As medidas recentemente anunciadas pelo Governo
central, para fazer frente à turbulência e às ameaças da conjuntura
financeira internacional, colocando em risco o esforço nacional para
construir uma moeda sólida e estável, contam com o nosso apoio
incondicional, sobretudo porque preservam setores sociais que tam-
bém devem ser defendidos em sua essência e em seus objetivos es-
tratégicos de superar desequilíbrios existentes em nossa sociedade.

São medidas que afetam os setores econômica e soci-
almente mais fortes, que devem contribuir para evitar uma ruptura
de maior gravidade. Objetivos eleitorais devem ser postos de lado
nesta hora, como também qualquer espécie de oportunismo
demagógico.

Se outras ações se fizerem necessárias para garantir a
estabilidade monetária do Paísjulgamos que a opinião pública apro-
vará as iniciativas do Governo, pois o mais perverso imposto já pago
pelos trabalhadores e camadas pobres da sociedade, nos últimos
tempos, foi o imposto inflacionário, que atinge duramente, de for-
ma impiedosa, aqueles que vivem apenas de salários que mal garan-
tem a sobrevivência, as necessidades básicas da vida humana.

A maior riqueza de um País é constituída pelo valor
de sua gente. Esse tesouro perdura mesmo quando os capitais se
tornam voláteis. É ele que permite superar as adversidades e prepa-
rar as arrancadas rumo ao futuro.

Ao conceder esta comenda àquelas pessoas físicas e
jurídicas, nacionais e estrangeiras que, por seus serviços ou méritos
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excepcionais, tenham-se tornado merecedoras do especial reconhe-
cimento da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, esta
Casa dobra-se diante dessa evidência: é com pessoas que se constrói
uma grande nação.

Em nome do Legislativo mineiro, cumprimentamos
todos os agraciados, personalidades ligadas a este Estado e, especi-
almente, a este Poder. Contando com a parceria de cada um, o Par-
lamento de Minas sente-se forte para dar continuidade a seu traba-
lho em prol do desenvolvimento desta terra e da felicidade de sua
gente.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
na Abertura da Exposição "Belo Horizonte Cem Anos",

em 24/11/97

As primeiras notícias sobre o processo fotográfico da-
tam de 1826. A parúr dessa época ele se aperfeiçoou e tornou-se
cada vez mais popular. De técnica, a novidade transformou-se em
arte, um instrumento valioso para a expressão de idéias e senúmen-
tos humanos.

Seja pelas belíssimas paisagens, seja pelo rico acervo
arquitetônico, seja por nossas tradições culturais ou pelo próprio
espírito de mineiridade, o certo é que este Estado vem-se afirman-
do como berço de mestres no ofício que já consagrou internacio-
nalmente Sebasúão Salgado.

Hoje temos mais uma vitória a celebrar. AArtes Gráfi-
cas Formato acaba de receber o Prêmio "Fernando Pini" por traba-
lho realizado a parúr do belíssimo ensaio de SylvioCouúnho.

Fotografar é escrever com luz. Pois foi assim que Sylvio
Couúnho escreveu a história passada e presente de Belo Horizonte
com fotos que revelam detalhes de locais conhecidos da Capital,
vistos a parúr da óúca e da sensibilidade do arústa. AAssembléia de
Minas se orgulha de oferecer seu espaço à presente exposição que
comemora o Prêmio "Fernando Pini".

Queremos agradecer à Formato e a SylvioCouúnho a
foto Museu Abílio Barreto, genúlmente oferecida à esta insútuição.
Ela permanecerá no Palácio da Inconfidência como um testemu-
nho do talento e da técnica da fotografia mineira.
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Agradecemos ainda a homenagem que estamos rece-
ben~o a~ lado de colegas Deputados, de integrantes dos quadros
funcIOnaIs da Casa e personalidades mineiras de atuação destacada
junto ao setor Gráfico.

Minas mostra mais uma vez sua liderança no contexto
nacional, impressionando umjúri exigente e saindo vencedora num
certame que congregou mais de mil concorrentes. Parabéns, Sylvio
Coutinho, parabéns, Formato. Nossa gente se orgulha de vocês.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
em Homenagem a Luís Carlos Prestes, em 24/11/97

Nestas montanhas ecoaram os primeiros brados de
protesto contra a metrópole opressora. Neste chão se plantaram as
primeiras sementes que, regadas com o sangue do martírio, flores-
ceram primaveras de liberdade.

Na história desta Nação, a cada vez em que os princí-
pios democráticos estiveram ameaçados, Minas pagou com sofrimen-
to e até com vidas o seu tributo à chama libertária que vive no cora-
ção de cada um de nós.

Por isso, abrimos de par em par nossas portas para
deixar entrar aquele que levou aos oprimidos do País inteiro uma
mensagem de esperança. Ao reverenciarmos neste momento a figu-
ra de Luís Carlos Prestes, o grande líder cujo carisma fez discípulos
e seguidores em vários continentes, gostaríamos de lembrar o quanto
de atual têm seus ideais. Se o mundo vem sofrendo, neste final de
século, muitas e profundas mudanças, permanece entretanto vivae
urgente a necessidade de defender o homem contra as ameaças de
desumanização representadas por um sistema econômico
globalizado, que fez do lucro um fim em si mesmo. Por isso, além
das ideologias, fica a lição de Prestes: um humanismo concreto, que
o levou a indignar-se com a situação de atraso e miséria que vira no
interior brasileiro. Enquanto tivermos entre nós bolsões de pobre-
za, enquanto as disparidades regionais determinarem a coexistên-
cia de vários brasis, enquanto houver um abismo entre os muito
pobres e os muito ricos, temos que nos inspirar no discurso e na
prática desse grande brasileiro.
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. Em nome da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
cum~nmentamos os familiares de Luís Carlos Prestes, os discípulos
e amIgos que se unem a nós para reverenciar-lhe a memória. A
melhor homenagem que podemos prestar-lhe é o compromisso de
continuar sua luta em prol dos mais fracos e contra toda forma de
opressão. Que o Cavaleiro da Luz ilumine as consciências e as mobi-
lize na construção de um novo Brasil, em que a felicidade não seja
privilégio mas direito.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Solenidade em Homenagem à
Fundação Caio Martins, em 27/11/97

As grandes cidades brasileiras vivem hoje uma série
de problemas que lhes são comuns, cada um deles tratado segundo
suas peculiaridades, com maior ou menor grau de sucesso. Um des-
ses problemas, contudo, vem adquirindo dimensão crescente em
todos os centros urbanos de maior porte, constituindo-se num desa-
fio não apenas para os órgãos governamentais, mas para toda a
sociedade.

Estamos nos referindo à situação dos chamados "me-
nores de rua", contingente de centenas de crianças e adolescentes
que crescem sem escola, sem família, sem assistência social, entre-
gues à própria sorte, candidatos a chegar à vida adulta cercados de
todos os ingredientes da marginalidade.

Pedindo esmolas ou exercendo alguma atividade in-
formal, eles vão lutando pela sobrevivência e demarcando seu espa-
ço na convivência com os demais estratos sociais. Ao mesmo tempo,
porém, estão sujeitos a receber influências que os levem à prática
de furtos, ao consumo de drogas e, paulatinamente, a delitos de
maior gravidade.

Não são raros os casos em que, agindo por conta pró-
pria ou monitorados por adultos vinculados ao mundo do crime,
acabam ingressando no tráfico ou cometendo assaltos a mão arma-
da, numa caminhada de difícil retorno às normas de convívio soci-
al. De pedintes infantis que fazem ponto nos sinais de trânsito, eles
podem transformar-se em pivetes que ameaçam motoristas com ca-
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cos de vidro ou em delinqüentes que passam a freqüentar o notici-
ário policial.

Mesmo que consigam ficar longe das infrações, difi-
cilmente serão incorporados pelo mercado de trabalho, permane-
cendo sem perspectivas com relação a qualquer espécie de seguran-
ça e de assistência. Muitos perdem a vida precocemente, pela ação
do frio, da fome, das doenças não cuidadas ou em decorrência de
diversos tipos de violência, aí incluídos os atos extremos dos grupos
de extermínio.

Levantamento divulgado recentemente pelo IBGE
revela um dado extremamente preocupante: o Índice de jovens bra-
sileiros entre 15 e 17 anos que morrem como vítimas de homicídio
aumentou de 7,8% em 1980 para nada menos do que 25,3% em
1990. Na faixa de 10 a 14 anos, a taxa subiu de 1,9% para 5,1% no
mesmo período.

Não é preciso recorrer às estatísticas para saber que
grande parte das crianças e adolescentes que sucumbem dessa for-
ma pertencem ao grupo social a que estamos nos referindo: aquele
que,jogado na rua, não tem proteção da família, dos poderes públi-
cos nem da sociedade.

Estamos diante de uma questão pela qual somos to-
dos responsáveis. A pobreza, o desamparo, a falta de oportunidade
de freqüentar regularmente uma escola e a carência de postos de
trabalho resultam, em grande parte, dos desequilíbrios econõmicos
e sociais em que vivemos. E, com a persistência desses desequilíbrios,
renovam-se os contingentes menos favorecidos, dos quais se origi-
nam os menores abandonados.

Nesse contexto, é relevante o papel exercido por ins-
tituições como a Fundação Caio Martins, a qual estamos hoje home-
nageando. Com suas unidades instaladas no meio rural, em regiões
carentes do Estado, ela atua na formação de crianças e adolescen-
tes, preparando-os para a convivência social e para o mercado de

264

-

trabalho, por meio de práticas e cursos profissionalizantes, por onde
já passaram mais de 45 mil alunos.

Que ela continue cumprindo seu papel assistencial,
fundado no binômio "educação e trabalho", dando exemplo de
como se deve combater a pobreza e os desequilíbrios sócio-
econômicos.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Solenidade em Homenagem ao Presidente da
Belgo-Mineira, François Moyen, em 1º/12/97

Já se disse muitas vezes que Minas é uma síntese do
Brasil. Essa percepção, ou sentimento, pode ter-se originado de cir-
cunstâncias diversas, vinculadas a nossa situação geográfica e a nos-
sa história. Por aqui passaram as Bandeiras, em busca de riquezas e
de novas frentes de desenvolvimento, levando a aventura da coloni-
zação do litoral para os grandes interiores do país-continente; aqui
se descobriram veios econômicos capazes de atrair espíritos empre-
endedores, desde os tempos do Ciclo do Ouro até os dias atuais;
aqui brotaram, com a Inconfidência, as primeiras sementes da li-
berdade, que se espalharam pelos quatro cantos da nação emergen-
te; aqui se cruzam os caminhos que unem o Norte ao Sul, o Oeste
ao Leste, transportando gente, sonhos e progresso.

Da conjunção desses fatores moldou-se o Estado que
construiu uma economia forte e diversificada, mas que ainda luta
para eliminar suas disparidades regionais; que persegue continua-
mente os ideais do alferes Tiradentes, transformados hoje na con-
solidação dos princípios democráticos e na prática da cidadania;
que procura colocar os recursos econômicos e as estruturas políti-
co-administrativas a serviço da correção das desigualdades e do bem-
estar coletivo.

Minas reproduz, de certa forma, as contradiçôes e os
desequilíbrios que caracterizam o processo de desenvolvimento bra-
sileiro, no qual a franca prosperidade de algumas regiões se contra-
põe à pobreza de outras; no qual os benefícios do progresso ainda
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não atingem de maneira equânime todas as camadas da população.
Mas reproduz também, com intenso vigor, as esperanças e
potencialidades deste país imensamente rico em recursos naturais
e humanos.

Nesse contexto, formou-se o jeito mineiro de ser. A
gente da montanha, um tanto introspectiva e avessaàjactância, tra-
balha sem fazer alarde. Cultiva os costumes e a boa convivência.
Recebe de braços abertos aqueles que aqui queiram se estabelecer.
Prefere o entendimento ao confronto. Procura as soluções compar-
tilhadas, decorrentes do bom-senso e do diálogo. Mas, se for preci-
so, ela se transforma. Defende com unhas e dentes seus direitos e
princípios, principalmente aqueles ligados ao livre exercício das
idéias e das oportunidades.

Em resumo, o povo de Minas é ordeiro e trabalhador.
Amigo e hospitaleiro. E tem um arraigado sentimento de justiça.
Sabe também valorizar o intercâmbio com outros Estados e outros
países, seja ele de ordem cultural ou econômica. Abre-se ao País e
ao mundo com generosidade.

Esses traços da personalidade mineira, não raras ve-
zes, são reconhecidos e incorporados por cidadãos vindos de cantos
diversos. E eles, aos poucos, vão se identificando com nossos costu-
mes e valores e, mineiramente, acabam transferindo para cá seus
projetos e fincando aqui suas raízes.

Foi o que aconteceu com o nosso homenageado de
hoje, François Moyen, presidente do Grupo Belgo-Mineira e uma
das mais destacadas personalidades da siderurgia brasileira na
atualidade. Natural do Luxemburgo e graduado academicamente
na França, veio ele para Minas há quarenta e um anos, e durante
todo esse período trabalhou nas empresas do conglomerado, até
chegar aos posto máximo que, merecidamente, ocupa.

Não teria aqui permanecido tanto tempo se não se
tivesse afeiçoado à gente mineira e acreditado no potencial do nos-
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so Estado. Sua atuação em cargos de comando da Belgo não pode
ser dissociada de seu compromisso com o desenvolvimento de Mi-
nas. Essa relação pode ser depreendida não apenas dos resultados
empresariais, que se revertem em inegáveis benefícios para a nossa
economia, como também da preocupação com as comunidades onde
o Grupo está presente.

Tal inserção na vida dos municípios se revela, primei-
ramente, na criação de milhares de empregos, diretos e indiretos,
complementando-se em obras de infra-estrutura urbana, em parce-
ria com as prefeituras municipais, e projetos diversos ligados à saú-
de, à educação e à cultura.

Pela participação destacada que tem nesse trabalho e
por seu envolvimento com esta terra, o Dr. François Moyen, há muito
tempo, já pode ser considerado um autêntico cidadão de Minas
Gerais. O que a Assembléia Legislativa faz, nesta solenidade, é ape-
nas oficializar esse reconhecimento, desejando-lhe que permaneça
conosco, honrando-nos com sua competência e sua amizade, por
muitos e muitos anos.
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Pronunciamento do Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais na Abertura da Teleconferência

sobre a Municipalização do Ensino, em 2/12/97

Em nome da Assembléia Legislativa,que temos a honra
de presidir, dirigimos a toda a Minas Gerais nossas saudações. Cum-
primentamos especialmente os prefeitos, vereadores e outras lide-
ranças locais, que são a base política sobre a qual se poderá cons-
truir um Estado cada vez mais desenvolvido e presente no cenário
nacional. Levamos nosso abraço e o reconhecimento do povo que
representamos aos que trabalham na educação e acreditam nela
como o principal instrumento de mudança deste país. Sabemos que
muitas vezes lhes faltam as condições ideais para levar à frente sua
tarefa. Mas a determinação e a coragem de vocês têm sustentado a
atividade pedagógica nesta terra.

Como é do conhecimento geral, no dia 1º de janeiro
próximo terá início a vigência plena da Lei n.º 9.424, de dezembro
de 1996, que institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. Trata-se de
um conjunto de normas que pretendem revolucionar nacionalmente
o sistema de financiamento do ensino fundamental brasileiro.

o espírito da Lei traz novidades interessantes, pro-
metendo inaugurar uma era promissora para nossa educação bási-
ca. Entretanto, é natural que mudanças profundas como as que são
propostas pelo documento gerem dúvidas e até mesmo temores.

Por isso buscamos os recursos que a tecnologia nos
oferece para fazer chegar a todas as regiões mineiras uma palavra
de esclarecimento que se faz tão necessária no momento presente.
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Na lógica da nova Lei de Diretrizes e Bases, os municí-

pios tomam-se centros de sistemas e devem passar a ser, progressiva-
mente, os agentes definitivos da formação básica do cidadão. Isso
fortalece as comunidades locais, na mesma medida em que coloca
em suas mãos uma responsabilidade enorme.

Sempre defendemos, por uma questão de princípios,
um municipalismo forte e atuante. Por isso, entregar às administra-
ções municipais a competência para que organizem seus próprios
sistemas de ensino nos parece uma filosofia correta. Isso traduz maior
confiança nelas, em sua competência e capacidade gerencial. Uma
tal prática trará como resultado, num futuro próximo, uma nova
sociedade que terá, nos municípios, sua base de apoio, deixando de
gravitar na órbita do poder central. Assim as coisas são feitas nos
países mais democráticos e desenvolvidos do mundo.

Entretanto, precisamos estar atentos para que às no-
vas responsabilidades correspondam os respectivos recursos. Os
cofres municipais foram os principais onerados no processo de es-
tabilização econômica. Não podem sofrer novas sangrias.

Trata-se agora de gerenciar da melhor forma possível
o sistema local de ensino para que a aplicação da Lei n.º 9.424, de
dezembro de 1996, e da Emenda Constitucional n.º 14, de 1996,
não venha determinar perda de receitas mas signifique, de fato, um
estímulo ao aumento da oferta de oportunidades educacionais. A
predominância dos critérios técnicos prevista pela nova lei para o
financiamento da educação tem que ser considerada cuidadosamen-
te. Ela determina realidades que deverão, de hoje em diante, estar
sempre na mente dos administradores e das comunidades.

Nesse contexto de profundas transformações, aAssem-
bléia Legislativa se dispõe a colaborar com os municípios para que
da aplicação da norma não venham prejuízos mas ganhos significa-
tivos em prol da formação dos cidadãos.

Por isso chegamos a vocês, utilizando-nos dos meios
de comunicação disponíveis. Aqui estamos para esclarecer dúvidas,
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discutir problemas, trabalharmos juntos na formulação de estraté-
gias para implementar o novo modelo de sustentação da escola fun-
damental.

Essa conferência faz parte de um esforço da Assem-
bléia de Minas para multiplicar os canais de comunicação com o
povo. Ela é mais um instrumento para que possamos interiorizar as
ações do LegislativoMineiro tomando-o presente em todo o Estado.

Queremos agradecer ao Executivo, aqui representa-
do na pessoa do Secretário de Estado da Educação. Manif?stamos
também nosso reconhecimento a todos que tornaram posslvel esse
encontro. Aos que nos honram com sua atenção e seu interesse, o
nosso muito obrigado.

Decidindo os novos rumos da educação, é o futuro de
Minas que estamos decidindo.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Solenidade em Homenagem à FUNED e
à FHEMIG, em 2/12/97

o recente pacote fiscal, proposto pelo Governo da
União para atenuar os efeitos da crise no mercado financeiro, veio
mostrar que a economia brasileira está sujeita hoje a dois fatores
básicos: a globalização, esse fenômeno que produz tanto oportuni-
dades quanto riscos; e a opção política que adotarmos internamen-
te para o nosso desenvolvimento.

Acreditamos que o País só conseguirá impor sua auto-
nomia e manter-se menos vulnerável às turbulências externas se
promover uma série de ajustes, que passam pela eliminação de víci-
os, distorções e desperdícios sedimentados em nossas instituições e
nossa cultura.

Parte substancial das medidas a serem tomadas com
esse objetivo está contida nas reformas constitucionais, em tramitação
no Congresso. Outra parte, igualmente indispensável, está vincula-
da à atuação dos órgãos públicos.

Em tempo de escassez e de crises conjunturais, e dian-
te da crescente consciência da sociedade sobre o exercício da cida-
dania - o que inclui a vigilância sobre as ações de governo e a co-
brança de soluções para os seus problemas -, cumpre ao Estado tor-
nar-se cada vez mais eficiente na gestão dos recursos que lhe são
confiados. Essa eficiência se traduz, fundamentalmente, na quali-
dade dos serviços prestados à população.

É nesse contexto que situamos a responsabilidade das
instituições públicas e que temos a satisfação de destacar duas delas,

275



-----------------0--------------

I

l~

por seu desempenho: a Fundação Ezequiel Dias - FUNED - e a Fun-
dação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG.

A FUNED nasceu em 1907, quando as investigações
científicas no Brasil ainda davam seus primeiros passos. Fruto do
espírito pioneiro de Ezequiel Caetano Dias, eminente colaborador
de Oswaldo Cruz, ela se destinava, inicialmente, apenas à pesquisa.
Aos poucos, foi diversificando suas atividades, até transformar-se num
dos mais respeitados centros de conhecimento especializado do País.

Atuando também nas áreas de saúde, ciência e
tecno.logia, a FUNED consagrou-se como referência macrorregional
e nacIOnal em relação a várias enfermidades, entre elas a doença de
Chagas. Embora seja uma entidade pública sem fins lucrativos, ela
tornou-se altamente competitiva, pela excelência de seus produtos
e serviços, fruto de permanente preocupação com o controle de
qualidade. E, pela abrangência de suas atividades, passou a exercer
um papel fundamental na consolidação do Sistema Único de Saúde
no Estado.

Em 1977, nascia outra instituição de vital importância
para o atendimento à saúde da população mineira. Era a Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais, resultante da fusão de várias
entidades estaduais ligadas ao setor.

Duas décadas depois de criada, a FHEMIG pode or-
gulhar-se de ter melhorado e ampliado de maneira sensível os servi-
ços prestados ao povo de Minas. Destacam-se, em seu trabalho, o
aumento do número de leitos nas unidades hospitalares, a
reestruturação e modernização destas e a ampliação das áreas de
atendimento, beneficiando principalmente as camadas mais caren-
tes da comunidade.

Reunimo-nos hoje para homenagear essas duas insti-
tuições - FUNED e FHEMIG -, que, apesar de todas as dificuldades
que têm enfrentado, notadamente no que diz respeito à falta de
recursos, são dois pilares do sistema de saúde do Estado.
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A Assembléia Legislativa se sente no dever de tornar
público seu reconhecimento a essas duas fundações, não apenas
pelo que elas representam para o bem-estar da população, como
também pela importância que as questões referentes ao setor em
que atuam sempre tiveram nesta Casa.

Muitas delas já foram discutidas aqui intensamente,
em seminários, fóruns técnicos e ciclos de debates, promoções pe-
las quais este Poder busca aproximar-se da sociedade, ouvindo suas
demandas, opiniões, e colhendo subsídios para a ação legislativa.

Saúde é também um dos itens mais freqüentes entre
as reivindicações levantadas nas Audiências Públicas Regionais, pro-
jeto implantado por iniciativa da Assembléia e que possibilita às
comunidades mineiras participarem do planejamento do Estado,
apresentando propostas para serem incluídas no orçamento.

No dia-a-dia da Casa, os assuntos da área são analisa-
dos prioritariamente pela comissão permanente a que estão liga-
dos, constituindo-se em espaço aberto a todos os segmentos da soci-
edade. Debatem-se nesse âmbito, não só os projetos em tramitação,
mas também qualquer tema que esteja na ordem do dia e que seja
de relevante interesse coletivo.

Para se ter uma idéia desse intercâmbio entre o
Legislativo e a sociedade, somente neste ano a Comissão de Saúde
recebeu aproximadamente 100 convidados, representantes de ór-
gãos públicos, instituições de ensino e de pesquisa, entidades de
classe e da população em geral, para aqui exporem sua experiência
e seu ponto de vista sobre os assuntos em pauta.

Na análise dos projetos referentes ao setor, procura-
mos conciliar os programas elaborados pelo Estado com as estrutu-
ras gerais do sistema de saúde, tendo sempre em vista os interesses
maiores da população.

São esses mesmos interesses - temos certeza - que ori-
entam as ações da FUNED e da FHEMIG, órgãos que dignificam e
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engrandecem a função do serviço público e que, por isso mesmo,
estão sendo homenageados hoje por esta Casa.

Ao corpo dirigente dessas instituições e a todos os seus
funcionários, o nosso agradecimento pelo que têm feito pelo povo
de Minas. Que as comemorações de seus 90 e seus 20 anos, respec-
tivamente, sirvam de estímulo para que continuem ampliando e
aprimorando seu trabalho exemplar.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na 2ª Fase da Teleconferência sobre
Municipalização do Ensino Fundamental, em 9/12/97

A teleconferência que promovemos dia dois último a
respeito da lei federal que criou o Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - o
Fundão -despertou um grande interesse na sociedade, especialmente
nos segmentos envolvidos diretamente com o ensino nas várias re-
giões do Estado. Esse fato está claramente demonstrado pela quan-
tidade de questões que nos foram dirigidas por via de fax e por
telefone, originadas de diversas partes de Minas.

Esta participação extraordinária da comunidade mos-
trou-nos a necessidade de dar continuidade aos trabalhos num se-
gundo momento, usando os mesmos recursos tecnológicos, de modo
a oferecer resposta à demanda de esclarecimento sobre o Fundão e
demais aspectos da norma. Por isso, programamos para hoje mais
duas horas de debates. Se não forem suficientes para esgotar a ma-
téria, pelo menos deixarão sanadas as principais dúvidas.

A concepção contida na "Lei do Fundão" a respeito
do financiamento do ensino público, é realmente pioneira e inova-
dora e ficará como um marco na história da educação nacional.

A partir de uma visão técnico-operacional altamente
competente, ela oferece instrumentos concretos que poderão
viabilizar a universalização do ensino fundamental no País. Propõe
uma fórmula de captação e distribuição de recursos atenta a critéri-
os técnicos e quantitativos, ao mesmo tempo em que valoriza a par-
ticipação do município, entregando-lhe uma vasta parcela de po-
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der decisório e de responsabilidade no processo de formação de
nossos jovens.

Uma política dessa natureza anuncia cenários otimistas
quanto ao avanço quantitativo e qualitativo do sistema educacional
brasileiro, com reflexos positivos no desenvolvimento nacional e na
distribuição mais justa de oportunidades de crescimento para os
cidadãos.

Àsvésperas de grandes e importantes transformações,
a Assembléia Legislativa de Minas Gerais promove esse encontro,
por via da Embratel, para que possamos esclarecer dúvidas, dissipar
temores, preparar-nos, enfim, para integrar, de corpo e alma, essa
verdadeira revolução que se anuncia para nosso ensino fundamental.

Os trabalhos de hoje terão início com uma síntese dos
aspectos mais relevantes da nova legislação, que terá vigência no
Estado a partir de 1º de janeiro de 1998. O texto base foi elaborado
pela Professora Glaura Vasquez e nos fará rever os princípios que
nortearão, de agora em diante, os investimentos em educação fun-
damental.

Logo após, com a participação da Mesa que atuou nos
debates do dia dois, passaremos a receber, por telefone, perguntas
que serão respondidas pelo debatedor a que forem dirigidas. As
questões, mesmo que já tratadas, deverão merecer uma atenção es-
pecial para facilitar a perfeita compreensão da lei. Apesar da limita-
ção do tempo, o que é comum em teleconferências desse tipo, os
expositores deverão ser claros, breves e objetivos em suas respostas.

Esperamos que, a partir de hoje, os responsáveis pelo
ensino em Minas Gerais tenham melhores condições de avaliar as
propostas da nova norma para aplicá-las com pleno conhecimento
de causa e colaborar assim na construção dessa nova era na história
de nossa educação.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Solenidade de Inauguração da Galeria de
Retratos dos Ex-Presidentes da ASLEMG, em 9/12/97

É com grande satisfação que comparecemos a esta
solenidade, pela qual a ASLEMG presta sua homenagem àqueles
que, à frente de seus destinos, deram o melhor de si para fazê-la
forte e representativa dos interesses dos servidores do Legislativo
mineiro. Da fundação até aos dias de hoje, a entidade vem percor-
rendo uma trajetória brilhante, multiplicando os serviços que colo-
ca à disposição dos associados e situando-se na vanguarda na luta
em prol de seus pleitos.

Sem abandonar a defesa intransigente da causa do
funcionalismo, o que a tem projetado inclusive em âmbito nacio-
nal, a ASLEMG tornou-se o pólo aglutinador da comunidade da
Assembléia. Assim, vem promovendo a união de seus integrantes
por meio de uma programação social e recreativa de qualidade, que
tem alcançado plenamente o objetivo de congregar nossos quadros
funcionais, como se fizessem todos parte de uma única e grande
família.

O Poder que presidimos tem-se destacado no cenário
nacional, servindo inclusive de modelo e exemplo para instituições
congêneres, que nos visitam com freqüência em busca de inspira-
ção para uma prática parlamentar renovada. Muito do que temos
conseguido, é forçoso reconhecê-lo, nós o devemos à excelência do
suporte que é oferecido aos trabalhos legislativos por servidores
competentes, cônscios de suas responsabilidades. Nas atividades-
meio, nas atividades-fim, na rotina dos gabinetes, tem sido funda-
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mental o apoio de quadros técnicos eficientes, que, com
profissionalismo e determinação, têm contribuído significativamente
para fazer da Assembléia de Minas um motivo de orgulho para nos-
sa gente.

Ao saudar os homenageados de hoje, estendemos
nossos cumprimentos àqueles que, nos diversos setores desta Casa,
cumprindo a cada dia, com carinho e entusiasmo, suas tarefas, cri-
am as condições para que o exercício da representação popular al-
cance um êxito cada vezmaior. São pessoas como vocês que dignifi-
cam a imagem do funcionário público, pela estrita fidelidade ao
ideal de servir à sociedade, oferecendo a ela o melhor de sua inteli-
gência e de seus talentos.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Solenidade em Homenagem à
Faculdade de Direito Milton Campos, em 10/12/97

o Estado democrático de direito é, sem dúvida, uma
das grandes conquistas das sociedades contemporâneas. Ele repre-
senta o amadurecimento de um longo processo histórico, no qual
se sucederam as mais variadas formas de governo e de representa-
ção da coletividade, a maior parte delas marcada pelo misticismo,
pelo império da força e pela excessiva concentração de poderes.

Com o advento do Estado moderno, foi ganhando
corpo a concepção de que a legitimidade dos entes governamentais
decorre fundamentalmente do respeito às leis e à vontade do povo.
Abriu-se espaço para o fortalecimento de valores atinentes à demo-
cracia, aos direitos humanos e àjustiça social.

Os avanços obtidos nesse sentido puderam ser conso-
lidados, em grande medida, graças à assimilação da teoria da divi-
são de poderes, pela qual as funções do Executivo, do Legislativo e
do Judiciário se equilibram e se complementam.

Essas funções e essa estrutura tripartite têm a permeá-
las e a dar-lhes unidade o ordenamento jurídico, que se origina das
demandas, tradições e princípios éticos de cada civilização e de re-
ferências comuns ao conjunto das nações. Vivemos hoje, portanto,
sob a égide da lei, instrumento que baliza o comportamento e a
convivência dos cidadãos e dos governos, tanto em âmbito interno
quanto nas relações exteriores.

Estudar, praticar e aperfeiçoar os fundamentos do
Direito é, pois, estar cumprindo missão das mais nobres e mais im-
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portantes entre todas as que derivam do conhecimento humano' é
contribuir para instaurar a harmonia entre as pessoas, as instit~i-
ções e os países; para intermediar e solucionar os conflitos, num
mundo cada vez mais complexo e competitivo.

É nesse contexto que se situam os estabelecimentos
de ensino voltados para a difusão e compreensão dos mandamen-
tos jurídicos, entre os quais se destaca o que temos a satisfação de
homenagear nesta solenidade: a Faculdade Milton Campos. E faze-
mos essa distinção com conhecimento de causa, pois são exatamente
as leis a matéria-prima por excelência sobre a qual se debruça o
Poder Legislativo.

Ao elaborarmos, discutirmos e aprimorarmos as nor-
mas que regem a vida do Estado, sabemos o quanto elas são indis-
pensáveis.e o quanto é difícil sintonizá-las, em tempo e espaço, com
as necessIdades da nossa população e as múltiplas transformações
em curso, nos mais diversos campos de atividades e segmentos sociais.

S:ntimo-nos também particularmente à vontade para
falar sobre a MIlton Campos por nos termos graduado em Direito
nos bancos desta instituição, podendo dar o testemunho da quali-
d~~e do ensino que ela ministra, da competência de seus quadros
dmgentes e de sua equipe de professores e da excelente formação
técnica e humanística que é transmitida a seus alunos.

Não foi por acaso que ela recebeu o reconhecimento ,
por parte do Ministério da Educação, como a melhor faculdade
particular de Minas Gerais na área das Ciências Jurídicas.

_ Ao nos juntarmos a todos os que se alegram pelas co-
memoraçoes de seus 25 anos de fundação, formulamos votos de
que prossiga, com o mesmo sucesso até agora alcançado, sua tarefa
de preparar profissionais comprometidos com os valores humanos. . '
com aJusuça e com os preceitos constitucionais, imprescindíveis ao
desenvolvimento integral de nossa gente, nosso Estado e nossa
pátria.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Inauguração da Iluminação de Natal da
Praça da Assembléia, em 11/12/97

Aproxima-se o final do ano. Para nós, que temos for-
mação cristã, esse tempo é especialmente significativo. O Natal des-
perta em nós o sentimento de fraternidade e a consciência de ser-
mos filhos do mesmo Pai, irmãos dAquele que veio ao mundo para
ensinar a solidariedade para com os mais humildes.

Por mais difícil que possa ter sido 1997, nosso coração
se abre nesse momento ao amor e à esperança. A vida parece adqui-
rir novas tonalidades, um gosto bom de renovação e confiança. Cres-
ce a certeza de que vale a pena: vale a pena lutar, vale a pena cons-
truir, vale a pena cada gesto de acolhida, de simpatia, de gene-
rosidade.

A Assembléia Legislativa vem trabalhando em parce-
ria com a comunidade na esperança de um mundo mais justo e
mais bonito, onde as oportunidades sejam distribuídas igualmente
para todos. Graças ao apoio da sociedade a esse projeto, graças à
participação dos mineiros, conseguimos importantes vitórias. Temos
a certeza de que ainda há muito o que fazer. Isso, entretanto, não
nos leva ao desalento. Sabemos que, juntando nossas forças, nós
chegaremos lá.

Neste dezembro, temos uma razão especial para co-
memorar: a celebração do centenário de Belo Horizonte. Nossa
Capital é fruto do sonho dos nossos antepassados que, com força,
vontade e determinação, lançaram as bases para a construção da-
quela que hoje é considerada a terceira metrópole do País.
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. Para festejar esse tempo tão pleno de realizações, esta
Casa maugura a decoração natalina da Praça da Assembléia contri-
buindo, assim, para iluminar o caminho de todos nós no n~vo ano
que se aproxima.

Queremos agradecer ao Banco do Brasil, que partici-
po~ conosco ne~sa iniciativa. Queremos também cumprimentar a
~mmed, que, alem de oferecer senriços de qualidade à população,
~ a grande responsável pelo sucesso do projeto "Música ao Pé das
Arvores". Ele vem resgatar o prazer do encontro, a satisfação da
c?nvivência e a musicalidade que é tão própria desse estado de espí-
nto, Estado de Minas Gerais.

. .A todos os mineiros desejamos um Natal pleno de ale-
gna e fratermdade e um 1998 repleto de paz, saúde e prosperidade.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
na Solenidade de Instalação do Procon Assembléia!

Praça Sete, em dezembro/97

A população de Belo Horizonte vive, neste mês de
dezembro, um momento de festa. Em primeiro lugar, pelas come-
morações do centenário da cidade. Ao completar um século de exis-
tência, a Capital de Minas, apesar de não estar imune aos proble-
mas comuns aos grandes centros urbanos, pode orgulhar-se do de-
senvolvimento que ostenta. Ao conciliar o progresso com as tradi-
ções e peculiaridades da gente mineira, Belo Horizonte é uma sín-
tese do que há de mais representativo em nosso Estado.

Vivemos também, nestes dias, a expectativa dos feste-
jos de Natal. Época de encontro, alegria e confraternização.

Paralelamente a esses motivos de júbilo, vemo-nos sob
efeito dos ajustes decorrentes do pacote fiscaldo Governo da União,
cujo objetivo é manter a estabilidade da moeda e os planos de cres-
cimento econômico, em face das bruscas oscilações do mercado fi-
nanceiro internacional.

Nesse contexto, o cidadão comum tem diante de si
dois chamamentos opostos: o de frear seus gastos pessoais, numa
atitude preventiva diante das dificuldades que se anunciam; e o de
ir com ímpeto às compras, impelido pelas campanhas do comércio
e pelo espírito de fim de ano.

A ocasião é, pois, particularmente oportuna para fa-
larmos do tema que nos reúne aqui: a defesa do consumidor.
Numa conjuntura em que grande parte da população ainda tem
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pouco acesso aos benefícios econômicos e aos mecanismos de justi-
ça, é fundamental que h.ya instrumentos de proteção para a socie-
dade em seu c0TÜunto,bem como uma política de conscientização
sobre direitos e deveres do cidadão.

Agir em consonância com esses direitos e deveres é
um dos pressupostos básicos da cidadania, cuja prática é imprescin-
dível para a consolidação dos fundamentos democráticos, que nós,
brasileiros e mineiros, tanto prezamos.

Com apoio nesses princípios, a Assembléia Legislativa
de Minas vem priorizando, nos últimos anos, seus programas de
aproximação com a sociedade, fazendo com que cada cidadão se
sinta, efetivamente, partícipe das decisões e acontecimentos do
Estado.

. Entre os vários projetos implementados pela Casa nes-
se sentIdo, destaca-se o Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC-
, do qual faz parte, desde março deste ano, o Procon Assembléia, ou
Serviço de Atendimento e Orientação ao Consumidor.

A instalação desta unidade na Praça Sete reforça os
propósitos do Legislativo de estar cada vez mais próximo da comu-
nidade, para ouvi-la e atuar em seu interesse.

Esperamos que esse projeto, que enfoca a cidadania
do ponto_de vista das relações de consumo, possa contribuir para a
construçao de uma sociedade maisjusta e harmônica.

Em nome da Assembléia Legislativa, colocamos este
posto a disposições do povo mineiro.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Inauguração das Novas Instalações da
Escola do Legislativo, em 16/12/97

Estamos hoje registrando um marco significativo no
desenvolvimento institucional da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais. É que - em linha com aquele projeto global com
que nos propusemos, entre outros objetivos, a colaborar efetivamente
no processo de construção da cidadania - estamos inaugurando as
novas instalações da Escola do Legislativo mineiro.

Voltada basicamente para a formação do cidadão e
para a reflexão sobre a matéria política, a Escola constitui uma das
iniciativas mais positivamente ousadas do parlamento de Minas
Gerais e serve, inclusive, de parâmetro para outros Estados brasi-
leiros.

Na realidade, sentimos orgulho em afirmar termos sido
os pioneiros, ao implantar esse estabelecimento que responde pela
capacitação profissional dos funcionários da Casa e vem atenden-
do, também, ao quadro de pessoal de outros órgãos da administra-
ção pública, entre eles as prefeituras municipais; e que, regularmen-
te, promove encontros, painéis e simpósios sobre temas do mais
elevado interesse de nosso povo.

Desde sua criação em 1992 até este momento
auspicioso em que a fazemos condignamente instalar-se em sede
moderna e funcional, muitas e importantes têm sido as realizações
da entidade. Uma vista d'olhos nos Cadernos da Escola, editados
semestralmente, mostra-nos quão profícua e abrangente tem sido
essa atuação.
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manente, que abrange estudos básicos o~a~a e formação per-
res. Nesse contexto foram p 'd' tematIcos e complementa-, romoVI as este a . 'd
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previsto para março VI'nd em processo legIslatIvo. O início está

ouro, e sua relevA .
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Muito obrigado.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na
Assinatura de Convênio com a Universidade Federal de

Minas Gerais para a Cooperação com vistas à
Oferta do Curso de Especialização em

Assessoria Técnico-Legislativa, em 23/12/97

Uma das características principais deste século é a ace-
leração do processo histórico. Especialmente nas duas últimas dé-
cadas, o mundo sofreu transformações surpreendentes, em uma
velocidade impossível de se imaginar em outros tempos. Num tal
contexto, não é de se admirar que os paradigmas se sucedam rapi-
damente e que formas e instituições que sejulgavam definitivas ne-
cessitem de constante revisão.

Diante desses fatos, os conceitos de Estado e Demo-
cracia e as próprias realidades que lhes correspondem devem ser
repensados sem descanso. Não falamos apenas das reformas em
marcha no Congresso Nacional, embora elas sejam extremamente
necessárias no momento presente. Queremos sublinhar a urgência
de uma rearticulação do político em sua própria essencialidade.

A Assembléia de Minas, consciente dessas exigências,
vem-se empenhando em criar as condições para uma nova prática
parlamentar contemporânea do terceiro milênio. Temos insistido
em que, para manter a vitalidade do Parlamento, temos que fazer
uma nova leitura de suas funções tradicionais. Temos, além disso,
que aprimorar o saber e o querer que o inspiram, orientando-os
rumo a formulação de um conhecimento comprometido com a so-
ciedade e em direção a uma ética da solidariedade.

O Curso de Especialização em Assessoria Técnico-
Legislativa Avançada é um dos projetos mais importantes e ambici-
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~sos que integram o esforço do Legislativo mineiro para colocar-se
a altura das demandas de um tempo exigente. Em consonância com
os princípios que vêm orientando nossas ações, ele visa à formação
do corpo técnico da Casa, mas abre-se também ao público externo,
oferecendo aos interessados a oportunidade de aquisição de conhe-
ci~ento técnic? i~terdisciplinar avançado na área legislativa. Cum-
pndos seus obJetlvos, ele propiciará não apenas a qualificação de
um profissional cada vez mais importante para a instituição parla-
mentar e para a sociedade em geral, mas também ensejará a consti-
tuição de um sólido núcleo de discussão e de criação de saber.

O convênio que a Assembléia e a Universidade Fede-
ral de Minas Gerais, com a interveniência da Fundação Professor
Valle Fe.rrei:a, celebram. neste momento é um passo decisivo para a
c~nc.retlzaçao desse ~roJ~to. Esperamos que, vencidas as etapas aca-
demlcas de sua tramltaçao, ele entre, rapidamente, na fase de exe-
cução.

Queremos agradecer a todos os que estão conosco
nesta iniciativa, especialmente à UFMG, ao seu Curso de Pós-Gra-
duação em Direito e à nossa Escola do Legislativo.

A parceria que hoje se consolida trará certamente. ' ,
mUltos e b~ns resultados em termos do aprimoramento das práticas
e das relaçoes de democracia de que o parlamento participa.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Abertura da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da
13ª Legislatura, em 16/2/98

Abrimos a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 13ª
Legislatura sob o signo do otimismo e do desafio. Uma breve avali-
ação do último ano autoriza bons prognósticos para 1998.

Em âmbito nacional, o comportamento de nossa eco-
nomia diante da crise asiática revigorou a confiança interna e exter-
na no Brasil.

Em Minas aconteceram conquistas importantes. Na
educação experimentamos progressos que têm merecido aplausos
em todo o País. Nosso parque industrial cresceu consideravelmente
com a multiplicação de empresas de pequeno e médio porte e com
a instalação de grupos empresariais de peso. No que se refere às
condições de infra-estrutura, estamos assistindo à evolução de obras
de vulto, como a duplicação da Fernão Dias.

A Assembléia de Minas caminhou a passos largos no
projeto de aprofundar o diálogo com os diferentes setores da co-
munidade e de tornar-se um espaço privilegiado de interlocução
entre a sociedade e as instâncias do poder.

Por outro lado, são grandes os desafios que nos espe-
ram. A lógica da mundialização impõe-se em caráter irreversível ao
Estado e à iniciativa privada, cobrando eficácia e produtividade. O
tempo não comporta promessas e utopias impossíveis. O tempo re-
quer ação e realismo.

Não se pode, entretanto, esquecer que as leis do mer-
cado globalizado têm que dobrar-se aos imperativos do social: trata-
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se de uma exigência ética que não deve ser desprezada. A estabilida-
de d~ m:>eda:por e~e~pl~, _trouxe inegáveis benefícios, que inclu-
em slgmficauva redIstrIbUlçao de rendas e oportunidades. Perma-
~_ece,não obstante, a questão do desemprego, que, nos níveis atuais,
Ja preocupa. Ela demanda uma atenção especial tanto dos
governantes como de todas as forças vivasda sociedade. Precisamos
buscar as soluções para tornar a estabilização econômica compatí-
vel com índices mais altos de crescimento.

Tradicionalmente, a presença de Minas no contexto
nacional sempre se fez sentir nos momentos decisivos da vida do
País. Por issomesmo, nesta fase particularmente relevante da histó-
ria brasileira, é imensa nossa responsabilidade.

Esta Casa, em especial, vem-se projetando a cada dia
~o~o exemplo da importância do Legislativo na formulação e ava-
haç~~das políticas públicas. O Parlamento mineiro é hoje um agente
polltIco destacado no processo decisório estadual. Esse fato faz pe-
sarem sobre nossos ombros sérias exigências.

Conhecemos bem o apelo que um ano eleitoral tem
para cada um de nós. Trata-se de um momento forte da democracia
em que.seremos avaliados em nossas idéias e ações. Há, entretanto,
tarefas Importantes que não podem esperar. Por isso, temos pela
frente o desafio de conciliar ~ atividades pré-eleitorais com uma
extensa agenda parlamentar. E a história que exige de nós uma de-
dicação redobrada.

_ , A continuidade do programa de privatizações, indis-
pensavel a modernização econômica do Estado, demanda deste
Poder uma atenção constante. A aprovação das reformas constituci-
on~s ir~ requerer de nós a criação de condições para sua aplicação
no ambIto estadual.

Pretendemos, em 1998, desenvolver ações que asse-
gurem a continuidade do esforço em favor das prioridades
estabelecidas por esta Mesa: o aprofundamento da parceria com a

294

sociedade e a interiorização das atividades da AssembléiaLegislativa.
Queremos ainda caminhar no sentido de um fortalecimento cada
vez maior das Comissões, convencidos que estamos de que elas são
fundamentais ao bom desempenho da instituição.

Estamos conscientes de que o sucesso da próxima
legislatura dependerá em muito de medidas que devem ser toma-
das hoje. Por esse motivo, sentimos que é nossa obrigação enxugar
ainda mais as estruturas da Casa e promover iniciativas que deter-
minem a participação cada vez maior do Legislativo nas gestões em
prol do equilíbrio orçamentário do Estado. Nesse sentido, procura-
remos, antes de tudo, servir aos interesses maiores dos mineiros.
Esperamos poder fazê-lo com o apoio dos nobres colegas De-
putados.

Trabalho e desafios, eis o que nos espera na sessão
que ora se inicia. Temos a certeza de que, com a ajuda de Deus e em
parceria com a sociedade mineira, saberemos dar as respostas que a
comunidade exige de nós.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Reunião de Abertura da Teleconferência sobre o
Código Nacional de Trânsito, em 17/2/98

Ao cumprimentar todos os partIcIpantes desta
teleconferência sobre o Novo Código Nacional de Trânsito, quero
assinalar que esta iniciativa consolida mais um espaço democrático,
aberto pela Assembléia Legislativa para análise e discussão de as-
suntos e questões de relevante interesse público, como ocorreu, em
dezembro passado, em relação à Lei de Diretrizes e Basesda Educação.

Transmito a todos a expectativa de que o debate de
hoje, a exemplo da primeira e tão produtiva teleconferência sobre
Educação, possa esclarecer dúvidas, propor sugestões - às quais o
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN - tem-se mostrado re-
ceptivo -, e contribuir para que a legislação em vigor seja aplicada
em regime de colaboração entre o governo e a sociedade.

Esclarecimento e busca de aperfeiçoamento, no que
couber, desse novo instrumento legal são, pois, os objetivos centrais
desta tele conferência sobre o Código Nacional de Trânsito.

Temos aqui presentes autoridades, especialistas, repre-
sentantes de entidades, aos quais agradeço a aceitação do convite,
como temos, com este canal aberto pela EMBRATEL, a participa-
ção direta da sociedade, através de todos vocês, que, nos mais diferen-
tes pontos de Minas Gerais, estarão participando desse debate.

Naturalmente, há questões polêmicas envolvendo o
novo Código, que poderão ser aqui livremente colocadas, como há,
igualmente, um grau ainda elevado de desinforrnação sobre o Có-
digo já em vigor.
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Teve-se a impressão inicial - e, de certa forma, ela per-
dura - de que a nova legislação do trânsito foi imposta de cima para
baixo, sem maiores consultas à população. Muitos sabem que não
foi exatamente assim. Na verdade, o Código atual começou a ser
elaborado há quase 10 anos e tramitou pelo Congresso Nacional
nos últimos quatro anos. Sobre isso, a respeitada jornalista Dora
Krammer escreveu um consciencioso artigo no 'Jornal do Brasil",
observando que os meios de comunicação deram pouco ou quase
nenhum destaque a essa fase preliminar - e tão importante - de ela-
boração e discussão do Código. Decorreu daí a impressão de que
ele fora aprovado de golpe, às pressas, sem quem houvesse um pré-
vio e amplo debate sobre as regras ora em vigor.

Na realidade, a maioria desses preceitos já constava
do Código anterior, pois são regras praticadas internacionalmente,
rigorosamente acatadas nos principais países do mundo, obedecen-
do, como disse, a convenções internacionais. O novo Código quer
fazê-las efetivas no Brasil.

Se existem falhas no Código, sempre haverá oportu-
nidade de correção e, exatamente por isso, debates como este de
hoje são importantes. No sistema democrático, nenhuma lei é
"engessada"; ao contrário, deve admitir a flexibilidade e está sujeita
a aperfeiçoamento.

Penso, todavia, que um consenso já havia tomado con-
ta da maioria da sociedade: o da necessidade, imperiosa, de conter,
de algum modo, o grau de violência do trânsito em nosso País, de
torná-lo mais civilizado; menos selvagem.

Muitos conhecem os números que vou mencionar em
seguida, mas é preciso ressaltá-los numa reunião como esta.

Do total de mortes ocorridas em acidentes de trânsito
no Brasil, 62% são por atropelamento. O mesmo índice, nos Esta-
dos Unidos, é de 14,4%. Na Europa, é de 8,3%. São dados do Bata-
lhão de Trânsito da Polícia Militar do Distrito Federal, reproduzi-
dos pelo jornalista Roberto Pompeu de Toledo na revista "Veja".
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Em apenas dois anos - 1995 e 1996 -morreram no trân-
sito, no Brasil, mais pessoas que o número de americanos mortos
durante toda a guerra do Vietnã. Naqueles dois anos, 52.416 pesso-
as perderam a vida nas estradas e ruas de nosso País, enquanto o
total de mortos dos EstadosUnidos no Vietnã somou 47.369 pessoas.

No ano passado, do total de cerca de 45 mil pessoas
atendidas numa única rede hospitalar, 35% delas, ou seja, 16 mil,
eram acidentadas de trânsito.

E um último número para nossa análise e reflexão:
levantamento feito pelos DETRANs de quatro capitais brasileiras
aponta que, no ano de 1997, em 60% dos acidentes de trânsito o
motorista estava alcoolizado.

Mais do que quaisquer palavras, esses números, trági-
cos e dramáticos, denunciam que a questão do trânsito no Brasil
deixou de ser exclusivamente um assunto de transporte sobre ro-
das. Tornou-se, como já foi dito, uma questão de respeito à vida.

Mencionei essa realidade, gritante em seus números,
porque ela permeia toda discussão que se faz sobre o tema central
de nosso debate de hoje.

Por outro lado, dados preliminares apontam para uma
redução de 30 a 35% nos acidentes de trânsito com vítimas após a
vigência do novo Código, o que demonstra de forma clara e objetiva
ser a nova lei extremamente benéfica.

Há no Código, reitero, aspectos que podem e devem
ser considerados, como, por exemplo, a parte que diz respeito à
responsabilidade do Estado, enquanto agente ou. g,:stor da infra-
estrutura e do sistema viário, com relação às condlçoes de tráfego,
de segurança, de manutenção. Como também há q~est~es pon:u-
ais como as dificuldades inerentes a uma eficaz fiscahzaçao do tran-
sit~ ou, ainda, os programas educativos, o tópico relativo às multas e
suas classificações, e assim por diante.
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É para debater, propor, sugerir e, sobretudo, esclare-
cer pontos da legislação de trânsito, que Minas Gerais se reúne nes-
ta teleconferência. A Assembléia Legislativa, como é de seu dever e
de sua função, fará chegar às autoridades responsáveis os resultados
deste ex~rcício democrático, de verdadeira cidadania, que aqui va-
mos praticar.

Muito obrigado!
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Solenidade em Homenagem ao
Jornal "Hoje em Dia", em 19/2/98

A homenagem que a Assembléia Legislativa presta na
noite de hoje ao jornal "HOJE EM DIA", por ocasião do seu décimo
aniversário de fundação, traduz, sobretudo, o respeito que esta Casa,
como fórum de representação popular, dedica aos valores da liber-
dade e do livre exercício da crítica e da informação.

OJornalista Carlos Lindemberg, que tão bem coorde-
na e dirige esse vitorioso projeto editorial, sabe, pessoalmente, do
nosso apreço e da nossa lealdade a esses princípios.

O "HOJE EM DIA" é, também, uma iniciativa
jornalística que coincide com um período de profundas transfor-
mações institucionais e políticas no interior da sociedade brasileira.
Seu ano de fundação é também um marco na nova ordem constitu-
cional de Minas Gerais, de cujo processo de elaboração tivemos a
honra e o orgulho de participar.

Essa coincidência não aconteceu por acaso. A livre
imprensa prospera exatamente quando florescem as liberdades
públicas - e assim vem acontecendo com o mercado editorial minei-
ro, em seu segmento jornalístico -, com a criação de novos e impor-
tantes veículos, dinamizando o processo político, social e econômico
do Estado.

Observamos, por exemplo, que, também na "mídia"
eletrônica, Belo Horizonte passa a ter canais locais de comunica-
ção, que já se estendem ou se estenderão a todo o território minei-
ro, ao lado das grandes redes nacionais.
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o clamor à democratização do processo de informa-
ção no País - antiga aspiração dos meios acadêmicos de formação
jornalística e das entidades de representação dos profissionais da
área - começa a concretizar-se, exatamente por meio da multiplica-
ção desses veículos informativos, seja na "mídia" impressa, seja na
"mídia" eletrônica.

A integração efetiva do território mineiro - forte do
ponto de vista político e institucional - deverá tomar, conseqüente-
mente, uma acentuada dimensão nos novos tempos em que vive-
mos, conquistando a mesma expressão nos campos da cultura, da
economia, e outros.

o jornal "HOJE EM DIA", na sua constante busca de
inovação, é não só contemporâneo dessas mudanças, mas também
um eficaz e eficiente instrumento de transformação, acompanhan-
do e construindo a história de nosso tempo.

Nossa homenagem também projeta o aniversário de
10 anos do "HOJE EMDIA" no futuro, expandindo sempre as fron-
teiras de sua presença jornalística, não somente em Minas Gerais,
mas com potencialidade para ocupar um lugar no espaço dos gran-
des veículos nacionais.

Essa possibilidade está, hoje, ao alcance da imprensa
mineira e será, sem dúvida, o seu próximo passo. Isso porque Minas
Gerais se abriu ao Brasil e ao mundo, com a presença de investi-
men tos de grandes corporações internacionais. Esse processo vem
cumprindo várias etapas ao longo da nossa história, ganhando ace-
leração nos anos 70, com o parque automotivo e com liderança já
consolidada no setor siderúrgico.

Agora, nos anos 90, novos e expressivos investimentos
diversificaram a produção industrial do Estado, significando, pois,
que Minas é hoje uma referência econômica internacional que tam-
bém se projeta no campo cultural. Aí estão nossa música, nosso tea-
tro, nosso "ballet", nossas artes, ganhando os palcos do mundo -
pela sua própria criação, sem paternalismo de nenhuma espécie.
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Registramos esses fatos para, de forma breve e sintéti-
ca, avaliarmos o grau de mudanças que estamos vivendo. Alguém
disse que "Minas tornou-se moderna para continuar eterna". Con-
cordando com essa síntese, diríamos ainda que Minas está constru-
indo uma economia forte para fortalecer a sua histórica presença e
participação na vida política nacional.

Esse equilíbrio entre política e economia é fundamen-
tal para impulsionar a nova etapa do desenvolvimento mineiro, de-
senvolvimento que abarca os fatores políticos, econômicos e sociais
na construção de uma nova história.

Tempo houve em que o prestígio político de Minas
pouco correspondia à sua base econômica, enfraquecida e presa a
produtos primários. Era a época em que Minas exportava "minérios
e mineiros". Houve um tempo em que Minas ampliou sua base
econômica, enquanto perdia, claramente, substância política. Hoje
em dia, é chegada a hora de somar esses dois importantes vetores
que fazem a mudança acontecer, nos valores políticos e nos bens
econômicos.

Usei há pouco a expressâo que dá título ao jornal,
porque seu nome é a própria tradução do jornalismo: o fato de
hoje, o acontecimento do dia, a história do quotidiano transforma-
da em informação, em cultura, em serviços à sociedade.

Ao acompanharmos as edições do "HOJE EM DIA",
podemos identificar nelas a preocupação em oferecer ao leitor to-
das as informações que lhe sejam importantes, como podemos per-
ceber que elas são buscadas e transmitidas sob os critérios da impar-
cialidade, de forma objetiva, qualidades que são princípio e refe-
rência nos textos do jornal.

Trabalhando essas informações e cultivando esses va-
lores éticos, estão os profissionais que, com criatividade, competên-
cia e ousadia, fazem a cada dia um novo e renovado jornal, com a
liberdade que seus dirigentes lhes conferem, tendo como compro-
misso as causas maiores da sociedade.
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Em nome da democracia e do desenvolvimento da-

mos nossos parabéns a todos que inscreveram seus nomes e se~ tra-
balho na trajetória de 10 anos do "HOJE EM DIA" E d". ,. ~. sse eClmo
an~versano antecip~ e projeta um futuro promissor para umjornal,
~Olsele n~ceu ao ntmo e sob o signo das mudanças que democra-
Uzaram Mmas e o Brasil!

Muito Obrigado!
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

no Lançamento do Projeto
"Pelas Bandas de Minas", em 7/3/98

"Cidade mineira sem banda não é cidade ou não é
mineira." A frase é de Villa Lobos e traduz com perfeição a impor-
tância dessas instituições musicais para a vida de nosso Estado. É
muito provável que, em Minas, tenham nascido as primeiras bandas
do Brasil. É certo que possuímos o maior número delas: são cerca
de quinhentas cadastradas e quase um milhar ao todo. Aqui estão,
certamente, as mais antigas, muitas delas centenárias, que soube-
ram sobreviver ao tempo, à concorrência avassaladora dos meios de
comunicação de massa, às dificuldades materiais, para conservar viva
uma tradição que remonta a nossas próprias raízes.

Trazidas da Europa, elas ganharam aqui personalida-
de própria, passando a fazer parte do quotidiano de nossa gente.
Além de se tornarem expressão autêntica da cultura mineira, liga-
ram-se definitivamente a nossas manifestações de fé, à vida política
desta terra, a nosso patrimônio afetivo e sentimental. Entre alvora-
das, procissões, quermesses e retretas, desenvolveu-se a vida do povo
deste pedaço de Brasil.

Além disso, as bandas têm um profundo sentido pe-
dagógico. Elas ensinam o gosto pela música, o valor do estudo e da
disciplina, ao mesmo tempo em que cultivam, no cidadão, o apreço
às virtudes necessárias à vida em comunidade.

Apesar de todos esses méritos, sobreviveram por pura
teimosia. Muitas vezes, maestros e músicos tiraram dinheiro do pró-
prio bolso para sustentar as corporações e não deixar que um silên-
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c~opesado tomasse conta dos coretos espalhados por toda a exten-
sao das Gerais. Nos últimos tempos, cresce, na sociedade e nos po-
deres públicos, a consciência da importância das bandas.

.. Fiel a,~ua fun:ão de intérprete da vontade do povo
mmeIro, a AssembleIa de Mmas, com seu apoio, associa-se ao proje-
to que se lança hoje para que a vocação musical deste Estado se
cumpra em plenitude. Que a chama do idealismo nunca mais se
apague por falta de instrumentos ou de incentivo. Que, ao contrá-
rio, a tradição das bandas ganhe um novo alento, conquiste novos
espaços e empolgue a juventude, para que a alma de Minas se tra-
duza em som e festa.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Solenidade em Homenagem a
Dona Lucinha, em 9/3/98

Minha Cara Dona Lucinha:

A sua presença nesta Casa, esta noite, tem um sabor
especial para todos nós, Deputados e funcionários.

Não são muitas as vezes em que tivemos a oportunida-
de de receber, na Casa do Povo, uma pessoa que traduza tão bem os
meandros fascinantes da verdadeira alma mineira.

Comemoramos ontem, em todo o mundo, o dia In-
ternacional da Mulher, com homenagens que procuraram refletir
toda a importância que ela assumiu nos tempos modernos. Na vida
familiar ou na vida profissional, a atividade das mulheres seguiu
uma trajetória tão consciente e estruturada que a sociedade vive um
amadurecimento jamais imaginado há algumas décadas .

Personalidades do mundo feminino vêm se destacan-
do nesse processo com tanta competência que, em posições antes
só ocupadas pelos homens, hoje as mulheres se destacam com in-
confundível capacidade.

Existem as mulheres que brilham ao levantar e ao ali-
mentar temas polêmicos palpitantes. São tantas as que sobressaem
na política com a [orça dos grandes estadistas da história. Quantas
hoje dirigem gigantescos organismos do setor privado, passando
longe dos naufrágios que assolam o nosso mundo econômico!

Existem também aquelas mulheres que constróem seu
presúgio naturalmente, no dia-a-dia de uma vida inteira voltada para
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a família, para os amigos e para as coisas da sua terra, lutando brava-
mente pelos valores indevassáveis da moral, da cultura e da socieda-
de em que vivem.

É assim, dona Lucinha, que vejo sua trajetória de tan-
tos anos dedicados aos valores mais representativos da nossa gente.

Não satisfeita por defender sempre a valorização da
família como esteio da sociedade, a senhora passou a lutar pelas
coisas da sua terra, contribuindo para que o Serro sustentasse o es-
tigma de uma região marcada pela capacidade de defender os ide-
ais de Minas, dentro e fora dos seus limites.

Se como mãe e educadora seus exemplos dignificam
a mulher e justificam plenamente as homenagens que o mundo
presta ao seu dia, como empresária eu poderia discorrer agora um
cardápio variado de qualidades que deixariam qualquer outra mu-
lher com água na boca.

Sem dúvida, Dona Lucinha, a senhora conseguiu com
seu carisma acrescentar temperos diferentes a essa saborosa parte
da cultura mineira. A gastronomia atingiu hoje uma posição de
importância inquestionável na conjuntura empresarial e social bra-
sileira.

Símbolo e atração de tantas outras culturas espalha-
das pelos cinco continentes, a cozinha transformou-se numa sala de
visitas para a aproximação e integração da sociedade.

Costume que sempre uniu os mineiros, a arte de co-
mer bem e de preparar pratos de alta qualidade teve de atravessar
as fronteiras do Estado,justamente pelas mãos mágicas e privilegia-
das da mestra Dona Lucinha, para conquistar o respeito e a admira-
ção que antes só lhe eram dedicados no âmbito doméstico e na
privacidade dos lares mineiros.

O reconhecimento pelo trabalho inconfundível de
Dona Lucinha nessa área está por toda parte. Não apenas em suas
casas, altamente concorridas, mas nos prêmios que vem recebendo
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de instituições especializadas no assunto. Como exemplo, vamos nos
lembrar da recente indicação feita pela revista "Veja",que lhe dedi-
cou o título de "melhor Cozinha Brasileira" entre todas as que se
fazem representar na cidade de São Paulo - o maior pólo
gastronômico do nosso País.

É por tudo o que a senhora representa como mãe,
educadora e empresária, é que nós, a assembléia Legislativa de Mi-
nas gerais, temos a honra e o prazer de lhe dedicar esta ho-
menagem.

Parabéns, Dona Lucinha!
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Abertura do VIII Seminário Regional de
Segurança Pública de Frutal, em 26/3/98

Quando assumimos, pela segunda vez, a Presidência
da Assembléia Legislativa, colocamos, como nossa meta prioritária,
um projeto de interiorização das ações da Casa. Em conseqüência,
temos visitado, várias vezes, todas as regiões do Estado, num contato
direto com as diversas realidades que compõem o quadro sócio-
econômico mineiro. Por isso, podemos afirmar com fundamento
que, aqui em Frutal,já se vivea Minas do futuro.

A visita de hoje nos proporciona, além do prazer de
rever os amigos, a satisfação de verificar que o ritmo do desenvolvi-
mento regional se acelera cada vez mais.

Como acontece com a maioria das cidades de porte
médio dotadas de boa infra-estrutura urbana, é natural a atração
que este município exerce sobre uma variada gama de pessoas que
migram, especialmente dos grandes centros, em busca de melhor
qualidade de vida. Esse fato é positivo e alimenta o progresso já que,
com as pessoas, migram também talentos e capitais. Entretanto, esse
fluxo é responsável por alguns problemas, entre os quais o aumen-
to do Índice de criminalidade, a disseminação do uso abusivo de
drogas e a maior demanda por bens e serviços públicos.

Pesquisas recentes têm mostrado que uma das primei-
ras reivindicações da população brasileira como um todo é por maior
segurança. Acontece, pois, em boa hora, este seminário coordena-
do pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e pela sua Dele-
gacia Regional de Fruta!. A realização desse evento, uma solicitação
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da comunidade levada ao Governo Estadual pelo Dr. Risolando
Benedito Dias, trará, certamente, a partir de uma fecunda troca de
idéias, os melhores resultados.

No último ano, promovemos, na Assembléia de Mi-
nas, um ciclo de debates sobre o tema, contando com a presença de
especialistas nacionais e internacionais. Ficou então patente que a
questão da segurança pública vai muito além da mera repressão
imediata ao crime. Ela envolve fatores sociais, econômicos e cultu-
rais, e seu completo equacionamento, mais que um esforço do go-
verno, pede o compromisso de todos os segmentos comunitários.
Somente o trabalho conjunto de autoridades, organismos policiais,
lideranças políticas, entidades da sociedade civil e cidadãos pode
assegurar condições para que a cidade e a região cresçam num cli-
ma de tranqüilidade ejustiça.

Estão, pois, de parabéns todos os que contribuíram
para a efetivação deste seminário. Felicitamos também os partici-
pantes que, preocupados com o bem-estar de nossa população, com-
parecem com suas sugestões e com seu apoio.

Temos a sólida convicção de que, com a colaboração
de todos, Fruta! concretizará os ideais de paz, trabalho e prosperi-
dade, que estão inscritos em seu brasão.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Abertura da Conferência Reforma do Estado e
Trabalho, Proferida pelo Professor Claus Offe,

em 27/3/98

Nas duas últimas décadas, o mundo vem passando por
profundas transformações. O Estado e o universo do trabalho têm
sofrido, de modo mais direto, o impacto dessas mudanças.

Após a Segunda Guerra Mundial, o modelo de Esta-
do do Bem-Estar prevaleceu na maioria dos países civilizados do
Ocidente. Ele parecia ser a solução ideal, capaz de prevenir os ~r~-
blemas sociais que haviam sido, num passado recente, o solo ferul
para ideologias totalitárias.

Entretanto, nos últimos tempos, a sua eficácia tem
sido questionada. Esse modelo mostra-se incapaz de atender aos
cidadãos - clientela cada vez mais exigente -, que apresentam uma
crescente demanda por bens e serviços. Alguns de seus problemas,
para não dizer contradições, começam a aparecer com ~itidez cada
vezmaior. Novas tendências no comportamento do eleItorado e na
prática das modernas lideranças da social-democracia - fenômenos
que se verificam em diversos países - são um sintoma claro das mu-
danças em curso.

Por outro lado, o universo do trabalho tem sido objeto
de transformações até certo ponto radicais. A automação, além de
provocar um desemprego estrutur~, tem desloc~?~ vagas~os setores
primário e secundário da economia para o terClano. ? a~lrramento
da concorrência provocado pelo processo de globahzaçao :em. d~-
terminando fatos como o enxugamento dos quadros das msutUl-
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ções empresariais e o advento de novos padrões de relacionamento
entre as empresas e os sindicatos. A competição potencializada tem
causado ainda verdadeiros atentados aos direitos humanos, verifi-
cando-se, em vários países, a exploração da mão-de-obra em regime
de semi-escravidão.

o Brasil, como nação emergente, sofre, com especial
intensidade, os efeitos dessas novas realidades. Desenvolve-se, entre
nós, um plano de reforma do Estado que, certamente, não ficará
restrito às emendas à Constituição que ora tramitam no Congresso
Nacional.

Os índices de desemprego tornaram-se uma das prin-
cipais preocupações do governo e da sociedade. O crescimento da
massa de trabalhadores do mercado informal impõe-se como um
dado que exige a revisão de dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais que regulam a matéria trabalhista.

Todas essas questões, entretanto, não podem ser tra-
tadas corretamente sem uma ampla discussão, em âmbito nacional.
Visando a contribuir para esse debate, a Assembléia de Minas, por
meio da Escola do Legislativo, une-se à Casa do Economista e ao
Instituto de Relações do Trabalho da PUC-MG, para trazer-nos a
palavra abalizada de nosso ilustre conferencista, Doutor Claus Offe.
Professor da Universidade de Berlim, possui larga experiência in-
ternacional em reforma do Estado e políticas de geração de traba-
lho, sendo, ainda, autor de várias obras relacionadas a esses temas.

Gostaríamos, nesta oportunidade, de agradecer à PUC-
MG e à Casa do Economista, nossas parceiras na promoção deste
evento.

Manifestamos ainda nosso reconhecimento ao confe-
rencista que nos vem oferecer um pouco de seu vasto conhecimen-
to e de sua rica vivência.
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-;'ronu~~iame~'to ~o Deputado Romeu Queiroz~ Presiden.te
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ger~ls,

na Abertura da Exposição de Fotografias
"Belo Horizonte - uma História em Marcha", em 30/3/98

Este Parlamento preserva, com orgulho, a tradiçã~ de
sempre ter estado aberto às manifesta5õe~ da sociedade. Aq~llse
pode ouvir a autêntica voz de Minas, nao so a voz dos qu~ habItam
as páginas dos anai~ <:>fici~is,.mas também a dos que anommamente
construíram a histona mmeIra.

Nossas portas nunca se fecharam ao povo. !,sta Cas~
abrigou homenagens, protestos, assembléias e celebr~ço~s. Ela e
um templo cívico dedicado ao culto da liberdade e .daJusuça. Este
Legislativo serviu de palco a acontecimentos que mtegram, c?m
destaque, a memória política do Brasil, de Minas e de nossa quenda
Belo Horizonte.

Hoje, a gente mineira se reúne, mais uma v~z, no es-
aço que sempre foi seu. A fotogr~a, esse pequeno ml1agre do

féculo passado, milagre tão atual, feIto de luz e ~e p~pel, tor~ou
possível juntar as diversas gerações que fizeram a hIstona da CapItal
e do Estado.

Cidadãos do presente, reverenciamos a ~emória dos
que nos antecederam fazendo desse culto um aprendIzado para o
futuro. Ao escolher esta exposição para ser ~m dos pontos ~~~.sd:
comemorações do centenário de Belo Hor~z~)llt~,a Assem a~l:s l~
Minas quer proporcionar um momento pnVlleglad~, no q,:
ções do passado possam ali~e~tar a confiança de hOJee reVlgorar a
esperança nos tempos que Vlrao.

As fotos aqui expostas ressaltam um só p~~sonagem: ~
povo. É ele o principal sujeito dos acontecimentos pohucos, o herOl
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de hoje e de sempre, o artesão que vai tecendo, com trabalho, ale-
grias, lágrimas, indignação, entusiasmo e fé, o tecido multicor da
história.

Ao declararmos aberta esta mostra, gostaríamos de
agra~ecer a t~dos os que se fizeram nossos parceiros para torná-la
posslvel. Mamfestamos nosso especial reconhecimento a Cláudia
Renault, Paulo Schmidt e Daniel CouI)', que deram o melhor de
seus talentos para concretizá-la. Por meio destas fotografias Belo
Horizonte fala para nos contar, pelo rosto de sua gente e pel~s for-
mas de sua arquitetura, todas as riquezas de nossa história em
marcha.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
na Abertura da Teleconferência "O Ensino Municipal e

os Repasses do Fundão", em 31/3/98

Na qualidade de Presidente da Assembléia de Minas,
é com grande satisfação que apresentamos ao povo mineiro que
assiste a esta teleconferência as saudações do Legislativo estadual.

De modo especial, endereçamos nossos cumprimen-
tos aos Prefeitos, Vereadores e demais autoridades municipais,
bem como aos diversos segmentos comunitários que nos hon-
ram com sua audiência. Aos representantes das entidades que
conosco hoje colaboram, nossos agradecimentos pela importan-
te participação.

Esta é a terceira teleconferência que a Casa faz reali-
zar sobre a reforma da educação. Por tratar, especificamente, das
importantes inovações trazidas pela Emenda à Constituição nº 14,
regulamentada pela Lei Federal nº 9.424, de 1996, denominamos o
evento de "O Ensino Municipal e os Repasses do Fundão". Tal nome
sejustifica porque, ao instituir o Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o
dispositivo legal redistribuiu os recursos financeiros vinculados à
educação fundamental, garantindo aos municípios as verbas neces-
sárias ao desempenho das novas atribuições que lhes foram
conferidas.

Estamos diante de novidades que representam uma
transformação profunda nos modelos educacionais até hoje em vi-
gor. É, pois, natural que os agentes encarregados de colocá-las em
prática sintam a necessidade de trocar idéias e informações.
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É preciso ressaltar que esta Assembléia não poderia
omitir-se sobre tema de tamanha relevância para a população de
Minas Gerais. Empenhando-se em responder sempre aos legítimos
anseios de nossa gente, o Legislativo mineiro promove este encon-
tro nesta fase de operacionalização do Fundo, para elucidar dúvi-
das e responder a indagações de nossas municipalidades.

Cumpre notar que a lei foi enfática quanto às implica-
ções financeiras da matéria. De fato, 15% dos recursos provenien-
tes de repasses da União e do Estado são destinados à manutenção
do ensino fundamental, isto é, devem, obrigatoriamente, ser
direcionados a ele. A parcela dessas dotações que cabe aos municí-
pios é condição para que eles se tornem aptos a assumir os ônus que
lhes foram transferidos.

Como fazer chegar os recursos do Fundo a seu desti-
natário e quais as implicações do novo sistema sobre a educação, no
âmbito de sua competência, são algumas questões de ordem prática
que podem ocorrer às administrações municipais. Essas e outras
perguntas poderão ser levantadas diretamente pelos que se encon-
tram em nosso auditório ou, através do telefone ou fax, pelos que
nos acompanham pela televisão. Os técnicos e autoridades aqui pre-
sentes estarão em condições de prestar os esclarecimentos que se
fizerem necessários.

Feitas essas ponderações, declaramos abertos os tra-
balhos da teleconferência. Ela integra o programa de intercâmbio
e cooperação técnica com Prefeituras, Câmaras Municipais e associ-
ações de municípios mineiros, que é desenvolvido por esta Assem-
bléia.

Agradecendo a todos mais uma vez, esperamos que o
encontro produza os melhores resultados.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

em Saudação ao Cardeal
Dom Serafim Fernandes de Araújo, em 2/4/98

Na condição de mineiro, de que nos orgulhamos, e
como Presidente da Assembléia Legislativa, grande é a emoção e
não menor a alegria ao saudar nosso Príncipe da Igreja, o Cardeal
Dom Serafim Fernandes de Araújo.

Temos acompanhado com especial interesse a
trajetória luminosa desse extraordinário coestaduano de Minas
Novas. Desde aquela época, não tão distante, em que passou a em-
prestar seu concurso ao Arcebispado belo-horizontino, pudemos
constatar sua dedicação à Igreja a que se consagrou, seu empenho
em perseverar nas virtudes cristãs e sua afeição incondicional a es-
sas Minas do nosso coração.

Nascido no vale do Jequitinhonha, onde a natureza
áspera molda o caráter rijo dos naturais da terra, Dom Serafim fez
de sua vida, desde a mais tenra idade, um exemplo para os que o
cercavam. Passando pelo Seminário em Diamantina, seguindo para
os cursos de mestrado em Roma, voltando ao Brasil já ordenado,
sua postura foi sempre aquela que nos causa tanta admiração. Não
fosse outro seu apostolado modelar como pároco em Gouveia e em
Curvelo, e como Arcebispo Coadjutor e Arcebispo Metropolitano
de Belo Horizonte. Não fossem outras sua obra grandiosa à frente
da PUC e a participação decisiva em todos os movimentos de relevo
da Igreja Católica no Brasil, nas últimas quatro décadas.

Não nos cumpre aqui traçar os dados biográficos de
nosso homenageado, embora, confessemos, isso nos seria muito
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grato. Desejamos, apenas, ressaltar a importância de que se reveste
para nosso Estado sua investidura como Cardeal.

Minas Gerais sempre se notabilizou pela religiosidade
~e s.uagente. A fé cristã está arraigada nos que aqui nascem e cons-
titUI nossa força e nossa motivação maior. Nos mais humildes povo-
ados, nos mais distantes rincões, ergue-se sempre, altaneira, a torre
daquela igrejinha onde se congregam os moradores. Por isso mes-
mo, o pároco é figura indissociável de cada comunidade; em torno
dele, ~ra tudo o, que de bom e de positivo nela sucede. A Igreja
CatolIca entre nos, portanto, é uma daquelas instituições que mere-
cem a mais absoluta unanimidade.

Passam agora Minas e o Brasil a contar com mais um
representa~te na constelação de cardeais que ilustra a Igreja de
Roma. Particularmente, esta Capital e toda a terra das Alterosas são
~onradas .~om a .elev.açãode Dom Serafim. Esse vínculo do prelado
a terra, alIas, fOIratificado pelo próprio Papa João Paulo 11:como
se sabe, e o episódio muito nos tocou, no momento mais solene da
sagração de nosso Cardeal, o Sumo Pontífice o mirou nos olhos e
disse, muito simplesmente: "Belo Horizonte!"

Sem pretender plagiar Sua Santidade, pedimos vênia
para fitar nosso homenageado e, neste anfiteatro da nossa Assem-
b~éia em ~,ue confraternizam o Poder Legislativo e o povo mineiro,
dIzer-lhe:. Salve Dom Serafim, Cardeal Fernandes de Araújo! Mi-
nas Gerais o saúda, com o legítimo orgulho que experimenta por
sua ascensão ao colégio máximo da Santa Igreja!"
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Entrega do Prêmio "Melhores Prefeitos de
Minas Gerais", Promovida pelo Jornal

"Edição do Brasil", em 7/4/98

Um dos fatos mais importantes deste final de século é
o aprofundamento do processo de globalização que teve início há
algumas décadas. As fronteiras entre os países vão ficando cada vez
mais tênues. Uma a uma vão caindo as barreiras físicas, econômicas,
culturais e sociais que separam as diversas nações da Terra. O plane-
ta caminha a passos largos para tornar-se a grande aldeia global.

A mundialização tende a enfraquecer os Estados naci-
onais e os governos centrais, cujo poder passa a concorrer com ou-
tras forças. Um exemplo dessasforças é a influência do mercado inter-
nacional, que é capaz de derrubar regimes, arruinar planos econômicos
e provocar crises, como a que se viu recentemente na Ásia.

Em tal contexto, as tendências centralizadoras de nos-
sas tradições presidencialistas cedem lugar à crescente importância
das comunidades locais na vida das populações. É nesse mundo sem
fronteiras que se insere a importância do município como o grande
referencial. A qualidade de vida das pessoas, as oportunidades de
participação e de exercício da cidadania, a preservação da identida-
de cultural, tudo isso dependerá muito mais das decisões e iniciati-
vas tomadas no âmbito municipal que das ações levadas a cabo em
outras instâncias de governo.

Mais que nunca, as soluções de nossos problemas en-
contram-se na prática de um municipalismo vigoroso e na atribui-
ção de maior poder decisório às administrações locais.
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Essas realidades fazem-nos sentir especialmente hon-
rado ao presidir esta solenidade. Ao agraciar os Prefeitos mineiros
que se destacaram em 1997, estamos prestando uma homenagem
ao talento e à coragem daqueles que não se deixam abater pelas
dificuldades, pela escassez de recursos e pelo imperativo de conten-
ção de gastos, buscando superar essas situações adversas para da-
rem o melhor a seus munícipes.

Se quisermos encontrar respostas aos desafios deste
final de milênio, temos que buscá-las no exemplo de nossos home-
nageados, que, nas lides do dia-a-dia, não conhecem obstáculo ca-
paz de quebrantar-lhes a vontade e deter sua criatividade e sua ânsia
de promover o desenvolvimento.

Nesta ocasião, queremos ainda ressaltar o belíssimo
trabalho do jornal" Edição do Brasil". Pela nona vez, o prestigioso
órgão da imprensa mineira repete o êxito desta promoção. Ao fazê-
lo, reafirma sua fé no ideal municipalista, ideal em que residem
nossas esperanças em um tempo no qual os resultados do cresci-
mento econômico sejam sementes de justiça e felicidade.

Nossos parabéns, pois, aos senhores Prefeitos que tra-
zem o futuro para acontecer hoje. Parabéns ao conselho editorial
do jornal "Edição do Brasil", que, numa escolha isenta, com a parti-
cipação de vários segmentos de nossa sociedade, concede o justo
destaque aos que fizeram por merecê-lo.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Abertura da Teleconferência "Planos e Seguros
Privados de Assistência à Saúde", em 15/4/98

Os caminhos da democracia no Brasil vão rumo à cres-
cente consciência do povo no que diz respeito a seus direitos e de-
veres. Uma população consciente e bem-informada é capaz de exer-
cer fiscalização e controle tanto sobre a administração pública como
sobre a iniciativa privada, zelando para que uma e outra não se des-
viem dos compromissos sociais a que estão obrigadas.

No Brasil, os chamados planos de saúde e as empresas
de seguro-saúde exercem a assistência suplementar no setor. Suas
práticas, entretanto, têm dado origem a uma série de dúvidas e con-
flitos que abarrotam os órgãos de defesa do consumidor com milha-
res de reclamações, chegando muitas delas até aos tribunais.

O fato revela, de um lado, que nossa gente está mais
cônscia de suas prerrogativas e busca os meios para fazer com que
elas prevaleçam; de outro, mostra que falta uma legislação adequa-
da, capaz de apontar, com clareza, a solução para os conflitos de inte-
resses entre os usuários e as empresas prestadoras de serviçosde saúde.

Reclamações a respeito da limitação do período de
internamento em UTls e CTls, da recusa de atendimento sob ajus-
tificativa de doença pré-existente e de aumento de mensalidades
segundo fórmulas que penalizam especialmente os mais idosos, têm
chegado em grande quantidade a nossos PROCONs.

AAssembléia de Minas, sensível a essas questões, faz-
se mais uma vez parceira da sociedade para responder aos anseios
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legítimos de nosso povo. Valendo-se das facilidades que os meios de
comunicação oferecem, o parlamento mineiro está, por intermé-
dio desta teleconferência, realizada por solicitação da Comissão de
Defesa do Consumidor desta Casa, presidida pelo Deputado Geral-
do Nascimento, levando o debate da matéria às mais diversas regi-
ões do Estado.

A exemplo do que ocorreu com promoções semelhan-
tes, esperamos que esta também tenha a plena participação dos pre-
sentes e dos telespectadores que nos honram com sua audiência.
Pretendemos, dessa forma, proporcionar as condições para que, da
discussão democrática e da mobilização da comunidade, possa nas-
cer uma nova compreensão dos problemas que estaremos discutin-
do: uma compreensão que possa contribuir para a elaboração das
leis que são necessárias para balizar um novo modelo de relações
entre os consumidores e as empresas do setor.

Queremos apresentar nosso reconhecimento aos
debatedores que vêm partilhar conosco seus ideais, seus conheci-
mentos técnicos e sua rica vivência. Somos ainda gratos a todos aque-
les cuja colaboração tornou possível este encontro.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Solenidade Comemorativa da
Semana da Inconfidência, em 20/4/98

A solenidade de hoje, plena de significado e de sim-
bolismo, constitui motivo para que nós, brasileiros, e particularmente
os cidadãos de Minas Gerais, reflitamos sobre o que nos represen-
ta, em termos de motivação, o sacrifício de Tiradentes.

Assim pensando, encaramos a tarefa de instalar este
encontro, na qualidade de Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, como sendo uma honra e uma responsabi-
lidade. Honra, porque estamos falando em nome da Casa do Povo
Mineiro; e responsabilidade, porque nos cabe apresentar, com jus-
teza, a dimensão da obra deJoaquimJosé da SilvaXavier. Em outras
palavras, queremos, com esta solenidade, fazer com que as lições no
passado nos orientem para o futuro.

Foi Cecília Meireles, um dos nomes maiores da poesia
brasileira, quem melhor descreveu, a nosso ver, esse momento dra-
mático da nacionalidade, que foi a Inconfidência Mineira. Em seu
genial "Romanceiro da Inconfidência", a poetisa inspirada descre-
ve a fundo a trama e os personagens, destacando, entre estes, a figu-
ra grandiosa e solitária do protomártir:

"Que vens tu fazer, Alferes

Com tuas loucas doutrinas?

Todos querem liberdade,

Mas quem por ela trabalha?"
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A verdade é que as teses defendidas por Tiradentes
foram insanas, mas de uma insanidade admirável. E sua luta foi a de
um profeta que, incompreendido em seu tempo, semeava palavras
de liberdade que haveriam de permanecer.

. . _ ~uito já se disse e bem sobre o Alferes, e igualmente
mUlto Ja se dIscorreu sobre a Inconfidência. De tantas análises e
int~:pre~ções, p~rém, resulta a unânime constatação de que a re-
behao fOIo mOVimento nativista de capital importância que iria,
algumas décadas mais tarde, levar-nos à condição de nação livre.

Mortojoaquimjosé da SilvaXavier, punidos seus com-
panheiros, uma dedução simplista indicaria que o movimento ha-
via fracassado. O tempo e a História, entretanto, haveriam de nos
mostrar que sedição alguma foi mais nobre e mais vitoriosa, pois
seus frutos não terminaram com a Independência. O ideal dos in-
confidentes continua, até hoje, a motivar-nos como demonstração
de civismo e pedra angular da brasilidade.

, . . A presente cerimônia, em que recebemos o Fogo Sim-
bohco, traZIdo por atletas de nossa Polícia Militar, tem lugar neste
anfiteatro majestoso, de onde contemplamos, de um lado, o Palácio
da Inconfidência e, de outro, a visão magnífica das montanhas mi-
neiras, descortinando-se ao longe. O fogo, representando o ideal, é
por~do por oficia~sdaquela corporação que Tiradentes integrou
em Vidae que contmua a honrar, como patrono, na posteridade. A
sede da Assembléia é a Casa do Povo Mineiro, nosso mais legítimo
local de confraternização. Finalmente, as montanhas nos fazem lem-
brar que a luta libertária tomou corpo em meio a esses serros ame-
nos. Temos, portanto, em conjunção perfeita, a motivação, os mei-
os e o ambiente para que celebremos o evento.

Foi em Minas Gerais que irrompeu a Conjuração, e
fo~am mineiros muitos dos conjurados. Não é de hoje, destarte, que
Mmas se ergue e formaliza sua contribuição à causa da Pátria brasi-
leira. A razão para comemorarmos esta Semana se robustece na
medida em que cultivamos tradição que dignifica e enleva.
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No dia de amanhã, 21 de abril, completam-se
exatamente 206 anos que Tiradentes se imolou pela causa da liber-
dade. Seu sacrifício teve lugar longe de Minas, no Largo da
Lampadosa, no Rio de janeiro, e os despojos do herói foram trazi-
dos à vetusta Ouro Preto, burgo tão caro a todos os mineiros. Mas
seja na metrópole fluminense, seja nesta Capital de tão belo hori-
zonte, seja na Vila Rica ancestral, enfim, por todos os lados, segue-
nos a memória da Inconfidência, e o Brasil se une na homenagem
a seus artífices.

Os tempos que correm se revestem de particular sig-
nificado para nosso País. É uma época em que a democracia nos
instiga com positivos desafios, culminando com as eleições no pró-
ximo mês de outubro. Mais uma vez, iremos às urnas, e, nesse ato e
nesse fato, os mineiros irão sublimar-se, ao oferecer ao resto do Bra-
sil seu exemplo de civismo. Por isso é que dizemos que Minas conti-
nua a fazer a sua parte, sempre inspirada na lição imorredoura de
Tiradentes e de seus parceiros de conjura. Por isso é que o saudoso
Presidente Tancredo Neves, em momento feliz de sua oratória pri-
vilegiada, declarou que liberdade é o outro nome de Minas.

A mensagem que gostaríamos de endereçar aos mi-
neiros é que nos miremos sempre no exemplo do Alferes e de seus
companheiros, ao enfrentar as dificuldades que nos assolam. Em
que pesem os percalços, o Brasil continua a marchar, a passos lar-
gos, para aquela posiçâo a que fazjus, de grande nação do terceiro
milênio. Lembremo-nos, portanto, ao dar andamento à obra de
construção, que, há mais de dois séculos, um grupo de brasileiros
patriotas havia delineado a trajetória do futuro com sublime idealis-
mo. Ao recordarmos esseshomens e seus feitos, estaremos traduzindo
o reconhecimento sincero de Minas Gerais e de sua gente.

327



Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na
Solenidade de Entrega do Título de Cidadão Honorário

Conferido a Winnfried Jordan, em 29/4/98

A Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte, foi
palco, recentemente, de um episódio que chamou a atenção de to-
dos os que por ali passavam: a distribuição, gratuita, de dez mil li-
tros de leite a pessoas carentes da população. Não era obra de órgão
público nem de instituição de caridade, mas de cerca de 500
pecuaristas mineiros, em ato de protesto contra os preços pagos ao
produtor.

A queixa não é nova, mas cresceu nos últimos tempos
em decorrência de vários fatores, destacando-se entre eles a concor-
rência do produto importado, que chega às prateleiras dos nossos
supermercados a custo mais atraente para os consumidores.

Não pretendemos entrar no mérito da questão, na qual
estão envolvidos diversos segmentos da cadeia produtiva do leite e
seus derivados, assim como aqueles ligados à distribuição e ao co-
mércio, incluindo-se aí também a estratégia econômica de conter a
alta dos preços internos pela oferta de produtos competitivos de
outros países.

o fato é que o setor pecuarista e de laticínios, assim
como as demais atividades agrícolas, vêm passando por dificuldades
há vários anos, não contando com o devido estímulo para manter-se
satisfatoriamente ou colocar em prática projetos de expansão. O
resultado tem sido, em muitos casos, a opção por outro ramo
econômico, o desemprego e, conseqüentemente, o aumento do
êxodo rural.
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A migração produtiva e populacional do campo para
os centros urbanos, nos índices elevados em que vem ocorrendo,
certamente não é positiva para a nossa economia, nossa cultura e
para a qualidade de vida da população. A grande extensão de áreas
rurais, a disponibilidade de solos férteis e a tradição campestre de
expressiva parcela de nossa gente são fatores que recomendam maior
atenção ao setor. Isso vale para o País, como um todo, e para Minas
Gerais, particularmente.

Fazemos essas considerações, a título de
contextualização, porque estamos reunidos aqui hoje para prestar
homenagem a uma pessoa que dedicou grande parte de sua vida a
atividades vinculadas ao campo: o empresário Winnfriedjordan. E,
ao falar de dificuldades e entraves, é sempre bom nos lembrarmos
de quem soube enfrentá-los e vencê-los, graças ao trabalho, à com-
petência e à crença no futuro.

Não vamos discorrer sobre o vasto currículo e a diver-
sidade dos negócios desenvolvidos por Winnfriedjordan, mas não
poderíamos deixar de ressaltar alguns aspectos de sua personalida-
de e de sua bem-sucedida carreira empresarial.

Em primeiro lugar, é preciso destacar o seu
pioneirismo e sua inteligência, colocados a serviço, principalmen-
te, da indústria de laticínios. A busca permanente de novas
tecnologias e a obsessão pela qualidade fizeram com que os produ-
tos de suas empresas conquistassem de forma incontestável os con-
sumidores.

Em segundo lugar, a adoção do nosso Estado como
base de seus empreendimentos nos trouxe grandes benefícios, como
o avanço da indústria de laticínios e a geração de empregos e im-
postos. Nosso homenageado contribuiu para projetar o nome de
Minas pelo País afora, em virtude da ampla aceitação de seus pro-
dutos no mercado nacional.

Poderíamos ainda usar uma velha imagem para dizer
que esse paulista de nascimento, ao unir-se pelo matrimônio a uma
legítima representante das tradições mineiras, foi inspirado pela boa
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política do café-com-leite para aqui estabelecer-se e constituir sua
família.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
sintonizada com as tradições e os fatores de desenvolvimento do
Estado, dedica especial atenção às questões vinculadas ao campo,
trabalhando nessa área principalmente por meio da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial. Por acompanhar de perto
as atividades do setor, sabe do valor inestimável da contribuição
deixada por Winnfriedjordan.

A saudação que faríamos a ele, nós a transmitimos,
carinhosamente, a sua esposa, Dona Rachel, e aos filhos do casal,
que souberam, todos, incorporar à sua vida o idealismo e os valores
cultivados pelo marido e pai.

Gostaríamos de dizer, finalmente, que o título de Ci-
dadão Honorário de Minas Gerais concedido por esta Casa ao Sr.
Jordan é apenas o reconhecimento por tudo o que ele fez pelo nos-
so Estado; por tudo o que criou e defendeu como mineiro legítimo,
do qual só temos que nos orgulhar.

331



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

em Homenagem à Memória do Ministro Sérgio Motta e do
Deputado Luís Eduardo Magalhães, em 22/4/98

o Brasil está de luto. Em menos de uma semana, os
quadros políticos nacionais perderam dois de seus mais ilustres in-

tegrantes.
Primeiro, deixou-nos o Ministro Sérgio Motta, com

seu estilo muito próprio de atuação, seu compromisso com a
modernidade, sua capacidade como articulador.

Dois dias depois, vai-se Luís Eduardo Magalhães, o
jovem Deputado, com vasta folha de serviços prestados ao País. Seu
talento para a liderança, a fidelidade aos princípios que o inspira-
vam, a habilidade para negociar fizeram dele um dos principais res-
ponsáveis pelos êxitos do processo de modernização de nossas insti-
tuições.

Nesta hora difícil, situação e oposição fazem-se solidá-
rias num mesmo sentimento de perda. O momento convida a refle-
tir sobre a importância e a nobreza da missão do homem público,
missão que exige dos que a abraçam dedicação integral e doação
sem reservas. É uma vocação que consiste principalmente no exer-
cício diário da compaixão, da tolerância e do diálogo.

No instante em que nos atingem os acontecimentos
dos últimos dias, somos levados a avaliar a importância dos bons
quadros políticos para a vida de uma nação e para a felicidade de
sua gente. Se nosso espírito souber colocar-se acima das paixões e
dos preconceitos, poderemos então reconhecer com justiça que um
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País só se torna viável se puder contar, entre seus cidadãos, com
figuras de escol, capazes de devotar-se inteiras à causa de seu povo.

_ Min~ Gerais cobre-se de luto e se faz triste pela di-
mensao da perda Imposta ao patrimônio humano do Brasil. Entre-
tanto, com o coração tomado pela emoção, a terra mineira leva o
pensa~e.nto até ao fut~ro na certeza de que as sementes plantadas
por SergIO Motta e LUISEduardo Magalhães serão cultivadas com
carinho por nossos homens públicos para florescer um dia em pri-
maveras de desenvolvimento, estabilidade e paz social.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na
Abertura da Exposição Histórico-Fotográfica da Jornalista

Sônia Morgenstern Russo, em 27/4/98

Para desempenhar sua missão institucional colocan-
do-se à altura das exigências de hoje, um parlamento deve estender
seu âmbito de atuação muito além dos limites tradicionais. Por isso,
a Assembléia de Minas tem multiplicado as ocasiões de diálogo com
a sociedade, abrindo suas portas às diferentes manifestações de
nosso povo.

Pelo processo de interiorização, esta Casa tem sido
presença constante nas mais diversas regiões mineiras. Paralelamen-
te, temos procurado adequar o Palácio da Inconfidência para que
ele possa abrigar as expressões políticas, culturais e arústicas de nossa
gente, em toda a sua riqueza.

Pela Galeria de Arte da Assembléia, têm passado im-
portantes mostras de artesanato, pintura, escultura e fotografia. Hoje
cabe-nos a honra de abrir a exposição dos trabalhos da Jornalista
Sônia Russo. Ao retratar a trajetória política do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, os fatos condensam quase 20 anos da história
nacional - 20 decisivos anos -, durante os quais consolidamos a ple-
nitude democrática e demos passos corajosos rumo à moderniza-
ção de nossas instituições.

Testemunha ocular dos fatos, ajornalista-fotógrafa nos
oferece um saboroso relato deles, temperado com a sensibilidade
de quem os acompanhou de perto, não só como espectadora mas
como ativa participante.
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A Assembléia de Minas recebe, com carinho, esta
mostra em que a arte e a política se encontram sob a lente mágica
de Sônia Russo.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
na Reunião Especial em Homenagem ao Desportista

Dirceu Lopes Mendes, em 18/5/98

A homenagem prestada pela Assembléia Legislativa
ao ilustre desportista Dirceu Lopes Mendes é feita em consonância
com o crescente interesse que vem despertando a prática esportiva
junto à população brasileira.

Nota-se, hoje, saudável entusiasmo, sobretudo das
novas gerações, com relação aos feitos de nossos atletas nas diferen-
tes modalidades. Cultuamos uma verdadeira galeria de Ícones do
esporte, em que se destacam os nossos muitos campeões. Não va-
mos ao ponto de citar nomes, já que incorreríamos no risco de in-
justas omissões, tantos são os nossos esportistas de grande valor. O
que importa é que todos eles fazem por merecer o aplauso de nossa
gente.

A paixão primeira dos brasileiros em matéria esporti-
va, entretanto, continua a ser o futebol. Não é por outra razão que
já nos estamos concentrando, em verdadeira corrente de pensamen-
to positivo, para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo, a ser inicia-
da proximamente em plagas européias.

Ora, entre esta solenidade e as competições do cam-
peonato mundial que, dentro de algumas semanas, estarão
eletrizando o povo brasileiro, existe inegável e positiva afinidade.
Estamos aqui prestando tributo a quem, em época não distante,
engrandecia o mesmo futebol com que nossos atletas agora se pre-
param para maravilhar a aldeia global. E o fato de o futebolista Dir-
ceu Lopes, por sua postura de cidadão e por suas credenciais huma-
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nas, ser um mineiro que honra Minas, contribui para confirmar o
acerto desta Casa, ao programar o presente evento.

Uma análise da realidade brasileira nos mostra serem
os esportes - em particular o futebol- fator de afirmação da nacio-
nalidade, mais que forma de lazer e de cultura física. O orgulho
nacional se retempera, sem dúvida, quando a esquadra do País en-
tra em campo, no ápice de um processo irradiado dos mais remotos
rincões.

A Seleção Canarinho, envergando orgulhosamente o
uniforme verde-amarelo, tem a precedê-la todas as manifestações
futebolísticas que integram a prática esportiva: começando pelas
autênticas "peladas" dos amadores, passando pelos times de várzea,
diversificando-se com o futebol de salão e o de praia, culminando
com as exibições dos quadros profissionais. Entre esses, sem des-
merecer os demais clubes que ilustram nosso Estado, pedimos vênia
para mencionar o Cruzeiro, o glorioso Palestra Itália de outros tem-
pos, ao qual Dirceu Lopes emprestou seu talento e sua garra.

Os aficionados do esporte bretão - e são a maioria dos
brasileiros - bem se lembram do planteI cruzeirense que contava,
entre outros, com o concurso de Tostão e de Dirceu Lopes. Asjoga-
das magistrais se sucediam, a genialidade era a tônica, o brilho do
esporte em sua mais pura acepção deslumbrava os olhos dos torce-
dores. E o nosso homenageado - nesse cenário de lúdica harmonia
- despontava como um dos primeiros.

A técnica apurada e a articulação perfeita exibidas por
ele eram, a bem dizer, reflexo de sua personalidade íntegra. Não
nos lembramos de episódio que o desabonasse em campo. Ao con-
trário, o espírito de equipe e a lealdade realçavam sua natural ele-
gância de atitudes.

Passadas as glórias, o cidadão Dirceu não encarou a
retirada como ostracismo e descrédito. Ajulgar pelo que vem fazen-
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do desde o encerramento da carreira esportiva, concluímos que o
caráter e a inteligência o levaram a procurar novas maneiras ~e ser-
vir a Minas e ao Brasil. Retornando a Pedro Leopoldo, sua cIdade
natal, da qual nunca se havia afastado na época da notori.edade, ali
pôs a funcionar uma escola de futebol, ~es~nada ~~ncentlvar novos
talentos, e desenvolve, paralelamente, VItOrIOSaatlVIdadede empr~-
sário. Atualmente, ele é um dos mais respeitados líderes da comUnI-
dade pedro-Ieopoldense, a qual a nós sejunta nesta ocasiãojubilosa.

Como se sabe, uma das funções do Poder Legislativo
é de natureza político-parlamentar, pela qual respondemos pela atri-
buição de porta-voz do povo que representamos. Podemos di.z~rque
esta Assembléia tem sabido desincumbir-se da responsabIlIdade,
sobretudo ao intensificar a interlocução com a sociedade civil e ao
investir no projeto de construção da cidadania. Nesse conte~to, o
encontro de hoje tem especial significação: trata-se de formalIzar o
aplauso das Alterosas a um conterrâneo que tem, como nenhum,
enobrecido esta terra.

Parabéns, Dirceu Lopes! Se a imagem de suas belas
demonstrações do futebol-arte nos estão ainda hoje vivasna memó-
ria, ela convive com a admiração pelo trabalho que nunca deixou
de fazer pelos mineiros. Em nome da Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais, que presidimos, receba nossa afetuosa men-
sagem de reconhecimento.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Abertura da Reunião do dia 18/5/98

Esta Presidência deseja manifestar, na abertura da reu-
nião desta noite, o sentimento de profundo pesar pela morte do
casal Marcílio e Rachei Gonçalves, ocorrida em circunstâncias trági-
cas, e que são do conhecimento geral, na madrugada do último
sábado.

Transmite também, em nome desta Casa, o sentimen-
to de solidariedade aos seus familiares, assinalando o exemplo de
dignidade e grandeza que enaltece a tr~jetória das famílias Costa e
Gonçalves.

À frente da empresajornalística Diário do Comércio,
sucedendo ao seu sogro, o inesquecível José Costa, no cargo de
Diretor-Presidente do jornal, o Dr. Marcílio Gonçalves deixa um le-
gado de grandes realizações como ser humano e como empresário
consciente da função social da livre empresa.

Externamos, pois, esse sentir solidário do Legislativo
mineiro, expressando a comoção que todos sentimos com o infaus-
to acontecimento.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Reunião Especial Realizada em
Ouro Preto, no Dia 22/5/98

A Força de um Ideal

Esta reunião especial que aAssembléia Legislativahoje
promove em Ouro Preto, no momento solene em que esta cidade -
patrimônio histórico da humanidade - dá início às comemorações
dos seus 300 anos de fundação, significa, sobretudo, um reencontro
com o passado.

De fato, aqui estamos dando cumprimento à decisão
do Plenário da Assembléia, originada de requerimento o qual tive a
elevada honra de submeter ao exame dos meus nobres pares, rece-
bendo a sua aprovação unânime, com um propósito também histó-
rico: retirar da memória do Poder Legislativo de Minas Gerais um
agravo infringido aos conjurados mineiros, em especial ao
Protomártir Joaquim José da SilvaXavier - o Tiradentes. Na sessão
de 22 de maio de 1792, ele é chamado de infame, e seu ideal de
liberdade é considerado "atroz delito", nas palavras pronunciadas
há 206 anos pelo então representante do Poder Legislativo, Doutor
Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos.

Naquele exato momento, via-se na praça a cabeça
engaiolada de Tiradentes, ali colocada na véspera, enquanto na Casa
da Câmara, bem em frente, no atual Museu da Inconfidência, eram
entoadas loas de alegria e de gratidão à Rainha pelo fracasso da
Inconfidência Mineira.
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A História, como ciência viva do passado, vem recupe-
rando no tempo presente os acontecimentos daquele dia, projetan-
do sobre ele nova luz.

A p~avra autorizada de Rui Mourão, por exemplo,
lembra-nos que DlOgo de Vasconcelos fora um aliado dos Inconfi-
dentes e padecera a prisão.

Sua voz, naquele dia, era a voz ditada pela mão de
ferro da Coroa portuguesa, que se abatia implacável sobre os derro-
tados. Era a capitulação, mas jamais seria uma voz de traição.

. A História mostra hoje que a lembrança do herói
TIradentes dá nome à própria praça, e seu gesto de rebeldia tor-
nou-se símbolo _da liberdade nacional, sendo sua vida consagrada
no altar da Naçao, como seu Patrono Cívico.

O desagravo - é justo dizê-lo - também percorreu o
sangue vivo da. própria ~e:ança de Diogo de Vasconcelos, quando
seu filho se projeta nas pagmas de nossa História como consolidador
do Império ~o Brasil, ~rmando o projeto nacional independente
com sua notavel vocaçao de estadista: seu nome, Bernardo de Vas-
concelos, honra e engrandece a história política e parlamentar de
Minas e do País.

O sentimento pátrio amplia-se na saga familiar que
Bernardo transmite ao seu filho: em 1892, centenário da morte de
Tiradentes, é lançada a pedra fundamental do monumento ao he-
rói da Inconfidência. O orador tem o mesmo nome do avô - Diogo
de Vasconce~os. E r:a mesma praça, com voz plena de emoção, ele
exalta Joaqmm Jose e seus companheiros, com o cristalino senti-
mento de respeito e de gratidão aos co-fundadores da nacionalida-
de brasileira.

Temos, dessa forma, na sucessão familiar do velho
Diogo de Vasconcelos, que nascera na Cidade do Porto, o filho
Bernar~o e o neto Diogo, que assinaram páginas memoráveis na
formaçao e na construção do sentimento cívico nacional, exemplos
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que seguem no humanismo de Décio e SylvioVasconcelos, bisnetos
do Vereador de Vila Rica. Nesse plano, pois, é como se escreve a
conta longa da história, que soma suas partes para afirmar sua ver-
dade última.

Resta agora, no plano institucional, ao Poder
Legislativo mineiro, em desagravo a Tiradentes, restituir a ele o que
lhe é devido. Vamos voltar no tempo e relembrar a mesma cena do
dia 22 de maio de 1792: a cabeça de Tiradentes está exposta na
praça. E então se ouve uma voz dizendo:

. .. "deixemos esse desgraçado servir de exemplo para
a futura idade, que dele não se lembrará sem formar a
idéia da sua ingratidão e de seu suplício.".

Vamos, pois, na mente e no coração de todos os presen-
tes, substituir essas duras palavras pela fala consagrada pela História:

"... que esse mártir e herói sirva de exemplo para
as gerações futuras, que o recordarão com sublime grati-
dão, respeitando e honrando o seu supremo sacrifício.".

Unimos, neste instante, dois momentos da História: é
o reencontro com o tempo de dois séculos passados, como é o reen-
contro com os três séculos que fOIjaram, nessas montanhas de Mi-
nas, o berço e o centro cívico da Nação brasileira.

E na justiça dessa memória que apaga a palavra maldi-
ta para bendizer o herói, devemos exaltar o pensamento que deu
origem ao requerimento que apresentamos à Assembléia Legislativa,
lembrando que teve origem e inspiração em pesquisa histórica
conduzida pela Associação Mineira de Imprensa, presidida pela se-
riedade, honradez e competência do Jornalista Djalma Alves de
Azevedo.

Os tempos se unem, hoje, na história da Assembléia
de Minas, na construção de uma história nova, tal como aconteceu
na saga familiar de Diogo de Vasconcelos.
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A força que estrangulou a voz libertária de Tiradentes

? açoite que esquartejou o seu corpo, tudo prova que a força de u~
Ideal - quando nobre e superior - supera a barreira do tempo e
acende a chama viva da eternidade.

É essa chama viva que nos une hoje: a chama eterna
do tempo que passou e do que virá. E que Tiradentes seja sempre
para nós, brasil~iros: símbo.lo e exemplo desse pensamento precur-
sor dos grandes IdeaIs, que Jamais poderão ser apagados da História
por fogueiras ou guilhotinas, pois é o próprio Pensamento de Deus
que anima, inspira e dá força à liberdade que deve reger a vida dos
homens e o destino dos povos!

Muito obrigado!
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Assinatura de Convênio para Manutenção e
Conservação da Praça Carlos Chagas, em 24/5/98

Tal como os pulmões e o coração para os seres vivos,
são as praças os órgãos vitais para a paisagem urbana. Elas quebram
a dureza do asfalto e do concreto para oferecer ao corpo e ao espíri-
to a oportunidade de respirar em paz e em comunhão com a natureza.

Assim como o coração, elas foram feitas para ser o
centro da vida, dos afetos e das emoções das cidades. Em seu interi-
or, brotam as flores e brincam as crianças; encontram-se os cami-
nhos e as pessoas; fluem a brisa e as idéias.

Mas são as praças, antes de tudo, lugar e símbolo de
liberdade. Na Grécia antiga, era nelas que os cidadãos exercitavam
a democracia, votando e participando das decisões importantes. Na
atualidade, são o palco preferencial das grandes manifestações po-
pulares, momentos privilegiados, em que se expressa livre e forte a
voz do povo. Têm pois uma inegável dimensão política, que se soma
a suas funções como local de lazer e de encontro.

Por sua localização e por sua história, a Praça Carlos
Chagas encontra-se intimamente vinculada à Assembléia de Minas.
Muitas vezes estiveram ambas reunidas numa só tribuna, para que
os anseios e as reivindicações de nossa gente se fizessem ouvir. O
Legislativo mineiro e os moradores da região partilham a mesma
preocupação em preservar este espaço, que é tão querido da popu-
lação de Belo Horizonte. Participamos ativamente de sua última
reforma e, agora, nos dispomos a adotá-lo, assumindo sua manu-
tenção.

347



------------ç------------

o convênio que estamos assinando é a confirmação
de nosso compromisso com a comunidade. Faremos nossa parte
para que a Praça Carlos Chagas, conhecida como a Praça da Assem-
bléia, esteja sempre apta a cumprir suas funções. Na busca desse
objetivo, contamos principalmente com a colaboração da socieda-
de, nossa parceira de sempre, em cada iniciativa e em cada decisão.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Reunião Especial em Homenagem à
Localiza Rent-a-Car, em 25/5/98

Nas duas últimas décadas, o mundo experimentou
rápidas e profundas transformações. A queda do Muro de Berlim
foi o símbolo de uma nova era marcada pelo descrédito das pro-
messas utópicas do socialismo e pelo fortalecimento dos valores da
livre iniciativa, tais como a criatividade, o talento, o esforço pessoal
e a capacidade de sobreviver num ambiente altamente competitivo.

No Brasil, reconquistamos a plenitude democrática e
iniciamos o árduo aprendizado dos caminhos da modernidade.

Hoje, a globalização é uma realidade irreversível.Saté-
lites e computadores fazem com que as fronteiras nacionais sejam
relativizadas, tornando-se, cada vezmais, meras convenções. O Plane-
ta transforma-se num imenso mercado que desconhece barreiras.

Nesse contexto, é forçoso que as práticas e os concei-
tos sejam revistos. O momento é crucial para a grande maioria das
nações do globo. Aquelas que souberem interpretar os sinais dos
tempos e se adequar a eles estarão preparando um futuro de cresci-
mento e estabilidade. As que fracassarem nessa tarefa estarão con-
denadas a passar o próximo século na periferia da história, assola-
das pela miséria e pelas convulsões sociais.

Não é pouco o que o Brasil tem de fazer. Acostuma-
dos há décadas ao dirigismo e paternalismo estatais, precisamos
operar, urgentemente, uma profunda mudança na cultura política
e econômica do País. Precisamos de uma reforma do Estado que dê
a ele as dimensões e as funções que lhe são próprias. Só assim, ações
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no âmbito da educação, da saúde, da segurança e da geração de
empregos poderão saldar nossa dívida social.

Necessitamos de uma verdadeira revolução da menta-
lidade empresarial brasileira. Preservados que fomos da concorrên-
cia internacional por anos a fio graças a um modelo econômico
fechado e protecionista, temos de estar preparados para competir
no mercado global.

Temos necessidade urgente de repensar as relaçôes
entre capital e trabalho, atentos às imposições da ordem globalizada
e da competição mundial.

Diante de tantos e tamanhos desafios, são preciosos
os exemplos daqueles que souberam antecipar-se a sua época,
embrenhando-se por territórios inexplorados e criando caminhos
onde todos só viam abismos. Esses bandeirantes da atualidade des-
bravaram espaços com a ousadia de quem não teme o novo e possui
a sublime vocação de profeta do futuro.

Minas sente orgulho de ter sido o berço de iniciativas
desse porte. Há 25 anos, nascia em Belo Horizonte a Localiza. À
frente do empreendimento, juntamente com três sócios, um jovem
de 22 anos que confiava em seu talento e em sua imensa capacidade
de trabalho. Da aspereza dos primeiros tempos até hoje, a empresa
cresceu e consolidou-se como a maior em seu ramo na América do Sul.

Eis o exemplo claro do poder da livre iniciativa
conduzida pela competência, temperada com a dose certa de ousa-
dia e levada à frente com uma determinação que não conhece obs-
táculos intransponíveis.

Minas reverencia hoje o talento e a coragem de Salim
Mattar e dos pioneiros da Localiza. Presta também sua homenagem
aos quadros da organização, que são os grandes responsáveis pelo
sucesso crescente que ela vem conquistando.

Que a clarividência desses bandeirantes possa fazer
escola! Que cada vez mais os mineiros se entreguem, sem medo, às
exigências dos tempos que estão por vir, reafirmando, no contexto
nacional, a tradição de liderança deste Estado.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Teleconferência sobre Legislação Eleitoral,
em 9/6/98

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
tem a satisfação de promover, juntamente com a Associação Minei-
ra do Ministério Público, esta teleconferência, que está sendo trans-
mitida ao vivo para todo o Brasil.

Esse modelo de debate, com o aproveitamento dos
modernos recursos da telecomunicação, é mais um instrumento que
a Casa vem utilizando, desde o ano passado, para fortalecer seu pro-
jeto de interlocução com a sociedade. Entendemos que o caminho
da informação, da transparência e do diálogo é o mais adequado a
este Poder em seu papel de representação do povo mineiro.

O tema que estaremos discutindo se revela especial-
mente oportuno no momento político que vivemos no Estado e no
País. A quatro meses do pleito em que a população escolherá o Pre-
sidente da República, os Governadores, os membros das Assembléi-
as Legislativas e do Congresso, as questões referentes ao processo
eleitoral se mesclam às preocupações decorrentes das reformas cons-
titucionais.

Será extremamente saudável para a nação brasileira
se tais reformas, que poderão mudar substancialmente algumas es-
truturas da vida nacional, tiverem a acompanhá-las uma eleição em
que o comportamento das instituições públicas, dos agentes políti-
cos e dos cidadãos, de modo geral, seja balizado pelos princípios
éticos, pela convivência cívica e pelo respeito ao ordenamento
jurídico.
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Nessa perspectiva, merecem atenção as questões rela-

tivas à divulgação de nomes e programas, envolvendo candidatos,
partidos, instituições públicas e privadas, vinculados de alguma for-
ma aos trabalhos de campanha. Trabalhos, diga-se de passagem, le-
gítimos e indispensáveis para orientação do eleitor.

a encontro de hoje tem como objetivo divulgar e es-
clarecer pontos polêmicos da legislação eleitoral, mais precisamen-
te aqueles referentes à propaganda, à publicidade e às condutas
vedadas aos agentes públicos, pontos esses contidos na Resolução
nº 20.106, do Tribunal Superior Eleitoral. Trata-se, como sabemos,
de um assunto que, em períodos pré-eleitorais, ganha maior reper-
cussão junto à imprensa e à opinião pública, tendo em vista a ocor-
rência de denúncias de irregularidades e os divergentes interesses
emjogo.

a conhecimento preciso das regras do processo elei-
toral torna-se, portanto, imprescindível para todos aqueles que,
nesses meses que antecedem o comparecimento do povo às urnas,
se vejam diante de problemas ou dúvidas que digam respeito ao
tema. É preciso que as iniciativas referentes à propaganda, a possí-
veis denúncias, aos recursos jurídicos e às ações de fiscalização se-
jam tomadas em observância estrita à legislação.

Também é necessário, nesse processo em que, com-
preensivelmente, a disputa costuma gerar interpretações diversas e
acirramento dos ânimos, que prevaleça o equilíbrio, a imparcialida-
de, o bom-senso e, acima de tudo, a igualdade de oportunidades.
Assim, seguramente, estaremos dando mais um passo para a conso-
lidação da democracia.

Gostaríamos de agradecer a todos os que contribuí-
ram para a realização deste evento, especialmente à Associação Mi-
neira do Ministério Público, e a todos os que atenderam ao convite
para participar das exposições e dos debates.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Entrega do Título de Cidadão Honorário
ao Superintendente da Fiat,

Sr. Giovanni Battista Razelli, em 15/6/98

A cidadania é muito mais que o exercício dos direitos
políticos. Ela é algo visceral, que supõe a comunhã~ com um povo,
com seus interesses, com sua cultura, com seus sentimentos. Ent~n-
dida no melhor sentido, significa compromiss? : partilha. ~ ~
coroamento daquilo que, no ensinamento de Aristoteles, constitm
a natureza social do homem.

Cidadania não se garante pelo simples nascimento.
Assim fosse e não haveria os sem-pátria. Conservá-la ou conquistá-la
é questão de mérito e esforço pessoal.

Ser cidadão de Minas é tornar-se herdeiro, de uma tra-
dição amadurecida na fé, no trabalho e na coragem. E possuir na
alma aquele amor à liberdade conatural a quem nasceu entre ~stas
montanhas. É ser pioneiro e desbravador, capaz de desmentir os
céticos e demonstrar a força construtiva dos sonhos.

Filha da conjunção entre a profundidade das minas e
a imensidão dos gerais, a mineiridade é qualidade c~mplexa, qu~
se desdobra em facetas múltiplas. Assim, a aparente timIdez do mI-
neiro, seu gosto pelo silêncio e pela medi~ção é apen,as uma. de
suas dimensões que mal esconde uma ousadl~ qu: belr~ a temen~a-
de. Não foi por acaso que aqui se tramou, pnmelro, a mde?enden-
cia. Não é por acaso que neste território se tenha constrmdo a se-
gunda economia do País.

a mineiro tem, antes de tudo, um imenso orgulho de
seu modo particular de ser. Cultiva com carinho essa forma especial
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de exercer a brasilidade, que resulta de sermos uma espécie de sín-
tese da alma nacional. Em nossa terra, encontram-se todas as paisa-
gens e fundem-se os diversos brasis. Por isso mesmo, a voz de Minas
sempre se fez ouvir nos momentos decisivos da história pátria.

Mineiridade não é para quem quer; é para quem pode.
Neste pedaço de Brasil, as portas estão sempre abertas. A fama de
nossa hospitalidade já atravessou fronteiras. O coração, entretanto,
só os mais queridos amigos conseguem chegar até ele.

Esta Casa, representando o sentir de nossa gente, tem
a honra de entregar ao Engenheiro Giovanni Battista Razelli o títu-
lo de cidadão honorário de Minas Gerais. Ao chegar aqui, o Enge-
nheiro Razelli experimentou nossa hospitalidade. Suas muitas qua-
lidades como administrador e como pessoa não tardaram a abrir-
lhe o caminho para nosso coração. Tamanha foi sua identificação
com o modo mineiro de ser que hoje o consideramos um dos nos-
sos. Assumiu não só nossa cultura, nossos valores e nossas tradições
mas também nossas lutas. Vem defendendo com coragem e deter-
minação os interesses maiores deste Estado.

A Fiat foi para Minas a realização de um velho sonho,
o fim de uma situação da qual nos ressentíamos. Se daqui saiu aque-
le que abriu as portas do Brasil à indústria automobilística, por que
não tínhamos ainda nossa montadora?

No presente, ela é uma das locomotivas de nossa eco-
nomia, gerando empregos e divisas, contribuindo para elevar o pa-
drão de vida de nosso povo. A inteligência com que atua no merca-
do tem assegurado à empresa um crescimento extraordinário que
se torna mais visível quando o comparamos com o de suas
congêneres. Atualmente, a montadora se encontra incorporada à
vida do Estado como uma de nossas mais caras instituições. Parceira
de nossos projetos de desenvolvimento, sua ação ultrapassa os limi-
tes da linha de produção para fazer sentir seus efeitos benéficos em
toda a sociedade.

O Engenheiro Giovanni Battista Razelli é um dos gran-
des responsáveis por tudo isso. Mineiro dos bons, eng~ou-se na luta
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-
pela permanência e pela expansão da Fiat entre nós, assumindo a
defesa dos interesses desta terra. Ao confirmá-lo como cidadão ho-
norário, esta Assembléia Legislativa quer apresentar-lhe o reconhe-
cimento de nossa gente pelo muito que ele tem feito por ela. Seja
bem-vindo à mineiridade, Engenheiro Razelli!
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

no Ciclo de Debates sobre Organizações Sociais,
em 15/6/98

A história recente tem mostrado, em quase todas as
partes do mundo, uma tendência à adoção do regime democrático,
com base na crença em que ele seja o mais adequado às relações
entre governo e sociedade. Uma frase do primeiro-ministro inglês
Winston Churchill, dita há algumas décadas, entraria para os com-
pêndios políticos pela maneira singular com que definiu o assunto:
"Ademocracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as
outras que têm sido experimentadas de tempos em tempos".

Se é verdade que os princípios democráticos têm pro-
piciado um considerável avanço nas estruturas jurídicas que orien-
tam o comportamento das instituições e dos grupos sociais, é tam-
bém verdade que as fórmulas colocadas em prática não têm sido
capazes de solucionar alguns problemas crônicos das comunidades
nacionais. O maior deles talvez seja o das desigualdades, da coexis-
tência do bem-estar de uns com a indigência de outros, dentro de
um mesmo universo político e cultural chamado nação.

Em outras palavras: o Estado, como ente responsável
pela regulação da vida em sociedade, não tem alcançado êxito na
tarefa de promover o desenvolvimento equilibrado, de conciliar o
progresso econômico e as conquistas tecnológicas com o atendi-
mento às necessidades básicas da parcela menos favorecida da po-
pulação. Mesmo nos países mais prósperos, persistem as distorções
que dão origem à discriminação, à fome, aos contingentes margina-
lizados.
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. A substituição do papel regulador do Estado pelos
mecanIsmos de mercado, ou a redução das funções estatais a um
nível mínimo, como têm proposto os adeptos da teoria neoliberal,
também não foi capaz de estimular o crescimento econômico e,
c~nseqüentemente a ele, ampliar o bem-estar coletivo e a reparti-
çao dos benefícios sociais.

A livre iniciativa, em sentido irrestrito, não tem signi-
ficado, necessariamente, geração de empregos, distribuição de ren-
da e democratização de oportunidades. Os efeitos perversos da
globalização, principalmente com referência ao fechamento de
empresas, à extinção de postos de trabalho e aos abalos no sistema
financeiro, constituem um claro alerta sobre os riscos da abertura
sem limites e do desprezo às atribuições do Estado.

Nesse contexto, crescem de importância e conquis-
tam espaço cada vez maior as entidades da sociedade civil, entre as
quais se destacam as denominadas organizações não-governamen-
tais, instituições sem fins lucrativos ou políticos, cujo objetivo é a
defesa do interesse público, pela atuação em áreas específicas como
a dos direitos humanos, do meio ambiente e do apoio a comunida-
des carentes.

Sociólogos e cientistas políticos de correntes diversas
já admitem que tais instituições, componentes do chamado tercei-
ro setor, tornaram-se indispensáveis na busca do desenvolvimento
equilibrado, cobrindo lacunas e complementando os papéis do Es-
tado e do mercado na promoção e controle das atividades de alcan-
ce público.

. Tais considerações estão claramente presentes no pro-
Jeto de reforma do Estado brasileiro, no capítulo referente à
implementação das Organizações Sociais, destinadas a contribuir
na produção de bens e serviços públicos. Trata-se do estabelecimen-
to de um novo modelo de administração pública, baseado em alian-
ças estratégicas com a sociedade.
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Esse modelo, pela natureza dos propósitos nele em-
butidos e pelas transformações que acarreta, precisa ser discutido
abertamente com a população brasileira. Ele suscita análises
criteriosas sobre a capacidade operacional do Estado, a transferên-
cia de atribuições para o terceiro setor, a situação funcional de par-
te significativa dos servidores públicos e, acima de tudo, o atendi-
mento às demandas coletivas.

O ciclo de debates que a Assembléia Legislativa de
Minas promove hoje tem exatamente esse sentido, levando em con-
ta, principalmente, o projeto de implantação das Organizações So-
ciais em nosso Estado. Estamos certos de que, mais uma vez, acima
das naturais divergências, este encontro será marcado pelo diálogo,
pelo espírito público e pelo interesse maior do povo mineiro.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Reunião Especial Comemorativa do
30º Aniversário da Paróquia Cristo Redentor,

em 18/6/98

A grata comemoração de hoje, promovida por esta
Assembléia ao ensejo do 30º aniversário de instalação da Paróquia
Cristo Redentor, faz-nos lembrar a relevância da ação social da Igre-
ja, em que nossa homenageada se tem empenhado de modo admi-
rável. Por essa razão, ao participarmos do evento na qualidade de
Presidente do Legislativo mineiro, permitimo-nos iniciar nossa men-
sagem com breve retrospecto sobre a atuação da Casa de São Pedro,
no contexto sócio-econômico da civilização contemporânea.

Foi exatamente em 15 de maio de 1891- há, portanto,
107 anos - que o insigne Papa Leão XIII trouxe à luz sua Carta sobre
a questão social, documento em que foram enfrentados, corajosa-
mente, os problemas suscitados pela Revolução Industrial. O texto
foi precedido por dois outros, nos quais foram enfatizados os prin-
cípios fundamentais da democracia. Ele veio ratificar a preocupa-
ção da Igreja de Cristo com o trabalho e o trabalhador, ao mesmo
tempo em que enfatizava o direito de associação e formalizava reco-
nhecimento aos institutos da família e da propriedade privada.

Ao definir, de forma tão equilibrada, as diretrizes da
doutrina católica no campo social, o grande Pontífice abria cami-
nho para que, em nosso século, o catolicismo romano viesse a fazer
da dignidade material do homem uma de suas metas. Hoje, a hu-
manidade conta com o apoio dos discípulos da Santa Igreja para
não só atender a suas inclinações religiosas mas também para con-
seguir a realização integral da pessoa humana. Como bem o reco-
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mendava o venerável Papa, essa ação deve cumprir-se sem a
conotação de mero proselitismo e de instrumento para disseminar
ideologias, mas tendo em vista, exclusivamente, o amor ao próxi-
mo, base da doutrina cristã.

Pois foi assim pensando que Dom João de Rezende
Costa, à época Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, houve
por bem instalar, naquele 26 de março de 1968, a Paróquia Cristo
Redentor. Certamente o ilustre Arcebispo levava em conta os pre-
ceitos do Concílio Vaticano 11, o qual, pouco antes, introduzira os
católicos em autêntico espírito de renovação. E, sem dúvida, consi-
derava Dom João a oportunidade de nortear a ação pastoral pelo
amparo àsjustas reivindicações de bem-estar dajá então numerosa
comunidade.

A Paróquia foi instalada na antiga Capela de São Se-
bastião, sendo seu primeiro vigário o Padre José Cabral. Alguns anos
mais tarde, foram chamados a assumi-la os religiosos agostinianos,
esses verdadeiros soldados de Cristo que, atualmente, respondem
pela obra que estamos reverenciando.

Seu trabalho, desnecessário talvez dizê-lo, atinge pro-
porções extraordinárias e de sobejo conhecidas. Sem muito nos alon-
garmos, lembraremos que responde, nos dias que correm, por 11
comunidades e por cerca de 25 pastorais, colaborando na alfabeti-
zação de adultos e de crianças deficientes; no gerenciamento da
rede hospitalar da região; no equacionamento da questão dos trans-
portes, do saneamento, da habitação; no incentivo às atividades
desportivas e culturais, enfim, onde quer que aflorem os legítimos
anseios dessa privilegiada comunidade. Privilégio, evidentemente,
também materializado pela inestimável orientação espiritual de que
dispõe.

Está de parabéns, portanto, a coletividade do Barreiro
e dos demais bairros que usufruem da benfazeja influência da Paró-
quia Cristo Redentor. Em nome da Assembléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais, pedimos aos felizes paroquianos que nos acom-
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panhem na saudação de júbilo e agradecimento aos responsáveis
por essa célula modelar da organização católica. A?s padres
agostinianos, aos membros e coordenadores das pastor~ls ,e,.sobre~
tudo, a essa figura amorável e admirável, que é o atual Vlgano, Fr~l
Ronaldo Gomes Neves, apresentamos nossos emocionados cumpn-
mentos. Que continuem todos a se superar no trabalho sublime e
meritório, eis os nossos votos e a nossa certeza.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
na Reunião Especial em Comemoração aos 50 Anos

da Extensão Rural em Minas Gerais, em 22/6/98

Em outubro de 1949,a família do Sr.Sebastião Onofre
da Silveira e Dona Geralda da Silveira, do Município de Santa Lu-
zia, assinava o primeiro contrato de empréstimo de crédito rural
supervisionado feito no Brasil. O ato era o resultado da criação, um
ano antes, da Associação de Crédito e Assistência Rural - ACAR - ,
pedra fundamental da atividade extensionista em nosso País. Mais
uma vez, graças à clarividência de Milton Campos, Minas saía na
frente. Coube à nossa ACARexecutar os primeiros treinamentos de
pessoal, receber estagiários e prestar assessoria a outras unidades da
Federação, para que também pudessem organizar sistemas seme-
lhantes. Daqui partiram os técnicos que iriam implantar a novidade
em outras partes do território nacional. Desde seu início, nossa as-
sociação tornou-se modelo e referência.

A partir dos tempos heróicos, marcados pelas lutas em
prol da consolidação do ideal extensionista, graças à competência e
à fibra de seus quadros, a ACARe a Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural de Minas Gerais - EMATER-MG-, que a sucedeu,
cresceram para tornar-se uma realidade cada vez mais presente na
vida de nosso homem do campo. Sua filosofia de trabalho opõe-se a
qualquer forma de assistencialismo, na medida em que conta sem-
pre com a participação ativa dos destinatários de sua ação.

Ao possibilitar a agricultores e pecuaristas o conheci-
mento e o manejo de tecnologias modernas, o extensionismo os
inclui entre os beneficiários diretos do desenvolvimento, contribu-
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indo para o aumento da produtividade e, conseqüentemente, da
renda familiar. Os resultados positivos da extensão rural, entretan-
to, não se resumem nisso. Atuando junto às comunidades, incenti-
vando a organização e o trabalho cooperativo, ela age, na verdade,
como um poderoso instrumento de promoção da consciência e da
cidadania.

Hoje, temos a honra de homenagear essajovem de 50
anos que nasceu para inovar e nunca deixou que a rotina e a aco-
modação tomassem conta de seu espírito. Tanto assim que, quando
o modelo da atuação extensionista começou a ser questionado, nos-
sa EMATER colocou-se mais uma vez na vanguarda, buscando os
ajustamentos necessários para adequá-lo às exigências dos novos
tempos. No presente, tem buscado, com êxito, a participação efetiva
na formulação das políticas públicas que interessam ao setor rural.

Seus esforços, voltados prioritariamente para os pe-
quenos e médios produtores, assumem uma inegável dimensão so-
cial. Sem alarde, sem demagogia, a Extensão Rural vem promoven-
do uma autêntica reforma agrária em nosso Estado ao levar o ho-
mem do campo à consciência de sua própria força, abrindo-lhe os
horizontes da produtividade, da capacidade de competir, da pre-
sença ativa na vida econômica estadual.

O bem sucedido plano de empresariamento da
EMATER faz dela um exemplo a ser seguido pelas instituições esta-
tais que desejarem estar em sintonia com as novas filosofias da ad-
ministração pública. A empresa vem procurando receita própria por
meio de serviços prestados a clientes na área de grandes projetos,
sem descurar, entretanto, de sua clientela preferencial, que é cons-
tituída pelos mais de 500 mil pequenos produtores rurais do Estado
e suas famílias.

Expressando os sentimentos da gente mineira, esta
Casa Legislativa felicita a homenageada por meio século de produ-
tiva parceria com nossas populações rurais. Cumprimentamos espe-
cialmente o Presidente Paulo Severino de Rezende, os Diretores
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Ronald Cezar Cava e Sebastião Cardoso Barbo.sa, b~m co~o os
quadros da empresa, que desempenham com bnlhanusmo a ar~ua
tarefa de dar continuidade a uma tradição de excelentes serVIços
prestados a nosso povo.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Reunião Especial Comemorativa do
Dia Internacional do Cooperativismo, em 29/6/98

Ao presidir esta solenidade, em nome do povo minei-
ro, comemorando o Dia Internacional do Cooperativismo, ocorrem-
nos, simultaneamente, um princípio e um fato que confirmam a
importância do elemento associativo em nossas vidas.

O princípio, cristalizado no adágio milenar, é que a
união faz a força: foi nos primórdios da civilização que o homem
descobriu - e as vem aperfeiçoando ao longo dos séculos - as vanta-
gens do trabalho conjunto para se chegar a um objetivo comum.
Quanto ao fato, esse diz respeito ao tempo presente, às lides do
Poder Legislativo de Minas Gerais, o qual, significativamente, vem
incentivando entre nós a idéia cooperativista, por meio de iniciati-
vas vitoriosas como a Cofal e a Frencoop.

A Cofal - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Funcionários da Assembléia - foi instituída exatamente há 18
anos, como forma de promover facilidades creditícias para os servi-
dores da Casa. O órgão, desde então, só tem feito ampliar o leque
de benefícios que oferece, e que hoje abrange financiamentos de
modalidades várias em condições favoráveis, além de captar recur-
sos financeiros para aplicação, sem risco para os investidores.

A Cofal cresceu para tornar-se, nos dias atuais, a oitava
cooperativa de crédito do Estado, contando com nada menos que
1.467 associados. Por outro lado, foi ela a primeira organização do
gênero criada no âmbito de uma Casa Legislativa brasileira. Esse
pioneirismo, de que nos devemos orgulhar, encontrou seguidores
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em outras unidades da Federação, cujas Assembléias já instituíram
ou se preparam para instituir seus órgãos cooperados. Mas estamos
sempre à frente - podemos afirmá-lo sem risco de ufanismo -já que,
atualmente, a Cofal trabalha em proposta para que passe a operar
como Banco comercial, segundo as normas do mercado financeiro.
Com tal providência, estaremos completando a linha de serviços e
ratificando a finalidade social da entidade.

As bases da Frente Parlamentar de Cooperativismo fo-
ram lançadas pelo Congresso Nacional, em nível de Federação, há
pouco mais de dois anos, tendo a idéia, de imediato, contado com
expressivas adesões no ambiente parlamentar brasileiro. Na regula-
mentação federal, está prevista a implantação de órgãos congêneres
nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras Municipais, pelo que a
Mesa Diretora desta Casa - em reunião realizada em setembro do
ano findo e por meio de deliberação interna - instituiu a Frencoop
mineira.

A Frente constitui um canal de parceria do Legislativo
com o universo de cooperativas mineiras, que abrange, hoje, nada
menos que 820 associadas, operando em vários segmentos e con-
tando em seu cadastro com cerca de 750 mil cooperados. Nossa
ação se desenvolve paralelamente àquela das representações políti-
ca e técnica das organizações, tais como a Ocemg, a OCB, a Cecremge
e a Ancoop. É em conjunção com essas entidades que patrocinamos
as causas do legítimo interesse das cooperativas agropecuárias, de
trabalho, de crédito rural e urbano, de consumo, habitacionais, de
mineração, de serviços e de saúde. Como se vê, a Assembléia mais
uma vez ratifica seu projeto institucional de aproximação com a
sociedade, ao colaborar com tantos e tão importantes setores
econômicos.

o cooperativismo é, hoje, uma realidade universal. A
par de fenômenos como a globalização da economia, a formação
de blocos comerciais, a unificação das moedas e a liberalização das
barreiras alfandegárias, condensa o sistema uma fórmula eficaz e
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eficiente, para o sucesso das atividades produtivas. Encorajá-lo en-
tre nós, criar condições para que se expanda e robusteça é, a nosso
ver,missão do poder público, no qual se insere o Parlamento mineiro.

Assim, não poderia o Palácio da Inconfidência omitir-
se na celebração desta data. Na condição de Presidente desta Casa e
de sua Frente Parlamentar de Cooperativismo, sentimo-nos à vonta-
de e particularmente motivados para daqui formalizar a me~sage~
de confraternização do Poder Legislativo com as cooperatIvas mI-
neiras, com seus órgãos de representação e com todos e cada um de
seus agentes, que são os cooperados de Minas Gerais.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
na Abertura do XV Congresso Mineiro de Municípios

e do IV Congresso Mineiro de Associações
Microrregionais de Municípios, no Minascentro,

em 14/7/98

Autoridades,
Senhor Presidente da AMM,Caro Prefeito Edson Soares;
Senhores Prefeitos, Vereadores e Lideranças de toda
Minas Gerais

Este grande encontro que se abre hoje, no XV Con-
gresso Mineiro de Municípios e no IVCongresso Mineiro de Associ-
ações Microrregionais, aqui trazendo os candidatos à Presidência
da República, ao Governo de Minas Gerais e ao Senado para um
debate franco e aberto, tem para nós, que sempre defendemos o
fortalecimento dos municípios no quadro da federação brasileira,
no mínimo três grandes significados políticos que são:

1. A crescente e irreversível descentralização do processo político
brasileiro;

2. A importância cada vez maior da regionalização dos planos e ações
de governo, projeto que o governo Eduardo Azeredo, com to-
tal apoio da Assembléia Legislativa, vem implantando em Mi-
nas Gerais e que passa a fazer parte, agora, da proposta admi-
nistrativa de todos os partidos e de seus candidatos;

3. A certeza de que a política brasileira reencontra suas raízes au-
tênticas e verdadeiras, restabelecendo o elo de união que é pre-
ciso existir entre o Município, o Estado e a União.

373



É preciso dizer que a quebra deste elo, com o
artificialismo do voto indireto para Presidente da República e para
Governador do Estado, que durou por quase 20 anos, foi
grandemente responsável pelo divórcio entre os eleitores e a repre-
sentação política em nosso País.

Este artifício quebrou a unidade que é necessário exis-
tir entre as bases municiais, com Prefeitos e Vereadores, e os Depu-
tados Estaduais, Deputados Federais, Senadores, passando pelo
Governador do Estado e alcançando o Presidente da República.

Ao cumprimentar, portanto, em nome da Assembléia
Legislativa, organizadores e participantes deste Congresso, quere-
mos deixar consignados nos anais deste encontro este trinômio que
haverá de ser cada vez mais forte na política e na administração do
Estado e do País:

1. A descentralização da Administração;

2. A regionalização dos programas de governo;

3. A presença cada vez mais forte dos municípios na definição e
execução das ações dos governos estadual e federal.

Podemos afirmar, sem medo de errar ou de sofrer
qualquer contestação, que aAssembléia de Minas vem desenvolven-
do, nos últimos anos, uma forte política de parceria com os municí-
pios mineiros.

Algumas iniciativas neste campo de descentralizar o
processo legislativo tem como exemplo marcante, embora necessi-
tando de avanços e aperfeiçoamentos, a realização da audiências
públicas regionais. Elas haverão de ser, no futuro, uma prática con-
sagrada na maioria das administrações públicas deste país, ou seja,
os municípios e as regiões influindo de forma decisiva na destinação
e aplicação dos recursos orçamentários.

Pagamos o preço do pioneirismo, porque muitas ve-
zes é necessário mudar uma cultura tecnicista que ao longo do tem-
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po tomou conta de amplos setores do governo, preferindo tomas
decisões no ambiente fechado dos gabinetes. Felizmente, este tem-
po também está chegando ao fim, porque a realidade esta mostran-
do que a sensibilidade do político sabe captar, muito melhor, as
verdadeiras necessidades e aspirações da população.

Talvez o principal e grande erro da administração
pública brasileira nos últimos tempos tenha sido exatamente este: o
de entregar decisões chaves de governo a equipes de laboratórios e
de estatísticas, quando as verdadeiras necessidades das pessoas não
podem ficar sujeitas ao jogo de números frios e distanciados na re-
alidade.

o resultado disso temos no cenário social do País, com
seus conflitos e tensões que necessitam de soluções emergenciais, a
fim de que a estabilidade financeira - tão importante, sem dúvida-
possa estar conjugada com políticas de ganhos sociais para assegu-
rar a consolidação de nossas instituições democráticas e a própria
governabilidade do País.

Volto a insistir, portanto, na importãncia da atuação
de entidades como a Associação Mineira de Municípios e as associ-
ações microrregionais de municípios, pois permitem estabelecer um
diálogo direto e construtivo entre a base da representação política,
que está nos municípios, e as demais esferas do poder político, seja
na Assembléia Legislativa, no Governo do Estado, no Congresso
Nacional e na Presidência da República.

Sabemos por experiência própria, seja na realização
de audiências públicas, seja nos seminários sobre administração
pública que a Assembléia Legislativa promoveu em todas as regiões
do Estado, seja na iniciativa que levamos a efeito com a interiorização
dos trabalhos das comissões permanentes da Assembléia, seja ao
longo dos inúmeros encontros de que participamos com os compa-
nheiros do interior no cumprimento do nosso mandato parlamen-
tar, por tudo isso sabemos e conhecemos a enorme contribuição
que as lideranças municipais - Prefeitos, Vereadores e movimentos
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comunitários - podem dar aos problemas existentes nos Municípi-
os, nas regiões e no conjunto de todo o Estado.

Há outro fator importantíssimo que em nossos dias
favorece extraordinariamente a efetiva presença dos municípios no
processo decisório do governo., atualmente, pela velocidade que
alcançaram os meios de comunicação, não mais existe aquela dis-
tância que, no passado, separava o interior dos centros de decisão.

Foi compreendendo essa grande transformação que
se opera em nossa sociedade - em que qualquer fato chega instantâ-
nea e simultaneamente a todo e qualquer lugar - que a Assembléia
de Minas, em parceria dom os municípios - câmaras e prefeituras-
instalou sistemas "on lie" que permitem o acompanhamento diário
da atividade parlamentar e do processo legislativo, como a tramitação
de projetos, em canal, também aberto para o recebimento de suges-
tões e propostas.

Dentro dessa nova filosofia de integração com a socie-
dade mineira, a TV Assembléia - cujas novas instalações tivemos a
oportunidade de inaugurar na semana passada - que já vem operan-
do regularmente há dois anos na Região Metropolitana de Belo
Horizonte - passara a operar com sinal aberto para todo o Estado,
consolidando, definitivamente, um instrumento moderno e ágil de
comunicação com toda Minas Gerais.

Estamos vivendo, de fato, um novo momento de
integração entre a representação política e a cidadania. Estamos
certos, também, de que esta nova força dos municípios - pela elimi-
nação das distâncias que antes existiam entre as bases do poder
político e os centros de decisão política instalados na Capital e em
Brasília - trará como conseqüência uma grande revitalização e reno-
vação dos quadros políticos em Minas Gerais e de todo o Brasil.

Esta é uma tendência de médio prazo que iremos ob-
servar no processo eleitoral, exatamente porque com essas novas
formas de integração entre as instituições políticas e sociedade, ha-
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verá, em conseqüência, uma participação cada vezmaior e mais exi-
gente do eleitor em relação ao seu representante político.

Assim sendo, o eleitor poderá votar com um grau
muito maior de informação sobre o candidato de sua escolha. É
neste novo momento que podemos prever, seguramente, que novas
e importantes lideranças existentes nas bases municipais terão uma
ascensão mais facilitada no quadro político de Minas e de todo o
Brasil.

Por tudo isso, trazemos aqui hoje um apalavra de
otimismo, que já não é a de um otimismo vazio, simplesmente
retórico. Durante muito tempo, quase que atravessou este século
inteiro, o Brasil apenas se apresentava como um "país do futuro",
com aquelas marcas conhecidas de "país do carnaval, do samba e do
futebol". Neste final de século, estas marcas - que certamente conti-
nuaremos conservando apesar de uma ou outra frustração -, não
são mais as únicas referências que identificam a nação brasileira.

O Brasiljá é identificado no mundo, a par de sua in-
discutível liderança no Mercosul, como uma sociedade madura e
adulta para dar continuidade a um desenvolvimento autosustentado,
como o prova o fato de ser o segundo maior país receptor de inves-
timentos internacionais nos últimos anos, especialmente a partir do
plano real, enquanto Minas Gerais, consolidando sua posição de
segunda maior economia do País, acolheu, nos últimos quatro anos,
um volume de investimentos que supera o total de inversões feitas
no Estado nos últimos quinze anos.

Nosso otimismo vem, portanto, de realidades concre-
tas, de fatos palpáveis. E o grande desafio do tempo presente, que é
o de gerar empregos em quantidade e qualidade para dar oportuni-
dade de trabalho a todos os mineiros e a todos os brasileiros, alivi-
ando, com isso, as carências sociais de grande parte da população,
esse desafio haverá de ser vencido, como estamos vencendo a bata-
lha da inflação, com a determinação de promover uma nova e gran-
de etapa de desenvolvimento e de crescimento.
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Com essas palavras, transmitimos a todos vocês que
organizam e participam deste congresso histórico, com nossos cum-
primentos, a confiança de que uma nova etapa política se abre no
horizonte de Minas e do Brasil- e de que essa etapa será marcada,
definitivamente, por um municipalismo forte, consciente e decisivo
na construção de uma sociedade melhor.

Este é o caminho do nosso futuro, que começa já!

Muito obrigado!
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

ao Ensejo da Extensão do Sistema "Assembléia On Une"
a Órgãos Estaduais, Prefeituras e Câmaras Municipais,

em 11/8/98

Uma das iniciativas mais válidas e oportunas desta Casa,
na presente legislatura, diz respeito à implantação do sistema
"Assembléia on Line", por meio do qual, desde o ano de 1995, o
povo que aqui representamos pode inteirar-se de nossas atividades,
utilizando os recursos da informática, através do chamado acesso
virtual.

A par da atualização tecnológica, o sistema incorpora
às lides legislativas aquela conotação da mais absoluta transparên-
cia e visibilidade, já que a apresentação do trabalho parlamentar é
feita de maneira direta, imediata e eficaz.

Atualmente, o acompanhamento do processo legislativo,
bem como o fornecimento de informações sobre os Deputados, Co-
missões Técnicas, Mesa Diretora e Bancadas, são algumas das múltiplas
conveniências que o serviço viabiliza para nossas comunidades. Em
futuro próximo, a divulgação dos resultados das eleições poderá ser
concretizada com presteza e exatidão através do sistema, o qual, de
resto, está-se transformando em seguro referencial na busca de dados
sobre a estrutura e serviços públicos no Estado e no País.

Para nossa satisfação, o universo dos beneficiários do
"Assembléia on Line" tende a ampliar-se, como o demonstra a sole-
nidade de hoje, na qual estamos formalizando convênio com ór-
gãos públicos estaduais, Prefeituras e Câmaras, para levá-lo até essas
instituições. Com a assinatura do presente documento, órgãos como
as Secretarias de Estado da Fazenda e da Educação, a Federação da
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Agricultura do Estado de Minas Gerais e diversas Prefeituras e
Edilidades estreitam os VÍnculose fortalecem a parceria que já man-
tinham com o Palácio da Inconfidência.

A participação dos municípios, por meio de seus po-
deres executivo e legislativo, é particularmente significativa e mere-
ce referência à parte. Hoje, temos aqui representadas as Prefeituras
de Pedro Leopoldo e ?ão João Batista do Glória, bem como as Câ-
maras Municipais de Aguas Vermelhas, Bocaiúva, Cássia, Itabirito,
Luminárias, Oliveira, Paracatu, Pedro Leopoldo, Pirapetinga, Po-
ços de Caldas, São Domingos do Prata, São Francisco e Urucânia.
Trata-se, sem dúvida, de grupo expressivo de comunas mineiras que
sejuntam a nós nesse esforço para bem servir a nosso povo.

E sabido que o processo de desenvolvimento nacional
passa, necessariamente, pela estrutura dos municípios. São eles o
foco do qual se irradiam osjustos anseios e as válidas idéias que irão
conduzir-nos ao progresso e àjustiça social. Todo o trabalho que se
faz nesta Assembléia, portanto, não se desvincula daquele que tem
início nas unidades municipais, cujos porta-vozes - colegas parla-
mentares, prefeitos e vereadores, aqui presentes - nos distinguem
com seu apoio.

O sistema "Assembléia on Line" está disponível para
entes públicos e particulares, bem como para todas as pessoas que
se cadastram conosco, através do Centro de Atendimento ao Cida-
dão desta Casa, o CAC. Vê-se, portanto, que estamos viabilizando
verdadeiro instrumento de exercício democrático, ao abrir nossas
portas à interlocução com a sociedade por meio da mais moderna
tecnologia.

Na qualidade de Presidente da Assembléia Legislativa,
é com grata satisfação que damos por formalizado o presente con-
vênio e nos congratulamos com seus signatários. Agradecendo-lhes
a confiança, manifestamos nossa certeza de que o sistema só irá
implementar o já profícuo relacionamento entre o Palácio da In-
confidência e os vários órgãos e municípios participantes.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

no Encerramento do Seminário sobre
Direitos Humanos, em 20/8/98

Após quatro dias de exposições e debates, sobre os
mais variados temas, chegamos ao encerramento deste seminário
com a certeza de ter sido alcançado um de seus objetivos básicos: o
de ampliarmos nossa compreensão dos direitos humanos, acrescen-
tando a nossas concepções dados, experiências e diversificados pon-
tos de vista sobre a realidade que nos envolve.

O exercício do diálogo, da troca de informações, da
explicitação de idéias e do respeito às divergências, desenvolvido
neste encontro, constitui, a propósito, um requisito indispensável
para a consolidação dos direitos humanos e o amadurecimento das
relações sociais.

Como resultado concreto dessa experiência democrá-
tica, temos agora em mãos um valioso documento, contendo as pro-
postas discutidas nos grupos de trabalho e aprovadas na reunião
plenária. Essas propostas, como todos sabem, irão fundamentar a
elaboração do Programa Estadual de Direitos Humanos. Temos a
satisfação de encaminhá-las, com essa finalidade, à Comissão de
Direitos Humanos desta Casa, ao Governador do Estado e à Secre-
taria de Justiça e Direitos Humanos.

Lembramos, na oportunidade, que elas são fruto não
apenas das atividades aqui desenvolvidas nos últimos quatro dias,
mas principalmente de um longo trabalho de preparação, envol-
vendo as mais diversas instituições públicas e da sociedade civil do
nosso Estado vinculadas aos temas em análise.
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A todas elas, especialmente àquelas que compõem a
Comissão de Representação, o nosso muito obrigado. Agradecemos
também aos conferencistas, aos coordenadores de grupos e a todos
os que participaram deste seminário, numa demonstração de res-
ponsabilidade cívica e sensibilidade para questões que dizem res-
peito, particularmente, aos segmentos da sociedade que nem sem-
pre têm reconhecidos seus direitos fundamentais.

De sua parte, a Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais reitera o compromisso de empenhar-se para que as
idéias e proposições apresentadas neste encontro sejam contempla-
das no aperfeiçoamento da legislação, nas ações e programas esta-
duais em favor dos direitos humanos, para que tenhamos uma soci-
edade mais democrática, mais livre e mais justa.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Reunião da Comissão de Saúde,
a respeito do Controle da Dengue, em 2/9/98

Nos últimos anos, temos verificado um aumento con-
siderável dos casos de dengue em Minas Gerais. A doença, em sua
modalidade mais benigna, além dos sofrimentos e incômodos que
impõe ao enfermo, provoca outros tipos de perda à comunidade.
Os prejuÍzos econômicos decorrentes das ausências ao trabalho são
consideráveis. O processo pedagógico é também prejudicado quan-
do o jovem paciente é obrigado a faltar às aulas por semanas intei-
ras. O alto custo das internações e a sobrecarga da rede hospitalar
são, ainda, resultados indesejáveis da epidemia da dengue.

Em sua forma grave, a dengue hemorrágica pode le-
var à sÍndrome de choque e, em conseqüência, à morte.

Sem dúvida, estamos diante de um problema sério que,
se não recomenda o alarmismo, requer ação imediata e eficaz. Para se
ter uma idéia dessa gravidade, basta lembrar que, em 1981, um surto
acontecido em Cuba resultou em quase 350 mil casos notificados, a
maioria durante um período de três meses. Cerca de 116mil infectados
foram hospitalizados. Estima-se que 24mil pessoas contraíram a forma
hemorrágica, 10mil chegaram ao choque, ocorrendo 158 óbitos.

O combate à dengue não comporta improvisação.
Estamos diante de uma batalha cuja estratégia tem de ser cuidado-
samente traçada. A doença não escolhe região, bairro ou classe so-
cial. Nas áreas de risco, qualquer um pode ser infectado.

Por outro lado, sua erradicação depende basicamente
da ação preventiva. Trata-se de exterminar o mosquito-vetor e as larvas,
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criando principalmente condições que o impeçam de reproduzir-se.
Em decorrência disso, as iniciativas governamentais têm, necessaria-
mente, de completar-se com a participação comunitária para obterem
ê~to. Re~ursos e equipamentos não bastam. É preciso que as popula-
çoes, motIvadas por campanhas educativas, façam a sua parte.

O combate à dengue se faz com educação e solidarie-
dade. Só a participação consciente e solidária de todos os segmen-
t?S sociais nos livrará de uma epidemia de grandes proporções e do
nsco de alastramento da forma hemorrágica.

A Assembléia Legislativa, por intermédio de sua Co-
missão de Saúde, tem debatido a questão com autoridades e lide-
ranças comunitárias. A grande preocupação é que, com o fim do
inverno e a volta das chuvas, a doença retorne com características
epidêmicas, trazendo o risco de multiplicação dos casos da modali-
dade hemorrágica. Felizmente, não estamos sozinhos, e diversos
setores da sociedade têm compartilhado nossa preocupação e tam-
bém desenvolvido esforços no sentido de afastar a ameaça de um
surto de grandes proporções e graves conseqüências.

Por isso nós os convidamos para esta reunião. A As-
sembléia de Minas quer tornar mais intensa sua integração aos es-
forços para o combate à dengue e coloca, desde já, à disposição da
c.ausa, todos os recursos de que dispõe. Temos, por exemplo, um
SIstema de comunicação ágil e eficiente que pode ser importante
no trabalho de conscientização do povo.

Queremos agradecer à Secretaria de Estado da Saú-
de, à Secretaria Municipal de Saúde, à Fundação Nacional de Saú-
de, à Câmara dos Dirigentes Lojistas, à Federação do Comércio do
Estado de Minas Gerais, à FIEMG e a todas as entidades que atende-
ram a nosso chamado.

Nossos especiais agradecimentos aos Prefeitos e Vere-
adores que aqui se fazem presentes.

Confiamos em que, ao término desta reunião, teremos
dado importantes passos rumo ao combate à dengue e a seus efeitos.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Solenidade de Inauguração do Retrato
do Deputado Agostinho Patrús na Galeria dos

ex-Presidentes da Casa, em 15/9/98

Na história do pensamento humano, tem sido
freqüente a comparação entre a saúde do corpo e a harmonia soci-
al. Em um e outro caso, tem-se o equilíbrio quando cada órgão cum-
pre bem a função a que se destina.

Coincidência ou não, a verdade é que muitos daque-
les que se sentem atraídos pelas ciências médicas descobrem, em
algum momento de suas existências, o apelo irresistível para dedi-
car-se à vida pública, fato que é confirmado pela composição dos
quadros políticos desta Casa. Entre as grandes personalidades que
construíram nossas mais caras tradições ou que, no presente, se
destacam pelo talento e compromisso com a causa do povo, encon-
tram-se valorosos cultores da Medicina.

Juscelino tornou-se especialista em sanar os males do
corpo para depois atirar-se, de corpo e alma, ao imenso desafio de
curar um Brasil debilitado pela pobreza e pelo subdesenvolvimento.

Hoje homenageamos um colega que, como o estadis-
ta de Diamantina, viu aflorar muito cedo, em seu espírito, as duas
vocações irmãs: a Medicina e a Política. Ainda acadêmico, desenvol-
veu a tendência inata à liderança, militando nas lides estudantis.
Mais tarde, na Associação Médica de Minas Gerais, que presidiu por
dois mandatos consecutivos, deixou a marca de seu dinamismo e de
sua clarividência.
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Em 1982, o povo mineiro o consagrou nas urnas, fa-
zendo-o detentor do primeiro mandato como Deputado Estadual.
Nesta Assembléia, vem construindo exemplar carreira de homem
público, pautada pela coerência, pelo compromisso e pela serieda-
de. Por mais três vezes, nossa gente, num significativo atestado de
aprovação a seu trabalho, reconduziu-o a este parlamento.

Durante a Constituinte mineira, o ilustre parlamen-
tar teve a oportunidade de colocar novamente seus conhecimentos
científicos a serviço da população ao coordenar a comissão encarre-
gada de redigir o capítulo "Da Saúde, da Previdência e da Assistên-
cia Social", que hoje integra nossa Lei Maior. Desde 1982, sua atuação
nas comissões técnicas tem sido das mais produtivas.

Após integrar, em 1991, a Mesa da Assembléia, na
qualidade de 1o - Secretário, o Deputado Agostinho Patrús foi eleito
para presidir esta Casa num momento especialmente difícil.

O Plano Real fazia emergir a verdadeira face da eco-
nomia nacional. Enganados por anos de uma inflação impossível
de se controlar, acabamos perdendo o próprio senso da realidade.
A estabilidade econõmica iria requerer dos órgãos públicos uma
nova cultura administrativa. A situação passou a exigir do Legislativo
que assumisse, mais que nunca, junto com os outros Poderes, os
ônus decorrentes das medidas de estabilização. Fomos chamados a
aperfeiçoar nossos mecanismos de controle das contas públicas e a
assumir uma presença mais decisiva na formulação e avaliação das
políticas governamentais.

Nessas circunstâncias, era preciso ser um estadista para
conduzir este Poder à altura dos desafios que lhe foram colocados.
Foi então que o Presidente Agostinho Patrús, formulando um pla-
no de metas ao mesmo tempo realista e ambicioso, apostou na par-
ceria com a sociedade - cerne de sua filosofia de administração.

Por outro lado, situou a Casa no centro da vida políti-
ca do Estado ao defender, com entusiasmo, a idéia de uma gestão
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compartilhada de governo. Conduziu o Legislativo a uma participa-
ção efetiva no planejamento estatal e na formulação das políticas
públicas e empreendeu um corajoso projeto de levar as ações do
parlamento ao interior de Minas.

Estendendo sua atuação além de nossas fronteiras, o
grande líder fez ainda com que esta instituição tivesse maior pre-
sença no contexto nacional e internacional. Por meio de intercâm-
bios com nossas congêneres de outros Estados e também dos Esta-
dos Unidos, conseguiu projetar o nome desta Assembléia no País e
no exterior. Graças a seu trabalho foi criada a UNALE, que congre-
ga os 27 Legislativos estaduais.

Sério, competente e amigo, o Deputado Agostinho
Patrús é um defensor intransigente da importância e da nobreza da
representação popular. Seu currículo político, que inclui brilhantes
desempenhos em cargos no âmbito do Executivo, tem, como mar-
ca registrada, a luta constante pela valorização do exercício da fun-
ção parlamentar.

Por tudo isso, ele se fez digno de figurar nesta galeria,
entre as mais notáveis personalidades que ilustram a história deste
Poder.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Solenidade de Entrega da Medalha do
Mérito Legislativo, em 15/9/98

No próximo 5 de outubro, a Constituição da Repúbli-
ca fará dez anos.

Resultado de um dos maiores processos de mobilização
popular que esta Nação já viu, o texto representou o início de uma
longa caminhada em que nós, brasileiros, tivemos que reinventar a
cidadania.

No contexto internacional, o último decênio foi mar-
cado por uma série de acontecimentos que mudaram realmente a
face política e econômica do planeta. Podemos mesmo dizer que,
nele, a humanidade experimentou transformações que, em outros
tempos, levariam séculos para se consumar. O ritmo acelerado da
história decretou a falência das antigas soluções empurrando o ho-
mem, de forma inapelável, para a busca de novos modelos.

Por outro lado, é preciso considerar que a proximida-
de do término do milênio desperta nos espíritos um senso agudo
de urgência. Em momentos como este, o sentimento de final de
uma era nos inspira a projetar novos tempos e a alimentar novas
esperanças.

O Legislativo em todas as suas instâncias - Cãmaras
Municipais, Assembléias e Congresso Nacional- foi chamado a exer-
cer um papel fundamental como trincheira avançada na luta pela
reconquista da plenitude democrática.

Terminado o trabalho da Assembléia Nacional Cons-
tituinte, o parlamento tem estado junto dos brasileiros liderando o
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esforço de aprimoramen to da consciência da cidadania. Em todas
essas ocasiões, nunca desapontou o povo. Hoje assume a grave mis-
são de conduzir o processo de reforma institucional, com o objetivo
de dar ao Brasil as condições necessárias para superar os desafios do
presente.

De 1988 até hoje, processou-se uma verdadeira revo-
lução - uma revolução sem armas, que se alastrou pelo mundo in-
teiro derrubando dogmas, aposentando palavras de ordem, enve-
lhecendo ideologias. O pacto social consolidado naquela época pre-
cisa ser revisto à luz das novas realidades, para que a inspiração ori-
ginal do legislador constituinte permaneça viva sob a forma de um
texto atualizado, capaz de responder às necessidades deste final de
século.

Completar o ciclo das reformas e fazê-las operantes,
desenhar o novo rosto do Estado, reorganizar as forças sociais num
pacto renovado, eis as tarefas que são postas para a sociedade e o
parlamento. Do sucesso em realizá-las dependerá o acesso deste País
ao clube das nações desenvolvidas. Dele dependerá ainda a manu-
tenção de uma economia estável que é, nos dias atuais, o pressupos-
to necessário de uma autêntica redistribuição de rendas e da verda-
deira justiça social. Seu sucesso, porém, só será possível se contar
com a colaboração de genuínas lideranças capazes de apoiar o pro-
cesso de mudanças profundas que a Nação brasileirajá começou a
experimen tar.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
presta hoje sua homenagem às pessoas físicas e jurídicas, nacionais
e estrangeiras que, por seus serviços ou méritos excepcionais, tor-
naram-se merecedoras do especial reconhecimento desta Casa. Ao
fazê-lo, queremos enfatizar o fato de que elas têm sido, nas respecti-
vas áreas de atuação, colaboradoras deste Poder, comungando de
nossos ideais e de nossos esforços para garantir a Minas e ao Brasil a
continuidade de uma era de estabilidade e crescimento.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Reunião Especial em Homenagem ao
Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica -
CIAAR - pelos 15 Anos de Existência, em 28/9/98

Neste final de século, a posição geográfica e as reser-
vas de recursos naturais não são mais as principais determinantes
da grandeza de um país. As modernas tecnologias de transporte e
de comunicação subverteram a geografia do Planeta. A eletrônica
avançada provou que é possível concentrar um grande poder num
fragmento minúsculo de matéria.

Hoje o diferencial que determina o desenvolvimento
ou o atraso de uma nação chama-se conhecimento. Trata-se de uma
riqueza que o ladrão não rouba, o especulador não leva e a desvalo-
rização não corrói. Livre das incertezas do mercado, ele é a única
base verdadeiramente sólida sobre a qual se poderá assentar um
projeto duradouro de estabilidade.

Não é por acaso que as grandes potências mundiais
exibem um passado comprometido com a produção e a distribui-
ção do saber. Sem pesquisa, sem ensino, sem treinamento e discipli-
na, o progresso é impossível. Sem ele, a própria soberania nacional
estará ameaçada pela miséria, pelo subdesenvolvimento e pelo imen-
so cortejo de males que estes acarretam.

No Brasil, o poder aéreo nasceu sob o signo da educa-
ção. Pouco mais de uma década após a conquista dos ares pelo mi-
neiro Santos Dumont, a Escola Brasileira de Aviação era criada com
o objetivo de treinar pilotos militares.
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Nosso Ministério da Aeronáutica fez-se digno herdei-
ro dessa tradição. Seu Departamento de Ensino, que coordena pra-
ticamente toda a atividade educacional desenvolvida pela Arma, pos-
sui um dinamismo extraordinário. De sua estrutura fazem parte
unidades reconhecidas no País e no exterior pela excelência do tra-
balho que desenvolvem. Elas preparam profissionais competentes
formados no gosto pelo estudo e pela pesquisa, no convívio diário
com a disciplina e com a coragem, no compromisso com os valores
maiores da Pátria brasileira. Sua dedicação vem produzindo um sal-
to qualitativo na evolução de nossas atividades aéreas .

A preocupação constante com a atualização dos currí-
culos e da metodologia e o esforço obstinado para tirar o máximo
dos recursos materiais e humanos disponíveis fazem desse Ministé-
rio um exemplo a ser seguido. Entre os órgãos que o compõem,
destaca-se o Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica -
CIAAR-, que hoje homenageamos.

Criado há 15 anos, o Centro vem construindo uma
história brilhante, comprometida com o ideal de um ensino sério e
de qualidade. Durante esse período, ele tem contribuído para a for-
mação dos melhores quadros que integram a Força Aérea Brasilei-
ra, preparando profissionais de escol para atuar em diversos setores
da Aeronáutica.

o CIAAR integrou-se perfeitamente à comunidade
mineira. A maior riqueza desta terra não é o ouro nem o diamante,
mas o valor das pessoas que aqui vivem. Nesse sentido, o Centro
nos tem ajudado a lapidar jóias de real brilho, que enriquecem nos-
so patrimônio humano e moral. Uma prova eloqüente do sucesso
dos cursos que ele promove é que lhe têm sido confiadas missões
cada vez mais importantes e exigentes.

Traduzindo o sentimento do povo mineiro, do qual
somos representantes, e em nome desta Assembléia, queremos ren-
der nossas homenagens e externar nossos agradecimentos ao Cen-
tro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica. Ao seu Comandante,
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o Coronel-Aviador José Roberto Scheer, ao corpo docente da insti-
tuição, a seus quadros técnicos, aos alunos e aos que ali concluíram
seus cursos, a expressão do reconhecimento e da admiração deste
Poder.

Que o CIAARcontinue a ser um dos grandes moti~o.s
de orgulho desta terra, oferecendo à Força Aérea e ao Estado mIlI-
tares capazes e cidadãos cônscios de seus deveres.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

ao Ensejo da Homenagem ao Empresário
José Afonso Assumpção pelos 40 Anos da

Líder Táxi Aéreo, em 27/10/98

Aprática empresarial no mundo moderno mostra que
as organizações vitoriosas, em qualquer ramo, estão sempre associa-
das à figura daquele ou daqueles que as conceberam e as fazem
funcionar. O espírito do fundador, na verdade, prevalece para com-
provar a genialidade e o dinamismo da iniciativa. É o caso, no cená-
rio internacional, de Giovanni Agnelli, o pioneiro da Fiat, a qual
tanto tem contribuído para impulsionar a economia mineira. É tam-
bém o caso, em nosso País, de Francisco Matarazzo, Moreira Salles,
Benjamim Guimarães e muitos outros patrícios que, por sua vez,
fizeram da atividade uma fonte de progresso para o Brasil e de bem-
estar para os brasileiros.

Foi pensando nisso que nos dirigimos a este Plenário,
na qualidade de Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, nesta reunião especial com que homenageamos o
Comandante José Afonso Assumpção, ao ensejo dos 40 anos de fun-
dação da Líder Táxi Aéreo. Afinal, ninguém melhor que nosso ho-
menageado personifica aquele realizador de tino e tirocínio, o qual,
partindo do pouco, fez muito para tornar seu grupo um dos expo-
entes da aviação geral e executiva. É nesse contexto que a pessoa de
José Afonso e o conglomerado Líder se confundem em simbiose
perfeita.

O ilustre Deputado Gil Pereira, autor da proposição
que deu origem a esta homenagem, já discorreu, com o brilho que
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lhe conhecemos, sobre nosso homenageado e sua obra. Ratifican-
do as palavras do companheiro parlamentar, a elas iremos agregar
nossas considerações sobre esse conterrâneo com raízes em Bom
Despacho, e que veio a fazer de Belo Horizonte o ponto de partida
para projetar Minas Gerais.

Na personalidade de José Monso Assumpção, pode-
mos dizer que se juntam as características mais positivas da
mineiridade. A começar pelas origens familiares, filho que é do
Coronel Faustino Assumpção, patriarca de ilustre descendência e
um dos baluartes da economia mineira na primeira metade do sé-
culo. O exemplo paterno moldou a personalidade firme e o arrojo
com que, passo a passo e durante quarenta anos, nosso Comandan-
te vem respondendo pelo empreendimento de sucesso.

Já vimos como José Monso começou com uma única
aeronave, para chegar à frota de que atualmente dispõe. Vimos,
também, como soube trabalhar sobre o segmento do transporte
aéreo com utilização exclusiva, até então praticamente inexistente
entre nós. Pudemos, ainda, constatar como soube ele impor sua
organização para além de nossas fronteiras. Foi-nos possibilitado,
igualmente, verificar como a empresa se expandiu, gerando empre-
gos e benefícios para numerosa comunidade. E somos sempre tes-
temunhas do significado sócio-econômico desse trabalho, desses
aviões que cruzam os céus brasileiros em atendimentos de emer-
gência - é o caso do transporte de enfermos e de medicamentos - e
no traslado de passageiros e de cargas vinculados a setores vitais da
economia.

Minas Gerais, para justificado orgulho dos mineiros,
transformou-se, nos últimos anos, no segundo maior pólo econômico
do País. Aqui temos uma agropecuária de porte - basta mencionar a
cafeicultura, de que somos os primeiros - associada à agroindústria
modelo. Dentro do processo de industrialização incessante e vigo-
roso, abriga nosso Estado o principal parque siderúrgico, enquanto
aqui está sediada a campeã do mercado automobilístico nacional.
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No campo da prestação de serviços, finalme~te, estamos ~a_van-
guarda, para o que muito concorre o Gr~po Llder, ~a.condI~ao de
número um da aviação executiva no BrasIl e na Amenca Latina.

A Líder Táxi Aéreo nasceu mineira, como mineiro de
boa cepa é o Comandante José Monso Assumpção. ~ais i~~ortan-
te continua fiel a nosso Estado, centralizando aqUI as atiVIdades
q~e se espraiam pelo Brasil e pelo exterior. Trata-se, por~nto, do
mais legítimo exemplo da capacidade mineira de realizaçao.

A globalização da economia, em processo evolutivo
que nosso País não pode ignorar, está a e~~r das emp.resas esforços
extraordinários para garantir a compeuuVIdade. MaISque nunca,
requer-se delas qualidade, produtividade, custos compa~veis, res-
posta rápida às sempre mutantes exigências do consumIdor. Em
outras palavras, irá sobreviver a organização eficient:, aqu:la qu:
souber adaptar-se aos novos tempos, inclusive quanto a funçao SOCI-
al do empreendimento.

Ora, é auspicioso verificar como o grupo capitaneado
por José Monso Assumpção soube adiantar-se a essas demandas.
Hoje, preparado como está para atender a contento e sem.pr~e~e-
lhor aos mercados interno e externo, reflete a postura dmamlca
daquele jovem apaixonado pela aviação que, quarenta anos atrás,
deu o lance inicial, dispondo apenas de uma pequena aeronave mas
de muita motivação e não menos inteligência.

A Assembléia Legislativa, fazendo coro com o povo
mineiro, vem, por meio desta solenidade, oficializar o reconheci-
mento público a um grande empresário e a uma grand: empres~.
Nossos parabéns ao Comandante José Monso Assumpçao, .extensI-
vos à sua dedicada e brilhante equipe de colaboradores, cUJoesfor-
ço conjunto faz da Líder Táxi Aéreo um dos símbolos de excelência
da aviação brasileira.
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,
Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
no Fórum dos Prefeitos das Cidades-Pólo

de Minas Gerais, em 9/11/98

AAssembléia Legislativa acolhe, com especial satisfa-
ção, os participantes do Fórum dos Prefeitos das Cidades-Pólo de
Minas Gerais. Este Parlamento tem buscado, nos últimos tempos,
ampliar seu espaço de debates, procurando ainda ser um interlocutor
destacado no diálogo entre a sociedade e as diversas instâncias de
Governo. Por isso, este evento, que congrega lideranças de grande
importância no contexto político mineiro, dentre as quais se desta-
cam muitos companheiros que deram valiosa contribuição à gran-
deza deste Poder, tem para nós significado particular.

Todos estamos conscientes da gravidade da crise que
ameaça a ordem econômica mundial. Iniciada em 1997, nos países
conhecidos como "Tigres Asiáticos", ela se propagou por todo o
mundo. O que ocorreu mais recentemente na Rússia alarmou os
investidores e criou um clima de desconfiança com as nações emer-
gentes, dentre as quais se inclui o Brasil.

Esses acontecimentos tiveram sérias conseqüências
para nossa economia. Apesar do sucesso do Plano Real, que vem
mantendo a inflação sob controle e melhorou a distribuição de ren-
das no País, nosso "déficit" público é motivo de inquietação e com-
promete nossa credibilidade perante os agentes econômicos inter-
nacionais. Ele pode colocar por terra todo o esforço feito até aqui
para conquistar a estabilidade. Pode ainda aniquilar nossa aspira-
ção de vir a integrar o Primeiro Mundo e adiar, por muito tempo,
nossos projetos de retomada do desenvolvimento em bases sus-
tentadas.
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--------------------- ..•-------------------------
Se o País não der uma resposta pronta e eficaz aos

desafios da crise, podemos antever cenários sombrios. Fome, con-
vulsão social e instabilidade política têm sido o preço pago pelas
nações que não promoveram ajustes ou os fizeram tardiamente.

Temos de agir já e acertadamente, articulando uma
ação que envolva toda a sociedade. É preciso que todos tomem cons-
ciência da gravidade do momento e que o País se mobilize para que
não seja a bola da vez.

Entretanto, é bom que uma coisa fique clara: as solu-
ções têm de ser políticas. Elas devem vir pela via do diálogo e da
negociação. Em nome da salvação econômica, não podemos com-
prometer uma democracia conquistada a duras penas. Só a discus-
são ampla das alternativas para a superação da crise será capaz de
assegurar que os ônus serão distribuídos com eqüidade.

A nação tem de estar coesa. Não podemos nos recusar
a dar nossa contribuição, que deve ser feita com estrito respeito ao
pacto federativo.

Permitam-nos discordar de um pequeno ponto da
Carta de Pouso Alegre: ente da Federação não é apenas um pompo-
so nome que a Constituição de 1988 deu a Município. A autonomia
municipal é a essência mesma de nossas instituições democráticas.
Ela foi o resultado da luta contra o autoritarismo, que deixava as
administrações locais de pires na mão, perpetuando uma situação
de dependência e subserviência do poder central. Esse é o estado
de coisas que não queremos ver reproduzido no presente. Por isso,
temos de lutar para que o texto constitucional se torne cada vez
mais uma realidade concreta e operante.

O povo de Minas Gerais concedeu-nos, por expressiva
votação, o privilégio de representá-lo na Câmara dos Deputados.
Com a legitimidade que nos dá esse mandato recém-eonquistado,
fazemos perante vocês o compromisso de defender, em Brasília, a
causa municipalista.

400

Finalizando, queremos externar a nossa certeza de que
este encontro, pela qualidade das lideranças aqui presentes, produ-
zirá os melhores resultados. Esperamos que, com a sensibilidade
política daqueles que compartilham os problemas do dia-a-dia de
nosso povo, possamos apresentar sugestões que nos levem a superar
as atuais dificuldades e caminhar confiantes rumo ao grande futuro
que espera este País.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

no 111Seminário Mineiro de Cooperativas de
Crédito Mútuo, em 12/11/98

É com grande satisfação que aqui nos encontramos para,
em nome da Assembléia Legislativa, saudar os participantes do lU
Seminário Mineiro de Cooperativas de Crédito Mútuo.

Esta é uma oportunidade significativa de manifestar o
pensamento do Legislativo sobre as organizações cooperativistas.
Com efeito, durante nosso trabalho na Assembléia, e sobretudo nesse
último biênio em que ocupamos a Presidência, colaboramos para
que a matéria merecesse particular atenção por parte da Casa. Na
verdade, demos ênfase à questão das cooperativas de crédito mú-
tuo, na qualidade de agentes de captação da poupança e de sua
aplicação em forma de empréstimos: aí está a COFAL - Cooperativa
de Crédito Mútuo dos Funcionários do Legislativo -, para cuja con-
solidação orgulhamo-nos de haver contribuído.

Após termos sido honrado pelo povo mineiro com o
mandato de Deputado Estadual por três legislaturas consecutivas,
seguimos agora para a Câmara Federal, com novas responsabilida-
des. Partimos para o Congresso conscientes de que cumprimos nos-
sa missão no parlamento de Minas Gerais, e enriquecidos pelas li-
des no Palácio da Inconfidência, que constituíram útil vivência em
matérias de interesse público, dentre elas, o cooperativismo.

A questão creditícia assume particular relevância em
nossos tempos, mormente em face da crise que assola a economia
mundial. A operatividade facilitada ao máximo pelas telecomunica-
ções e pela informática faz com que o crédito, como forma de capi-
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tal disponível, viaje pelos cinco continentes com a velocidade da
luz. Essaflexibilidade, como estamos vendo, pode transformá-lo em
material volátil e fugidio, mas é inegável que pode contribuir para a
eficiência e implemento da qualidade de vida das comunidades.
Adaptar-se a essa nova realidade, procurando utilizar os avançados
recursos técnicos em harmonia com os padrões éticos, é o desafio
imposto às organizações financeiras.

São, portanto, perspectivas estimulantes e promissoras
que vislumbramos para as cooperativas de crédito mútuo. Na condi-
ção de instrumentos de ativação econômica que operam sob a égide
do associativismo, as cooperativas têm importante papel a cumprir,
sobretudo agora, quando novas medidas e ajuste incisivo são espe-
rados para orientar a economia brasileira. Essa é a mensagem que
lhes dirigimos como parlamentar e entusiasta do cooperativismo:
está nas mãos dos senhores parcela importante da tarefa que se apre-
senta a todos os brasileiros, para tornar nosso País mais próspero e
mais justo.

De nossa parte, colocamo-nos à sua disposição em Brasília
onde, podemos assegurar-lhes, o apoio ao cooperativismo constará
sempre de nossa pauta. Contem conosco, muito obrigado e até breve!
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Abertura do Fórum Técnico sobre o
Tribunal de Contas, em 3/12/98

Estamos reunidos hoje para debater um assunto da mai-
or importância para a nossa sociedade: a fiscalização dos atos dos
poderes públicos e o papel que, nesse trabalho, cabe especificamente
aos Tribunais de Contas.

A probidade, a lisura, o respeito às leis e a aplicação
criteriosa dos recursos públicos são requisitos indispensáveis ao exer-
cício das funções atinentes ao Estado. E tornam-se mais necessárias
quando se vive num regime democrático, cuja característica básica
é o predomínio da vontade dos cidadãos. E para eles que devem
convergir as decisões e atividades dos entes governamentais. Esse
pressuposto traz consigo o imperativo de que as questões de inte-
resse coletivo sejam tratadas, acima de tudo, com rigor e responsa-
bilidade.

Como parte da conduta ética e administrativa decorren-
te desse princípio, os órgãos públicos têm a obrigação - moral e
constitucional- de prestar contas de seus atos à sociedade. Ela tem
pleno direito de saber como estão sendo geridos os recursos materi-
ais e humanos colocados à disposição do Estado e como estão sendo
administrados os programas, projetos e serviços destinados à pro-
moção do bem social.

Contudo, a desejada transparência nas ações praticadas
no âmbito das instituições públicas é meta de difícil alcance, em
vista das diversificadas tarefas atribuídas ao Estado, da complexida-
de de sua máquina administrativa, das instâncias em que ela se es-
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trutura e até mesmo dos deslizes e dos ilícitos cometidos eventual-
mente por ocupantes de cargos públicos.

A necessidade de se resguardar o interesse coletivo deu
origem a normas constitucionais que determinam a fiscalização e o
controle dos atos das unidades administrativas dos Poderes do Esta-
do, assim como das entidades da administração indireta. A Consti-
tuição Estadual confere à Assembléia Legislativa, com auxílio do
Tribunal de Contas, o controle externo de tais atos administrativos.

Trata-se de tarefa minuciosa, complexa e de grande res-
ponsabilidade política, que exige do Tribunal de Contas o devido
aparelhamento, em termos de estrutura organizacional e de recur-
sos que lhe possibilitem a necessária operacionalidade. Essa respon-
sabilidade se torna mais evidente quando nos lembramos de que as
atividades em questão - referentes à fiscalização financeira, contábil,
orçamentária, operacional e patrimonial- dizem respeito não ape-
nas aos Poderes estaduais, como também à esfera administrativa de
cada município.

Esse, a propósito, é o ponto-chave das discussões que le-
varam à realização do fórum técnico que estamos iniciando. A so-
brecarga dos trabalhos referentes aos Poderes municipais estaria a
exigir uma ampliação da capacidade fiscalizadora do Estado, moti-
vo de uma proposta de emenda à Constituição e de um projeto de
lei complementar em tramitação nesta Casa.

A questão comporta ponderações distintas. De um lado,
evidencia-se ajá mencionada necessidade de controle das adminis-
trações públicas e, conseqüentemente, a exigência de condições
adequadas para se cumprir a contento a tarefa. De outro lado,
confrontamo-nos com uma realidade financeira adversa, que obri-
ga União, Estados e Municípios a remarem no mesmo barco da re-
visão de projetos, das limitações orçamentárias e da contenção de
despesas.

o conjunto de medidas de ajuste fiscal anunciado recen-
temente pelo Governo Federal e as reformas em andamento no
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Congresso apontam para tempos de moderação, de contenção de
expectativas, de sacrifícios e, especialmente, de análise criteriosa na
destinação e no uso dos recursos públicos.

Diante desse quadro, e reafirmando a prática de respal-
dar suas decisões no diálogo com as demais instituições públicas e
com a sociedade, a Assembléia Legislativa decidiu partilhar a dis-
cussão com representantes de órgãos e entidades vinculadas ao tema,
com o propósito de subsidiar os trabalhos parlamentares referentes
aos projetos mencionados.

Para enriquecer os debates e ampliar a compreensão do
assunto, convidamos para este encontro representantes dos Tribu-
nais de Contas dos Estados de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo
e de Santa Catarina, cujas experiências e modalidades de estrutura
e funcionamento poderão fornecer novos parâmetros para se pen-
sar na instituição congênere mineira.

Aos conselheiros, técnicos, assessores e demais represen-
tantes desses Estados, assim como da Associação dos Tribunais de
Contas do Brasil e da Associação dos Tribunais de Contas dos Muni-
cípios do Brasil, o nosso muito obrigado, por atenderem à solicita-
ção desta Casa.

Agradecemos também, de maneira especial, ao presiden-
te do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Conselheiro
João Bosco Murta Lages, aos demais representantes desse órgão in-
dispensável à vida pública mineira e a todos os outros participantes
deste fórum.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

durante a Visita da Delegação Legislativa do
Estado de Minas Gerais à Província de

Buenos Aires, em 4/12/98

Cresce a cada dia nossa admiração pela generosidade
e pela hospitalidade do povo argentino. Queremos, em nome da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, externar nossos agradeci-
mentos pela simpática acolhida que nos é dispensada.

Não temos dúvidas de que o futuro do Ocidente re-
pousa sobre a América Latina. Nosso continente, pelajuventude de
sua população, pela unidade cultural que nos congrega, pela rique-
za em recursos naturais, pela fé que nos anima, reúne todas as con-
dições para conquistar a posição de liderança que nos está reserva-
da no cenário mundial.

Por isso,são muito importantes as oportunidades como
esta, em que temos ocasião de celebrar os laços de fraternidade que
nos unem, tornando-os cada vez mais sólidos. Elas servem para avi-
var a consciência de tudo aquilo que nos aproxima. Muito mais que
a contigüidade territorial, nossas gentes estão ligadas por profun-
dos liames espirituais na medida em que compartilhamos os mes-
mos ideais, as mesmas preocupações e as mesmas esperanças.

A constituição do Mercosul multiplicou as possibili-
dades de cooperação concreta entre nossos países. Os resultados
dessa nova realidade se fazem sentir de modo cada vez mais inten-
so. Asoperações econômicas somam-se ao incremento do intercâm-
bio em outros setores, como o cultural e o científico. Se nossos paí-
ses ainda encontram obstáculos no caminho para o pleno desenvol-

409



I""""'""

vimento somando nosso f ." s es orços, seremos maIS fortes para
enfren ta-los.

, . ~in~ Gerais, por seu tamanho e por sua importância
pohuca e economIca no COnt b'l . . .. exto rasI eIro, tem uma responsabIlI-
dade espeCIal nesse process d .. - ., . . o e conStltUlçao de uma umdade entre
nos. Por ISSOaquI estamos., " ' na certeza de que este encontro possa
sIgmficar o pnmeIro passo dI" .e uma onga e Vltonosa cammhada que
empreenderemos lado a lado

. ~xperimentando a emoção despertada por este en-
contro de Irmaos renovam ., , os nossos agradeCImentos, expressando
a fe no futuro deste continente.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Reunião Especial em Comemoração aos
50 Anos da Declaração Universal dos

Direitos do Homem, em 10/12/98

A consciência dos direitos humanos foi o resultado de
um lento processo de amadurecimento ao longo da nossa história.
Entre os primeiros códigos originários da antiga Babilônia e o texto
que motiva nossa comemoração de hoje há todo um esforço
civilizador desenvolvido em milênios.

Se a contemplação de grandes monumentos, como as
pirâmides do Egito, nos traz à memória a lembrança do operário
anônimo que deu seu suor e seu sangue para erigi-Ias, a Declaração
Universal dos Direitos do Homem, de 1948, essa obra instituída em
honra da dignidade do ser humano, deve despertar-nos para o sa-
grado dever de reverenciar aqueles que empenharam seu talento e
seu esforço na tarefa de possibilitar a sua concretização.

Da antigüidade até nossos dias, santos, pensadores,
estadistas, guerreiros, homens e mulheres do povo fizeram-se he-
róis na luta da humanidade contra tiranias de toda espécie. Na se-
gunda metade do século dezoito, um clamor de liberdade desper-
tou o mundo. Na França, ele inspirou a atividade revolucionária e
ganhou voz na "Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão".
Na América do Norte, alastrou-se pelas colônias, fomentando a in-
dependência e dando origem a cartas como a de Virgínia. Entre as
montanhas de Minas, os ideais dos novos tempos fizeram eco, in-
cendiando asmentes e os corações. A Inconfidência foi a prova maior
de que, quando a questâo é a dignidade humana: Minas faz valer os
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seus direitos. Ela fez germinar, nesta terra, sementes libertárias que,
desde então, têm dado fartas colheitas.

O nosso século foi abalado por duas grandes guerras,
durante as quais se cometeram atrocidades inomináveis. Cresceu,
então, a consciência da necessidade de um esforço mundial para
reafirmar os direitos fundamentais da pessoa e afastar, para sempre,
práticas degradantes como o genocídio, o preconceito, a tortura e a
escravidão.

Hoje, 50 anos depois, celebramos os resultados desse
esforço. A Declaração Universal dos Direitos do Homem não baniu
da face da terra as ações e atitudes que a humanidade condena. O
mal não conhece fronteiras e manifesta-se sem distinção em países
ricos e pobres.

Basta olhar o passado para perceber que, nesse meio
século, o mundo avançou consideravelmente. Entretanto, temos
sempre de lembrar a advertência de Norberto Bobbio: "...0 proble-
ma grave de nosso tempo, com relação aos direitos do homem, não
é mais o de fundamen tá-Ios, e sim, o de protegê-los." "... o problema
que temos diante de nós não é filosófico, masjurídico e, num senti-
do mais amplo, político.".

Tem razão o pensador italiano. Numa época de mer-
cados globalizados, a maior ameaça é a de que os ditames da ética
cedam aos imperativos econômicos, e a lógica implacável do lucro
nos faça voltar à barbárie. O momento pede uma reflexão sobre os
direitos humanos e o envolvimento permanente em sua defesa con-
tra as muitas ameaças de violação.

Herdeira da tradição dos inconfidentes, a Assembléia
de Minas sente-se especialmente chamada à luta, atuando de forma
concreta e eloqüente em face do desafio. Nossa Comissão de Direi-
tos Humanos, por exemplo, em parceria com a sociedade mineira,
tem sido presença constante onde quer que, em nosso território, se
cometam abusos. Ouvindo os que se sentem injustiçados, fazendo-
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se a voz dos desprotegidos, ela tem contribuído de modo extraordi-
nário para que os 30 artigos da Declaração de 1948 ganhem cada
vez maior efetividade.

Que a comemoração de hoje fortaleça nosso compro-
misso com a construção de um mundo melhor no qual todos pos-
sam viver a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Que o homem
seja reconhecido e respeitado em razão tão somente de sua própria
condição humana.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais na

Solenidade de Entrega das Medalhas da
Ordem do Mérito Funcional, em 14/12/98

Eu refletia sobre a mensagem que gostaria de trazer aos
homenageados de hoje quando me vi fazendo uma retrospectiva de
minha vida nesta Casa. Quando aqui cheguei, acumulava anos de
trabalho na área financeira, mais exatamente, no setor bancário.
Vinha de uma experiência vivida segundo os moldes profissionais
da iniciativa privada, o que significava atender a um padrão extre-
mamente exigente em termos de qualidade e produtividade. Con-
fesso que chegava um pouco preocupado. Como todos nós, eu já
ouvira palavras pouco elogiosas com relação ao serviço público e
temia não me adaptar à nova realidade.

Agora, 12 anos e três legislaturas depois, percebo o quando
aprendi. Foi uma fase de intenso crescimento pessoal e humano.
Uma das primeiras coisas que percebi, logo nos meses iniciais do
primeiro mandato, foi que é impossível não se entusiasmar com a
Assembléia de Minas. O carinho que nos cerca nesta instituição, a
convivência fraterna, a boa vontade que se sente em cada um, o
compromisso em buscar sempre o melhor, a consciência de se estar
desempenhando um papel importante para a sociedade, são quali-
dades das pessoas que aqui convivem comigo diariamente, qualida-
des que têm o poder de nos cativar.

Meus temores iniciais logo se desfizeram. Aos poucos, dei-
xei-me envolver pelo clima de cooperação e de amizade, que são a
principal característica desta Casa. Casa: o lugar onde vive uma fa-
mília, uma família ampliada que trabalha pela grandeza do
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Legislativo mineiro, que sofre unida as mesmas angústias, que parti-
lha o mesmo orgulho pelas significativas conquistas que marcaram
a última década.

Minha vocação de homem público encaminhou-me para
outras missões. O povo me envia para o Congresso Nacional. Estou
feliz por isso. Entretanto, é com uma pontinha de tristeza e já com
saudades que lhes dirijo estas palavras. Vou convencido de que esta
é a melhor organização entre as várias que tive a oportunidade de
conhecer. Aqui a razão se une ao coração para ousar novos horizon-
tes. Com os pés bem fincados no chão a gente aprende a sonhar,
envolvido nesse entusiasmo mágico que nos impulsiona sempre para
a frente, rumo a novos desafios.

Por isso eu valorizo tanto minha passagem por esta Casa. A
Assembléia de Minas destaca-se, entre suas congêneres, pela respos-
ta que tem sabido dar às demandas dos tempos atuais. Aqui, a par-
ceria com a sociedade já é um fato. O Palácio da Inconfidência trans-
formou-se no espaço por excelência do exercício da cidadania. Mais
ainda: por um processo de interiorização que se vale de todos os
recursos da moderna tecnologia da comunicação, ele tornou-se do
tamanho do território mineiro, fazendo-se presente em todos os
rincões de nossa terra.

Um motivo pessoal de orgulho é a qualidade de nosso qua-
dro funcional. Reconhecido pela competência e pela seriedade, ele
tem sido o companheiro dos parlamentares na luta pela valorização
deste Poder.

Freqüentemente, sou surpreendido pelo compromisso de
nossos servidores com a causa do Legislativo. Independentemente
de desempenharem funções de maior ou menor visibilidade, reali-
zam suas tarefas como se estivessem exercendo um sacerdócio. A
dedicação, mais que isso, o amor que demonstram por esta institui-
ção é admirável. Ele é o responsável pelas muitas vitórias do parla-
mento mineiro.
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Ao agraciá-los com a Medalha do Mérito Funcional,
caros colaboradores, quero que saibam que o trabalho de cada um
de vocês, que aponto como exemplo a quantos militam nesta As-
sembléia, tem sido fundamental para consolidá-la como modelo para
a administração pública brasileira.

Permitam-me destacar especialmente a atuação do
Diretor-Geral, Dalmir deJesus, que recebe neste momento, a Meda-
lha de Ouro. O amigo Dalmir, sempre solícito, que não mede sacri-
fícios para aprimorar ainda mais esta Casa. Podem estar certos de
que o dia inteiro ele a carrega no pensamento. Eis o responsável,
por mais de uma década, pela coordenação dos esforços individuais
num somatório harmônico e dinâmico que contribui significativa-
mente para o sucesso deste Poder.

Vocês, homenageados, recebam o meu abraço e, com
ele o meu reconhecimento. Ao garantir, junto com seus colegas, a
continuidade do processo de crescimento desta Assembléia, não
permitam que nada, nada mesmo, diminua esse entusiasmo, essa
determinação, que ajudam a construir um Legislativo forte.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

por Ocasião da Abertura da Exposição Fotográfica
referente à 13ª Legislatura e da Entrega do
"Prêmio Escola do Legislativo", em 15/12/98

De acordo com o dizer de um ditado chinês, "uma
imagem vale mais do que mil palavras". Sem dúvida, a verdade ex-
pressa por esse dito da sabedoria popular se confirma plenamente,
se levarmos em conta o valor que representa, para a história do par-
lamento mineiro, a exposição de fotos a cuja abertura ora pro-
cedemos.

Ostentando o sugestivo nome de "Legislativo e Socie-
dade: Retratos de uma Parceria", a mostra realmente "retrata" a es-
sência da ação desenvolvida por esta Casa ao longo da 13ª Legislatura:
o diálogo que se procurou estabelecer, de modo franco e aberto,
com os nossos vários interlocutores.

Com efeito, consciente de seu papel junto à socieda-
de, a Assembléia de Minas realizou, nesses quatro anos, um verda-
deiro trabalho de mão dupla: ao mesmo tempo que ia ao encontro
do cidadão nos mais distantes rincões, numa política arrojada de
interiorização, abria as suas portas para ouvir os reclamos do povo e
discutir suas reais necessidades.

Assim é que, nesse sentido, foram realizadas audiênci-
as públicas regionais, em que se envolveram, com entusiasmo, os
municípios mineiros; organizaram-se fóruns técnicos e seminários
legislativos com a efetiva participação dos diversos segmentos soci-
ais; debateram-se assuntos de interesse da comunidade em
freqüentes reuniões das comissões permanentes da Casa; instala-
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ram-se CPIs, que apuraram denúncias e apontaram propostas de
solução.

Sempre impulsionado pelo objeúvo de integrar a co-
munidade à sua esfera de competência, o parlamento mineiro colo-
cou em práúca projetos desúnados à formação de uma consciência
políúca entre os jovens, como 'Jornada Universitária", "Caminhos
da Democracia" e "Cidadão Mirim".

Ampliando essa integração, a Escola do Legislaúvovem
realizando cursos de gestão pública, formação políúca e outros, que
têm envolvido os diversos segmentos da comunidade.

Com o objeúvo de incenúvar a produção de trabalhos
científicos que possam subsidiar a elaboração legislaúva e o exerCÍ-
cio das funções de controle e fiscalização, foi insútuído na Casa, em
julho úlúmo, o "Prêmio Escola do Legislaúvo".

Concebida sob a forma de concurso de monografias
inéditas sobre temas relacionados com o Poder Legislaúvo e seus
aspectos políúco-parlamentares, a iniciaúva procura estreitar mais
ainda os vínculos com o cidadão, nas categorias estudante e pro-
fissional.

Aberta a candidatos de todo o Brasil, num sinal ine-
quívoco do alcance e do prestígio da Assembléia de Minas, a com-
peúção já começou a render bons frutos, produzindo a primeira
safra de vencedores, que, sintomaúcamente, representam três uni-
dades da Federação:

- Cássio Avelino Soares Pereira, desta capital, na cate-
goria profissional;

-Taúana Braz Ribeiral, do Distrito Federal, na catego-
ria estudante; e

- Simone Diniz, de São Bernardo do Campo, em São
Paulo, também na categoria estudante, que recebeu menção hon-
rosa pela sua monografia.
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É, pois, comjusúficado orgulho que, ainda nesta ceri-
mônia, passaremos às mãos dos vitoriosos o cerúficado e o prêmio
em dinheiro a que fazem jus.

A eles, bem como aos organizadores do concurso, os
nossos mais efusivos agradecimentos e os cumprimentos sinceros
deste Legislaúvo pelo trabalho realizado.

Sem dúvida, este é outro momento marcante da 13ª
Legislatura, que certamente irá figurar na exposição que estamos
tendo a honra de abrir. Como esse, muitos outros acontecimentos
importantes foram captados pelas câmaras de nossos fotógrafos,
Marcelo, Alair e Jerônimo. O resultado é o que se vê nesta ,exposi-
ção de fotos cuidadosamente selecionadas pela equipe da Area de
Comunicação Social desta Casa: um trabalho de qualidade
inquesúonável, que, por certo, consútui um regalo para os olhos e
retrata, com exaúdão, a essência desses quatro anos de ação parla-
mentar.

Sem dúvida, dado o significado de que se revestem
como registro da 13ª Legislatura, estas fotos ficarão nos anais da
Casa como retrato de um tempo que permanecerá reúdo na nossa
reúna: um tempo em que o Legislaúvo mineiro, de mãos dadas com
o cidadão, abriu os caminhos para a construção de uma sociedade
forjada na parceria, na convivência harmoniosa e na transparência.

Diferen temente do que disse o poeta Carlos
Drummond de Andrade em verso famoso sobre Itabira, sua terra
natal, a 13ª Legislatura da Assembléia de Minas não será, com esta
exposição, uma fotografia que "dói"; ao contrário, emolduradas na
parede, essas fotos, imagem indelével de uma época, serão inspira-
ção perene na busca incessante do diálogo que irmana, harmoniza
e constrói.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Reunião Especial em Homenagem ao
Deputado Jorge Hannas, em 17/12/98

Bem sabemos que o Brasil é uma nação privilegiada
pelo fato de contar, entre muitas riquezas, com uma população cons-
tituída por cidadãos de diferentes raças e culturas. A diversidade de
origem, aliás, é parte de nosso patrimônio, refletindo a contribui-
ção dos que aqui chegam, vindos de outros cantos do mundo, bem
como de seus descendentes.

Entre os países que nos enriqueceram com seus valo-
res humanos está, sem dúvida, o Líbano. A terra dos cedros sempre
foi exemplo de trabalho e de seriedade. Desde os fenícios, em tem-
pos que vão longe; passando pelos Cruzados, na Idade Média; até
chegar aos dias atuais, a imagem que dali nos chega é a de um povo
industrioso e dedicado. E seu mérito foi forjado, no curso da Histó-
ria, em epopéia de sangue, suor e lágrimas.

Ao Brasil os libaneses aportaram desde a segunda
metade do século passado. Aqui se fIxaram com amor ao trabalho e
à terra adotiva e frutifIcaram em numerosa descendência. Hoje, a
comunidade libanesa brasileira, plenamente integrada, destaca-se
em todos os ramos de atividade: aí estão, entre seus membros, gran-
des empresários, intelectuais, profIssionais liberais e políticos. No
rol desses últimos, tivemos a boa fortuna de conviver, até há pouco,
com a personalidade extraordinária do saudoso colegaJorge Hannas.

Travamos conhecimento com nosso homenageado de
hoje ainda no ano de 1987, quando estávamos ambos ingressando
nesta Assembléia. De imediato, sua fIgura simpática e sua inteligên-
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cia brilhante nos chamaram a atenção, e o elegemos um de nossos
bons amigos nesta Casa. Foi assim que juntos estivemos, no Palácio
da Inconfidência, por três legislaturas consecutivas, até que a fatali-
dade nos privou de seu convívio.

Natural de Rezende Costa, na região dos Campos das
Vertentes, Jorge Hannas não contribuiu apenas para o torrão natal
com seu trabalho profícuo. Na verdade, também o leste de Minas e
o Vale do Jequitinhonha se beneficiaram de sua obra parlamentar,
já que ele os representava e bem no Legislativo mineiro.

Radicado, durante muitos anos, na cidade de
Manhuaçu, ali militou na Medicina e no ramo agropecuário. Seu
talento de médico e seus dons de empresário o levaram, como con-
seqüência natural, à liderança comunitária e ao mandato parlamen-
tar. Este, ele o cumpriu com maestria, razão por que lhe foi renova-
do por mais duas legislaturas.

Sua permanência na Assembléia foi marcada pela
operosidade e pelo zelo com a causa pública. Está registrada nos
anais desta Casa sua atuação como Presidente da Comissão Perma-
nente de Saúde, bem como muitas iniciativas oportunas, relativas à
questão médica e ao tema sanitário. Um exemplo foi o projeto de
sua autoria - cuja importância dispensa maiores comentários - que
transformou a Hemominas em fundação. Cumpre não esquecer,
outrossim, sua contribuição ao Conselho Estadual de Saúde, que
também integrou.

Guardamos do colega Jorge Hannas a imagem carac-
terizada por temperamento afável e elegante, bem como pela capa-
cidade de assumir as lides parlamentares com inteligência e altruís-
mo. Lembramo-nos sempre, também, da maneira infatigável com
que se dedicava ao trabalho, nunca desmerecendo de suas bases e
dos elevados interesses das comunidades que representava.

No plano familiar, fica-nos na memória a figura do
esposo e pai dedicado. Nossa querida Dona Cleonice, sua fiel compa-
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nheira durante tantos anos e a quem saudamos afetuosamente, pode
confirmar-nos a afirmação. E a jovem Geórgia, que soube ser uma
filha à altura, certamente vai concordar conosco. São elas duas,
muito a propósito, as legítimas depositárias do patrimônio moral e
cívico deste grande homem que vem de nos deixar.

A morte colheu Jorge Hannas em plena campanha
para o quarto mandato nesta Casa, o qual certamente lhe estava
assegurado. Não teremos nós, portanto, a grata possibilidade de aqui
encontrá-lo, quando por aqui passarmos, ao nos permitirem as novas
responsabilidades na Câmara dos Deputados. Sua memória, porém,
permanece conosco. Seu exemplo de cidadão, de homem público e
de chefe de família irá sempre acompanhar-nos. Porque, com cer-
teza, irá servir-nos de motivação para enfrentar as dificuldades futu-
ras. É o que nos cumpre dizer, com particular emoção, nesta soleni-
dade em que, como Presidente da Casa do Povo Mineiro, reverenci-
amos a memória de um de nossos mais ilustres pares.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
ao Ser Agraciado com a Medalha do Cinqüentenário de

Joaíma, em 27/12/98

Senhoras e senhores:

Por certo, não é sem razão que a emancipação políti-
co-administrativa dejoaíma, ocorrida em 27 de dezembro de 1948,
por meio da Lei nº 336, se deu no mesmo mês e ano em que foi
proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Sem dúvida, ao se tornar independente num momen-
to em que a humanidade saía dos horrores da Segunda Guerra
Mundial, o antigo Distrito de Bonfim dos Quartéis proclamava a
sua autonomia, num anseio antigo e legítimo de gerir seu próprio
destino.

Sintomaticamente, este sonho se fez realidade justa-
mente numa época em que a lembrança do Natal ainda irradiava os
seus raios de esperança e de crença num porvir melhor. Foi assim
que, numa manjedoura humilde, nasceu a pequena joaíma, que
hoje nos enche de orgulho, ao completar 50 anos de existência.

Encravada no vale do Jequitinhonha, região que tem
sido assolada constantemente pelas intempéries da natureza,joaíma
é bem um exemplo de força e obstinação em face das adversidades
climáticas.

Além disso, esquecido, por tantos anos, pelo poder
público, que tem ficado insensível às agruras e aos reclamos do povo,
o município, assim corno toda a região do jequitinhonha/Mucuri,
soçobrava, entregue à sua própria sorte.
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Felizmente, devido à ação parlamentar que empreen-
demos nos últimos anos e sobretudo à sensibilidade política do
Governador Eduardo Azeredo, que acreditou na força da gente desta
terra, o sofrido "vale de lágrimas" do nordeste mineiro vem-se tor-
nando uma região próspera, deixando para trás a miséria, a fome e
a penúria.

Sem dúvida, somente com trabalho sério e verdadei-
ramente comprometido com as questões sociais, com investimento
pesado na educação e na saúde, como fez o Governo Azeredo, é
que promoveremos o desenvolvimento sócio-econômico e havere-
mos de construir o progresso deste Estado.

É, pois, com muita alegria e com muita honra que re-
cebo esta Medalha do Cinqüentenário de joaíma. Há muitos anos
convivendo com a gente boa e simples desta terra, sinto-me como
um filho deste solo e tenho participado de seu sofrimento e de suas
vitórias.

Como todos sabem, a partir do ano que vem, repre-
sentando Minas na Cãmara dos Deputados, estarei geograficamen-
te distante, mas o meu elo com o povo mineiro jamais se partirá. Na
Capital Federal, tal como ficou marcada a minha conduta na As-
sembléia Legislativa, estarei sempre atento aos interesses do Estado
e pronto a ouvir os anseios e reclamos da gente das Alterosas. Mas
em Belo Horizonte e na Assembléia Legislativa de Minas joaíma
estará, mais que nunca, muito bem representada, pela recente elei-
ção deste novo parlamentar que é um símbolo desta cidade e desta
região: o Deputado Márcio Kangussu.

Ao seu lado, estaremos em permanente parceria polí-
tica, atuando na defesa dos sagrados interesses do Vale de
Jequi tinhonha.

Para encerrar as minhas palavras, quero externar ao
Prefeito Roberto Grapiúna, que tem sabido corresponder à expec-
tativa do povo joaimense, administrando tão bem o município, e a
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todos os integrantes do Conselho da Medalha, que me distinguiram
com esta comenda, os meus sinceros agradecimentos pela deferên-
cia e os meus cumprimentos pelas bodas de ouro do Município de
joaíma. Elas, com certeza, fazem resplandecer a luta da gente desta
região, que tem dado prova de tenacidade e obstinação, ao longo
desses 50 anos.

Que o Menino Deus, cuja data de nascimento está tão
próxima do aniversário desta cidade, mantenha viva a esperança
em dias sempre melhores para todos e não deixe morrer o espírito
de luta, que é marca indelével da gente desta terra.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na

Reunião Especial para Conceder o
Título de Cidadão Honorário do Estado ao Maestro

Fernando Moreira Gallo, em 28/12/98

Amúsica sempre tem o dom de arrebatar aqueles que
se envolvem na magia de seus sons orquestrais.

Não era isso que acontecia com os grandes composi-
tores, como Beethoven, Mozart e outros gênios, que se deixavam
levar pelos acordes inebriantes, num êxtase sublime, quando regi-
am ou escreviam suas partituras?

É incontestável, pois, que a música nos transporta para
as regiões etéreas, fazendo-nos flutuar, levitados e esquecidos das
agruras terrenas. Indubitavelmente, trata-se de uma arte que cura
feridas, enleva os espíritos, ameniza a dor, enfeitiça os corações e
incendeia as paixões ...

Mas quem sou eu para falar das excelências da músi-
ca, se entre nós está o Maestro Fernando Moreira Gallo, regente
emérito, que levou os acordes de sua orquestra aos quatro cantos
do mundo? É a ele que cedo a batuta, "por dever de cortesia e por
direito de merecimento", como diria o nosso grande João Guima-
rães Rosa.

Nascido em Salvador, na Bahia, unidade da Fede-
ração que tem a música nas veias e já produziu gênios como João
Gilberto, Caymmi e outros, o Maestro Gallo se radicou em Minas,
após diplomar-se no Instituto de Música de seu Estado e ter feito o
curso de pós-graduação em regência pelo Conservatório Nacional
do Rio de Janeiro.
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Aclimatado a nossa terra e identificado com nossa
gente, aqui o ilustre maestro se fixou, criando raízes e constituindo
família. Seus filhos e netos são todos mineiros e residem em Belo
Horizonte, cidade que o maestro tem encantado com os acordes de
seu piano e de sua orquestra, em espetáculos memoráveis de alto nível.

Aqui, pois, entre as montanhas acolhedoras de nossa
terra, o ilustre baiano lapidou sua inteligência privilegiada e seus
dons musicais, verdadeiro diamante sem jaça, e rápido assimilou o
jeito mineiro de ser.

Com efeito, de Índole reservada, o Maestro Gallo, com
seu modo sóbrio de viver, com sua postura discreta de agir, com seu
dinamismo que não faz alarde, encarna bem a nossa mineiridade.

Embora tenha atuado também fora da música, inclu-
sive como oficial do Exército, tendo participado da campanha na
Itália, na Segunda Guerra Mundial, integrando a FEB, foi como
músico profissional que o maestro projetou o nome de Minas para
além de suas fronteiras. Foi nessa condição que ele levou a sua or-
questra a vários países da Europa, da África e do continente ameri-
cano, encantando a todos com o poder de sua batuta.

Sem dúvida, poucos filhos das Alterosas divulgaram,
de forma tão apaixonante, a nossa cultura artística e altearam tanto
o nome de Minas quanto esse mineiro egresso da terra de João
Gilberto e Cayrnmi.

Assim, pois, nada mais justo que esse Título de Cida-
dão Honorário do Estado de Minas Gerais, que ora lhe concedemos
por força do Decreto nº 40.141, de 11 de dezembro de 1998, o qual
foi motivado por requerimento da Deputada Elbe Brandão.

Conforme consideração disposta no referido decre-
to, "o Maestro Fernando Moreira Gallo, no curso de sua rica e
multifacetada biografia, tem dado a todos o exemplo de perseve-
rança e obstinação, sempre voltado para a vocação maior de sua
vida, a música".

432

Parabéns, Maestro Fernando Moreira Gallol É com
justificado orgulho que esta Casa passa a suas mãos tão merecida
distinção. Ao fazê-lo, este Legislativo certamente está cumprindo
seu nobre dever de reconhecer os talentos que aqui se forjam e
incentivando quantos buscam estas montanhas, com o escopo de
propiciar o crescimento e a grandeza deste Estado.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na
Solenidade de Posse do Governador Itamar Franco, no

Palácio da Inconfidência, em 1º/1/99

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mi-
nas Gerais, Doutor Itamar Franco; Excelentíssimo Senhor Vice-Go-
vernador do Estado de Minas, Doutor Newton Cardoso; Autorida-
des; Senhoras e Senhores Deputados; Senhoras e Senhores,

No encerramento desta Reunião Solene da Assembléia
Legislativa, des<:.:.joformular a Vossa Excelência, Senhor Governa-
dor Itamar Franco, meus cumprimentos em nome desta Casa por
sua eleição para o Governo de Minas Gerais e, no dia de hoje, pela
sua posse na Chefia do Poder Executivo de nosso Estado.

O sonho de governar Minas Gerais - como afirmou
mais de uma vez Vossa Excelência - é agora realizado. Sonho que o
trouxe de volta ao campo aberto da luta eleitoral e ao exercício de
um cargo que, sendo imensamente honroso, exige de quem o ocu-
pa trabalho sem descanso, especialmente nesta conjuntura de rigor
e carência em que vivem o Estado e a Nação.

Vossa Excelência assume o Governo de nossas Minas
Gerais com qualidades necessárias ao homem público. Prefeito de
Juiz de Fora, Senador por Minas Gerais e Presidente da República,
Vossa Excelência pode avaliar, determinar e conduzir com firmeza
os rumos da administração pública em nosso Estado no mandato
que lhe foi confiado para os próximos quatro anos. Sei que Vossa
Excelência saberá honrar esse compromisso com o povo de Minas.

Como homem público que viveu o Parlamento na
Câmara Alta do País, nos anos sombrios do regime autoritário, Vos-
sa Excelência conhece o seu valor e sua importância na gestão de
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Governo. E sabe também das conseqüências desastrosas da submis-
são do Poder Legislativo aos ditames do Executivo.

O Senhor Governador encontrará em Minas um Par-
lamento à altura dos ideais libertários que fizeram a história política
e orientaram a vida pública de nosso Estado. Um Parlamento que
abriu caminhos novos para o relacionamento com o seu povo, que
encontrou novas formas de se apresentar perante a sociedade e,
principalmente, que fez de seu Plenário o fiel depositário da livre
discussão dos anseios da gente mineira.

Em Minas Gerais, Vossa Excelência encontrará um
Poder Legislativo preparado para exercer as suas atribuições como
parceiro constitucional na administração do Estado e como inte-
grante da gestão do poder.

A harmonia e a independência entre os poderes, inclu-
indo o exercício elevado e ético da oposição, podem confluir nos te-
mas, debates, e questionamentos que transcendem todo e qualquer
interesse partidário, toda e qualquer diferença ideológica, porque se
afirmam no espaço superior do interesse social e coletivo.

E faço tal afirmação tendo como base o meu aprendi-
zado nesta Casa: a prática permanente do diálogo, do debate - mui-
tas vezes acalorado, mas sempre leal e construtivo - revitalizando a
democracia.

Devo testemunhar que tivemos com o Governo do Dr.
Eduardo Azeredo, homem honrado, comprometido também com
as causas sociais, uma relação institucional sustentada no respeito
mútuo e na lealdade em cumprir com os dispositivos constitucio-
nais. Confio em que tal relação, na linha de uma tradição já históri-
ca em nosso Estado, terá continuidade no Governo que ora se inicia.

Senhor Governador,

"A erradicação da pobreza, da discriminação sob to-
das as formas e da injustiça são imperativos éticos que se impõem ao
homem contemporâneo". Este pensamento de VossaExcelência tem
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a exata dimensão dos desafios que o Governo encontrará para do-
tar o povo mineiro da dignidade social que merece e dos anseios
que pretende ver realizados.

Anseios que custam ao povo o alto preço imposto pela
globalização que, para o bem ou o mal, tornou-se irreversível neste
final de século. Nessa mesma globalização o Brasil se insere. E Mi-
nas, em conseqüência, também aí se situa, lucrando com seus bene-
fícios e se angustiando com os seus riscos.

O grande chamamento nacional a que somos convo-
cados é o de promovermos, dentro deste processo, a equação ideal
que possibilite ao cidadão a maximização dos ganhos e a minimização
das perdas.

Paradoxo histórico esse que vivemos!

Responder com a urgência devida o grande chama-
mento nacional e, com a mesma eficácia, encontrar mecanismos
que possibilitem ao Governo debelar a crise a partir de suas oportu-
nidades.

Bem sabemos - e como o sabemos! - que não há fór-
mulas mágicas fora do trabalho e da austeridade, que conduzam a
Nação para o equilíbrio de suas contas e o bem-estar de seu povo.

Sabemos que esta é também a preocupação maior de
VossaExcelência. Afinal de contas, Minas, como o País - do qual não
se isola - vê-se dentro da crise convivendo com os mesmos riscos e
oportunidades.

Nosso Estado vem crescendo mais que o Brasil e seu
desempenho econômico é superior ao alcançado pelas demais uni-
dades da Federação. Se nossa atual condição financeira não nos
conduz à euforia, há que se execrar o pessimismo.

Sabemos que Minas tem base sólidas, construídas com
fé e perseverança pelos nossos antepassados que, no correr de
nossa história, legaram-nos a coragem de enfrentar e vencer desafios.
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A coragem de - qual iluminados inconfidentes! - cons-
truirmos as bases sólidas de sustentação da liberdade de ousar solu-
ções inovadoras.

Soluções inovadoras serão aquelas que façam renas-
cer, sob uma ótica moderna, um novo pacto federativo fundamen-
tado no desenvolvimento auto-sustentável, compartilhado com os
Estados e com a União.

Soluções inovadoras serão aquelas, Senhor Governa-
dor, que não só promovam a construção de uma sociedade mais
humana mas que dignifiquem o homem para elevá-lo à sua singular
posição no universo: a de ser a criatura feita à imagem de Deus.

Senhor Governador Itamar Franco,

Este grave momento da história republicana brasilei-
ra tem um rico diferencial: ninguém pode negar a honradez com
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso tem conduzido as
reformas necessárias à modernização do Estado para o cumprimen-
to de suas primárias funções.

A honradez precisa ser o mais forte apanágio do polí-
tico. Quem dela se afasta é afastado pelo povo. E aprendemos isso
através das vozes proféticas de Minas.

A voz tradicional de Minas tem sido, nas páginas
maiores de nossa história, a voz libertária, no verbo iluminado
de Tiradentes; a voz progressista e liberal, no pensamento e na
ação de Teófilo Otoni; a voz que antecipa e transforma o futuro,
nos planos, metas e realizações de Juscelino Kubitschek; mas tam-
bém a voz da Revolução, em Antônio Carlos; é a voz da serena
reflexão em Milton Campos e do senso grave da ordem, na refe-
rência deJoão Pinheiro; a voz da conciliação, do equilíbrio e da
ponderação, na Travessia de Tancredo Neves; a voz de Minas,
Senhor Governador, jamais deixou de ser ouvida e de influenci-
ar os rumos desta Nação, porque ela é, e sempre foi, sua síntese
e sua referência.
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Em nome desta Casa, renovando a VossaExcelência e
ao Senhor Vice-Governador Newton Cardoso os cumprimentos e os
votos de uma próspera gestão de Governo, gostaria de desejar-lhe,
Senhor Governador, que sua voz possa ser a mesma voz de outros
mineiros, que também receberam sobre seus ombros a honrada
responsabilidade de conduzir os destinos de Minas Gerais. Que Deus
inspire VossaExcelência!!!

Parabéns!
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ao

Receber o Diploma de Destaque Nacional em Política
Oferecido pela Rádio e Jornal

Nova Frutal, em 26/1/99

Como Presidente da Assembléia de Minas, tivemos a
oportunidade de conhecer as mais diversas regiões do Estado.
Promovemos um programa de interiorização das ações do Legislativo
mineiro que nos levou aos quatro cantos de nosso território. Nessas
jornadas, tomamos contato com as múltiplas culturas e as diferentes
situações que convivem neste pedaço do chão brasileiro e que fazem
dele uma síntese de nosso País. Aprendemos que há traços marcantes
que distinguem cada região e cada cidade, conferindo-lhes uma
personalidade própria.

Em Frutal, o espírito do povo formou-se no exemplo
do bandeirante que ama o desafio, desconhece o medo, tem os olhos
postos no horizonte do futuro e se nutre de esperança. Por isso, seu
lema é paz, trabalho e prosperidade. Na constelação dos municípios
mineiros, este se destaca pela generosidade de sua gente dona de
um coração imenso sempre pronto a oferecer simpatia e acolhida.

A essa generosidade atribuímos nossa inclusão na lista
dos que hoje recebem a distinção prestada pelo Jornal Nova Frutal
Regional e pela Rádio Nova Frutal aos destaques nas áreas de
Medicina, Educação, Esportes, Política, Jornalismo, Clube de
Serviços, Saneamento Básico, Indústria, Produção Rural, Comércio,
Religião,justiça e Cultura. Para nós, pessoalmente, esta homenagem
se inscreve entre as mais significativas que recebemos durante nossa
trajetória como homem público.
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o gênio grego definiu o ser humano como um animal
político. Na tradição ocidental, portanto, a vocação à vida pública é
algo natural que pertence à própria essência do homem. Entretanto,
para exercê-la com a dignidade e a nobreza que ela requer é preciso
muito mais do que simplesmente deixar agir a própria natureza.

Não basta uma carreira de sucesso, favorecida talvez
pela sorte, para ser político com P maiúsculo. Para tanto é preciso
um longo e dificil aprendizado, vivido na prática diária da tolerância,
da paciência, da compreensão, e do reconhecimento dos próprios
erros. É preciso a vigilância constante sobre as próprias paixões e
vaidades para que o cuidado com os projetos pessoais não venha a
suplantar o compromisso com a causa pública.

Político com P maiúsculo é o artífice do diálogo e do
entendimento; o que prefere compor a dividir porque sabe que a
divisão enfraquece. É o que não teme a verdade, mesmo que ela
seja dura, porque aprendeu que não se constrói obra duradoura
sobre uma base de ilusão.

Político, enfim, é o que exerce sua missão com
responsabilidade e respeito pelo bem comum, não se permitindo
arroubos nem rancores.

Ao receber o Diploma de Destaque Nacional em
Política, vemos nele o reconhecimento de nosso esforço para superar
deficiências e nos aproximarmos daquele ideal de homem público
que inspira as lideranças autenticamente mineiras e faz a glória de
nossas mais caras tradições.

Dois motivos fazem desta uma ocasião especial. Em
primeiro lugar, o fato de termos como paraninfo o Dr. Luís Antônio
Monteiro de Barros, um apóstolo dos tempos modernos que faz da
mídia um instrumento para difundir a esperança num mundo
melhor construído segundo os princípios do ensinamento cristão.
Em segundo lugar, a honra de estarmos entre personalidades que,
em suas respectivas áreas de atuação, vêm dando substancial
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contribuição para que este País e este Estado realizem, em plenitude,
o seu grande destino.

Hoje, nosso espírito é todo gratidão. Agradecemos aos
frutalenses a confiança que depositaram em nós no último pleito.
Saibam que, no Congresso Nacional, estaremos atentos às
necessidades do município, lutando, junto com vocês, por mais
desenvolvimento para esta querida cidade.

Temos também a grave responsabilidade de falar em
nome dos homenageados para agradecer aos promotores do
presente evento, em especial a Odair de Moura e Silva, a alegria
deste momento de encontro e confraternização. Para exprimir
nossos sentimentos, só mesmo a simplicidade e a beleza da expressão
muito obrigado, que brota do mais profundo de nossos corações.
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Pronunciamento do Deputado Romeu Queiroz, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

na Solenidade de Encerramento Simbólico
da 13ª Legislatura, Realizada na Câmara Municipal de

Patrocínio, em 29/1/99

Aqui estou na minha terra natal, esta tão querida
PatroCÍnio, para presidir, simbolicamente, a última reunião da
Décima Terceira Legislatura da Assembléia Legislativa do nosso
Estado.

Unem-se, portanto, no dia de hoje, vários tempos de
minha vida. Da criança que fui, do jovem que sonhava e projetava
futuros, sob a orientação constante dos meus queridos pais, passando
pela constituição do lar e da família, da vida profissional e, desde
1986, conservando sempre o vínculo de amizade e afetos aqui
construídos, o ingresso na vida pública, com o mandato de Deputado
Estadual, renovado em mais duas eleições, e, agora, como Deputado
Federal.

Olhando para esse tempo que passou, só posso
agradecer a Deus pelo caminho percorrido. Desde a dedicação e o
amor de Maria Ângela, o carinho solidário dos meus filhos Marcelo,
Flávia e Fernanda, de meus irmãos e de toda a minha família, a
lealdade dos amigos conquistados nesses anos todos, aqui presentes
ou ausentes, aqueles que, no campo político, me confiaram
responsabilidades - como a de presidir a Assembléia Legislativa por
duas vezes e a de exercer a Liderança do Governo por dois períodos -,
todos esses fatos e sentimentos estão vivos e presentes no dia de
hoje.
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Não poderia, pois, fazer nesta hora um discurso
simplesmente formal e protocolar. Quiseram os amigos
proporcionar-me esta alegria sem par: estar em Patrocínio com a
presença de Minas Gerais inteira, aqui representada pelos nobres
colegas da Assembléia Legislativa, por lideranças as mais expressivas
da vida pública mineira, pelos rostos anônimos e, para mim, tão
conhecidos, de companheiros que muito me ajudaram na jornada
até aqui cumprida.

De todos precisarei muito - como precisei até agora -
nos passos futuros, nesse novo desafio que enfrentarei de exercer o
mandato de Deputado Federal por Minas Gerais. Esta ação solidária
é o traço mais marcante da atividade política. Lembro-me do dileto
amigo Paulo Paiva, ao tomar posse como Ministro do Planejamento,
dizendo: "No domínio da causa pública, ninguém faz nada sozinho.".

Assim posso dizer eu: "De tudo que tenho feito, nada
pude fazer sozinho". Esta reunião de hoje é a maior prova disso.
Cada um dos presentes, de um modo ou de outro, com o voto ou
com o conselho, com a palavra ou com o exemplo, com a idéia ou
com a ação, vem participando de cada trecho do caminho que venho
percorrendo até aqui. Caminho de diálogo, da conciliação e da
síntese, atributos que caracterizam Minas e seu corpo político.

Cabe à política a árdua tarefa - e a missão insubstituível-
de construir consensos capazes de dar governabilidade ao Estado e
ao País. Esta é a essência do sistema democrático de Governo. A
outra forma de fazer política é o autoritarismo, é a extinção da
liberdade, é a negação da cidadania. Por isso digo que a política
envolve responsabilidades e desafios imensos e intransferíveis.

Agora mesmo, vivem Minas e o Brasil momentos
cruciais. Outra vez, são projetados cenários conturbados em nosso
horizonte econômico e social. E a política é chamada, mais uma
vez, a dar resposta para esses desafios. Esta é nossa missão em todas
as épocas e em todos lugares da História. Falta compreender, talvez,
que a crise também é parte da História. Em qualquer cenário do
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passado, também encontraremos ambientes de crises, de ameaças,
de riscos. Por isso, repito que a política exige grandeza,
manifestando-se através do exercício da coragem, da prudência e
da sabedoria.

A política não lida com números ou estatísticas. Ela
não vivedas bolsas ou da especulação. Ela lida e trabalha com a vida
das pessoas. Por isso, quando a especulação e o desenfreio das
ambições ameaçam o interesse social, a política deve intervir com
firmeza, colocando "ordem na casa". Este, hoje, não é apenas um
desafio para Minas e para o Brasil, porque alcança o mundo inteiro.
Precisamos de uma nova ordem financeira mundial. E quem vai
ditá-la, mais hoje, mais amanhã, ninguém tenha dúvida, é o campo
político, a partir do diálogo, da negociação, do consenso.

O Estado e a Nação necessitam de diálogo, negociação
e consenso para influir e atuar na construção dessa nova ordem
econômica. Mais uma vez, a política nos convoca a "pensar grande",
a agir com grandeza.

Esta é a nossa maior responsabilidade neste momento:
impedir que se desamarrem os laços entre Minas e o Brasil, atuando
decididamente para que tais liames se fortaleçam em novo pacto
federativo de respeito, união e solidariedade.

Entre osDeputados que assumiram comigo os destinos
da Assembléia Legislativa nos últimos anos, muitos aqui estão
presentes. Eles entendem a minha linguagem, pois compartilharam
decisões ou as discutiram comigo, apresentando lealmente seus
pensamentos e suas posições. Sabem o sacrifício que representa o
exercício do mandato parlamentar, principalmente numa época em
que muitas incompreensões se abatem sobre o Poder Legislativo.
Eu resumiria essas incompreensões numa só expressão: somos o
Poder desarmado. Mas somos também, na organização dos Poderes
do Estado, a instância mais próxima da sociedade civil. Somos,
também, um Poder livre, na medida em que não é o Poder de uma
só voz.O Legislativoé o Poder de todas asvozes.Honro-me, portanto,
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de estar nesta trincheira da democracia, que elabora e produz os
caminhos da sociedade, quando existe a liberdade política.

Aos novos Deputados, que agora iniciam sua atividade
parlamentar, eu diria que vale a pena o exercício da política, porque
transcende o mero campo do interesse pessoal, do interesse setorial,
do interesse corporativo, ampliando-se para o horizonte maior do
interesse social, na busca da superação de confrontos e divergências.

Mas a política verdadeira não se restringe apenas aos
Poderes do Estado. Ela se estende à sociedade inteira.
Importantíssimo, nessa relação entre Estado e sociedade, é o papel
cumprido pela chamada "mÍdia",jornais, rádios e televisões. Entre
o Estado e a imprensa - sobretudo entre o Legislativo e a imprensa-
se estabelece uma relação de independência e autonomia que tem,
como denominador comum, os valores da liberdade.

E cada vez mais identifico uma ética de co-
responsabilidade no trabalho jornalístico em nosso País. Há um
esforço por qualificar a informação e um empenho em ser parte
das soluções - e não dos impasses.

Ao despedir-me da Assembléia Legislativa, levo e
conservarei sempre o mais elevado conceito que me merecem os
servidores desta instituição. Raramente, dou testemunho, pude
encontrar em qualquer outro setor de atividades, na administração
pública ou fora dela, um corpo funcional tão consciente de suas
responsabilidades, com uma competência técnica e administrativa
que alcança, em várias áreas, o nível de excelência. Peço aos
estimados amigos e companheiros de todo esse tempo, o Diretor-
Geral Dalmir deJesus e o Secretário-Geral Paulo Navarro, que sejam
portadores deste meu agradecimento a todos os servidores da Casa.

Em meu gabinete parlamentar, igualmente, tive a
felicidade de contar com uma equipe de colaboradores de primeira
linha. Alguns deles me acompanham desde o início de minha vida
pública e fazem parte dos meus mais caros afetos; outros chegaram
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depois e se integraram a esse esplnto de fraternidade e de
cooperação que presidiu nossa convivência diária.

A ninguém, porém, devo dizer adeus. Este é um
momento de reencontro. Um momento de passagem entre uma
etapa e outra. Mas o caminho é o mesmo, é um só. É o próprio
caminho da vida, que cada um de nós vai construindo na medida
do tempo que nos cabe viver. Cada um em seu campo de trabalho,
de realizações. Na verdade, o sonho de cada um de nós é fazer um
mundo melhor. Não apenas para simesmo, mas que seja um mundo
melhor para todos. É o sonho que nos anima a prosseguir nesta
jornada da vida pública. Lembrando sempre a lição do poeta, que
um dia escreveu: "O caminho se faz caminhando."

Caminhando juntos, teremos mais forças e,
certamente, seremos mais felizes.

Muito obrigado!
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