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APRESENTAÇÃO

Os discurs'os parlamentares do Deputado Romeu Quéiroz, Presidenté da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, de um modo geral, cobrem
um período especialmente rico de nossa história política, situando-se na etapa
de reconstitucionalização plena do Estado brasileiro.

Esta etapa as.inala, ainda, uma revitaliza ção acentuada do Parlamento
como instituição-síntese do processo político. Os seus pronunciamentos refle-
tem esse novo momento do Poder Legislativo, renovado em suas atribuições e
prerrogativas. Com isso o Poder Legislativo volta à sua posição de equilíbrio,
podendo alternar suas oscilações entre os vários pólos do poder, de acordo
com as conjunturas do jogo político.

Jovem ainda, mas trazendo em sua bagagem uma madura experiência da
iniciativa privada e no exercício de funções públicas, o Presidente da Assem-
bléia soube assumir, com serenidade e determinação, um papel relevante no
cenário político de Minas.

Vários de seus pronunciamentos revelam a vocação do homem público,
seja no nível institucional, seja econômico ou social. Nesta perspectiva, os seus
discursos deixam de constituir, apenas, um mero exercício de retórica política.
Ao contrário, avançam em críticas e propostas de mudanças da realidade
sócio-econômica de Minas e do País, chegando, muitas vezes, a formulações
concretas e contribuições objetivas - voltadas para a execução de um novo
projeto de desenvolvimento nacional. Assim sendo, seus pronunciamentos
diferem, em forma e conteúdo, do estilo clássico que caracteriza o discurso
parlamentar. Adota uma linha direta de comunicação com seus interlocutores,
tratando os atos e os fatos do processo político deforma incisiva e, em alguns
casos até contundente.

Sem entrar no mérito de suasposiçõespolíticas, devemos acentuar ainda
que a ação pragmática do parlamentar, evidenciada nessa coletânea, repre-
senta um avanço qualitativo de ser e de fazer política em Minas. Sem dúvida,
a premência das demandas sociais e o agudo quadro de falência moral que se
manifesta no quotidiano da sociedade brasileira exigem do homem público
uma nova postura, onde o pensamento e ação estejam em estreita correspon-
dência com a realidade dos fatos.

O jornalismo político que conviveu, no passado recente, com uma
conjuntura extremamente adversa emMinas Gerais, marcada pela prepotência



de um ex-governador, tem razões para sentir-se munido de uma renovaaa
dignidade no seu relacionamento com a classe política. O Deputado Romeu
Queiroz faz parte de uma emergente geração de homens públicos que poderá,
no exercício pleno das franquias democráticas, construir novas e duradouras
relaçõqde confiança entre Estado. e Sociedade. Estamos certos de que o
presente yolurne, que ora apresentamos signifique algo mais que um simples
acervo ou compilação de ideias avulsas mas que represente um ideário
autêntico para essa geração de políticos. Nós, jornalistas, estaremos sempre
em nossa trincheira da informação, com a liberdade da crítica e com o direito
ao aplauso, quando a isenta análise dos acontcinentos assim o determinar.

Manoel Fagundes Murta
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Na memória desta Casa, inscrevem-se episódios que marcaram definiti-
vamente os destinos de Minas e do Brasil. De sua tribuna pontificaram
luminares de nossa cultura, espíritos cujas lições até hoje inspiram caminhos e
soluções. Aqui, as mais representativas personalidades da vida pública nacional
ofereceram testemunhos de civismo, coragem e desprendimento. - -

Inserir-Se nessa tradição, síntese viva da alma alterosa, é motivo, suficiente,
para consagrar o homem público, impondo-lhe à carreira nova e grandiosa
dimensão. Dar-lhe continuidade, respondendo, à altur'ã dos que nos precede-
ram, às exigências do tempo presente, eis grave respõnsabilidade que doravante
deverá ocupar o centro de nossas preocupações.

Conscientes de nossos limites, mas movidos por verdadeira paixão pela
instituição legislativa e possuídos pela vontade de melhor servi-Ia, submetemos
nosso nome à apreciação dos nobres pares.

Ao assumirmos a Presidência da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, nós o fazemos plenamente cônscios dos desafios que nos
esperam. Anima-nos, entretanto, a confiança em que, somando nossas forças à
de cada Deputado, contando com a participação constante e interessada da
generosa gente mineira, sabéremos fazer dos próximos anos um período de
trabalho fecundo em prol do nosso povo.

A 128 Legislatura instala-se num contexto histórico em que se multiplicam
as crises.

Em nível internacional, a guerra do Golfo Pérsico envolve a humanidade
num conflito de proporções mundiais cujas• conseqüências far-se-ão sentir em
cada canto do planeta.

Internamente, persiste o risco da inflação a que se adicionam os sintomas
cada vez mais nítidos do processo recessivo. Eis uma combinação perigosa, solo
fértil tanto às sementes do caos como aosgermes do autoritarismo.

Rumores de que será antecipada a revisão constitucional fazem-nos prever
a necessidade de atenta vigília. Conquistas democráticas como a descentralização,
o federalismo e a autonomia dos Poderes de Estado consagrados no texto de
1988 estarão, certamente, sob a mira de intenções autoritárias, escudadas em
argumentos extraídos de pseudo-imperativos econômicos.

No âmbito político, o resultado do último pleito, em que se verificaram
surpreendentes índices de votos brancos e nulos, evidencia a, crise da prática
parlamentar vigente e a necessidade de novo modelo de homem público. -

As crises, entretanto, têm a virtude de despertar os espíritos, acordar a
consciência e clamar pelo povo. Eis por que podemos falar de um tempó de lutas
e de trabalho, mas também tempo de esperança em que as instituições
democráticas terão inúmeras oportunidades de amadurecimento e consolida-
ção.	 .
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O Poder Legislativo vê-se, de modo especial, chamado a assumir cada ve
mais seu papel nesta quadra difícil da história do Brasil e de Minas. Novament
a Assembléia é convocada: defender a liberdade, cujas primeiras semente
medraram neste solo; resgatar o prestígio do Estado no contexto nacional; vota
as leis complementares, sem as quais a Constituição Mineira será letra morta
eis tarefas imediatas que se nos apresentam.

Repartir com o executivo as iniciativas e as responsabilidades nun
esforço que possibilite o soerguimento econômico e social da terra alterosa
minorando os atuais sofrimentos de nossa gente, eis Uni cofl'lprolfllsSO que no
solicita por inteiro.

E por isso que os convidamos, nobres pares, ao início da 1 2a Legislatun
a um esforço de superação de divergências menores, para que prevaleça et
nossos corações uma só paixão: o bem comum e a felicidade dos mineiros.

Ao iniciarmos nossa gestão, queremos deixar público os parâmetros qu
nos nortearão as ações. Assim, poderão os deputados e a comunidade cobra
nos fidelidade.

O passado político e o compromisso com a Democracia levam-nos
elegera independência do Legislativo como princípio primeiroeinqUeStionáve
condição necessária ao exercício digno da representação popular. No cumpr
mento de suas funções precípuas, seja este parlamento cioso de suas prerrog
tivas, de sua força e de suas responsabilidades. É o que o povo espera de nó

Em continuidade a um processo iniciado por nosso antecessor, defendi
remos intransigentemente a transparência do Poder: mantenha-se ele aberto
crítica construtiva, ofereça-se à fiscalização popular. Assim poderá, com ma
facilidade, manter-se fiel a sua vocação histórica.

Buscaremos, através de uma prática renovada, superar concretamente
falso dilema entre democracia e eficiência, arquitetado pelos tecnocratas
passado.

Empenhar-nos-emos para, através da profissionalização de nossocori
funcional beip como da agilização dos procedimentos e do envolvimento
Deputados e servidores, tomar o Legislativo, um Poder apto a conciliar
exigência democrática do diálogo e da participação com o imperat ,ivo contei
porâneo da eficiência.

A valorização do parlamento junto à sociedade acontecerá na medida e
que ele, independente, aberto e eficiente, oferecer espaço à atuação de um no
homem público: aquele reclamado, pelo povo e pelo momento presentç.

Ao inaugurarmos nossa gestão, fazemo-lo sobo signo da gratidão e
compromisso.	.

Agradecemos a Deus, fonte da vida e de toda legítima liderança. A
rogamos força e sabedoria para o desempenho de nossa missão.

À Mesa e, especialmente, ao Presidente Keniil Kumaira, que imprimiram
a esta Casa um novo dinamismo, fazendo-a respeitada, conhecida e valorizada
perante o Brasil inteiro, expressamos nosso louvor e agradecimento.

Aos colegas, que em nós depositaram sua confiança, o nosso muito
obrigado e a promessa de, com a ajuda de cada um, lutar para corresponder-lhes
às esperanças.

Durante nossa experiência neste parlamento, tivemos a oportunidade de
sentir a presença amiga, correta e eficiente do corpo funcional do Legislativo
mineiro, Mais que nunca, desejamos poder continuar contando com esse
valioso apoio, imprescindível ao sucesso de nossos esforços e à concretização
de nossas metas.

Nosso reconhecimento também à imprensa, companheira de lutas e de
ideais, personagem integrante do diálogo necessário entre representantes e
representados.

Ao nosso querido povo, que nos alimenta o entusiasmo pela fé, pela
participação à até pelas críticas, o compromisso de que trabalharemos incansa-
velmente para que o Legislativo seja, cada vez mais, um instrumento colocado
a serviço da realização do bem comum dos mineiros.

Finalmente, na pessoa de Mariângela, minha mulher, companheira soli-
dária de minha vida, a homenagem carinhosa à mulher mineira, nesta Casa
representada pelas Deputadas Elisa Alves, Maria Elvira e Maria José Haueisen.



2. CAMINU° DO DESENVOLVIMENTO
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Discurso proferido em agradecimento à homenagem
prestada pela Câmara Municipal de Patrocínio

(fevereiro/91)
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Nosso espírito afeito ao calor das disputas políticas e temperado na
experiência da vida pública é tomado de assalto, neste mómentõ,: por intensa
emoção. A demonstração de carinhO que recebemos dos queridos contêrâneos,
através de seus legítimos representantes, é-nos não só motivo de orgulho e
alegria, mas vigoroso incentivo para que possamos corresponder às expectati-
vas de quantos em nós depositaram suas esperanças.

Nasceu Patrocínio no caminho das Bandeiras, para oferecer abrigo e
alimento ao desbravador que demandava os sertões de Goiás. Hoje é o filho
desta terra que busca, na convivência com sua gente, alimento interior para
enfrentar os desafios que lhe S() propostos ao assumir a Presidência do
parlamento mineiro.

Esta homenagem, fruto da generosidade dos nobres Vereadores, adquire
ainda um significado especial. Nela vislumbramos, além de manifestação de
amizade para com nossa pessoa, o reconhecimento da importância e da
dignidade do Poder que temos a honra de presidir. Guardião da democracia,
defensor das liberdades maiores, o Legislativo tem sido trincheira avançada na
luta contra quantos intentam calar a voz do povo, suprimir o diálogo e implantar
o arbítrio. Palco do debate e do entendimento, tem sido o espaço onde se
superam as crises. Artífice das leis, aponta os caminhos seguros para a justiça,
para a ordem e para o desenvolvimento.

Ao submeter nosso nome à apreciação dos ilustres pares para presidir a
Assembléia de Minas, movía-nos a vontade de servir à instituição parlamentar
e de resgatar-lhe, perante a opinião pública, a imagem hoje desgastada. Eleito,
empreenderemos com esse objetivo, verdadeira cruzada para a qual, desde já,
convocamos todos os Legislativos Municipais, representados, neste momento,
por esta Casa.

Concedeu-nos Deus o privilégio de estar à frente do parlamento mineiro.
E não por nossos merecimentos Os méritos são todos da querida Patrocínio.
Aqui aprendemos as primeiras lições de vida e de civismo. Nas tradições deste
Pedaço de chão mineiro, no convívio com nossa gente amiga e trabalhadora,
haurimos as lições e OS Princípios que orientam nossa vida pública. Do povo
patrocinee tivemos sempre o apoio e a confiança que nos têm sustentado nos
momentos mais difíceis de nossa carreira, dando-nos coragem para os passos
mais arrojados. Eis por que a ele oferecemos nosso trabalho e nossas conquistas
na Assembléia de Minas.

Nesta oportunidade queremos ratificar nosso compromisso como muni-Ip10 e com a região. Se até hoje buscamos incansavelmente realizar-lhes osL
flselos, agora, com muito mais razão, lutaremos com todas as forças em prol
lo seu pleno desenvolvimento.

bLI



3. A INDEPENDÊNCIA DO LEGISLATIVO26
Que Nossa Senhora do Patrocímo, à sombra de quem surgiu e floresCc

trabalhos' Muito
esta comunidade, dirija-nos os passos, e, ilumine nossos 

obrigado!

'J

1

I

Discurso proferido na instalação da
1! Sessão Legislativa Ordinária da 122 Legislatura

(fevereiro/91)
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Instala-se hoje a 1 a Sessão Legislativa Ordinária da 12a Legislatura., omomento é um convite a nos P osicionarmos diante das principais tarefas que

nos aguardam e a fazermos uma avaliação prévia, para que nos pos&imos lançar
a elas com coragem e entusiasmo.-

Em époças passadij , o Legislativo foi mera instância homologatória.
Hoje, restauradas suas prerrogativas fundamentais, não pode furtar-se à grave
responsabilidade de interferir efetivamente para mudar os destinos desta terra.

Apreciar e votar as leis complementares e ordinárias previstas pela
Constituição mineira é outra missão que se nos impõe. São cerca de duas
centenas de normas, sem as quais o texto constitucional permaneceria incom-
pleto, falho, incapaz de provocar as mudanças que, a partir dele, se esperam.
Temas relacionados com a criança, o adolescente e o idoso, com a educação, a
economia, o meio ambiente, com o plànejamento, a criação de municípios, a
saúde, a segurança pública e o tiri
regulamentação.	 smo, entre outros, demandam urgente

A comissão mista criada em atenção ao mandamento constitucional
deverá apresentar seu relatório no início de março. Seguir-se-á, então, intenso
trabalho das comissões permanentes para o desenvolvimento do anteprojeto de
cada norma. Como na quarta Constituinte, em 1989, deverá esta Casa convocar
à participação os diversos segmentos da sociedade. Junto com o povo, busca-
remos mais uma vez a lei boa e justa, capaz de ser a fiel expressão da vontadegeral.

Como terceiro desafio, coloca-sea preocupação coma imageminstitucionaldeste Poder.
O questionameno do Legislativo é fenômeno de âmbito mundial e

verifica-se mesmo nas mais sólidas e desenvolvidas democracias Fruto das
fórmulas liberais modernas, o parlamento reclama, em toda parte, profundas
reformulações para responder com sucesso às exigências do presente.

No caso brasileiro, a questão é agravada pelas sequelas do longo períodoautoritário, quando a hipertrofia do Executivo esmagou os outros Poderes.
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais experimentou, nos últimos

dois anos, um tempo de mudanças importantes. A Mesa Diretora anterior, de
que tivemos o privilégio de participar, enfrentou corajosamente a realidade do
desgaste da imagem do Legislativo perante a opinião pública e atuou junto àscausas fundamentais do problema Empreendeu reformas estruturais, tomou aMáquina administrativa mais ágil e enxuta e deu largos passos rumo àmodernização da Casa. Entretanto, muito há ainda que fazer. Eis porque
concla

mamos os nobres pares para que, unindo esforços, possamos transformaressão legislativa que ora se inicia num momento forte de valorização deste
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parlamento. É preciso dar continuidade à mística de transparência e austeridade

que hoje anima a instituição.
É indispensável defender, até à intransigência, a independênc ia deste

Poder. Atuando em harmonia como Executivo e com o Judiciário, na busca da
realização dobem comum, não perca ele, entretanto, a consciência de suas
prerrogativas e de seus múnus específico.

Além disso, é necessário e urgente que esta Assembléia se tome cada vez
mais eficiente e coloque-Se inteira a serviço da causa alterosa.

A valorização do Legislativo só se concretizará se for alicerçada em novo
modelo de prática parlamentar onde a mera retórica ceda lugar a atitudei
concretas e efetivas.

Gostaríamos de lembrar-lhes, então, as recentes palavras do jomalist
político Vilias Boas Corrêa: "Plenário vazio, que não vota, não faz espetáculo
não merece crédito. E quem quiser reabilitar a imagem do Legislativo que visU
a camisa da moralidade, que enxugue a Casa, mas, sobretudo, movimente
Plenário".

Para aqueles que nos elegeram, não há imagens mais desoladora que ve
deserto este espaço. Sabemos do trabalho do homem público nos gabinetes
junto às bases. Mas aqui se discute, aqui se vota, aqui se legisla. Neste lugar
parlamento vivencia o que constitui a essência de seu mandato. Tem razão
povo quando quer ver o Deputado atuante tanto no . Plenário como m

Comissões.
Ao inaugurar-se a presente sessão legislativa, manifestamos nossi

esperanças e nosso entusiasmo. Se grandes são os desafios, contamos, pai
superá-los, com o idealismo, a inteligência, a sensibilidade e o ânimo dos nobr
pares.

A secundar-nos temos os funcionários desta Casa, envolvidos em intefl
processo de aprimoramentos marcado pela busca do profissionalismo e
eficiência.

Para caminhar conosco, convocamos a generosa gente mineira, para q
acompanhe e participe de nossos esforços por melhores dias para este Esta(

Ao trabalho e que Deus nos ajude!

4. A INTEGRAÇÃO DOS PODERES

ser

Discurso proferido ao encerramento dos
trabalhos da Comissão Mista criada por força do

art. 52 do ADCT da Constituição do Estado
(março/91)
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Manifestamos ainda nosso reconhecimento ao nobre colega; Deputado

Kemil Kumaira, presidente da Quarta Constituinte mineira, nosso antecessor
nesta Presidência, a quem coube presidir, com inteligência e sensibilida de; OS

trabalhos desta Comissão.A cada um dos senhores os nossos agradecimentos, que são os agradeci-

mentos do povo mineiro.

5 TEMPO DE AGIR

.1•

Discurso proferido na reunião solene
destinada à posse do Governador do Estado,

Dr. Hélio Carvalho Garcia, e do
Vice-Governador, Dr. Arlindo Porto

(março/91)

L
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iiOpbvo de Minas Gerais, representado nesta Càa, empossa hoje o Doutor
Helio Garcia no cargo de Governador do Estado Também, assim, o Doutor,
A'lindoPorto no cafo de Vjce Gôvemador	c t.

Esse ato simboliza a integração e a harmonia entre os Podereconstitui.
dos Assinalaptambem, a independência que, alcançando o Judiciário, cada
Poder deve possüir para o pleno exercício de sua competência cônstituciõnal;

A expectativa do.Poder Legislativo, ante o mandato renovadó doPoder
Executivo em nàs Gefàisconverge, exatamente, parao avahçõ dbprojetd
democrático de govèmo:% t

Essèrojetõ tem, 1àom síntese, a tripartição dos Poderes - entrêd
Legislativo, o Executivo e o Judiciário

O equilíbrio entre os Poderes,a1izado em nações desenvolvidas etantas
vezes rompido no Brasil, 'e a pnnipa1 conquista que nossas instituições
precisam consolidar. Desse equilíbrio depende a sustentação, duradoura, do
regime democrático em nosso Páís.

•	:	/
Çonfiamos em V. Exa., Governador Hélio Garcia, para aafirmação,em

Minas Gerais, dos P cípiosconstitucionaisvigentes — , t11.
Confiamos porque V Exa. tem percorrido, com dignidade e honradez, o

áspero caminho da vida pública. Conhece o parlamento. Sabe os, meandros e
identifica, de longe, os vales e as montanhas da política mineira e nacional.
Detém aconfiança das urnas.' 1	-•, - - -

Sem favor, V Exa. projeta-se cbmoo grande líder, capaz de promover o
soergui mento político dê Minas e de colocar o Estado no centro das decisões que
afetam os destinos da Nação brasileira.

- - Governar Minas Gerais, que ostenta a posição de segunda economia mais
forte do País, significa, em termos comparativos, considerando a sua produção
interna de bens e serviços, presidir nações como o Chile,o Peru, ou a Hungria.
Minas tem o mesmo tamanho econômico desses países.

Se tal é a importância econômica do nosso Estado, mais importante deve
ser o seu peso político no cenário nacional.

Por isso, Exmo. Governador Hélio Garcia, estamos propondo, na abertura
do seu Governo, que os Poderes do Estado, unidos em torno das questões mais
graves que afligem nossa sociedade, dêem ao País contribuição essencial para
um entendimento nacional efetivo. Para a retomada do desenvolvimento com
justiça social.

A esta iniciativa damos o nome de Fóruni Mineiro de Negociação.
Podemos alinhar pontos fundamentais desse entendimento, a serem

aprofundados em discussões nesse fórum, aberto, totalmente aberto, à partici-
pação popular.
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Neste instante, as políticas públicas devem ter compromisso com questões

cruciais, como as seguintes:- a superação do quadro de recessão e desemprego. Concordamos com V.

Exa., Sr. Governador: "Não é hora de demitir; é tempo de agir";

- 
a realização de programas de emergência para aproveitamento e absor-

ção da mão-de-obra carente ou expulsa do mercado de trabalho;
- a defesa da produção como fonte de criação e de	

do

homem. Vale lembrar, nesse ponto, a afirmação de Carlos Lacerda, citada em

dias recentes por Miguel Arraes: "Não se defende a moeda sem se defender O

ze moeda
pão de quem trabalha. Porque, sem o trabalho de quem produ 
nenhuma tem salvação";

- a melhor distribuição social da renda.
Todos esses pontos e quetões apontam para um caminho comum na

seguinte e firme direção: negociar sempre para distribuir melhor, produzindo
mais. Produzir è distribuir melhor as riquezas, as rendas e as oportunidades
neste País. Na economia, na educação, na saúde, na alimentação, na habitação,
nos bens básicos e essenciais. Essa distribuição, hoje, no Brasil, já nem é
assunto para entendimento nacional. Reclama ser tratada, urgentemente como
questão de princípio, que diz respeito à dignidade humana.

Esse é o pacto aserfeito. Esse é o caminho sem adjetivos da modernização.
A mais urgente que temos a fazer.

É com essa mensagem, Governador Hélio Garcia, que desejamos a V.
Exa., e à sua digna equipe de auxiliares, pleno êxito no período de Governo que
hoje se inicia. Para obem de Minas Gerais, em favor da nossa gente, a serviço
do Brasil.

6. O ENTENDIMENTO SOCIAL

Discurso proferido ao encerramento da
conferência do Deputado César Maia sobre

"O Momento Econômico, Análise e Perspectivas"
(março/91)
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O Projeto Minas Gerais foi criado para desenvolver ações integradas entre
o Legislativo, O Executivo,0 Judiciário e os diferentes segmentos e entidades
da sociedade civil.

Tem como objetivo a formulação de propostas e diretrizes de entendimen-
to social em Minas Gerais. Pretende ainda, apresentar os resultados do enten-
dimento mineiro no âmbito nacional, como contribuição para que sejam
superadas as dificuldades que a Nação brasileira atravessa.

O projeto nasceu de nossa fé na vocação do povo mineiro para o diálogo
e a conciliação. Surgiu de nossa confiança no imenso potencial humano e
econômico deste grande Estado. Inaugurando-o, abrimos hoje, com chave de
ouro, o Ciclo Nacional de Debates.

A presença entre nós do Deputado César Maia adquire a dimensão de
símbolo. Ele é o cientista e o político. Mas é, sobretudo,o homem das análises
lúcidas, da crítica construtiva, do equilíbrio. Assim, expressa bem a intenção
destes encontros.

É nosso desejo superarmos divergências menores, abandonarmos precon-
ceitos e vencermos resistências para conseguira soma de todas as forças em prol
da redenção econômica e social de Minas.

Este parlamento, por sua Presidência, agradece, em nome da gente
alterosa, ao Deputado César Maia. A brilhante exposição que tivemos o
privilégio de ouvir desvendou-nos referenciais de interpretação da retlidade e
forneceu-nos preciosas indicações para o prosseguimento dos trabalhos. Agra-
dece, ainda, aos presentes, que, partilhando de nossos ideais, unem-se ao atual
esforço pelo soerguimento desta terra, robustecendo-o com sua participação.
Manifesta seu reconhecimento à imprensa, a que dirige especial apelo: a
colaboração dos jornalistas, valorosos companheiros de luta na época da
resistência democrática é imprescindível 1  concretização de nossos objetivos.

Desejamos, finalmente, convocar as forças vivas de Minas: trabalhadores,empresários, entidades da sociedade civil, lideranças estaduais e municipais,
universidades e, particularmente, cada cidadão. Da integração e do compromis-
so de todos depende o sucesso do Projeto Minas Gerais. E temos a esperança
em que ele seja capaz de apontar-nos novos caminhos e mostrar-nos a direçãodo desenvolvimento e da justiça social.



7. POLÍTICA MINERAL

.1

Discurso proferido por ocasião do lançamento
do livro "Simpósio sobre Política Mineral"

(março/91)
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A obra que hoje vem a público testemunha o nascer de um novo
parlamento. Constitui resultado palpável da abertura do Legislativo ao diálogo
constante com a sociedade.

Este Poder vê-se chamado, na modernidade, a ser fórum de debates e
laboratório de onde sairão as propostas para o desenvolvimento harmônico de
Minas.

O volume sobre o simpósio Política Mineral contém o produto de três
painéis havidos em momentos importantes da 1 P Legislatura.

O primeiro, -A Constituinte Estadual e o Processo de Formulação da
Política Mineral do Estado de Minas Gerais, coincidiu como momento em que
a 4 Assembléia Constituinte inaugurava seus trabalhos. Foi, em grande parte,
o responsável pelo enfrentamento corajoso e atual da questão minerária na
Constituição Estadual.

O segundo, Mineração e Meio Ambiente no Vale do Jequitinhonha,
ocorreu um mês após a promulgação do texto constitucional. Chamou-nos a
atenção para a realização mais concreta vivida pelo vale do Jequitinhonha -
região detentora de invejável riqueza mineral e, ao mesmo tempo, palco de
gravíssimos problemas sociais. Deu-nos as dimensões exatas da questão
minerária naquela parte de Minas. Apontou-nos a necessidade urgente de
conciliar o imperativo econômico,o desenvolvimento social ca preservação do
meio ambiente.

O terceiro painel, Política Mineral no Estado de Minas Gerais, teve lugar
durante o último ano da 11 2 Legislatura. Suas indicações serão certamente
objeto de atenta consideração para os Deputados, que terão a tarefa de elaborar
as leis exigidas pela Constituição Estadual.

Através dessa feliz iniciativa, a Assembléia Legislativa realizou fecunda
experiência de intercâmbio técnico com especialistas da área, possibilitando ao
legislador atuar com pleno conhecimento de causa.

Na oportunidade, desejamos ressaltar o trabalho do Deputado Delfim
Ribeiro, que, na Presidência da Comissão de Energia, Minas e Metalurgia, foi
o responsável principal pelo êxito do seminário. Sensível à vocação mineradora
de nosso Estado e atento às novas missões do parlamento, ofereceu-nos valiosa
oportunidade para o debate de temas vitais para Minas.

Destacamos ainda a participação do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
que, na qualidade de Presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente,
contribuiu significativamente para o SUCSSO do evento.

Eles, de forma pioneira, imprimiram nova dinâmica às atividades das
rmissões , antecipando-nos uma amostra da importãncia adquirida por elas na
tual etapa da vida desta instituição. Gostaríamos de ver promoções semeilman-

tornarem-se constantes cm nosso meio, oferecendo-nos um canal de diálogo
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permanente com especialistas e com os mais diversos segmentos da ociedade.
Ao entregar ao público mineiro essa obra, a Assembléia Legislativa está

colocando à disposição de pesquisadores, liderançãse do povo um valioso
material; que contribuirá à formulação de adequada política minerária para
nossa terra.	 -

A Presidência da Casa cumprimenta aqueles que tornaram possível ; a
elaboração desse volume, especialmente os Deputados Delfim Ribeiro e
Ronaldo Vasconcellõs e os participantes do simpósio. Felicita, ainda, seus
destinatários, que terão em mãos instrumento de real valor para suas análises e

8. A PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIDOR

ações.



49

A última década do presente século assiste a um questionamento das
instituições. Neste contexto, o Legislativo, filho da modernidade, é convocado
a repensar seu modelo tradicional, sob pena de ficará margem da História. No
Brasil, a retomada, pelo parlamento, de suas prerrogativas fundamentais,
chamou sobre ele a atenção e as expectativas da sociedade.

Sensível a essas realidades, a Mesa anterior, de que tivemos o privilégio
de participar, na qualidade de 42 Secretário, promoveu ações em dois sentidos.
Procurou recuperar a imagem do Poder perante a opinião pública e preparar a
Casa para enfrentar o desafio dos novos tempos.

O Programa de Integração, cujo terceiro módulo temos hoje a satisfação
de abrir, pretende dar continuidade ao esforço de responder a essa última
preocupação.

É nosso objetivo fornecer condições para que o Poder alcance novas e
significativas conquistas rumo a sua modernização, consolidando-se no impor-
tante papel que o momento atual lhe reserva.

Nos últimos anos, a filosofia administrativa desta Assembléia tem-se
caracterizado pelo ideal de valorização e dignificação do servidor público
visando-lhe o desenvolvimento e a profissionalização. A atual Mesa Diretora
deseja enfatizar a formação técnica de nossos quadros funcionais, sem prejuízo
da dimensão humana, cujos valores orientam-nos as iniciativas.

Sentimos ainda a necessidade urgente de integração entre o parlamentar,
seu gabinete e o corpo técnico da Casa. Esse início de legislatura colocou-'nos
já em condições de avaliar o idealismo e a disposição ao trabalho que anima os
nobres colegas. Isso é muito bom e promete o crescimento do Poder e da
representação popular junto à opinião pública.

O nível da demanda que nos é dirigida pela sociedade exige, entretanto,
mais que o entusiasmo, a preparação técnica. Exige ainda perfeito conhecimen-
to de como funciona esta Casa, de suas práticas e dos instrumentos que são
colocados à disposição de cada deputado para que ele possa exercer, da melhor
forma possível, o mandato que lhe foi outorgado pelo povo.

Eis os motivos da importância que atribuímos a este Programa de
Integração. Esperamos que ele nos forneça elementos eficazes para que, no
exercício diário de nossa missão, pela qualidade e consistência de nosso
trabalho, possamos contribuir para a inserção definitiva da Assembléia Legis-
lativa de Minas Gerais no contexto da modernidade.

L
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9. BIAS FORTES, UMA VOCAÇÃO POLÍTICA

Discurso proferido na reunião especial em
comemoração ao centenário de nascimento do

ex-Governador José Francisco Bias Fortes
(abril/91)
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Ao reverenciar a memória de José Francisco Bias Fortes, a Casa expressa
a admiração e o reconhecimento da gente mineira diante de uma existência
inteira dedicada à causa deste Estado. Foram oitenta anos de trabalho contínuo
em prol de nosso povo, de seus valores e de suas tradições.

Nesta hora grave em que Minas vive momento decisivo de sua história,
nada mais oportuno que rememorar a vida do filho ilustre. Na trajetória
fulgurante de Bias Fortes encontraremos o exemplo e a inspiração para superar
dificuldades, vencer resistências e mostrar ao Brasil inteiro que este chão é
berço de mártires, de heróis e de estadistas.

Ainda criança, o homenageado aprendeu, no próprio lar, as primeiras
lições de civismo, ao ouvir pela boca dos mais próximos os feitos dos
antepassados. Ao contemplar o modelo do pai, acendia-se em sua alma o amor
pela causa pública, crescia o gosto pela difícil arte de liderar pessoas.

A vocação política, assim despertada, encontrou precocemente, caminhos
para concretizar-se.

Relembramos o roteiro político de Bias Fortes, enfatizado pelos pronun-
ciamentos dos Deputados Agostinho Patrus e José Laviola, para concluir que
foi no Governo de Minas que ele deixou-nos as mais eloqüentes lições e o mais
vibrante testemunho de sua paixão por este pedaço do Brasil.

Como hoje, o momento era decisivo e os recursos escassos. O País,
conduzido por Juscelino, empreendia a arrancada rumo à modernização. Não
acompanhá-la seria colocar-se definitivamente à margem do processo histórico.

Foi então que, no Governo do Estado, o notável harbacenense descobriu
a fórmula para conciliar a austeridade administrativa com o impulso
desenvolvimentista. Homem das sínteses, alimentou o inegável pendor
agropecuário mineiro. Ao mesmo tempo promoveu a necessária expansão
industrial que nos colocaria em condições de acompanhar o ritmo do desenvol-
vimento nacional. Em cinco anos, experimentamos um crescimento que nos
projetou entre as unidades que hoje lideram a vida econômica e social da
federação.

O centenário do nascimento de José Francisco Bias Fortes é tempo
propício para que meditemos sobre o exemplo de vida que ele nos legou. E,
fazendo-o, busquemos entusiasmo e caminhos para o soerguimento político
deste Estado.

Diante da Minas de Tiradentes, de Tancredo e de Bias Fortes, não
Prevalecerão obstáculos que queiram separar-nos de um grande futuro.



10. IMPRENSA E LIBERDADE DE INFORMAÇÃO,

J

1

Discurso proferido na solenidade de
posse da Diretoria do CEPO

(abril/91)

_.
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Na minha vivência de párlamentar tenho adquirido um conceito cada vez
mais amplo do papel daimprensa e do jornalista profissional,' como veículo e
fonte'ont de informação da sociedade. Tenho, sobretudó, avaliado, em escala cada
vez mais real, o impressionante efeito da comunicação social na formação da
cidadania.	 - --	1-. •( IC .:.

Esta ação de verdadeira comunicação políticaqu'e a imprnsa exerce
dentro da sociedade é, certamente, o indicádor da vigência dos alores éonsa-
grados pelo regime democrático.

Entre esses valores, estão, em primeiro plano, a liberdade de pensamento
e de opinião, que convergem para a liberdade de informação, de crítica, de
exercício do livre debate.

Quero saudar, portanto, nesta posse da diretoria do CEPO, a conquista que
a sociedade brasileira vem consolidando nos últimos anos, conquista represen -
tada pela superação da tutela e do controle discricionários do Estado sobre o
pensamento, a opinião e a informação da própria sociedade.

Certamente, ainda estamos longe, nesse campo, de alcançar os padrões de
sociedades mais avançadas, onde a liberdade política caminha em sintonia com
os direitos sociais da cidadania. O perfil de renda que mostra gritantes
diferenças entre as diversas camadas da população, assinala que devemos
caminhar muito ainda na direção de uma sociedade maisjusta, mais equilibrada,
exatamente para garantir a vigência dos valores democráticos.

Quero destacar, nesta hora, o importante papel que o CEPO vem desem-
penhando na história política de Minas, da qual o Centro hoje, como instituição,
é parte integrante. Destacar, ainda, a qualidade profissional dos seus integran-
tes, como também dos membros de sua diretoria. Daquela que encerra seu
mandato, sob a liderança deste patrimônio do jornalismo mineiro, que é Roberto
Elísio deCastro e Silva, e da diretoria que inicia seu mandato, presidida pelo
espírito conciliador e vertical de Manoel Fagundes Murta.

Em nome desta Casa, devo registrar também a expressão do Conselho
Especial do CEPO,kempossado hoje, formado por nomes que já presidiram a
entidade e que honram qualquer instituição a que servirem.

Formando a opinião pública, como disse, a imprensa divide com o
Parlamento a responsabilidade pelo aperfeiçoamento e consolidação de nossas
tradições democráticas.

Numa democracia, é preciso que o poder renuncie ao segredo e se faça
transparente. Junto com esse movimento, torna-se indispensável que a impren-
sa torne-se, cada vez mais, Instrumento de manifestação da verdade, da verdade
pura, singela, sem adjetivos ou apelos. Por esse duplo compromisso é fortalecida
a liberdade.
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Com essas palavras, desejo a Fagundes Murta e aos seus compáfl! 0S de

diretoria, um trabalho incisivo. em favor da verdade social, que ojp1iSmO
ministra, e dos valores éticosdessa atiyidade essencial à democraéia. Esse
trabalho, sem dúvida, contribui para o aperfeiçoamento das instituições e para
o engrandecimento continuado do CEPO, entidade que já constitui tradição do
jornalismo de Minas Gerais. Por isso, está acima da intriga, da incompreensão,
estando ao lado do trabalho e da realização profissionais. Muito obrigado.

11. MEDICINA, UMA FUNÇÃO SOCIAL

-	.	 -	 ri
-	•.-;_.)

Discurso proferido na reunião
comemorativa dos 80 anos de fundação da

Faculdade de Medicina da UFMG
(maio/91)

II
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•
e de Medicina da Universi..Comemorar 80 anos de fundação da Faculdade

Jade Federal de Minas Gerais é relembrar um passàdo inteiro de memoráveis
• dampanhas, Cujas raízes mergulham no sonho dos inconfidentes; é também

contemplar o presente da instituição. Empenha-se ela . hoje,, em gigantesco
ci orço para dar a Minas e ao Brasil profissionais exemplares pela qualidade de
sua prática e pela consciência das diversa exigências de seu ofício. Dessa
forma, oferece continuidade a uma tradição de, oito décadas de muito trabalho,

F	enfrentadas pela comunidade. Ao contrário do que se poderia supor,

dcdicaçãoeentusimo	••'•i'ii 	n)r
A questão da saúde, em nosso meio, representa uma das mais graves a

serem	

b'ficrj	1T'	:"•,•:j

numa visão dual Ístjca do homem, ela não mais se esgota na cura do corpo, mas
vincula-se a um conjunto de situações que envolvem a condição humana como
um todo. Agora, mais do que em qualquer outro tempo, compreende-se que são

• múltiplas as dimensões da saúde. Há uma dimensão social, uma política, uma
ética e uma científica que constituem o contexto global no qual se dará a atuação
do médico.

Eis por que, dentro desse enfoque, modificaram-se radicalmente os
parâmetros da prática da medicina e as exigências para a formação de seus
quadros. A capacitação técnica é fundamental, mas pede-se, além dela, uma
compreensão integral do homem e do meio sócio-cultural, onde o formando
deverá exercer seu papel. Eis um desafio que só pode ser superado pela busca
contínua de alternativas.

A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais ergue-
se entre nós como o templo onde se vivenciam duas espécies de sacerdócios,
ofícios divinos que demandam, além de competência, devoção propriamente
religiosa. Ali se encontram a nobre arte de Hipócrates e a missão sublime do
professor. Ali elas se mesclam e se dinamizam mutuamente, à procura de novos
caminhos. Ancoradas, com solidez, na realidade presente, projetam-se no
futuro, no esforço de preparar o médico para o mundo contemporâneo: aquele
de que nosso povo tanto precisa.

Mestres comprometidos com o ensino e com a Medicina, de olhos
voltados para a solução dos problemas que afligem a comunidade mineira, vêm
construindo, na instituição, monumental patrimônio cultural, científico e ético
de que muito se orgulha nossa Minas Gerais.

É verdade que, com freqüência, são insuficientes as verbas e o apoio do
Governo da União. É certo que as condições de trabalho nem sempre são as
ideais, mas a tudo superam o ânimo e a fibra da comunidade acadêmica. Alunos,
professores e funcionários irmanam-se numa só causa. E levam adiante o
empreendimento que comemora 80 anos de sucesso. Eis por que esta Presidên-
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cia, na certeza de estar representando os sentimentos da gente mineira, reveren-
cia a memória dos fundadores que lograram tomar real um antigo sonho de
Minas. Solidariza-se ainda com aFaculdadede Medicina da Universidade
Federal de Minas Gerais e colTiprometese, em nome desta Assembléia Legis-
lativa, a lutar com ela pela conquista das condições de trabalho de que necessita.

Finalmente, externa o reconhecimento de nossa gente a mestres, alunos e
funcionários da instituição que, no diuturno, trabalho, no ensino e na pesquisa,
colocaram a entidade entre os melhores centros de estudos médicos do Brasil.

IM

12. O PROFISSIONALISMO DA POLÍCIA
MILITAR

Discurso proferido durante homenagem
prestada pelo 22 Comando Regional de
Policiamento e pela Polícia Militar de

Minas Gerais, em Patrocínio
(maio/91)

1'
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. .Como sabem todos os senhores, eu sou um homem da terra. Com muita
honra, sou um filho de Patrocínio, onde aprendi, desde menino, no exemplo de
meus pais, no convívio com bons e leais amigos, com meus professores e
colegas de estudo, as virtudes que formam o caráter da gente mineira.

Podem imaginar, portanto, a honra e a alegria com que recebo, hoje, esta
homenagem da Corporação de Tiradentes, o Mártir da Inconfidência,ipatrono
de nossa Polícia Militar.

Independência e coragem foram as virtudes máximas do grande herói da
Pátria. Essas virtudes têm acompanhado a história e a trajetória da Polícia
Militar de Minas Gerais, desde a época da província.

Instituição séria, que se destaca em nosso País pelo profissionalismo nà
formação de seu quadro de oficiais, pela eficiência no exercício de suas
atribuições constitucionais, pela cultura de seus oficiais-comandantes, dos
oficiais encarregados dos níveis de chefia e coordenação, como também pelo
senso de responsabilidade de seus comandados.

Foi notável, por exemplo, o zelo com que o alto comando da Policia
Militar acompanhou um dos momentos mais altos da vida do Legislativo
mineiro. Quando elaboramos a Constituição do Estado, em 1989, pudemos ver,
na pessoa do atual Comandante-Geral, caro Cel. Euro Magalhões, um exemplo
de dedicação, sempre presente nos momentos decisivos de elaboração do
processo constituinte.

Oferecer segurança e defesa social a um Estado com a extensão territorial
de Minas Gerais, equivale a prestar o mesmo tipo de trabalho a um país do
tamanho da França ou de tamanho equivalente a duas vezes o do território da
Grã-Bretanha.

Somente esses dados nos informam sobre a grandiosa tarefa que está a
cargo de nossa Polícia Militar, atuando, evidentemente, num cenário social
incomparavelmente mais desafiador do que aquele existente nos países do
primeiro mundo; todavia, o profissionalismo de nossa gloriosa Polícia Militar,
podemos afirmar, com todas as limitações de recursos humanos e materiais
existentes em nossa realidade, em nosso setor público, alcança um nível similar
àquele que se observa, e que já observamos, em países de avançado desenvol-
vimento.

Nesta hora, com meus agradecimentos, quero também compartilhar a
homenagem a mim prestada pela Polícia Militar com todos os meus conterrâneos,
com a população do Alto Paranaíba, porque, somente com o apoio de meus
concidadãos, com a confiança que depositam em minha pessoa, venho exercen-
do, com o máximo de empenho, o mandato de representação popular que me
Outorgaram.
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'JEssa m	 Lnhores amplia, certamente, a responsabilidade
de . superar-inc	 ia ri - funções públicas que exerço como parlamentar

Presidente da As mbltia cgislativa de nosso Estado:
JO que a ptkiita sintonia institucional existente entre o Poder

Legis1iv e a plhMilitar possa afirmár-se cada vez mais. No Legislativo,
são formuladas alis da segurança pública. Na PoIíciMilitar, essas leis
anhansóa dimensão social, como instrumento do- prbgressõ, através da

-.	.	1uconsuçao.de um clima e ordem e debemestar social. Ai se.projeta o papel
da licit Militar e de sua importância na vida social e comunitária.

Na linha de frente desse bom combate, somos todos soldados da mesma
causa. Meus sinceros agradecimentos a todos.

AÚDE, UMA POSIÇÃO DE LUTA

-

a	

Discurso proferido na abertura do
Seminário "Saúde e Cidadania"

(junho/91)

1
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posição da Assembléia Leis1atjva de Minas Gerais, hoje, é uma
Í56iÇãô de luta Unia posição aberta, sobretudo, a questão social Este seminário
éportanto, um exèrcícjo de cidadania Não se esgota no discurso , na palavra
dita aqui e agora.

•.	.E uma Iniciativa da Comissao de Saúde desta Casa, que mobiliza a
Assembléia inteira: esta Presidência, a Mesa, Lideranças partidárias, o conjunto
dos Deputados, os órgãos assessores. Exatamente porque há uma nova consci -
ência política animando o Legislativo mineiro.

Ministro Alcem Guerra, V. Exa. é um homem do parlamento. Conhece,
como poucos, a importância do Poder Legislativo para a afirmação do regime
democrático, tão ferido em nosso País. Conhece, da mesma forma, como essa
instituição tem sido alvo tanto da crítica, que constrói, como do ataque dirigido,
sistemático, aparentemente gratuito. São os fantasmas da herança autoritária
que ficam incomodados com o fortalecimento deste Poder. Porque a força do
parlamento está, sobretudo, no poder civil, no poder da liberdade política.

Esta Casa, prezado Ministro Alcem Guerra, decidiu enfrentar de frente
esses fantasmas e assombrações através do trabalho. Sobretudo, através da
união do seu trabalho com as aspirações mais fortes da sociedade. Decidimos,
assim, enfrentar as questões sociais de maneira direta. Ouvindo, em primeiro
lugar, a sociedade que aqui devemos representar. Este é um seminário aberto.
Livre para a manifestação de todas as entidades, de todos os setores que estão
seriamente envolvidos com a questão da saúde em Minas Gerais e no Brasil.

Não preciso citar aqui, porque são de conhecimento amplo, os indicadores
alarmantes que afetam as condições de vida de nossa gente. As estatísticas -
ainda que nem sempre confiáveis - nos deixam muito mal nos indicadores
sociais, especialmente no setor da saúde.

Demos, portanto, prioridade a esse assunto vital, para ampla discussão
neste seminário. As conclusões aqui apresentadas pelos conferencistas,
debatedores, coordenadores e participantes serão elementos de nossa luta para
reverter, unidos à sociedade, a dramática situação da saúde pública em Minas
Gerais. Refletimos, no quadro regional, os dramas existentes no âmbito

A partir deste seminário, a Assembléia de Minas está aberta, permanen-
mente, ao exame de setores vitais - educação, habitação, nutrição, o dramados
eninos de rua, o desequilíbrio do meio ambiente, os direitos do consumidor
de todas as questões urgentes de nossa sociedade. Exame e, evidentemente,
ão! A sociedade não aceita mais o conformismo da boa intenção e repele a
Llavra apenas solidária, mas vazia de gestos concretos.
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Naber r deste, seminário desejo; em nome desta Casa, a todos
acolhendo com nossas boas-vindas, que o pensamento e a ação, sob diferentes
ângulos, contribuam para dar uma nova visão da política de saúde em Mina
Gerais'	 6

Que o pensamento e a ação de todos aqui presentes contribuam, ainda
para, a formaçao de uma nova cidadania no País.

- -

PROGRESSO E MEIO AMBIENTE

Discurso proferido na solenidade comemorativa
do Dia Mundial do Meio Ambiente

(junho/91)
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Podemos dizer que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais participa
das comemorações dó Dia Mundial do Meio Ambiente com principal
contribuição que deve dar à causa da preservação ambiental: trabalhando para
aperfeiçoar as leis que regem a matéria na esfera e na competência do Estado.

Minas hoje, em termos estaduais, avança notavelmente ó tratamento
legislativo ddô à qiíôstão ambiental. Os projetos de lei hoje encaminhados à.
Presidência da Casa pélos Deputados Ronaldo Vasconcellos, Mauro-Lobo,
Anderson Adauto e Wanderley Ávila tratam de temas inéditos em Minas Gerais,
na área do meio ambiente: São projetos abertos, sobretudo, à participação da
sociedade.

Assim, antes de entraremem tramitação, todos esses projetos irão acolher
sugestões e propostas da comunidade, através de entidades interessadas em cada
um dos assuntos tratados.	-

Essa foi a ex' p«2e-riencia que realizamos dran je a Constituinte, com pleno
êxito. A Constituinte mineira abriu-se à participaão popular. Por isso mesmo,
é uma das mais avançadas no capítulo do maio áihbiente e nieéceu arovção
geral e o aplauso expresso da sociedade brasileira para o progresso da ciência.

Essa democratização da lei, essa busca permanente de ouvir os setores
interessados em cada matéria legislativa é o verdadeiro caminho para colocar
este Poder em sintonia com as aspirações sociais.

O projeto do Deputado Mauro Lobo institui os monumentos naturais
estaduais. O projeto do Deputado Ronaldo Vasconcellos trata da relação de
espécies ameaçadas de extinção, na fauna e na flora, tema também inédito, a
exemplo do proposto pelo Deputado Mauro Lobo; no âmbito da política
estadual de meio ambiente. A contribuição do Deputado Anderson Adauto
disciplina o exercício da pesca no Estado de Minas Gerais. O projeto do
Deputado Wanderley Ávila cria também uma nova unidade de conservação da
natureza, inédita no Brasil: o rio de preservação permanente, que atende ao
disposto no art. 250 da Constituição Estadual.

Repetimos: todas essas iniciativas, como querem os caros colegas Depu-
tados e como entende a Mesa da Assembléia, são sugestões a serem examinadas
conjuntamente com todos os setores envolvidos, direta e indiretamente, com a
questão ambiental.

Aliás, todo ser humano, queira ou não, tem sua vida solidariamente
vinculada ao meio em que vive. Essa realidade, tão evidente, foi draniaticamen-
te esquecida, ou melhor, ignorada, por uni modelo de desenvolvimento que
promoveu, aqui e em várias partes do mundo, unia exploração irracional e
agressiva dos recursos naturais.
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A resposta da natureza, com os desequilíbrios ecológicos, está promoven-
do uma nova consciência sobre* relações. .entre o homem e o seu meio

ambiente.	 1

Podemos afirmar, hoje, que flãQ há caminho, de volta na luta pela
preservação da natureza. A realização da Conferência Mundial para o Meio
Ambiente, a ECO-92 9 no Rio de Janeiro, proporcionará um grande -avanço na•
consciência global - e particularmente no Brasil - sobre a questão ambiental.

Minas Gerais quer participar, da ECO-92 com realizações positivas, com
exemplos efetivos de trabalho em defesa da natureza. agredida. E longo o
caminho a percorrer nesse trabalho. Entretanto, hoje, ele deixou de ser uma
bandeira isolada, apenas erguidapelas mãos de idealistas abnegados. Essa
bandeira ganhou a batalha. Ela, hoje, é respeitada, ournelhor, impõe respeito
e adverte para a necessidade de sermos responsáveis na conciliação do progres-
so com o uso racional dos recursos naturais. É ,o ecodesenyolvi9ltkto que
marcará, cada vez mais, o perfil do mundo futuro, mas um fíituro que começa
a ser construído no tempo presente.

15. SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL

Discurso proferido ao encerramento do
Seminário "Saúde e Cidadania"

(junho/91)

j
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Durante três dias, esta Casa abriu-se ao debate sobre uma da mais graves
questões que ameaçam o desenvolvimento e o bem-estar social de nassa gente.Cor8ferencistas e debatedores de renome internacional revesarani-se na tarefa de
colaborar conosco para que melhor pudéssemos avaliar a extensãodosproble-
mas de Minas no setor. Representantes dos mais diversos semntos da
sociedade m1ne1ratendendo ao apelo deste parlamento, fizeram-se presentes,
trazendo-nos valiosa contribuições

Numa rapidavahação do encontro podemos dizer que ele se insere entra
os momentos Iaais'podutivos vividos por esta Assembléia Legislativa. A trdcã
de informações, a multiplicidade de enfoques, a integração de experiências
diferentes fizerarnLa 'riqueza do seminario, que logrou êxito ao traçar um
diagnostico basninte completo, exato e profundo da saúde no Pais e em Minas
Durante os trabalhos, foram-' nos n1dds caminhos importantes. Surgiram
propostas sérias e realistas. Fomos alertados por críticas e questionamentos
preciosos, na medida em que ajudam a evitar obstáculos e corrigir desacertos.

Ao final de nossos trabalhos, temos consolidadas algumas convicções. A
questão da saúde em Minas é grave e urgente. A situação atual configura
verdadeiro atentado à cidadania e aos mais elementares direitos de nossa gente.
Entretanto, estamos diante de um problema que tem solução. Equacioná-lo não
depende apenas de ações isoladas do Governo Estadual, que estariam fadadas
ao insucesso, mas do compromisso de todaasocjedade mineira, numverdadejro
mutirão para curar Minas. Estamos convictos ainda de que as respostas ao
desafio deverão ser dadas mediante decisões tomadas da maneira o mais
democrática possível, de forma que todos sejam sujeitos ativos e comprometi-
dos com o processo.

No encerramento deste seminário, informo ao Plenário que, na próxima
segunda-feira, esta Presidência e o Presidente da Comissão de Saúde da
Assembléia, Deputado Jorge Hannas, estaremos encaminhando pessoalmente
ao Governador Hélio Garcia as questões aqui levantadas pelos conferencistas,
debatedores e participantes do seminário.

Também na próxima semana, por solicitação feita pelo próprio Ministro
Alceni Guerra, estaremos apresentando a S. Exa. que compareceu à abertura
deste seminário, um documento com os pontos principais aqui debatidos.

Ainda hoje, pela manhã, conversando demoradamente com o Presidente
da Comissão de Saúde, Deputado Jorge Hannas, decidimos que todas as
Perguntas aqui apresentadas, inclusive aquelas que o tempo não permitiu que
fossem respondidas, estarão sendo classificadas no âmbito da comissão,
orientando programas e trabalhos, da Assembléia no setor de saúde.

Estabelecemos, assim, um fórum permanente para a discussão desse tema,
fazendo com que as leis específicas para o setor sejam elaboradas com a
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Participação direta da sociedade. Sociedade essa, aqui tão bem representada
pelos participantes do seminário, através d. e entidades que têm uma tradição de
lutaem defesa da saúde da população. Uma luta que coincidiu, sempre, com o
movimento em favor da restauração das liberdades políticas, da democratização
das instituições, do avanço das causas sociais

Estamos todos conscientes de que esse seflunario, no produzindo solu-
ções magicas, cria instrumentos de ação política, em caráter permanente, como
disse, para o encaminhamento das diretnze aqui debatichs Esta Assembleia
estará acompanhando cada etapa de r'eciiperação e valorização desse setor,
fundamental para afirmar a cidadania brasileira

Em nome destt Casa, cumprimento e agradeço a todos os participantes
desse seminário, assumindo ?'compromisso de manter o Poder Legislativo
atento e mobilizado nessa causa Muito obrigado

16. A VOZ DA MONTANHA

Discurso proferido na reunião comemorativa
do centenário da promulgação da primeira

Constituição do Estado de Minas Gerais
(junho/91)
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A palavra de Minas tem sido, através da história, a palavra da liberdade,
do equilíbrio e do respeito à vontade popular. Essa palavra de Minas, em 1891,
altiva e independente, norteou os fundamentos da história constitucional
mineira, com a promulgação da primeira Constituição republicana do Est1do.

A partir de então, por mais cinco vezes esta Casa foi investida de poderes
constituintes, ora em momentos históricos de normalidade democrática, ora sob
a ameaça autoritária. Soube, sempre, exercer esses poderes com independência
e altivez.

No centenário da primeira Carta constitucional, estamos prestando uma
homenagem a todas as gerações de Constituintes mineiros, nas pessoas de seus
representantes, seus Presidentes e seus Relatores.

É a memória da história que hoje nos reúne. Não da história curta, que se
perde na primeira virada do tempo. Mas nossa homenagem está voltada para a
história longa, que permanece e dura na construção da cultura e da civilização
mineira.

A palavra de Minas continua sendo respeitada, mesmo quando se recolhe
ao silêncio da reflexão, porque é uma palavra que sabe a hora exata de se fazer
pronunciar. Como sabiam os Constituintes de 1891. Sabiam com humildade,
que seu trabalho, como está registrado no parecer da Comissão Constitucional,
não tinha a «presunção de haver resolvido todas as questões de modo completo
e satisfatório'.

Realistas, os Constituintes fundadores da Minas republicana afirmávam,
corajosamente, que "os princípios abstratos têm de amoldar-se, na execução,
ás. condições do meio social da civilização e tradições do povo'.

Esse exemplo de equilíbrio nos foi legado como patrimônio cívico, em
1891 e nas sucessivas Constituintes convocadas de 1935 até nossos dias.

Hoje, quando buscamos novos caminhos para tomar a representação mais
atuante, mais eficaz, precisamos estar atentos as lições de nossa história
Constitucional

Cem anos depois, os brasileiros continuam acreditando na palavra de
Minas.

Ainda no último domingo,o Jornal do Brasil, também comemorando seu
centenário neste ano, destacava em seu editorial principal: "o Brasil quer ouvir
o que Minas tem a dizer, como conselho da sua experiência - orientada pelo
seu alto senso de oportunidade. E concluía, dizendo: "os brasileiros querem
escutar a voz das montanhas, a que se acostumaram ao longo da história, para
tomaropuo do País, ansioso para passarda expectativa à ação, da esperança
à certeza".
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Senhbrás senhores, esta solenidade une os tempos. Através dessa união
CIOS 

tempos,poderemos com mais fé e esperança, erguer a voz que o Brasil quer
escutar.; Com . a voz da liberdade caminhando sustentada pela participação•
Popular; rumo a um futuro melhor. Muito obrigado.

17. O ESPAÇO DA UNIVERSIDADE

Discurso proferido ao encerramento da
reunião especial destinada a debater a situação

das universidades públicas no Estado de Minas Gerais
(junho/91)
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No encerramento da quarta etapa do Ciclo Nacional de Debates, promo-
vido por nossa Casa, devo agradecer à conferencista Vanessa Guimarães Pinto,
magnífica Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, pela valiosa
contribuição que trouxe ao debate essencial sobre a situação da universidade
brasileira. Agradeço, de igual modo, aos senhores debatedores e aos participan -
tes desta reunião.

Esta Assembléia permanece inteiramente solidária com a luta em favor da
nossa universidade. É uma luta em favor da educação e da cultura de nossa
gente. É, afinal, uma luta em prol da inteligência.

A universidade, por definição, é  espaço livre onde se projeta o futuro da
sociedade. E o espaço da reflexão e do debate. O lugar onde as idéias não podem
sofrer o constrangimento de qualquer tutela. Nem daquela tutela que se esconde
por trás de restrições orçamentárias ou de mudanças nas regras do jogo. E uma
luta que se confunde com a própria luta pelas liberdades políticas, pela
consolidação do regime democrático.

Há uma afinidade que aproxima a universidade do Poder Legislativo. Essa
afinidade se afirma, exatamente, porque são instituições que só prosperam,
somente se tomam fortes num ambiente de garantia dos direitos civis e do pleno
exercício da cidadania.

Por razões históricas, os destinos do parlamento e da universidade estão
profundamente identificados, seja nas crises,seja nas conquistas da sociedade
civil.

É nosso dever, portanto, como representantes da sociedade no parlamento
mineiro, uma plena participação nos desafios que a universidade vem enfren-
tando em Minas Gerais. Aos dirigentes da UFMG, aos professores, aos alunos,
aos servidores da universidade, reiteramos este compromisso de atuar solida-
riamente para a resolução das questões que se colocam no tempo presente da
universidade pública brasileira.

Muito obrigado!
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Discurso proferido em Joaíma, na solenidade

em que foi agraciado com o Título de
Cidadão Honorário do Município

(junho/91)
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WSUVI Em primeiro lugar, quero dar á t õünïaboanotícia. Antes de viajar pára

esta "Terra do Câcique" - a Joaímade ihaadoção e admiração - visitei em
Belo Hoiiiohte, no Hospital i Felcio 1Rohio nosso Presidente da Câmara
MunicipaL Encontrei, para n haalégri rsatisMção, o estimàdd José Carlos
Miranda Murta em'franco processo/de;Ifcüperação Dele, tragó um grande
abraço kara todos os seus amigos econterrâiieds.t

Cards amigos, este  um dia histcriét 'f' m jpJ-a vida, uma data r qué.
guardarei em lugar de honra para senieéií riühhá memória. O título de-
Cidadão Honorário que recebo representa um diploma destacado, a mim
atribuíd6 êlo coração generoso de todos vocês.

Um título que possui um valor mais alto ainda, porque é, sobretudo, um
título, de qualidade. Estou informado de que, em toda a história do município,
apenas onze cidadãos; antes de mim, receberam tão elevada distinção.

Passo" portanto, a vestir a camisa 12, qu siÚíboliza o torcedor fiel, que
torce e vibra com as conquistas do seu titiie

A partir de hoje, portanto, minhas responsabilidades para como povo e os
destinos de Joaíma tornam-se ainda maiores.	...

- De colaborador da cidade passo a ser um sócio remido do município.-As
obrigações adquirem um peso maior e mais decisivo.	-

Ainda ontem, . transmitia- ao meu dileto amigo Márcio Kangussu, este
grande líder da região, o significado que esta homenagem tem para mim.

-Posso entendê-la coind úm 1 gesto de 'amizidé, nianifestação fraterna de
confiança. Confiança que me tomori, 'nas duàs últimas elèições, o Deputado
Estadual niajoritárid no município., '-•

Também êntendo esta iniciativa dos dignos vereadores à Câmara Muni-
cipal, cromo èxpressãode üma afinidade que senti desde as primeiras visitas que
fiz a Joaíma.

Rõcordo ccm cãririho,o prin-ieiro cóntato direto que tive com sua gente
hospitalêira e acolhedora, em ffiõtnnto inõsqrecível: Foi no dia da inauguração
do Estádio Municipal, com a presença do Atlético Mineiro éa vibração da voz
imortal do "Rei do Báiãó", o genial Luiz Gonzaga,c'uja obra musical perma-
necerá viva e perene na lembrança e nas cantorias de nosso povo.	-

Naqueledia, pude 'er em cada fisidnomia, de homens, mulheres, jovens
e criançâs dèsta cidade, a expressão mais sjncerada lealdade. Recebi, de todos,
uma mensagem de incentivo. Déscobria em Joaíma e em sua gente um enàanto
que me cativou para sempre. .	.	fl	r-..:..

Posso dizer, 'hoje, que a sensibilidadóhumana de vocês despertou, em
mim, o sentimento do homem do interior, que também sou,cbm orgulho e
honra.
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tquietpntrei pessoas que confiam no trabalho, que se abrem a amizade
francajque buscam, ajudar o próximo com o objetivo depromover o bem
comuipessoas4üe possuem o sentimento mineiro da paciência, da tolerância,
dai inëetidMãs que também sabem, lutar e brigar, pelas iboas causas. .

bnRecebopoiS, este título com humildade e reconhecimento. Humildade
porque assumo a responsabilidade e o compromisso de trabalhar ainda mais
juntoàs lideranças e ao povo . de , Joaírna. Reconhecimento, porque ) meu
sentimento mineiro reconhece, em cada rosto, um irmão, um companheij9, urna
amiga.

O agradecimento que faço a todos - e a cada um. dos meus nov9s
conterrâneos -, temo nome de gratidão. A gratidão nos convoca àãção, para
retribuir todo bem recebido., 1 .	. .	 .

O entendimento é o símbolo vivo de Joaíma. É através do entendimento
que vem sendo conduzido .um vitorioso projeto de administração neste muni-
cípio, liderado pêlsuccssivos Prefeitos, pelos representantes do-4

 povo na
Câmara Municipal, pelas lideranças comunitárias.	-

A construção 'da casaspopulaiis; a'jiãvimêniação da MG-105, entre
Joaíma e Jequitinhonha; a constr&çãõ do Ginásio Poliesportivo; o Projeto
Verde; a implantaçãb do terminal rodoviário; as reformas dos prédios escolares;
os poços artesianos; a instalação do novo matadouro municipal; a expansão dos
serviços de abastecimento d'água dá COPASA; a expansão da eletrificação
urbana pára os Bairros Bela Vista, São Paulino e Vila Niltão; eletrificação agora
estendida ao campo pelo Projeto Iluminas da CEMIG; a ponte monumental
sobre o São Miguel, com seu vão de 132 metros; o extraordinário projeto do
Centro de Assistência 'Criança Carente; a recente criação do Posto de Saúde do
Bairro Bela Vista - todos esses são marcos de um novo tempo na história desta
cidade, abençoada pelos três rios que a circundam, sob a proteção do Senhor do
Bonfim.

Tive a felicidade de participar pessoalmentç de muitas dessas iniciativas.
Felicidade maior foi vê-Ias concluídas e entregues à comunidade, cumprindo
com nosso dever de representante, parlamentar do município. Mas são iniciati-
vas que demonstram, sobretudo, a capacidade de trabalho das lideranças e do
povo de Joaíma.

Levarei ao Governador Hélio Garcia, companheiro de primeira hora e
amigo dos momentos bons e difíceis, levarei a S. Exa. essa visão de progresso
que domina o cenário desta terra.: Levarei, sobretudo, a mensagem de que os
recursos públicos aqui, em Joaíma, estão sendo destinados aos setores esenci-
ais da comunidade: educação, habitação, saúde, transporte, apoio aos pequenos
produtores, atendimento à criança carente, lazer e promoção cultural da
juventude.
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Conterrâneos de Joaíma, um povo que tem feito tanto, este povo merece
receber muito, mais!

Vamos continuar trabalhando, unidos corno sempre, para que as aspira-
ções de Joaíma, como a construção de barragens para geração de empregos e
apoio à agricultura, continuem a merecer atenção prioritária do Governo do
Estado.

Saúdo  cacique Johaima; saúdo o bandeirante e alferes Julião Fernandes,
precursores da fundação da cidade; saúdo a todos os pioneiros desta terra,
plantada no coração do Jequitinhonha.

Não pouparei esforço e trabalho para honrar o diploma que hoje recebo e
assim merecer, cada vez mais, o carinho e a amizade dos queridos e novos
conterrâneos de Joaíma.

Com a minha gratidão e a minha emoção, digo a cada um: muito obrigado!



19. A LIBERDADE DE PENSAMENTO
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Discurso proferido na reunião especial destinada a
homenagear o "Jornal do Brasil", a "Folha de São

Paulo", o "Diário da Tarde" e a "Rádio Itatiaia"
(junho/91)
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A iniciativa do Deputado Roberto Carvalho, com ampla adesão de seus
Pares, de promover esta reunião especial que homenageia o "Jornal do Brasil",
a «Folha de São o "Diário da Tarde" e a "Rádio Itatiaia" é a oportunidade
para reafirmar o compromisso democrático que une, historicamente, imprensa
e Poder Legislativo.

Em qualquer sociedade politicamente organizada, Poder Legislativo e
imprensa se fortalecem na proporção exata do grau de exercício da liberdade
política. Ambas as instituições são também ameaçadas e até cerceadas em suas
prerrogativas, quando ocorre qualquer interrupção na ordem constitucional.

Assim ocorre, porque imprensa e Poder Legislativo são expressões - na
sociedade civil e no Estado - das tendências dominantes e das aspirações mais
fortes da população.

Ojomalista trabalha coma informação, direito essencial de homens livres.
O parlamentar convive, também diariamente, com as demandas populares. A lei
é, em síntese final, a tradução de uma vontade política da sociedade.

Evidentemente, quando essa vontade política é reprimida, o primeiro alvo
da repressão é a liberdade de pensamento. Sendo o campo do pensamento, pelo
livre debate e discussão das questões que afetam a sociedade, a matéria-prima
da informação, a intolerância do autoritarismo se volta, em primeiro lugar,
contra as instituições cujo compromisso marcante é a defesa dos direitos do
cidadão.

No passado recente, o parlamento tomou-se o centro de resistência ao
arbítrio do poder. No mesmo período, a imprensa afirmou-se como trincheira
de luta pela restauração da ordem democrática.

Os veículos que a Assembléia homenageia no dia de hoje vêm contribu-
indo decisivamente, cada umno espaço de sua atuação e de influência na opinião
pública, para a consolidação das prerrogativas democráticas no conjunto da
sociedade brasileira, em Minas e no País.

Por isso, manifestamos, no encerramento desta reunião, nossa confiança
na construção de uma sociedade livre, justa e democrática no Brasil.

Nesta construção, devemos defender a liberdade de informação como um
patrimônio da sociedade e garantia do cidadão.

Também por isso, o Poder Legislativo, respeitando a crítica e participando
do livre debate das idéias, é sempre solidário com a imprensa. A imprensa que
é, sem dúvida, o quarto poder, ampliando, através da informação, o nível de
consciência política e a mobilização social do povo brasileiro. Que esse seja o
caminho de todos nós.

Multo obrigado!



20. O VALOR DOS ANTIGOS SERVIDORES
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É com respeito e carinho que participo desta reunião de posse da
Associação dos Aposentados desta Casa. Uma geração de grande valor vem se
aposentando ultimamente. Uma geração que formou um elevado conceito
profissional sobre o funcionalismo da Assembléia.

A criação dessa associação, além de promover os interesses comuns dos
associados, garante o intercâmbio entre os aposentados e a atual geração de
servidores.

E assim deve ser, porque o instituto da aposentadoria, premiando o
trabalho durante décadas, não faz cessar o vínculo entre o funcionário e a sua
Casa. Principalmente no caso de uma instituição política, voltada para o
interesse público, em que o concurso da inteligência e da experiência de antigos
servidores é essencial para qualificar o trabalho da instituição.

Em conversas com o Diretor-Geral, Dalmir de Jesus, com o Secretário-
Geral da Mesa, Paulo Navarro, venho manifestando a minha preocupação com
a necessidade de que os grandes servidores que se aposentam permaneçam, de
uma forma ou de outra, vinculados à instituição.

São pessoas essenciais à consecução dos objetivos maiores da nossa Casa.
Temos o dever de preservá-las ao nosso lado, para a palavra conselheira, sábia,
fruto da reflexão, do estudo, da experiência.

Por isso, estamos muito felizes com a implantação da Associação dos
Aposentados, porque essa entidade, que terá todo o nosso apoio, é uma ponte
de união entre a Assembléia e seus dedicados e exemplares servidores.

Nossa sociedade vem sofrendo profundas mudanças de valores e concei-
tos, mas um valor e um conceito que precisamos defender, a todo momento, é
o valor da gratidão e o conceito de saber. Gratidão não é apenas uma placa na
parede ou um diploma de reconhecimento. Gratidão é, na verdade, guardar no
coração a memória do benefício que outros nos fizeram e nos fazem. E respeitar
esse patrimônio moral como lei da vida.

Já  saber é uma manifestação de conhecimento que vai muito além da
mera erudição. Adquirir erudição é uma tarefa relativamente simples. O
computador, por exemplo, pode ser considerado hoje um "objeto erudito ",pois
tem enorme capacidade para armazenar e fornecer informações. O saber, porém,
é uma realização do sujeito. É o conhecimento combinado com uma vida de
experiência feita. É uma conquista que amadurece com os anos vividos. E este
aber dos servidores veteranos é que devemos buscar, para orientar, balizar e

instruir os novos rumos e caminhos que devemos seguir.
A gratidão é nossa. Com ela, buscaremos, em vocês, o saber. Esse é um

património que lhes pertence, caros servidores aposentados da Assembléia.
Aposentados e ativos, sempre!

Muito obrigado!



21. MINAS, HISTÓRIA E ESPERANÇA
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-	 Depoimento para documentário produzido pela
Casa de Cultura - Academia Marianense de Letras

(julho/91)

1



103

• Em muito boa hora, a Lei Maior mineira consagrou, como preceito
constitucional, a celebração do Dia do Etado de Minas Gerais. A procura da
modernidade não nos dispensa de recapitular a história. É preciso revigorar
valores inerentes à própria essência do ser mineiro; buscar em nossas raízes,

•	força, ânimo e coesão para enfrentar os desafios do futuro.
Quanto à data, não poderia o Constituinte ter feito melhor escolha. A 16

de julho de 1696, nascia o arraial do Ribeirão do Carmo, núcleo primitivo,
semente primeira dessa realidade complexa que se chama Minas Gerais. Hoje,
nosso espírito, voltando-se a cada ano para Mariana, renova a consciência do
princípio, contamina-se com o entusiasmo e a coragem dos primeiros desbra-
vadores e tem oportunidade de refletir sobre a responsabilidade enorme que é
dar continuidade a essa tradição.

Devemos a inserção do Dia do Estado de Minas Gerais no texto constitu-
cional principalmente ao acadêmico e professor Roque José de Oliveira
Camêllo. Há 14 anos, na Casa de Cultura - Academia Marianense de Letras, ele
dava início a uni processo que resultaria na instituição da data pelo art. 256 da
Constituição mineira. Só uma alma zelosa de nossas riquezas históricas e
culturais teria sensibilidade suficiente para empreender tão nobre campanha.

No ano passado, a primeira comemoração da efeméride constituiu o
momento forte do calendário cívico desta terra. Ofereceu-nos o ensejo de
meditar sobre nosso compromisso com os destinos de Minas.

Agora cabe-nos envidar esforços para que a solenidade, ao repetir-se, ano
após ano, não venha sucumbir ao peso da rotina. É preciso cuidarmos para que
ela não se limite a mero exercício de retórica. É necessário que ela inspire gestos
concretos em benefício de nossa gente.

Historiadores e cientistas sociais têm questionado, nos últimos tempos, o
próprio conceito de mineiridade. Para resgatá-lo, após uma crítica sincera e
honesta, é preciso ancorá-lo na existência real de nosso povo.

Seja o Dia do Estado de Minas Gerais oportunidade para repensarmos a
minei ri dade à luz da realidade dos que vivem neste pedaço do solo pátrio. Seja
ele ainda o momento inicial de ações que contribuam, efetivamente, para
melhorar a vida de nossa gente, represente o marco primeiro da solução dos
problemas que afligem nossos coestaduanos.

Assim, possa a data, à cada celebração, significar um passo a mais rumo
à superação de nossas disparidades regionais.

Especialmente, neste 1991, temos fé em que o 16 de julho já nos possa
acenar com a esperança do soerguirnento de Minas e com a certeza de novos
tempos para OS mineiros.
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Discurso proferido na reunião do Ciclo Nacional de
Debates destinada a discutir

a privatização da USIMINAS
(agosto/91)
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A Assembléia Legislativa de Minas Gerais instala, com esta reunião, o
quinto módulo do Ciclo Nacional de Debates, que esta Casa vem promovendo
com o objetivo de trazer para o âmbito do Legislativo a discussão sobre grandes
temas nacionais.

Julgamos que a iniciativa da comissão especial sobre a privatização da
USIMINAS, de proceder a mais urna rodada de discussões sobre essa proposta
do Governo Federal, deveria ganhar o espaço do Plenário desta Casa, envolven -
do o parlamento mineiro e representantes de outros setores da sociedade, no
exame sério e responsável dessa questão.

Incluímos, portanto, essa iniciativa no âmbito do Ciclo Nacional de
Debates, por considerar a Mesa da Assembléia que o Legislativo mineiro, com
seu caráter plural que reúne as mais diversas tendências políticas da sociedade
de nosso Estado, deve acompanhar, com plena atenção, todas as alternativas que
se colocam a respeito do processo de privatização da USIMINAS.

Por fidelidade à história econômica de Minas Gerais, devemos registrar
que a USIMINAS assinala urna profunda transformação no perfil do desenvol-
vimento mineiro, sendo poderosa alavanca do processo de industrialização de
nosso Estado. Evidentemente, sua atuação não se esgota no âmbito regional,
pois tornou-se uma empresa cuja produção é relevante para o desenvolvimento
brasileiro em geral, tanto pela oferta de seus insumos ao mercado interno, como
pela exportação de seus produtos.

Internacionalmente, a USIMINAS é reconhecida pelo controle e qualida-
de da sua produção industrial e, ainda, pela produtividade dos seus serviços.
Este patrimônio acumulado pela USIMINAS amplia, portanto, a responsabili-
dade de todos nós na discussão e exame do seu futuro empresarial, pelo peso
econômico específico que ostenta no desenvolvimento de Minas e do País.

Estamos certos de que esse debate, com a presença de autoridades e
especialistas na matéria, com a participação dos senhores Deputados e dos
convidados desta Casa, trará novas contribuições e esclarecimentos sobre essa
iniciativa, que tem mobilizado o trabalho e os melhores esforços da comissão
especial de privatização da USIMINAS, cujo Presidente, Deputado Paulo
Carvalho, coordenará a presente reunião do Ciclo Nacional de Debates.

Muito obrigado!
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	 23. O PODER LEGISLATIVO
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Conferência proferida no Ciclo de Estudos de Política e
Estratégia da ADESG, em Belo Horizonte

(agosto/91)



Recebemos, com grande satisfaçãoõoiivite para participar deste ciclok
de estudos que ja integra as que esta entre as nossas
mais caras promoções cívicas c.culturaiipriyiIégio conviver com as mais)
significativas e autenticas lideranças ãnooEstado

É nosso rõpósito trazer-lhës, .1éiii3tléãlgüns dados histórico iMportan-
tes para a cbfrpreensão da realidade da iisttuição parlamentar, Um-POUCO de
nossa experiência, de : nossas angústias y'dê4nõsas - dúvidas e esperanças.
Querémos ainda.. mostrar-lhes um pouc'doi iio presente, a Assembléia
de Minas Geai, essa Casa de tantas tradiegIrias que hoje, com suas co-
irmãs, busca os àminhos da modernidade.'

Virns, não na 
pó tifãdo mestreque tudo sabe, mas como quem desejai

trocar conhecinintos e'é 5êiiêiiéiã. Assim esperamos sinceramente que a
questões propostas pelos p'rezado &agiáris venham possibilitar-nos a visão,
a partir dê outras perspectivas, da instituição que conhecemos na luta do dia-a-
dia.'	 .. -...........	1'Para começar, lia que referir uni fato ain

..
da 

.
ecente o numero significativo

de votos brancos e nulos verificados nas eleições parlamentares do ano passado
funcionou como um alerta para a classe política brasileira. Em iiossa' terra, á
porcentagem de votos não validos incluindo abstenções creseu de 24,42%,
em 1986 para 46,84%. Quase dobrou portanto. O Legislativo mineiro chegou
até mesmo a promover, com grande êxito, o seiiiinário Manifestação das Urnas
e o Novo Parlamento de Min'ãs , Gerais, paraavaliar as causas e conseqüências
do fato. Entre as explicaç&s propostas para o surpreendente resultado das
urnas, destacou-se a que o atribuiu à crise doparlmento, unia tendência que se
verifica no mundo inteiro, mesmo naqueles países de Sólidas tradições liberais.
No Brasil, recém-saído de uni período niarcadamente autoritário, o fato
assumiria proporções dramáticas,. de que os números do último pleito seriam,
ainda, uni pálido reflexo. Diante de tal constatação, surgem-nos, inevitavel-
mente, algumas perguntas. Seria o parlamento uma aquisição definitiva do
ocidente ou estaria fadado a desaparecer, terminado o seu momento histórico

Na hipótese de se acreditar lia sobrevivência da instituição, que caminhos
buscar, a partir. da crise, para a construção de um novo modelo de Legislativo
e de . prática, parlamentar que responda aos apelos de hoje? Diante dessas
questões, como se coloca, especificamente, o caso brasileiro, coni suas particu-
laridades? Qual a vocação específica do Legislativo, r na atual : fase da vida do
País? Que papel lhe cabe no esforço de reconstrução nacional? Finalmente, o
que se. tem feito, na Assembléia de Minas, para imprimir ao poder um novo
dinamismo, adequado às exigências do presente? Para pensar essas questões
com serenidâde e clareza, precisamos seguir a história do parlamento moderno,
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desde suas origens. precisamos evidenciar as demandas a que ele respondeu a
cadafase de sua existência. Só assim estaremos aptos a fazer o diagnóstico exato
de seus atuais problemas para elaborar para ele. um projeto futuro:

O parlamento, tal como o conhecernoshoje, é, sem dúvida; filho da
modernidade. Sua trajetória nasceu com a democracia representativa inglesa. O
marco inicial foi a Carta Magna de João sem.Terra, no ano de 1,21 5.—

Dois grandes princípios determinaram o surgirnento da instituiçp.. O
primeiro foi o principio da liberdade, traduzido historicamente pela necessidade
de resistir ao poder absoluto do príncipe. O segundo foi o princípio da eficiência.
Este último comandou o imperativo da especialização funcional nas estruturas
de governo; imperativo que se inspirou na exigência da divisão técnica do
trabalho, já-presente no contexto de uma industrialização nascente.

Na contradição entre eles, reside, tahez, a raiz de vários problemas que
afligem o parlamento Eis por que e preciso encontrar caimnhos para superá-la.

Ao falar sobre o Legislativo, permitam-nos os senhores 'algumas considé-
rações sobre o poder em si. Segundo Nélson Saldanha, "... o poder existe onde
quer'que tenham os seres humanos vivido vida organizada, com ordem,
governo, atividades estáveis, normas, sanções ". Entretanto, diversos funda-
meiitos e justificações foram encontrados para ele através dos tempos, formu-
lados ao sabor dos interesses e idéias dominantes.

Como é sabido de todos, no centro das preocupações da idade média,
como elemento aglutinador da cultura medieval, estava a visão religiosa do
mundo e da realidade. A partir dela, buscavam-se todas as explicações. Daí
procurar-se, também, urna origem divina para o poder. O ponto de partida das
teorias que, especialmente no fim da idade média, propunham um fundamento
religioso para legitimar a autoridade do rei era o princípio êristão extemádo por
São Paulo: Todo poder vem de Deus. "Dessa máxima, foram deduzidos os
argumentos que iriam alicerçar, na vontade divina, a legitimidade de rnand9 do
monarca.

No início da idade moderna, tais teorias sofreram contestação por partè de
pensadores políticos que representavam os interesses e ideais da burguesia
nascente, que desejava consolidar-se. A visão religiosa do inundo foi substitu-
ída por uma concepção secular que colocava o homem no centro das questões.
As justificativas teológicas foram abandonadas em favor das explicações
fundamentadas na razão. É no bojo dessa racionalidade que surge o parlamento
e se constroem as doutrinas da separação dás poderes. Essas realidíides
aparecem como o resultado da resistência o povo ao podèr absolutá dós
monarcas.	

I
.1	-

Podemos distinguir, na história da instituição legislativa, três grandes
períodos. O primeiro vai de 1215 até as revoluções do século XVIII. O segundo

estende-se de 1776 (data da declaração da independência americana) ou 1789
(Revolução Francesa) até O lflÍCjO do século XX. O último vai do início de nosso
século até os dias de hoje. O primeiro período foi marcado por uma dupla luta.
No campo teórico, énfrentaram..se os defensores da teoria do poder divino do
rei e os que propunham o povo como fonte única da soberania. No campo
político e militar, contrapunham-se o monarca e o parlamento.

No Brasil, enquanto a Câmara dos Deputados advertia o imperador de que
a Nação brasileira o colocara sobre o trono que ela erigira, Dom Pedro 1 não
deixava de relembrara sua inviolável e sagrada pessoa.

As revoluções burguesas do século XVIII consagraram a primazia do
parlamento. Para que fossem vitoriosas, contribuiu, em muito, o ideário de
pensadores políticos que se encarregaram de ferir de morte as antigas justifica-
ções do poder do rei e defenderam entusiasticamente a separação dos poderes.

Locke ensinou, com brilhantismo, quê "Quando na mesma pessoa ou em
um mesmo corpo de magistratura, o Poder Legislativo fica reunido ao Poder
Executivo, não há liberdade, pois que se pode temer que o mesmo monarca ou
o mesmo senado nãofaça senão leis tirânicas para as executar tiranicamente".
É  grande teórico do liberalismo inglês que não poupa palavras para enfatizar
a excelência do Legislativo: "Esse Poder Legislativo não é somente o póder
supremo da comunidade, mas sagrado e inalterável nas mãos em que a
comunidade uma vez o colocou: (..) o Poder Legislativo é  que tem o direito
de estabelecer como se deverá utilizar a força da comunidade no sentido da
preservação dela própria e dos seus. membros ". Na França, o autor do
"Contrato Social" prega entusiasticamente a supremacia do parlamento., Vê,
nele, a própria encarnação da soberania popular, enquanto o Executivo seria o
Governo: mero conjunto de afazeres comissionados pela soberania e subordi-
nados a ela. Já a preocupação do autor do "Espírito das Leis" foi evitar a
concentração de poderes impossibilitadora de qualquer pretensão liberal. O
grande doutrinador da separação dos poderes afirmou que ' 'tudo ficaria perdido
se o mesmo homem, se o mesmo corpo dos príncipes, dos nobres ou do povo,
exercesse estes três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções
públicas e o de julgar os crimes e as questões particulares".

Vitoriosas as revoluções burguesas, vamos encontrar esses princípios
concretizados em seus documentos maiores. A Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão foi aprovada na França, em 1789. Seu art. 6° dizia que
"Toda sociedade na qual a garantia dos direitos não está assegurada, nem a
separação dos poderes determinada, não tem constituição ".

Nos Estados Unidos, um dos artigos de "O Federalista" preconizava: "Á
acumulação de todos os poderes, Legislativos, Executivos e Judiciais, nas
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mesmas mãos sejam estas de um, de poucos ou de muitos, hereditárias,
autonomeadas ou eletivas, pode-se dizer com exatidão que constitui a própria
definição de tirania'•.

Nos albores do século XIX, o parlamento e os princípios fundamentais do
ideário liberal democrático estão consolidados. O constitucionalismo, o estado
de direito, a separação dos poderes, a validade do sistema de freiôs e contrape-
sos, em que o poder limita o poder, são verdadeiros dogmas políticos. Da mesma
forma, o respeito às liberdades individuais, a presença mínima do Estado na
vida do cidadão ganham foro de verdades inatacáveis'

Nunca o parlamento foi tão forte como no Estad6 liberal. No século XIX,
até no Brasil, no segundo reinado, vivemos o parlamentarismo. E verdade que
era um parlamentarismo à moda das elites brasileiras, e o poder moderador tinha
um peso grande no processo de tomada de decisões.

Na segunda metade do século XIX, entretanto, o recrudescimento da
qiestão social revelou alguns impasses do liberalismo clássico. Questionou-se,
principalmente, o contraste entre a grandeza da igualdade e das liberdades
formais asseguradas pelas constituições e a dura realidade das massas aluadas
da cidadania, vivendo em condições subumanas de existência. O povo, funda-
mento da soberania, cedera lugar à elite econômica, que detinha, de fato,
verdadeiro poder de vida e morte sobre a grande massa operária. A igualdade
formal do texto da lei mal escondia as gritantes e injustas diferenças.

Com a crise do Estado liberal e o advento do Estado social, o parlamento
moderno sofre também sua primeira grande crise. No dizer do Prof. Paulo
Bonavides, "Não padece dúvida que, na transição do Estado liberal ao Estado
social, o poder mais sacrificado há sido o Legislativo. No Estado social que
adota aforma presidencial de governo, temos visto sempre um Executivo .forte,
armado de prerrogativas, convertido em centro principal e superior de
gravitação política, com poderes que fazem sombra ao parlamento ou tendem
em definitivo a eclipsá-lo -.

Segundo o mesmo autor, o século XIX foi o século dos parlamentos, e o
século XX, o século dos Executivos.

A primeira metade de nosso século foi marcada pelo aparecimento dos
regimes autoritários de direita e de esquerda, a exemplo do estalinismo, do
nazismo e do fascismo. Eles denunciavam a falência de um modelo e eram a
tentativa desesperada de encontrar soluções para os padecimentos das massas.

Segundo Nélson Saldanha, "De qualquer maneira, mesmo nos Estados
que em nossos dias correspondem às nações capitalistas (e, portanto, teorica-
mente liberais), tem sido bastante perceptível a crise dos parlamentos, com
enormes dificuldades para a manutenção do princípio clássico da separação
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dos poderes. O neõliberalismo, que correspondeu às reformas introduzidas no
capitalismo a partir de 1929 e 1930, passou a admitir a presença inadiça do
Estado no processo econômico".

Navarro de Britto nota que, "por outro lado, fala-se com fréqüência da
crise e decadência dos parlamentos, desde a Primeira Guerra Mundial,
enquanto o fQrtalecrnjento do Poder Executivo não cessa de crescer, as
Assembléias jierdem prestígio e poder de decisão. Trata-se em verdade do
esvaziamento Lezslativo das Assembleias" Esse esvaziamento atingiu, entra
nos, seu ponto niaximo a partir de 1964 Referindo-se a Revolução de 1964,o
jornalista Vilias Boas Corrêa, em recente evento na Assembléia de Minas, dissé
que ela manteve o Cohgresso aberto Mas de joelhos ".

O Brasil, no período autoritário, viveu, com intensidade experimentada
por poucos outros países, os efeitos da mentalidade tecnocrática.

Assim como, na ruptura da Idade Moderna com a Idade Média, o
fundamento da soberania deixou de ser religioso para residir no próprio povo,
considerado como o somatório dos indivíduos, no passado recente, o poder
encontrou nova origem. Estabeleceu-se o binômio saber-poder. A racionalidade
tecnocrática passou ajustificar as ações de governo. A opção tecnicamente mais
perfeita ou mais eficaz passou a impor-se, de forma imperativa, àyontade da
comunidade A ciência e a técnica tomaram-se novas religiões que ofereciam
fundamento as elites no poder e justificativa a suas decisões Calaram-se os
políticos e os bacharéis' era a vez dos economistas

O Legislativo, despido de suas prerrcgativas essenciais, foi esvaziado Em
termos de competência constitucional,: úada ou quase nada lhe restava. Sobre a
cabeça dos parlamentares, pendia a ameaça do Ato Institucional flg S. Impedido
de desempenhar suas funções principais, viu-se o parlamento transformado em
mera instancia homologatoria Aqueles foram, sem duvida, dias difíceis, e não
é de se admirar que suas seqüelas perdurem ainda por algum tempo. Nas Casas
Legislativas, hábitos inadequados, solidificados no tempo do autoritarismo,
teimam m ceder lugar a uma nova postura parlamentar.

O Congresso, em 1988, e as Assembleias Estaduais, em 1989, revestidos
de poderes constituintes, experimentaram urna realidade nova. Foi, certamente,
um desafio. Não nos cabè perguntar se nossas Casas Legislativas estavam
preparadas para ele. O certo é que produziram textos que, apesar de impérfei-
ções, foram capazes de abrir uma nova era para o País e para as unidades da
Federação. A experiência inaugurou urna nova fase da história parlamentar
brasileira,.	 1

O impacto de um Congresso funcionando no pleiio gozo de suas prerro-
gativas foi grande. Ainda mais que o parlamento vivia sua fase áurea, revestido
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de poderes constituintes. A i nstituição, entretanto, não ficou impune. Despertou
a ira das elites conservadoras. Inconformadas, estas desencadearam violenta
campanha, objetivando denegrir a imagem do mais democrático e transparente
dos poderes. Queriam incompatibilizá-lo com o povo, usurpar-lhe a legitimida-
de.

Os resultados do ultimo pleito atem de refletirem a crise mundial do
parlamento, denunciam, ainda, os efeitos dessa campanha detestácl, impatriótica:
e antidemocrática . E verdade que alertam também para a nccessidâdõ dé uma
nova prática parlamentar. Hoje, colocam-se, novamente, p iara a ihstituição 's
princípios da eficiência e da liberdade. E colocam-se como os dois termos de
uma contradição. De um lado, está a velocidade dos acontecimentos, exigindo
rapidez e eficácia. De outro, a liberdade: agora sob o aspecto da participação,
exigindo reflexão, amadurecimento e diálogo. Ø grande desafio do parlamento
contemporâneo é conciliar, numa síntese dinâmica, essas duas exigências que
integram sua própria essência.

Nos termos desse amplo contexto histórico, político e social da trajetória
do parlamento, no campo das contradições do tempo presente, entre a urgência
das demandas sociais e a necessidade de afirmação das liberdades políticas
recentemente conquistadas pela sociedade brasileira, devemos situar, para os
senhores, o momento atual do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais.

Como dissemos há pouco. o Legislativo está se adaptando a um novo
quadro constitucional instituído em 1988 na Federação e há apenas dois anos
nos Estados-membros. No tempo histórico, podemos dizer que mal começamos
o início de elaboração de um novo desenho das relações entre Estado e sociedade
no Brasil, em busca da democratização dessas mesmas relações. O marco desse
processo de democratização situa-se na retomada, pelo Legislativo, de suas
prerrogativas na formulação da política nacional, deixando de ser apenas um
agente nominal, figurativo e periférico do processo decisório, nas instâecias do
poder municipal, estadual ou nacional.

Para reassumir em plenitude suas atribuições no condomínio do poder
estatal, o Legislativo deve passar por um processo de atualização de sua
estrutura, tanto no nível parlamentar como em sua área técnica e administrativa.
A esse processo também podemos chamar de modernização de uma instituição
que esteve afastada, por longo tempo, de sua destinação política fundamental,
voltada primordialmente para a elaboração das leis e, também de modo
essencial, para a fiscalização e o controle político do Estado.

Evidentemente. & Legislativo que hoje se apresenta nas manchetes d
imprensa, nas criticas que diariamente transitam nos mais diferentes ambientes
da opinião pública, é ainda projeção de uni poder que esteve divorciado de seu
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papel regulador da vida política nacional. Digamos, portanto, que éum poder
que renasce - ou deve renascer - de suas próprias cinzas, que está se recuperando
de uma espécie de neurose institucional, marcada pela perda desiia identidade
fundamental. Insistimos nesse ponto porque ele é essencial à compreensão do
processo político-que vive hoje a sociedade brasileira. Sem essa cornpréensão
essencial, estaremos apenas discutindo preconceitos ou alimentando, ainda
mais, os vetorés que apontam para a crise de govemabilidade do País.

Estabelecemos, há pouco, a importância da modernização do Legislativõ
para emergir como expressão substantiva no processo político, fixando, para
isso, os dois termos de uma contradição. De um lado, a velocidade dos
acontecimentos, exigindo rapidez e eficácia. De outro, a liberdade, sob o
aspecto da participaçãó, exigindo reflexão, amadurecimento e diálogo. Na:
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais estamos, precisamente,
trabalhando para conciliar, como disse, essas duas exigências que integram a-	. .	,.. -,	t'	

.	.	 *própria essencia de um parlamento.'1	-

Em primeiro lugar, estamos investindo na mudança da cultura de nossa
instituição. Sabemos senhores que essa não é urna tarefa fácil.- Mudar um status
quo fundado nas relações interpessoais, no atendimento de pleitos cli entelistas,
na troca de favores dentro de uma ótica corporativista, exige 'uma ação
continuada, sistemátióa e eficiente, com o objetivo determinado de criar novos
padrões de comportamento, voltados paraa eficiência e a produtividade dos
serviços.	.

Sem essa mudança da cultura institucional, envolvendo todos os escalões
administrativos até alcançar a área parlamentar, não haverá discurso capaz de
sustentar a plena restaurção do Podr Legislativo. Felizmente, os resultados já
alcançados nessa direção nos permitem nfiar na consolidação de um novo
Poder Legislativo em Minas Gerais.

No setor administrativo, a reforma introduzida estabeleceu critérios de
competência, eficiência e mérito na progressão funcional dos servidores da
Casa, de acordo com as técnicas gercnciais con%àgradáis na gestão de empresas
privadas. Existe hoje um sistema de auditoria ra acompanhar e avaliar a
produtividade dos serviços, fiscalizando o desempenho funcional e õ controle
e redução dos custos operacionais. Em urna palavra, esse projek'dc moderni-
zação administrativa consagra a proíissionalizaçãodo servidor como meta
irreversível.

A informatização dos serviços tambéni já permite hoje total iansiaréncia
da géstão financeira: da Assembléia, com púh1iéaão mensal de balancete
tinanceiro-contáhil, accessivcl a qualquer cidadão. Esse sistema de informatização
abrangerá, dentro de pouco lempo, com a instalação de painel eletrônico, o
processo legislativo integral da Casa, facilitando oaconipanhaniento de todas
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as matérias em tramitação na Assembléia. Através de terminais, esse sistema de
informação será estendido às principais regiões do Estado, através de suas
cidades-pólo, facilitando, igualmente, a consulta e a cobrança, pela sociedade,
dos resultados do trabalho legislativo.

Enquanto isso acontece nas atividades-meio da Assembléia, o novo
Regimento Interno da Casa criou condições para um incremento cia: produção
legislativa, com efetiva participação parlamentar. Na atual sessão Legislativa,
nenhuma reunião deliberativa da Assembléia deixou de ser realizada por falta
de quorum regimental, o que demonstra um novo grau de consciência política
do quadro parlamentar.	 .

A Assembléia também vem desenvolvendo um programa de interação
entre o Legislativo e a sociedade. Esse programa busca estabelecer canais de
intercâmbio permanente da Casa com os diversos segmentos sociais, com o
objetivo de identificar e encaminhar, para exame do Legislativo, as demandas
ou questões urgentes que se apresentem no cenário político, econômico 9U
social. Podemos afirmar que todas as questões relevantes têm passado, atual-
mente, pelo debate ou pela intervenção direta do Poder Legislativo Estadual.

Esse programa de efetiva aproximação entre a Assembléia e os interesses
sociais inclui, ainda, a realização de seminários, cujos temários obedecem a
orientação de uma pesquisa de opinião realizada por empresa especializada,
ação complementada por um ciclo de debates instituído em caráter permanente
- que já atinge seu sétimo módulo em 1991 -, trazendo para o Plenário da
Assembléia o exame e o estudo das grandes questões nacionais, com evidente
impacto no espaço regional.

Destaca-se no conjunto dessas atividades, o trabalho que vem sendo
desenvolvido pelas comissões permanentes da Assembléia, que tiveram suas
atribuições sensivelmente ampliadas no novo Regimento Interno. Hoje, sem
dúvida, a ação dessas comissões permanentesjá atrai o interesse e a participação
crescente das diversas forças sociais, que nelas encontram um espaço efetivo
para o encaminhamento de suas demandas e reivindicações.

Estamos, portanto, buscando rapidez e eficácia em nosso procedimento
legislativo e trabalhando, dessa forma, um dos termos da contradição que antes
mencionamos. Mas essa busca da eficácia, imposta pela velocidade dos
acontecimentos que marca o momento histórico vivido pela nossa sociedade,
deve estar vinculada a um objetivo nacional permanente. Esse objetivo pode ser
traduzido pela realização do desenvolvimento com paz social.

Pensamos aue não há instituição mais vocacionada para acolher e encami-
nhar esse objetivo permanente do que a instituição legislativa. Fundamental-
mente, porque como órgão de representação popular, o parlamento abriga sob
o mesmo teto as mais contraditórias tendências partidárias, doutrinárias e

ideológicas. Essa convivência dos contrários, buscando alternativas de enten-
dimento através da negociação, é a principal contribuição que o parlamento
pode oferecer ao projeto nacional. O parlamento é o canal civilizado para a
discussão dos conflitos sociais, onde a inteligência pode exercer sua faculdade
de moderação e de equilíbrio, onde a razão humana pode e deve sobrepor-se aos
ímpetos das soluções autoritárias, unilaterais ou simplesmente ditadas pela lei
do mais forte - e não pela força da lei.

Num País com desigualdades sociais extremas, numa sociedade que
passou de um perfil agrário-exportador para outro de característica urbano-
industrial, numa velocidade sem precedentes no mundo contemporâneo, pade-
cendo de uma alta taxa de instabilidade econômica, o grande desafio que se
apresenta é ode normalizar a sua vida institucional, consolidando instrumentos
de ação políticaafimde restabelecer graus mínimos e necessários de racionalidade
em seu processo de desenvolvimento.

Essa racionalidade, como o passado recente nos ensinou, não haverá de ser
transmitida à sociedade através de uma iluminação burocrática. Para ser
legítima, para ter sustentação social, essa racionalidade terá que ser, agora,
composta com uma forte participação popular na formulação das políticas
públicas. Nesse quadro, vemos o parlamento como instrumento indispensável
à superação da crise nacional e à continuidade do nosso projeto de desenvolvi-
mento, porque através do parlamento, exatamente por sua característica plural,
poderá ser viabilizada a formação de consensos, destinados, por sua vez, a
sustentar a construção do projeto nacional, na síntese do desenvolvimento com
justiça social. Muito obrigado.

(Conferências semelhantes foram proferidas nas etapas do Ciclo realiza-
das em Divinópolis e em Uberaba)
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Discurso proferido na solenidade de
inauguração do auditório do Departamento

de Consultoria e Pesquisa
(agosto/91)
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Os recentes acontecimentos do Leste Europeu mostraram com clareza que
se abre nova era para a humanidade. O ser humano repudia o autoritarismo e se
coloca definitivamente na rota da liberdade.

No caso específico do conhecimento, o mito da tecnocra cia, criado no
período autoritário, não pode ser ressuscitado. Modernidade não pode ser
confundida com aparato técnico. A eficiência hoje tem que ser medida pela
capacidade de se construírem, pelo diálogo e pela participação, o desenvolvi-
mento e a paz social.

Ao inaugurar este auditório, esta Assembléia oferece um espaço à reflexão
e ao debate.

No passado recente, centralizou-se no Poder Executivo a capacidade de
formulação de objetivos tanto para a Nação como para os Estados. O Legislativo
foi incumbido de tarefas periféricas e menores.

No presente, este Poder é chamado para pensar Minas. É convocado a
traçar para nossa terra /uma política de desenvolvimento capaz de fazer-nos
superar a crise atual e projetar para um futuro próximo horizontes de prosperi-
dade e de justiça.

Essa é a missão mais nobre deste parlamento. Entretanto, ele não pode
nem quer assumi-la sozinho. Por isso abre as portas à comunidade cultural,
científica e tecnológica para que possamos, juntos, pensar o Estado.

Através deste espaço, esperamos oferecer uma ocasião para que o saber se
democratize. Um lugar onde o contato permanente entre os Deputados, o corpo
técnico da Casa e a inteligência mineira tenha como resultado propostas
concretas para a felicidade de nosso povo. Mediado pela prática parlamentar, o
saber, assim democratizado, abandonará os limites dos gabinetes, dos labora-
tórios e das universidades para ser posto a serviço da sociedade.

Ao inaugurar este auditório, reafirmamos nossa crença na abertura, no
diálogo e na democracia como instrumentos de mudança.

Sentimos ainda renovadas nossa convicção e nossa esperança em que,
pelo parlamento, virão dias melhores para a gente mineira.



25. A LUTA CONTRA O TOTALITARISMO

•	.	 .

(J?
L. t	 '.. •	:'fl•	•

-;	 .--•- '1,

'1Lfl 'L'rb-
1

Discurso proferido na reunião especial destinada
a comemorar a declaração de guerra do Brasil

às nações do Eixo Itália - Japão - Alemanha
(setembro/91)
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Em boa hora esta Casa rememora o dia em que o Brasil declarou guerra
ao eixo Roma-Berlim-Tóquio. Mas épreciso realçar que a solerii6& de hoje
não quer elogiar o conflito Sena contrariar as tradições a ropna indole de
nossa gente, que é arnante da paz e do trabalho.

A paz entretanto não pode ser confundida com a inercia com a indife-
rença, com a omissão; ao contrário, ela é conquista e seu, preço é acoiistante

JIvigilância
Nosso século inicióu-se sob o signo de contradições j,rofundas'O

agigantamento da questão social colocou a nu a insuficiência do modelo liberal
burguês, a fim de levar a bom termo um projeto de dias melhores para a
humanidade. Ao contrário, na prática, o liberalismo clássico, ao apregoar a
igualdade formal, acabou por acentuar as diferenças reais entre as diversas
classes e entre as regiões do mundo.

Na medida em que o homem perdeu a fé no diálogo e na razão, como guias
para apontar-lhe novos caminhos, tomou-se presa fácil da tentação totalitária.

Desde as primeiras lutas pela independência, a liberdade criou raízes na
alma brasileira. Entre nós, a Conjuração Mineira fez-se sob a égide dos mais
entusiásticos ideais libertários, que ficaram plantados de forma definitiva no
coração de cada filho desta terra.

Era natural, portanto, que a Nação não ficasse indiferente à onda de
autoritarismo que parecia querer submergir o Ocidente.

Foi em defesa da paz e da liberdade que nosso povo empunhou as armas
contra a ascensão avassaladora de governos totalitários que acariciavam o sonho
demente de impor sua vontade aos quatro cantos do planeta.

No presente, mais do que nunca, é necessário recordar as lições amargas
do passado: o sangue do pracinha que embebeu o continente europeu não pode
permanecer uma vaga marca na memória. Ele tem que apontar-nos os rumos da
consolidação das instituições democráticas.

No limiar do terceiro milênio, convivemos, ainda, com situações injustas
e desumanas. Urna nova ordem universal torna-se cada vez mais urgente para
atenuar o contraste vergonhoso entre o crescimento econômico e tecnológico do
Primeiro Mundo e a pauperização crescente das populações do Hemisfério Sul.

Internamente, vivemos de forma trágica as conseqüências dessa contradi-
ção. O peso de uma dívida externa, que se avolumou graças a perversos
mecanismos de mercado, compromete todos os esforços para a estabilização da
economia e para a retomada do crescimento. O neocolonialismo drena recursos
das nações do Terceiro Mundo para as grandes potências. E preciso cerrar
fileiras novamente, em defesa da liberdade e da paz. Só que agora, com as armas
do diálogo e do bom senso.
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Ao entrar nessa nova guerra que já faz milhares de vítimas pela fome, pela
doença, pelo , desemprego, pela violência urbana e pela falta de oportunidades
educacionais, e preciso que o Brasil se comprometa com m projeto capaz de
resgata-lo do subdesenvolvimento e de garantir a estabilidade iistitucional
Não há como falar de democracia a um povo faminto dc pão e de justiça. A
Nação convoca seus filhos a sacrificar, no altar do entendimento nacional, as
ambições pessoais. É preciso que, da mobilização da sociedade, da discussão
e do diálogo, nasça o projeto de um novo Brasil. Chegou a hora de lutar em todas
as frentes pelo desenvolvimento e pela paz.

Discurso proferido na tribuna da Assembléia,
como contribuição do Legislativo mineiro ao

debate visando à busca de solução para a grave
crise por que passa o poder político nacional

(setembro/91)
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. ,J)cupo hoje a tribuna desta Casa na condição de • parlamentar que,
transitoriamente, exerce a Presidência da Assembleia Legislativa dó Estado de)

Ii . Gerais, para trazer uma contribuição sincera ao grande debate que se
estabelece no Ias sobre os rumos do processo político nacional,

Sem duvida, o momento nacional adverte a todos nos co'i rep6iisabili-
dade na vida pública, para a grave crise do poder político que vive o País, que
acentua sobretudo o divorcio entre o Estado e a Nação aprofundado pelo
malogro, reiterado, das ações de governo destinadas a enfrentar as imensas
dificuldades econômicas e sociais'que se abatem sobre o povo brasileiro;

Minas Gerais tem o compromisso histórico de fazer ouvir o seu pensamfl-
to e a sua voz nesta hora, como centro de equilíbrio da Federação braslêir,
como elo de conciliação da vida política nacional, em responsabilidadecjiie se
amplia pela posição que ocupa hoje corno segunda economia mais poderosa
do País.

Somos, portanto, historicamente, uma força condutõra dos-destinos
nacionais, desde a raiz da Inconfidência Mineir 'passando, no Império,pelà
figura solar de um Teófilo Ottoni - que bebeu nesta terra as razões de sua fé na
liberdade -, até alcançar, no passado recente, a convergência do pensamento
nacional, na campanha cívica que conduziu à restauração das 'liberdades
democráticas, liderada, entre tantos, pela sabedoria de estadista do Presidente
Tancredo Neves.

Eis que, novamente, vozes autorizadas do cenário político, como a palavra
lúcida e experiente do governador Hélio Garcia, vêm alertando para o impera-
tivo de um entendimento que, esteja. acim; das questões regionãis; da paixão
partidária, das disputas de facções, das miçÕcpersonalistas, para que
prevaleça o interesse nacional na resolução dos gravíssimos problemas que o
País enfrenta.	 .

Para que seja o interesse nacional - e somente ele - o elemento condutor
das alternativas de solução para a crise que está nas ruas, na angústia do
trabalhador, na perplexidade do empresário, na desesperança da classe média,
na desilusão e até na revolta das camadas despossuídas da população.

O quadro que vivemos abre perigosas brechas à estabilidade institucional
do País. Acumulam-se, para tanto, múltiplos fatores: a inflação resiste aos
tratamentos de choque; os investimentos externos estão em abert e franca
retração; a poupança interna, fundamental para sustentar o desenvolvimento,
desaparece com a incerteza e as cores sombrias do futuro econômicà. Em tudo
e por tudo, aproxima-se perigosamente de nós o fantasmã da esa fiação,
combinando inflação em alta com crescimento negativo - do PIB. -

As iniciativas do Governo central, para superação desse quadro, revelam-
se inconsistes e, muitas vezes, meramente incompetentes.
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p À posta do enièdãoparecé ter-se esgotado na piopria desefença
sobre seefeitos  Advertifl1os, ahas desde o primeiro momnto que o
erriendãU não poderia jamais servir de pretexto - e muito menos de arn'iadilha
- para estabelecer-se urna' ielação de èoiftdnto entre os Poderesxecutivde
.tliit1oc1e'	 -Legislativo.	 *

ntes do Governo chegaram, todàviã,á sugerir um caminho sem voltar
ou se aprova o emendão ou se faz o choque. Coni o exjediente mrêncial
d"ôhoques perdeu totalmente sua credibilidade no conjuitdapop'iilação,
para onde apontariaa direção do processo político?
pa.ra a luz vermélha, que sinaliza riscos de impasses institucionais, de
imprevisíveis conseqüências.

Chegamos, portanto, a um ponto crucial de nosso processo político e
institucional.

Nesse. quadro, seria inútil a tentativa de buscar oentendimento se o
Govemocentral não se capacitar de que sua vontade não pode estar acima do
pensamento majoritário da Nação. Como também não poderá haver entendi-
mento, se o pensamento da maioria não assumir o gesto de grandeza, descendo
do seu pedestal para negociar com o Governo, de igual para igual.

Nada resolve, portanto, procurar um bode expiatório para sobre ele jogar
o fardo da crise que atravessamos. O emendão reforçou a tese de um funcionário
desprevenido do FMI, que nos veio dar receitas sobre mudanças na Constitui-
ção...

A realidade inquestionável é que o Sr. Presidente da República foi eleito
com a atual Constituição em plena vigência, sendo conhecedor, portanto, das
limitações que a Carta poderia impor ao seu Governo.

Reformas da Constituição estão claramente previstas no Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias, com prazo determinado para tal fim.

Entendemos, portanto, que a questão da governabilidade está a exigir um
plano de observação mais direito e objetivo. A nosso ver, a crise de
govemabilidade, em que estamos mergulhados, está exposta, com todas as
evidências, na fragilidade política do próprio Governo.

Sem deter maioria nas Casas do Congresso, o Governo também já não
conta com o indispensável apoio da opinião pública às suas iniciativas. E esta
é, também, outra realidade inquestionável.

Sob tais pressupostos, a busca do entendimento não será viável se se
configurar, apenas, como um acordo para aprovar aquilo que uma das partes
quer. O entendimento, como instrumento de negociação política, se dá através
do despreendimento das partes; todos devem e precisam ceder, quando o que
está em jogo é o futuro do País.

Nesses termos, antes de postergar o entendimento, condicionando-o às
mudanças no texto constitucional, o caminho viável apresenta-se num amplo
exercício de neg ciação política por parte do Governo. Essa iniciativa deve
anteceder todas as, demais alternativas que vêm sendo tentadas pela burocracia
governamental; ou assumimos o exercício político para valer, ou ficaremos
sempre à mercê do pensamento tecnocrático, fechado em sua postura imperial,
buscando impor à sociedade soluções verticalizadas, que depois , se relam
irreais e ilusórias........	 .

A elaboração de um riovop rojeto nacional impõe a co-gstão dó poder
governanieiital entre o Executivo e o Legislativo, sem interregno da continui-
dade política e administrativa do Pais

Em outras palavras, o momento nacional sugere, claramente, a oportuni-
dade de uma reforma ministerial para a recomposição das forças governistas.
Caberia ao Governo - senhor do jogo, mas que já não detém a posse da bola -
convocar os partidos representados no Congresso, , para , com eles dividir a
responsabilidade da condução de um novo projeto nacional. Evidentemente, as
forças hoje em oposição ao Governo não iriam comprometer-se com um projeto
que não tivesse a sua participação na fase elaborativa.

Essa ampla rearticulação da' vida econômica, política e social do País -
com Governo e oposição deixãndode'lado o emendão para traçarem juntos em
novo projeto nacional --poderia justificar, 'em médio prazo, uma revisão
constitucional' antes do 'prazo legalmente estabelecido.

Em linguagem de mineiro,1 o Governo deixaria; assim, de colocar o carro
à frente dos bois, ou seja, construiria urnabasé real de sustentação parlámentar,
compondo um Gabinete em paÈceria com os partidos co-responsáveis pelo novo
projeto nacional, e viabilizando, dessa forma, os instrumentos políticos e
institucionais de governabilidade do Pais.

Para essa iniciativa, a hora é agora: a Oposição vem emitindo sinais de que
se dispõe a dialogar com o Governo, desde que este efetivamente se disponha
a repensar seu projeto político-administrativo, em torno de uma proposta nova
e consistente.

A imprensa também divulga que o Governo, saindo de uma posição de
inércia, se dispõe a convocar o Conselho da República, órgão superior destina-
do, prec i samente, a refletir, orientar e opinar sobre questões de alta relevância
da vida nacional.

Há, portanto, forças de convergência para o entendimento. Entendimento
capaz de responder à angustiada expectativa que vive a sociedade inteira,
estarrecida com a velocidade do esvaziamento precoce do poder central,
fenômeno que obedece menos à vontade pessoal ou política do Presidente da



134

é ditada pela complexidade dos desafios que a Nação

_conheçamos claramente - stá legitimamente representada
sacional - com sua plurliddé com suas diferenças, com os
%tudes que retratam, em grandes traos, o perfil da sociedade

....
?Tne fórum legítimo de representação plíti'ca das&1edad; qúe o

Gôverno deve, em definitivo, buscar a formulação do projeto nacional e a
sustentaçao do seu podei político; abrindo-se, assii, à& reenàoitrôcom a
rção, pela via do entendimerto e da'negociaão.	-

Com essas palavras, penso haver traduzido 6 eritimehto da maioria £s
mineiros, opénsamento majoritário do parlamento de Mihas, desta Casa que
vem reassumindo, pela nova consciência política dos Srs. Deputados e dõs
Partidos aqui representados, a posição destacada que o regime democráticõ
atribui às Casas Legislativas, espaço real de intermediação entre a ,vontade
política da sociedade e ação dos governantes, que &ela devem seus cargos e
mandatos.

O parlamento de Minas agora se manifesta em defesa do interesse nacional
com a mesma razão, ditada pelo imperativo histórico, com que, nos idos de
1970, esta Casa teve a coragem cívica de assumir, pioneiramente, abandeira das
forças democráticas em defesa da anistia política. Esse sonho, que foi consuma-
do com a restauração das liberdades públicas em nosso País, nos motiva, outra
vez, a traduzir o clamor coletivo em uma manifestação concreta desta Casa, em
nome dos interesses superiores da sociedade brasileira. Nos momentos difíceis,
Minas Gerais sempre concentra seu pensamento e sua ação em favor da causa
nacional. Muito obrigado.

ESCER COM QUALIDADE

Discurso proferido no Seminário Regional
de Administração, Planejamento e

Finanças Municipais, em Poços de Caldas
(setembro/91)
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m nome da Assembléia Legislativa cumprimentoas entidades prornoto-
ste Seminário Regional de Administração, Planejamento e Finanças
ipaiS, especialmente a Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, na
 do Deputado Kemil Kumaira, que assumiu a iniciativa de valorizar a
istração pública dos municípios mineiros.

Estar em Poços de Caldas é estar em contato, e sentir de perto, que o Brasil
tem jeito, que nosso País vale a pena! Na verdade, em termos de administração
municipal, Minas Gerais e o País têm muito que aprender com o trabalho
realizado neste município, espelho de urna realidade que se aproxima, em vários
níveis, dos indicadores sociais e econômicos do chamado Primeiro Mundo. O
projeto de educação que aqui se realiza, por exemplo, alenta e anima as
esperanças de um novo Brasil. Sim: estar em Poços de Caldas é pisar, um pouco,
no território do futuro.

Para construir este novo Brasil, precisamos começar a concretizar um
novo municipalismo, que sinalize novos rumos para o desenvolvimento de
Minas e do País. Este seminário, conforme diretriz do Secretário Kemil
Kumaira, será sediado, em seus sucessivos módulos, nas principais cidades de
Minas Gerais, marcando um processo de descentralização do modelo estadual
de desenvolvimento.

Nesta oportunidade, queremos retomar algumas idéias e reflexões que,
acreditamos sinceramente, poderãõ contribuir para a construção do modelo de
desenvolvimento que queremos para Minas Gerais.

Um Estado que possui a extensão territorial de Minas, com área similar a
de um país como a França, que é responsável pela geração de um produto interno
bruto comparável ao de países como o Peru e a Hungria, não pode mais
permanecer com uma estrutura administrativa rigidamente centralizada no
poder estadual.

Daí aimportãncia deste programa de articulação municipal, promovido
pela SEAM, com o objetivo estratégico de dar maior agilidade ao processo de
decisão do Governo do Estado, valorizando a iniciativa municipal nas propostas
para o desenvolvimento mineiro.

Evidentemente, essas mudanças não acontecem simplesmente por acaso.
Elas refletem, sobretudo, as mudanças sociais e políticas que estão em curso no
País, com a retomada pela sociedade de suas prerrogativas democráticas.

A voz da sociedade não tem mais, como resposta, o silêncio das autorida-
des. Ao contrário, é a sociedade que cobra, diariamente, através da crítica e da
mobilização, urna nova postura dos agentes políticos neste País.

Essa enérgica cobrança da sociedade em relação aos titulares da adminis-
tração pública, em todos os seus níveis, é resultado, exatamente, da abertura das
nossas instituições políticas. Deve ser recebida, portanto, como um sinal de
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fortalecimento cia cidadania, que permaneceu por longo tempo sufocada na	 -A violência urbana, fia escala hoje registrada no Brasil, é'o sintoma mais

	

manifestação de suas aspirações. Entretanto, a voz inquieta da sociedade	evidente dessa doença do crescimento brasileiro. A doença desse crescimento

	

brasileira reclama do setor político um compromisso ainda maior: é o compro-	pode receber o nome *de gigantismo urbano, que acaba por acarretar problemas

	

misso, que exige coragem e determinação, de restaurar a moralidade na gestão	incontornáveis no sàneamento básico das grandes metrópols, rio trãnporte de

	

do bem público, de recuperar os valores da austeridade no trato da coisa pública,	massa, na habitação: na poluição ambiental, na expansão do sube'mp'rego, na

	

Além dessa cobrança, que está na voz de todas as camadas da população,	cooptação de setores marginalizados para atividades ligadas ao cfinie e à

	

surge outra cobrança, talvez a principal entre todas. Essa cobrança vem das ruas,	violência.	 .

	

das camadas marginalizadas da sociedade, está na esquina de cada cidade	 Um seminário quetíâta da administração e doplanejamento dos múnicí-

	

brasileira. Ela exige uma política de desenvolvimento capaz de corrigir, para	pios, além de examinar sua gestão financeira, deve preocupar-se, naturalmènte,
valer, as tremendas desigualdades sociais que adoecem nossa Nação.	 com modeks altematios de desenvolvimento, que evitem a reprodução, em

	

Já foi dito que existem no Brasil dois países imensamente diferentes. Um	outras regiões de nosso Estado,. da concentração do crescimento. Esta concen-

	

é pequeno, habitado por 10% da sociedade brasileira. Neste pequeno país, o	tração, sendo perversa, ao invés de reduzir ou eliminar os problemas sociais,

	

padrão de conforto e de consumo pode ser comparado às nações do Hemisfério	acaba por agravá-los e tomá-los quase insolúveis.

	

Norte - os países do Primeiro Mundo. Ao lado desse pequeno país - que	 O Poder Legislativo, ao contrário do que alguns possam pensar, não está

	

podemos chamar de Bélgica - convive um estranho e extenso país, onde	alheio ou ausentedessas graves qüestões que afligem a sociedade de Minas e

	

continua morando a imensa maioria dos brasileiros. Nesse país, os padrões de	do País. A Constituição Estadual, que ajudamos a elaborar, cria iiiêcanismos

	

vida se parecem com aqueles da tragédia africana, com altas taxas de mortali-	eficientes para fortalecer o desenvolvimento regional em Minas Gerãis. Temos,

	

dade infantil, com grave desnutrição da infância, com salários que estão entre	nesta Constituição, os elementos legais necessários para incentivar os municí-

	

os mais baixos da América Latina, com habitações precárias e traços fortes de	pios e regiões a estabelecerem políticas específicas de desenvolvimento, que

	

pobreza e miséria. A esse país o economista Edmar Bacha deu o nome de Índia.	atendam às suas necessidades e características.

	

E criou, assim, a expressão "Belíndia", para designar essa explosiva	 A principal função da atividade parlamentar é ainda muito pouco valori-,

	

mistura que convive dentro da sociedade brasileira, deste nosso Brasil, que é a	zada em nosso meio. Essa função é a de elaborar as leis necessárias nossas

	

sexta nação do mundo em população, a quarta em crescimento demográfico, a	realidades políticas, econômicas e sociais. NãÕ éàbé ao Legislativo, como

	

décima economia do planeta. Mas que, ao lado disso, ocupa o quadragésimo	sabemos, executar. Mas lhe cabe, isto sim, a funçãiiisbstituível de representar
lugar em qualidade de vida,	 politicamente a sociedade no quadro goveiiiaiiiéiital.

	

Trago essas reflexões aos participantes deste seminário, porque estamos	 O fortalecimento do processo democrático entrenós - não há dúvida sobre

	

vivendo o limiar de uma profunda mudança no quadro do desenvolvimento	isso - passa pelo fortalecimento do Podei Legislativo. E a grande valorização

	

brasileiro. Nesse novo quadro, a principal meta a ser atingida é a qualidade de	do Poder Legislativo se dá, éxatamente, através do voto do eleitor, que escolhe

	

vida. Porque é exatamente esse item - o da qualidade de vida - o que mais afasta	O seu representante no parlamento. Exaarnente por' isso, o Deputado Ibsen

	

o Brasil da possibilidade de tomar-se urna Nação de primeira classe, de alcançar	Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados, ' lembrou , 	dias, que o
seu ingresso no chamado Primeiro Mundo.	 parlamento é o retrato da sociedade, nem melhor nem pior que ela.

	

A elevação da qualidade de vida de nossa populaçãohaverá de ser buscada,	 Quero, com isso, dizer-lhes que a crie brasileira geral soménte poderá ser

	

exatamente, nos municípios que ainda não atingiram o ponto de saturação que	resolvida através da ação política da própria sociedade. Ainda recentemente, a
hoje se abateu sobre as principais metrópoles brasileiras.	 ex-Ministra Zélia Cardoso dc Meio, concordando com observação feita pelo

	

Deveremos, então, nos voltar para o desenvolvimento regional, de forma	Presidente do Banco Central, enfatizou qué a crise brasileira exige uma solução

	

descentralizada e desconcentrada, a fim de não repetirmos os treinendos erros	política.

	

do modelo de desenvolvimento que dominou o Brasil nas últimas décadas. O	 Este Seminário, que tem um caráter essencialmente técnico, deve igual-

	

desenvolvimento a qualquer preço, que se tomou uma espécie de miragem	mente considerar que o processo das decisões é fundamentalmente político.

	

nacional, produziu resultados dramáticos, que hoje estão à vista de todos,	Mesmo porque nunca existe uma chamada solução técnica que seja pura e
alarmando especialmente as populações dos grandes centros.	 exclusivamente de natureza técnica. Quando lidámos com o interesse público,
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quando aplicamos recursos produzidos, pelo trabalho da própria sociedade, a
decisão, 4ç) agnte público tem, em última instância, um caráter político.

Finalmente, quero dizer-lhes que estamos empenhados, diariamente, num
projeto de modernização do Poder Legislativo em Minas Gerais, numa inicia-
tiva que teve grande impulso ,na gestão do s -Deputado Kemil Kumaira na
Presidência da Assembléia Legislativa Essa modernização busca, precisamen
te, abrir canais cada vez mais ágeis entre a Assembléia e a sociedade. Podemos
afirmar, hoje, que a Assembléia de Minas é uma Casa inteiramente aberta à
participação popular.

Ela está, portanto, totalmente receptiva para acolher as conclusões deste
seminário, para apoiar as providências e iniciativas que surgirem dos debates e
estudos aqui desenvolvidos.

Como mensagem final do Poder Legislativo, que tenho a -honra de
representar na abertura deste seminário, reafirmo que o pensamento de Minas
Gerais, nesta hora, está voltado e concentrado na resolução da crise brasileira.
Minas tem o compromisso histórico de contribuir, de forma substantiva, para
o entendimento nacional. A partir desse entendimento, que deverá buscar a
formulação de um novo projeto para o País, poderemos retomar o crescimento
econômico, meta irrenunciável numa sociedade em expansão, num País ainda
em construção. Mas esse crescimento econômico que devemos retomar, com
urgência, deve obedecer a uma diretriz central: não devemos mais crescer para
inchar. Mas crescer, com qualidade. Aprendemos, duramente, a lição de que
milhares de pessoas a mais nada acrescentam ao valor real de uma cidade.
Acrescentam, sim, problemas enormes, às vezes incontornáveis. Esta bela e
acolhedora cidade é exemplo vivo do crescimento com qualidade, que devemos
almejar para a sociedade brasileira.

Poços de Caldas e os municípios desta região, com a visão dos seus
administradores, com o dinamismo dos seus habitantes, com a sua tradição, a
sua história e o seu pioneirismo, podem dar a Minas e ao Brasil o exemplo de
um novo modelo de desenvolvimento integrado. Sobretudo, o desenvolvimen-
to da qualidade de vida da sociedade brasileira. Isto, sim, é administrar e
planejar com sabedoria. Muito obrigado.

(Discursos semelhantes foram proferidos nas etapas deste Seminário
realizadas em Teófilo Otoni, Governador Valadares e Cataguases.)

28. A FUNÇ ÃO PARLAMENTAR

Discurso proferido na reunião de abertura do
Seminário "Parlamentarismo X Presidencialismo"

(setembro/91)
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A iniciativa do CEPO de promover este seminário sobre formas de
governo, com apoio da Assembléia Legislativa, situa-se, em dúvida, no centro
do grande debate que domina o momento político nacional.'' ii%

Como poucas'ezés em nossa história republicana', a s3cjedade brasileira
estará convocadaa definir, pelo seu pensamento majoritário, expresso démocra-
ticamente em plebiscit O CUTSO do futuro institucjonal:do país. r

Evidentemente, a questão parlae i!itari?iio veius prsidencialismo não
deve ser examitiadásbWo impacto ou' a túrbulênéia da conjuntura ireserte, que
está a exigir um àmplo entendihehtõ'miiorial"para siipêração datiíl crise
brasileira.	 obv- Otif.'/	 .5	.

Todavia, impõe-se o debate dessa questão, a partir de agora, porque a
Nação sobre ela deverá pronunciar-se no prazo máximo de dois anos. Um prazo,
de qualquer forma, extremamente curto quando consideramos a perspectiva do
tempo histórico.

Sem dúvida, este seminário fará parte da construção da história política do
País. Em primeiro lugar, porque ouviremos aqui a voz de lideranças destacadas
do cenário político nacional, começando, nesta sessão de abertura, pela voz da
montanha, representada pela liderança nacional exercida pelo Governador
Hélio Garcia.

Ainda recentemente, editorial autorizado da imprensa nacional afirmava:
'0s brasileiros querent escutar a voz das montanhas, a que se acostumaram
ao longo da História, para tomar o pulso do País, ansioso para passar da
expectativa à ação, da esperança à certeza. "O Governador Hélio Garcia detém
credenciais públicas para erguer, bem alto, a palavra de Minas Gerais, no
momento certo, na hora exata.

Em segundo lugar, este seminário congrega os jornalistas políticos
representados no CEPO, uma entidade que, através de suas sucessivas direto-
rias, chegando á gestão atual, presidida por Manoel Fagundes Murta, vem
construindo um importante acervo para a história da imprensa política de Minas
e do País. Um acervo de competência, de seriedade, de responsabilidade para
com a função social da informação.

Finalrnente,o seminário tem por sede o parlamento de Minas Gerais, para
onde vêm convergindo, cada vez mais, os anseios e as reivindicações dos
diversos segmentos sociais de nosso Estado. Gradativa e firmemente, o
parlamento reassulue seu papel primordial de mediador dos conflitos sociais, de
elo de negociação entre Estado e sociedade.

Este papel do parlamento é insubstituível nas sociedades democráticas,
Pois o Poder Legislativo abriga as mais diferentes visões do processo político,
econômico e social, com a diversidade de sua representação partidária, com a
pluralidade de sua representação política. Ainda agora, no dramático episódio
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da crise de poder na União Soviética, o parlamento ocupou a trincheira de defesa
da legalidade constitucional, identificando-se com a expressão, da vontade
popular, afinal vitoriosa..

Não nos cabe, nesta hora, avançar conceitualmente sobreaCp1estã0
proposta neste, seminário. Ouviremos, sim, as lideranças convidadas e delas
iremos recolher importantes avaliações sobre a forma de governo mais adequa-
da para o desenvolvimento político do País.

É, portanto, com muita honra e satisfação que convidamos oGovemdor
a expecta-Hélio Garcia para proferir a palestra inaugural deste seminário,

tiva e a atenção de todos nós. Muito obrigado.

29. A RECONSTRUÇÃO INSTITUCIONAL

Discurso proferido ao encerramento do Seminário
"Parlamentarismo X Presidencialismo"

(setembro/91)
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No encerramento deste seminário, a Presidência cumprimenta a diretoria
do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares - CEPO - pela importante e
oportuna iniciativa de promover, com apoio desta Assembléia, uma ampla
discussão sobre sistema de governo.

Registramos um agradecimento especial ao Presidente do PMDB, Doutor
Orestes Quércia, aos conferencistas e debatedores que ampliaram, com suas
idéias e reflexões, o nível de entendimento sobre a viabilidade dó presidenci-
alismo e a alternativa do parlamentarismo, nas palestras pronunciadas, anteri-
ormente, pelo Governador Hélio Garcia, pelos Deputados Roberto Freire e
Cunha Bueno e, no dia de ontem, pelo Doutor Franco Montoro.

A qualificada participação dos Srs. Deputados nesses debates; os lúcidos
questionamentos colocados em cada painel realizado; o interesse da imprensa
e do público pelo assunto em discussão, são indicadores de que está em franca
evolução o processo de organização política de nossa sociedade.

De fato, apesar da conjuntura de crise que atravessa o País, a sociedade
brasileira detém, hoje, a oportunidade histórica de construir, em plena vigência
das liberdades públicas, o futuro político do País. Para ser duradoura, essa
reconstrução institucional deverá contar com a crescente mobilização popular,
com a decisiva participação dos movimentos organizados da sociedade civil.
Este é o caminho para a consolidação do regime democrático de governo neste
País.

Para ampliar o âmbito de circulação das idéias e propostas aqui apresen-
tadas, a Mesa da Assembléia fará editar uma publicação contendo as palestras
e debates travados neste Plenário, contribuindo, assim, para maior difusão da
questão nacional relativa à forma de governo. Uma questão sobre a qual a
sociedade brasileira deverá ser consultada, através de plebiscito, no prazo
máximo de dois anos, como determina a Constituição.

Este seminário tornou-se, na realidade, um exercício prático de democra-
cia, promovendo mudanças de posição ou reforçando convicções no pensamen-
to de cada um de seus participantes acerca da melhor forma de governo para o
Brasil.

As regras do jogo democrático funcionam na convivência dos contrários;
nas posições plurais, no respeito às divergências, na solução civilizada dos
conflitos. A vigência dessas regras é, sem dúvida, o grande aprendizado que
estamos realizando no Brasil. Naforma parlamentar ou no sistema presidencialista
de governo. Muito obrigado.



30. O BRASIL TEM JEITO

Discurso proferido no 1 Encontro
de Vereadores da Região Metropolitana de

Belo Horizonte
(outubro/91)
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Este é, sobretudo, um encontro de líderes, de legítimos .i representantes
públicos das comunidades integradas à Região Metropolitana de Belo Horizon-
te.

, A iniciativa do Presidente Carlos Murta de promover, pela primeira vez
s 16 anos de existência da GRANBEL, este encontro dos. vereadores

metropolitanos, contribui para uma nova e dinâmica integração entre os
municípios da região.

Exatamente porque esta integração, com este primeiro encontro, mobiliza
o agente político mais diretamente inserido na vida comunitária, que é,
precisamente, o vereador.-,-

Valoriza; de maneira concreta, õ Poder Legislativo, que reassume, em
nossos dias, o papel preponderante que deve ocupar no processo político
nacional. Já disse, e repito, neste encontro: o Legislativo é  Poder democrático
por excelência, porque nele convivóm idéiase posições muitas vezes contrárias
e até conflitantes. Nele convivem as mais diversas representações e tendências
políticas e partidárias. Nele, a sociedade encontra espaço e voz para exprimir
suas demandas e reivindicações.

Agradeço, portanto, ao convite de Carlos Murta como uma manifestação
de apreço ao Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais, que tenho a honra
de presidir, e como uma demonstração da necessidade de aliar, a ação do
Executivo a contribuição essencial dos senhores parlamentares desde o nível
municipal ao âmbito do Estado 'è da União

Acompanhando de perto as atividades da GRANBEL, podemos dar
testemunho de seu trabalho efetivo em favor da resolução dos problemas
cruciais da Região Metropolitana. Ainda recentemente, o Governador Hélio
Garcia chamava a minhá atenção para a impoância-da atuação da GRANBEL,
como uma instituição coordenadora da instância metropolitana, sem interferir,
em nenhum momento, na autonomia de cada município-membro da Associa-
ção.

Sua importância reside, exatamente, na atuação integrada e coesa dos
municípios metropolitanos, fortalecendo, administrativa e politicamente, o
encaminhamento de pleitos, de propostas e de reivindicações de cada comuni-
dade da região.

Caros Vereadores da Região Metropolitana, ao trazer-lhes a mensagem do
Legislativo Estadual, na abertura deste encontro, desejo formular breves
reflexões sobre o momento político que vivemos.-

Há, sem dúvida, um grande pessimismo em todos os setores de nossa
sociedade. Há graus acentuados de desesperança; há uma difusa sensação de que
"este País não tem jeito —, de que "nada vai dar certo". Objetivamente,
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Convivemos com uma inflação que penaliza os mais pobres; convivemos com
uma recessão da produção; com a retração do poder aquisitivo das camadas
médias; convivemos, enfim, com a incerteza do futuro.

Este 'quadro transfere sua frustração ao setor político, pressionado cada
vez mais pela urgência das questões sociais, coibo o desemprego; corno a falta
de segurança pública; o "deficit' 'habitacional; situação crítica na assistência à
saúde; marginalidade social que atinge, dramaticamente, ás populações dõ rua,
como os meninos e meninas que sobrevivem nos centros metropolitanos.

EnquantoEnquanto isso ocorre no campo social, por efeito do impassé econômico,
vivemos uma conjuntura de crise do Estado brasileiro, com o anúncio, pelas
autoridades federais, de um quadro de total escassez de recursos para o
desenvolvimento de programas e de projetos governamentais.

Neste quadro, a única coisa que não podemos, que não devemos, é nos
deixar envolver pela onda do pessimismo. Devemos ser - sim - realistas, para
enfrentar os problemas no' campo de luta da realidade, por dificeisue sejam
O pessimismo, já disse alguém, é um pensamento assassino, que, dominando
as mentes e as psicologias das pessoas, vai eliminando toda idéia construtiva,
toda possibilidade de superação e de enfrentamento dos problemas.

Na verdade, o Brasil já possui uma base econômica e uma estrutura
industrial que não poderão ser desmontadas por qualquer crise, do tamanho que
seja, por maior que seja. Vamos repassar alguns exemplos. O produto industrial
bruto na Região Metropolitana de São Paulo - somente da Grande São Paulo
- é superior ao produto industrial da Argentina inteira.

O produto industrial de Minas Gerais corresponde, hoje, ao produto de
países como a Hungria. O Peru e a Indonésia. Com toda a crise dos anos 80 -
a chamada década perdida -, o Brasil ainda permanece como uma das dez
maiores economias do mundo ocidental.

Em termos nacionais, Minas Gerais superou o Rio de Janeiro na posiçao
de segunda principal economia do País, respondendo por 12,5% do Produto
Interno Bruto, 15% do consumo de energia elétrica, 9% da arrecadação do
ICMS e 14% das exportações brasileiras.

Politicamente, Minas Gerais também recupera, hoje, uma posição de força
no cenário político nacional, podendo oferecer contribuição decisiva para
reverter a situação de paralisia e descrença que se abate sobre o País.

No momento em que tanto se propaga o entendimento nacional, enfeitado
pelo marketing político 4ue, depois, revela sua fragilidade na inoperância
política do Governo da União, temos em Minas Gerais os vetores de um
entendimento autêntico, na medida em que o Governo estadual cria condições

para urna negociação política concreta, de alto nível. Aqui, o Governo primeiro
negocia acordos de interesse coletivo - e depois os anuncia.

Quando tanto se fala em moralidade administrativa, comprometida por
interlocutores cuja ação e exemplo não combinam com seu pensamento e
discurso, temos em Minas Gerais a retomada da austeridadeadministrativa,
marca de atuação do séu Governo.

No momento em que o Governo central tentou impor ao Congréssõ o fatõ
consumado do emendão, para depois ir recuando em sua pretensão de dono do
mundo, temos em Minas Gerais um Governo que respeita a independência dõs
Poderes, como prática administrativa e comportamento ético.

Realiza-se, portanto, em Minas Gerais, uma verdadeira obra de engenha-
ria política, diria mais - de reconstrução da ordem política e administrativa. Isto
reforça nossa convicção de que o Brasil é maior que a vaidade vazia de algumas
lideranças nacionais; é maior, ainda, que o egoísmo de grande parcela das elités;
como será, também, maior qúe os profetas'cjüé anunciam a grande catástrofe.
Minas Gerais está afirmando, pela ação do seu Governo, que o Brasil tem jeito
e vale a pena..

Com esta mensagem, que énossa convicção profunda, desejo a todos os
prezados Vereadores um trabalho profícuo durante este encontro, que trará ã
este auditório professores e especialistas de notório saber, para discussão de um
ternário do mais alto nível, proporcionando, certamente, elementos proveitosos
para o exercício de seus mandatos. '	,r

Neste momento, tramita na Assembléia Legislativa matéria de relevante
interesse da Região Metropolitana, que dispõe sobre normas gerais relativas ao
planejamento e à execução de funções públicas de interesse comum a cargo da
região metropolitana E dispõe, igualmente, sobre atribuições complementares
à organização e às funções da Assembléia Metropolitana, já com parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, tramitando agora na Comissão de Assuntos
Municipais.,

Afirmo aos Senhores, como testemunho do Presidente Carlos Murta, que
acompanha cada passo dessa matéria, que em'momento álgumo mérito-do
Projeto de Lei Complementar ng 5 poderá ferir, em mínimã instância, a
autonomia política e administrativa dos municípios da Grande Belo Horizonte.

O ilustre jurista e prõfessor José Rübens Costa, da Fãculdidé de Direito
da UFMG, e que participará de painel neste encontro; é võ'z autôrizada para
esclareõér, qüe a Região Metropoli taba é de latureza exclusivamente técniëa e
operacional, não podendo, deforma alguma,ãfetar'á aütonomia política dás
municfplos. Se assim aconte(sse qualquer recurso ao' Supremo Tribunal
Federal derrogaria a mínima iniciativa que pretendesse' atribuir à Região
Metropolitana uma dimensão política, que agredisse a autonomia municipal. E,
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nesta questão, é dever de honra do Poder Legislativo permanecer atento ao
espírito da Lei Maior, que é a Constituição Federal.

Firmamos, portanto, neste 1° Encontro de Vereadores da Região Metro-
politana, este compromisso indesviável do respeito à autonomia municipal. o
Brasil, afinal, precisa dizer um basta à centralização de poderes, dizer um basta
à concentração do poder decisório, porque uma sociedade com problemas tão
complexos não pode ser administrada de forma fechada e autoritária.

Evidentemente, há formas de colaboração que se fazem necessárias no
espaço da Região Metropolitana. Exercício de cooperação, sim. Relações de
subordinação, evidentemente não! Esta cooperação pode envolver, com bene-
ficios para todas as comunidades, ações no sistema viário de âmbito metropo-
litano; na segurança pública; no saneamento básico; no abastecimento de água,
drenagem pluvial e coleta de lixo; no uso do solo metropolitano; na preservação
do meio ambiente, entre outras ações que podem combinar e associar o trabalho
conjunto dos municípios da região.

Este encontro pode abrir espaços efetivos para um novo exercício de
cooperação, pois, como reafirmamos, nenhum município integrante da região
pode ser obrigado a adotar planos e programas que sejam estabelecidos para o
espaço metropolitano.

Esta cooperação, estimulada pela GRANBEL, deve ampliar-se quando
consideramos que das 75 cidades mineiras com população acima de 20 mil
habitantes, de acordo com o último censo, 11 estão localizadas na Grande Belo
Horizonte. Quando consideramos, ainda, que cobrindo uma área de apenas
0,6% da área total do Estado, a Região Metropolitana concentra mais de 25%
da população total de Minas Gerais. Quando consideramos, também, que
existem patentes desequilíbrios no espaço da Região Metropolitana. Em alguns
municípios, a densidade populacional atinge de 600 a 1000 habitantes por
quilômetro quadrado, enquanto em outros essa densidade se reduz a 56
habitantes por quilômetro quadrado. Isto significa excessiva concentração em
determinadas áreas, como o eixo Belo Horizonte - Contagem - Betim, e vazios
econômicos e humanos em outras áreas.

São indicadores que merecem nossa reflexão e o fórum mais qualificado
para essa reflexão é exatamente este que reúne os vereadores da Região
Metropolitana. Cumprimento, portanto, em nome da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, a todos os participantes deste evento, renovando
nossos aplausos à iniciativa do Prefeito Carlos Murta, Presidente daGRANBEL,
e desejando que essa aproximação entre os membros do Poder Legislativo da
Região Metropolitana avance de forma segura, em beneficio de uma população
que forma a terceira maior aglomeração urbana do País. Muito obrigado.

31. INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE

Discurso proferido na solenidade de assinatura de
convênio para recuperação da Praça Carlos Chagas

(outubro/91)



157

A Assembléia Legislativa, em convénio coma Prefeitura de Belo Horizonte,
assume hoje, oficialmente, a responsabilidade pela recuperação da Praça Carlos
Chagas - nome que lembra a memória do grande cientista mineiro, cuja obra é
internacionalmente reconhecida

Ao Prefeito Eduardo Azeredo devemos agradecer o gesto solidário, da
primeira hora. Essa iniciativa tem o apoio de dois poderosos veículos de
comunicação social. O jornal Estado de Minas disse sim à iniciativa, com a
sensibilidade de Camilo Teixeira da Costa. A Rede Globo de Televisão, com
o humanismo de Ives Alves, adotou esta causa como sua também. O Poder
Legislátivo reconhece e agradece a importância de apoios tão essenciais.

Trata-se de um projeto que tem como inspiração a voz da comunidade.
Uma pesquisa de opinião, promovida pela Assembléia, consultou a comunidade
local e os freqüentadores da Praça Carlos Chagas sobre os melhores caminhos
a seguir no projeto de sua restauração.

Tal iniciativa tem, para a Assembléia, portanto, uma importante expressão
simbólica. Ela faz parte de um programa de ação do Legislativo destinado a
ampliar, cada vez mais, a integração deste Poder com a comunidade em geral.

E a comunidade mais próxima de nós, está aqui, no Santo Agostinho;
começa às nossas portas, na Praça Carlos Chagas, também conhecida pelo
apelido tradicional de Praça da Assembléia.

Se o exemplo deve começar em casa, estamos começando bem esse
programa de interação da Assembléia com a sociedade.

Com a criatividade dos arquitetos Álvaro Hardy e Mariza Machado, sob
as bênçãos do gênio admirável de Burle Marx, esta praça voltará a florir;
acolherá, com mais conforto e beleza, o sorriso e a animação das crianças e dos
estudantes que freqüentam seu espaço. E receberá, em condições muito
melhores, os adultos que aqui buscam um momento de descontração e de lazer.

É tempo de primavera, é tempo de verde, é tempo de qualidade de vida.
Que este empreendimento seja, em sua conclusão, um exemplo permanente de
respeito ao cidadão e à comunidade. Que esta colaboração entre agentes
públicos e iniciativa privada se multiplique em Minas Gerais, em sintonia com
os interesses da população.

É o compromisso que aqui firmamos com Belo Horizonte e sua gente.
Muito obrigado.
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Ninguém desconhece, no presente, o papel fundamental da televisão como
a grande formadora da Opinião publica nacional Ao aliar o fascimo da imagem
ao prestigio ej eficaia da mais recente tecnologia ela seduz, convence,
mobiliza	 .-'..

Ja disse o filosofo que, num povo livre a opinião publica e 1 o , rum da
política. O grau de informação de que ela disponha é o critério da liberdade desse
povo.

Daí decorre a grande responsabilidade de empresários e profissionais da
mídia eletrônica. Tendo em suas mãos um tão poderoso instrumento, capaz de
intervir diretamente na formação das consciências, eles podem contribuir tanto
para o crescimento político de um povo como para o embotamento da sua
capacidade de perceber e pensar a realidade. Podem ser construtores diligentes
da democracia, se estimularem o debate e respeitarem a multiplicidade das
opiniões, mas correm o risco de se tornarem servidores da uniformidade
totalitária, se consentirem no aprisionamento das gentes nas malhas de uma
lógica unidimensional, ou, mesmo, se colaborarem para que isso aconteça. E
ainda o filósofo quem nos adverte: a opinião pública não é o fórum de uma
verdade única, mas o campo de batalha pela verdade.

Durante mais de duas décadas, a TV Bandeirantes vem oferecendo aos
brasileiros o exemplo de uma televisão séria e responsável. Sua prática
desenvolve-se dentro de estritos padrões éticos, informados pelo compromisso
com a informação honesta, com a liberdade e com o respeito ao telespectador.
Suas câmeras são testemunhas dos mais importantes acontecimentos aa história
da pátria, acontecimentos que ela levou aos lares brasileiros com exemplar
imparcialidade e total isenção.

Nove anos após a fundação da emissora, ela deu início a mais uma fase de
sua trajetória de sucesso. Seus quadros aceitavam um desafio. Como novos
bandeirantes percorrendo o caminho das entradas e bandeiras, atravessaram a
Mantiqueira para conquistar, definitivamente, o público mineiro. Estava formada
a Rede Bandeirantes de Televisão, que continua marcando sua presença na
comunicação brasileira, pelo apuro técnico e pela programação apoiada no tripé
jornalismo, esportes e entretenimento. A linha editorial vigorosa, a firmeza das
posições, somadas ao pioneirismo na implantação de inovações tecnológicas
asseguram-lhe, hoje, a preferência da gente mineira. O respeito pela cultura
local e a defesa intransigente dos valores da liberdade, do pluralismo democrático
e da verdade fazem-na merecedora de nossos aplausos e de nossa admiração.

Esta presidência solidariza-se com as homenagens que hoje prestamos à
TV Bandeirantes e expressa ao Sr. João Jorge Saad, Presidente da empresa, os
agradecimentos de nosso Estado por mais de 20 anos de bons serviços prestados
pela emissora à comunidade mineira.
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A Minas libertária identifica-se com os ideais que regem a 'filosbtía da TV
Bandeirantes e deseja a seus dirigentes e profissionais de comunicação uma
longa jornada, plena de êxito. Que eles, por seu pioneirismo e ccmjdmiso
com a verdade, possam manter-se na vanguarda, na construção de uma nova eira
para a televisão brasileira

q
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Prezadas crianças; écom grande alegria que esta Casa as recebe hoje, para
que vocês posSanLVer bem de perto como é e como funciona aAssembléia
Legislativa de Minas Gerais. Mais ainda, preparamos com todo o carinho este
encontro, para que pudessem experimentar, por alguns instantes, o qúe é ser um
legítimo representante do povo. É que aquilo que a gente vive a gente não
esquece.

Gostaríamos de que vocês gravassem bem em sua memória e em seu
coração este dia. Achamos muito importante que aprendam, desde cedo, a
respeitar e a valorizar este Poder, que é, sem dúvida, o mais democrático, que
se preocupa constante em debater e procurar soluções para os problemas de
nossa gente.

Ao ver a seriedade e o entusiasmo com que estão desempenhando a função
de Deputados mirins, ficamos realmente emocionados. Sentimo-nos, sobretudo,
esperançosos com relação ao futuro desta terra.

Vocês foram escolhidos cuidadosamente para que todas as crianças
mineiras aqui estivessem representadas. Todas as crianças, com seus sonhos,
suas alegrias, suas tristezas e necessidades.

Durante os trabalhos desta Casa, nos lugares que vocês estão ocupando
agora, sentam-se os nossos Deputados. São pessoas escolhidas pelas
comunidades, através do voto, e que aqui têm a missãà de defender os interesses
da população. Eles também representam todos os segmentos de nossa sociedade.
Aqui elaboram as leis por meio das quais procuram assegurar a presença de mais
justiça e mais felicidade para os mineiros. São leis que protegem, por exemplo,
o meio ambiente, defendem os interesses dos mais desprotegidos e determinam
muitas outras providências que possam melhorar a qualidade de vida do povo.

Entre essas leis, a mais importante é a Constituição. Como vocês já sabem,
a Constituição de nosso Estado garante vários direitos à criança e ao adolescente,
mas esses direitos só serão de fato respeitados quando a sociedade inteira
compreender a importância de se oferecer à infância a oportunidade de um
desenvolvimento sadio, num ambiente de compreensão e afeto.

Sabemos que isso ainda não acontece para todas as crianças, mas nós e
nossos colegas Deputados nos comprometemos a lutar para que esses ideais se
tornem realidade. Esperamos também que, amanhã, vocês, que ocuparão o
nosso lugar, continuem essa luta.

É com esse compromisso e com a promessa de um trabalho constante para
que a Constituição seja cumprida, especialmente no que se refere à infância e
à adolescência que queremos comemorar o Dia das Crianças.
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Tenham a certeza de que a presença de vocês nos trouxe enorme satifação,
além de alimentar o nosso entusiasmo por buscar melhores dias . para Minas
Gerais.	 -	 L

Vocês serão sempre benvindos a esta Casa, que é do povo-e de vocês
também.	-	 -.

• 34. PRIVATIZAÇÃO: IDEOLOGIA E REALIDADE

::.
1

Discurso proferido na reunião especial
sobre a privatização da USIMINAS

(outubro/91)
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Esta Casa tornou-se, desde a Constituinte Mineira, um privilegiado fórum
de debates para onde são trazidas todas as questões de interessepara nOSSO
Estado. Essa foi uma das principais conseqüências da reconquista,, pelo Pcier,
de suas prerrogativas fundamentais. Vivemos um tempo em que a história de
Minas volta a ser: feita neste parlamento.	 ;i :q l cc':

Durante t&I processo de discussão da privatizaçãc; da 1.YfIINÁS, o
Legislativo mineiro não se omitiu. Pelo contrário, foi vanguardeiro, ao propor
à nossa sociedade, por meio de um simpósio, que contou com a presença de
autoridades, lideranças políticas e luminares do mundo jurídico e econômico,
o debate franco e aberto do tema.

Não contente com isso, a Assembléia Legislativa criou comissão especial
que vem estudando e acompanhando, com dedicação e eficiência, cada passo do
desenvolvimento da questão.

Recentemente, a Mesa ajuizou, perante a Corte Maior da Nação, ação
direta de inconstitucionalidade, argüindo de vício constitucional a Lei n° 8.031,
de 12/4/90, que estabelece as diretrizes do Programa de Privatização.

Hoje, mais uma vez, os parlamentares mineiros se reúnem para, em sessão
especial, exercer sua missão maior, que é zelar pelos interesses desta terra. Com
a consciência tranqüila, podemos, pois, dizer que estamos cumprindo, com
estrita fidelidade, o compromisso de representantes do povo mineiro.

O Brasil, porém, sempre esperou muito mais de Minas e de seus homens
públicos que o simples cumprimento do dever. Nos momentos decisivos da
história pátria, quando o País esteve, pela urgência dos fatos, na iminência de
dar grandes passos rumo a seu destino, foi a voz de Minas, firme, mas serena,
que apontou à Nação caminhos seguros e direções acertadas.

O momento é de diálogo e de equilíbrio: não comporta ações movidas por
paixões políticas e ideológicas. Por isso, esta Presidência se permite fazer um
apelo às lideranças desta terra. Em nome da gente mineira, conclamamos cada
um a que medite, com serenidade, sobre a USIMINAS e o Programa de
Privatização.

De um lado, é preciso que se chegue à compreensão de que Minas já não
Pode subsidiar aço para as multinacionais. Não se permite que o Estado,
paternalisticainente, ofereça matéria-prima a preços aviltados ao capital
internacional. Por outro lado, necessário se faz expor, com clareza, problemas
criados pela privatização, tais como a manutenção do nível de empregos, o
compromisso de manter a sede da empresa em território mineiro, a garantia de
novos investimentos e a certeza de que a estatal será vendida por um preço justo.
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Eis por que apelamosl3ara os mineiros. Apelamos particularmente para
aqueles que detêm especial responsabilidade pelos destinos desta terra, pela
liderança que exercem em seus respectivos setores de atuação, para que saibam
discutir os problemas do Estado em termos racionais, sinceros, corajosos e
límpidos. E para que não permitam que preconceitos os impeçam de pensar com
clareza. Só assim poderemos servir à causa de Minas e do Brasil.

r .	.

35. EDUCAR PARA A CIDADANIA

r	-
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Discurso proferido na reunião de abertura
do Seminário "Educação, a Hora da Chamada"
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Quando se discute a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
vivemos um momento decisivo para o setor. O texto final da norma dará os
parâmetros da escola que desejamos para o Brasil.

O regime autoritário promoveu a massificação do ensino e a acelerada
perda de sua qualidade. Ao mesmo tempo, transformou o aparelho educacional
em agência de disseminação da ideologia dominante.

Chegou a hora da chamada geral para repensar essa situação, para invertê-
la. E é para isso que a Assembléia Legislativa de Minas quer compartilhar com
a sociedade essa preocupação. Que esse engajamento entre a sociedade e o
Legislativo possa dar um basta aos projetos educacionais elaborados em
gabinetes fechados, possa exorcizar os planos faraônicos, que tratam a educação
como um espetáculo ou como mero balcão de altos dividendos eleitorais!
Planos em que fica esquecido o drama fundamental do professor, que começa
no salário - baixo e aviltado -, que prossegue nas condições de trabalho, que
culmina no grande drama humano do aluno e da família, quase sempre
submetidos à privação e ao abandono.

E preciso deixar de educar para o consumo, para o conformismo ou para
a submissão. E preciso educar, isto sim, para a liberdade e para a cidadania. Mais
do que nunca, a educação tem de oferecer espaço para a formação da consciência
crítica, tem de dar ao cidadão uma defesa contra as ilusões do sistema.

Este seminário é um momento de mudança. Por meio dele, a Casa busca
oferecer um instrumento pelo qual se materializem os anseios da comunidade
educacional mineira. Desde a fase de planejamento, de escolha dos temas e de
definição da dinâmica do evento, estamos contando com a participação efetiva
e entusiástica dos segmentos da sociedade que atuam diretamente na área.

Este encontro foi articulado de modo a resultar num documento que possa
consubstanciar a proposta de Minas para a educação nacional. Desde já, esta
Presidência compromete-se a recebê-lo e encaminhá-lo às principais autoridades
educacionais do País. Queremos levá-lo ao Congresso Nacional, onde será
votada a Lei de Diretrizes e Bases. Nesse ato gostaríamos de contar com o apoio
de todas as lideranças que neste Plenário fazem acontecer a história.

Neste final de milênio, estamos assistindo à superação de conceitos, à
rápida mudança de referenciais, à aceleração vertiginosa da história. Os últimos
fatos ocorridos no Leste europeu e a iminência de uma nova polarização do
mundo constituem dados que não podem ser desconhecidos. Da mesma forma,
há consenso em torno de urna nova ordem econômica e social para o planeta.
Eis por que, ao pensar a educação, é preciso olhar para o futuro. Por isso, nós
os convidamos a ousar: sejam vanguardeiros para que este seminário possa
oferecer as primícias de um novo tempo. Ao abri-lo, temos a certeza de que ele
frutificará. Assim, a voz de Minas será ouvida ao elaborar-se o projeto nacional
para a educação. Vamos, pois, ao trabalho, com coragem e entusiasmo.
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Ao encerrarmos quatro dias de intenso e fecundo trabalho, é com otimismo
que o fazemos. E certo que ficaram evidenciados os múltiplos e graves
problemas da educação em âmbito estadual e nacional. Entretanto, o nível de
consciência e de compromisso que pudemos sentir durante as discussões dão-
nos motivos para acreditar que a escola tem solução e futuro.

"Educação não se improvisa. É preciso planejar democrática ecriticamente
com o envolvimento da sociedade. Educar não é apenas construir prédios
escolares para colher dividendos eleitoreiros, mas empreender política consistente
que privilegie a qualidade de ensino e ajusta remuneração do docente.

Produção do conhecimento é a garantia da riqueza e da soberania
nacionais. E preciso assegurar a todos os indivíduos ensino básico que lhes
proporcione preparação adequada para o exercício da cidadania, além de
recursos para que a escola pública possa ter autonomia. Assim defende-se o
direito da maioria do povo à educação.

A escola mineira é palco de muitas experiências criativas e transformadoras
que é necessário divulgar. Há urgência de se reverter o quadro caótico no que
diz respeito à gestão de recursos públicos destinados à educação.

Finalmente, é preciso que se estabeleça o diálogo constante entre
cidadãos e Deputados, voltado para a discussão dos problemas educacionais."

Eis uma significativa amostra das constatações e propostas que resultaram
desse encontro. Elas são o índice da compreensão lúcida que se tem, em nosso
Estado, da questão educacional.

Queremos, em nome da gente mineira, agradecer às instituições que
planejaram e viabilizaram esse evento. Elas, ao trazerem para esta Casa sua
preocupação com o ensino, oferecem ao parlamentar mineiro uma valiosa
colaboração para que ele possa cumprir sua missão institucional. Esse poder tem
a tarefa precípua de produzir leis e interferir no planejamento social. Ele só
conseguirá realizá-la de forma democrática e adequada às reais necessidades do
povo a partir de um diálogo intenso e contínuo com a comunidade. Foi o mais
autêntico exercício desse diálogo que vivemos nesses dias, numa experiência
inovadora sob todos os aspectos. Valeu a pena!

Mas para que nosso trabalho não se esgote apenas em palavras e declarações
de princípios, seu resultado encontra-se consubstanciado no documento que
recebemos nesta tarde. Esta Presidência compromete-se a encaminhá-lo às-
autoridades educacionais do País e ao Congresso Nacional, onde será votada a
Lei de Diretrizes e Bases. E desde já convida as lideranças que iniciaram, a partir
desse seminário, um processo de mudança da face de nossa escola.

Vamos juntos para que nossa união em tomo desta que é a mais nobre das
causas faça ouvir, em todo o Brasil, o que Minas tem a dizer sobre a educação
nacional.
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Nesta hora grave e decisiva para a Nação brasileira, a presença, entre nós,
do Sr. Ministro Jarbas Passarinho vem revigorar-nos a - consciência da
responsabilidade de Minas no processo de superação da crise nacional.

Esta terra' 6gço de mártires , de heróis e de estadistas fez-s6'presente nos
momentos rnaidificeis da historia pátria. Nessas ocasiões, soub impor os
valores de suã dultura humanista, a vocação libertária, o equilíbrio, a 'vcntade
de conciliação e, sobretudo, o verdadeiro culto às instituições democráticas.

Novamente, Minas sente que é preciso fazer ouvir sua voz. Entretanto,
como o autoritarismo repugna à alma mineira, repudiamos o monólogo, para
dirigir ao Brasil inteiro um grande apelo ao diálogo. Ao abrir-se, na tarde de
hoje, a discussão do projeto presidencial, esta Casa torna concreto o exercício
desse diálogo no qual quer ver empenhada toda a sociedade brasileira.

O Sr. Ministro oferece-nos à reflexão as bases propostas pelo Sr. Presidente
da República para o entendimento nacional. Cabe-nos meditar sobre elas, não
como pensadores solitários, mas pelo debate constante e produtivo com os
concidadãos de todos os segmentos sociais. Cabe-nos, como representantes do
povo mineiro, mobilizara gente desta terra para que possa ofertar sua contribuição
ao esforço comum de repensar o Brasil. A Nação está farta de ver o fracasso de
soluções milagrosas, mágicas, espetaculares, inventadas na solidão dos
laboratórios dos tecnocratas. Um país de dimensões continentais como o nosso,
dono de imensas riquezas naturais e de inesgotável potencial humano, tem
solução e futuro. Mas é preciso substituir os sucessivos choques econômicos
por um choque único de fé, de verdade, de transparência. Só assim, restabelecido
o ânimo e a confiança, poderemos encontrar os caminhos para a retomada do
desenvolvimento.

Na oportunidade em que este Plenário vive um momento histórico,
queremos apresentar ao Sr. Ministro Jarbas Passarinho os nossos mais sinceros
agradecimentos. Atendendo a nosso chamado ele veio a Minas trazer uma
palavra que é convite à participação e estímulo ao debate. Com sua vasta
experiência nas lides parlamentares, o Sr. Ministro encontra-se em posição
privilegiada para avaliar a importância do Legislativo corno grande fórum de
discussões, de onde poderá sair a versão definitiva do projeto de salvação
nacional.

Acreditamos, com toda a convicção, em que a sociedade brasileira e,
especialmente, nossas lideranças mais expressivas, ainda possuem reservas
suficientes de idealismo e de generosidade para imprimir um novo rumo aos
destinos do País. E na possibilidade de um grande entendimento, em que
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ambições personalistas ou corporativistas dêem lugar à prevalência do interesse
nacional, que se fundamenta nossa esperança. -	 -

Minas, Sr. Ministro, consciente de sua responsabilidade perante a Nação,
compromete-se, desde já, a buscar, com paixão pelo ,exercício da democracia e
do dialogo, os caminhos para a construção de um novo Brasil de justiça
desenvolvimento e paz' onde nossos filhos possam viver digiíamente

38. A CONCILIAÇÃO DE VALLADARES
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Não é fácil compreender a alma mineira. Em sua riqueza singular, ela se.
da ao luxo de abrigar contradições numero, só para tomar mais grandiosas
as sínteses de que e capaz Assim, integra o sentido terreno e sensual do Barroco

abissal profundidade espiritual, onde omineiro garimpa:suas maiores
preciosidades Compatibiliza a congênita vocação para a vida publica e os
grandes silêncios meditantes

Aparentemente simples, ela esconde em mistério as contradições, angústias,
incertezas e fragilidades que tanto podem ser um espelho da psicologia do
homem brasileiro, como a imagem do próprio humano.

Eis por que tantos erraram ao tentar traçar um perfil honesto, fiel e
autêntico de Benedito Vailadares. Poucos souberam, como ele, encarnar tão
Perfe

i
ta e completamente a alma mineira. Só consegue compreendê-lo e fazer-

lhe justiça aquele que desfruta do privilégio de experimentar, na própria
vivência, este estado de espírito que se chama mineindade. Quanto aos outros,
tentam, sem sucesso, desvendar as múltiplas facetas da personalidade do ilustre
coestaduano. Diante dele, era impossível ser indiferente. Por isso angariou,
durante sua fecunda existência, tanto amigos e defensores entusiastas quanto
detratores ferozes.

Se Valiadares buscou, por diversas vezes, o poder, só o fez para melhor
viver sua paixão por Minas. Entretanto, nunca sucumbiu aos encantos e
tentações do poder, e recusou sistematicamente os privilégios que ele faculta.
Depois de 12 anos de governo e 16 de Senado, amealhou modesto patrimônio,
cujas dimensões são o mais eloqüente atestado da honestidade escrupulosa com
que geriu a coisa pública. Se costurou acordos e transigiu tantas vezes, foi para
melhor servir à causa da conciliação, evitar disputas fratricidas, assegurar a paz.
E preciso meditar sobre as inúmeras oportunidades em que, certamente, colocou
os interesses deste Estado acima dos seus próprios, subtraindo ao convívio
familiar horas preciosas, para sacrificá-las em nome da felicidade da gente
mineira.

Em boa hora abrimos as comemorações do centenário de nascimento de
Benedito Valladzres. Quando, no âmbito nacional, um rosário interminável de
escândalos coloca sob suspeita os agentes da administração pública, nada mais
salutar que apresentar, à contemplação do povo, o belíssimo exemplo de
austeridade e transparência na gestão das coisas do Estado oferecido pelo grande
mineiro. Por outro lado, o País inteiro clama por entendimentos: o único
caminho capaz de fazer-nos superar a profunda crise que nos inquieta e aflige
a gente brasileira.

Recordar em Benedito \'alla.dares o exímio articulador chama-nos a
atenção para nossa responsabilidade no contexto nacional. Somos a segunda
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economia do Brasil. Entretanto, vimo-nos alijados, no passado recente, das
grandes decisões. Eis que o País tem saudades de Minas. E precisõ que a voz
da montanha se faça ouvir novamente, como no tempo de Vailadares, articulando
O entendimento nacional e - reconduzindo o Brasil ao caminho seguro do
desenvolvimento, da consolidação da democracia e da paz.'

39. A MODERNIDADE DA IMPRENSA OFICIAL

Discurso proferido na reunião
comemorativa dos 100 anos da Imprensa Oficial
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JJDtF. Minas Gerais viveu em 1891 dois grandes acontecimentos: a elaboração
da pnmeira Constituição e a criação de nossa Imprensa Oficial Nasceram
ambas de uma vontade de democracia que, ainda no Império, animava os setores
mais progressistas da sociedade mineira. A primeirafoi resposta ao anseio por
uma ordem jurídica adequada à novidade republicana. A segunda surgiu para
atender ao imperativo da publicidade que deve caracterizar os c atos da
administração num 1 Estado democrático. Criou-se a Imprensa Oficial em
novembro de 189 1:Cinco meses depois, quando se comemorava o centenário
do martírio de Tiradentes, a comunidade recebia a primeira edição dó "Minas
Gerais". Independente como a gente desta terra, comprometido somente com a
fidelidade ao real, ojornal dava início a uma longa carreira de lutas e conquistas.

Já enflitizou o filósofo que o poder autoritário deseja o segredo, enquanto
a verdade ama as praças e quer tomar-se pública. Assim, ao dar conhecimento
ao povo das ações de seus governantes, o órgão oficial do Estado fez-se
instrumento da transparência e da moralidade.

Por suas páginas, há cem anos desfila nossa história. Elas se embeberam
com as lágrimas e com o suor dos mineiros, iluminaram-se com o entusiasmo
das grandes campanhas cívicas que tiveram por berço esta terra, enterneceram-
se com nossos sentimentos e exultaram com nossas vitórias. Nasceu, assim,
entre o' 'Minas Gerais" e as Minas Gerais um vínculo profundo de identificação.

Hoje, nos 723 municípios, o jornal é lido com interesse pela população.
Além dos atos dos Poderes do Estado, ele leva a cada ponto de nosso território
noticias bem mineiras sobre a vida política, saúde, educação, culturae arte, lazer
e turismo, além de informações de cunho social e econômico. De modo
pioneiro, há muito tempo o "Minas Gerais" conquistou o interior de Minas, que
vê refletidos em suas matérias os seus próprios interesses e preocupações. Dessa
forma, desenvolveu um inestimável esforço em prol da consolidação da
mineiridade, ao promover a integração da multiplicidade cultural que habita
este chão.

No presente, a Imprensa Oficial se moderniza. Por meio da informatização,
busca a eficiência e o aprimoramento da qualidade dos serviços que presta, há
um século, à comunidade mineira. Procura, assim, colocar-se à altura dos
desafios do tempo atual, oferecendo resposta pronta e eficaz às demandas de
uma comunidade cada vez mais exigente.

Entretanto, ao entrar na modernidade e assumir os padrões de um-
jornalismo ágil e dinâmico, apoiado por tecnologia de ponta, nem por isso o
"Minas Gerais" renuncia a seu compromisso com nossas tradições. Coloca,
desse modo, os recursos mais recentes a serviço da expressão do eterno que
mora na alma de Minas.
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Ao comemorar o centenário da Imprénsa Oficial, esta Casa cumprimenta
o quadro técnico do órgão, na pessoa de seu Diretor-Geral, José Maria Caetano
de Freitas da Mata Mourão. Ele e seus auxiliares, continuando a' ôbra , dos
fundadores e de quantos emprestaram seu trabalho e entusiasmo à instituição,
vêm conduzindo com brilhantismo o processo deinodernização, que caminha
em ritmo acelerado » •	 !	,

Nosso profundá desejo é que, vanguardeira e idehtificada com' nossos
valores fundamentais, possa a Imprensa Oficial acompanhar, éada passo da
jornada de Minas rumo ao. futuro.

40. ESCOLA DE VIDA E DE CIDADANIA

Discurso proferido na reunião comemorativa
dos 40 anos da Associação Cristã de Moços

(novembro/91)
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Ao homenagear a Associação Cristã de Moços pelos 40 anos de excelentes
serviços prestados à Minas Gerais, esta Casa sente-sedominada pelo sentimento
de gratidão. Em priméiro lugar, somos gratos a Deus. Findaa primeira metade
do século XIX, a Revolução Industrial havia já mostrado su fa& erversa. O
liberalismo clássicoievela-se impotente para oferecei résp6sta à questão social,
que se agiganta'vaNessécontexto, Diís: ihspirou o grupo de .jovens que, na
Londres de 1944, deram início à ACM. Aqüeles moços biscavain naBíblia,
a força para- rêsistir aos apelos' injustos de um tenpo conturbadõ» Assim,
plantaram a semente boa, que caiu em terra fértil e deu abundantes frutos.

A obra que edificaram, alicerçada nos princípios da mais autêntica
fraternidade cristã e do respeito incondicional ao ser humano, superou fronteiras.
Seus ideais não conheceram barreiras lingüísticas, culturais ou raciais. Espalhou-
se pelo mundo inteiro a mística acemista. A proposta que apresentaram para
fizer face às angústias de seu século sobreviveu às ideologias nascidas na
mesma época.

Ao assistirmos à quedado muro de Berlim, constatamos também, com
alegria, a expansão da Associação Cristã de Moços pelo planeta. Seus fundadores
construíram sobre a rocha e, por isso mesmo, lograram erguer um edificio que
resiste há um século e meio. No livro sagrado, aprenderam o caminho para
atenuar as gritantes diferenças sociais sem sacrificar a liberdade. Pela ação
persistente e eficaz, os continuadores daqueles jovens trabalhadores de Londres
vêm provando que, em vez de dividir, é possível somar as forças sociais para
construir um mundo mais fraterno, em que reine a paz.

Nascida entre os jovens, a ACM tem sabido manter-se aberta a eles.
Compreende seus anseios, sua vontade de justiça, sua linguagem, regida pela
gramática da autenticidade. Vanguardeira, ela vem sustentando e colocando em
prática idéias muito. à frente de seu tempo. Dessa forma, promoveu, por
primeiro, a conciliação ecumênica. Foi precursora da educação integral da
juventude, ao criar uma pedagogia que harmoniza alma, corpo e mente.
Quebrando preconceitos, inovando e criando, a instituição oferece aos jovens
de todas as classes oportunidade para a confraternização e para o convívio
saudável, por meio da prática do esporte.

Hoje somos também gratos àqueles que, há 40 anos, trouxeram a Associação
Cristã de Moços para a nossa terra. Seu entusiasmo e determinação legaram a
Minas um patrimônio humano e moral de valor incalculável. Das fileiras
acemistas saíram lideranças que, no presente, pontificam em todos os setores da
comunidade mineira, dando exemplo de civismo, coragem, solidariedade e
espírito cristão. Verdadeira escola de vida e de cidadania, a entidade vinculou-
se, de forma definitiva, às nossas mais caras tradições assumiu nossos valores
culturais e merece a admiração e o reconhecimento da gente de Minas.
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Este parlamento quer manifestar, ainda, seu agradecimento aos: atuais
quadros dirigentes da ACM nas pessoas do Sr. - Raul Gomes Pereira, seu
Presidente Jose de Oliveira Galeno Filho Secretario-Geral Airton Monteiro
de Castro Filho Secretario-Geral Adjunto de Atividades e Enedir das Graças
Souza, Secretária-Geál'Adj unta de Desenvolvimento da Pessoa Humana- Seu
entusiasmo e dinamismo os fazem legítimos continuadores dos ideais acemistas
em nosso Estada' Nossos votos são de que, sob a proteção de Deus, continuem
a magnífica obra que vêm desenvolvendo em prol de nossa Minas Gerais:

41. OS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Discurso proferido por ocasião da
abertura da 9` etapa do Ciclo Nacional de Debates e do

lançamento da cartilha "A vitória do consumidor"
(novembro/91)
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Dentro do Ciclo Nacional de Debates, mais uma vez a Casa tem a
satisfação de receber ilustres conferencistas e debatedores, além de representantes
dos diversos setores da sociedade mineira. Esse salutar intercâmbio entre o
Poder e a comunidade tem-nos oferecido valiosa contribuiçãõ :àelaboração
legislativa e à consolidação de um novo modelo de prática parlamentar.

A presente etapa é promovida pela Comissão de Defesa do Consúmidor,
que tem marcado seus,trabalhos por extraordinário dinamismo, e nos traz hoje
uma novidade: a cartilha "A Vitória do Consumidor", iniciativa que, pelã
relevância e pela oportunidade, contou com a pronta adesão da Mesa da
Assembléia.-	 . -	 -

Conforme ressaltamos ào apresentá-la, trata-se de publicação para cidàdãos
de todas as idades e condições. Séü'piojeto foi orientado pelo desejo de ofeiècer
aos movimentos organizados da sóciedade civil - sindicatos, associações
comunitárias e partidos políticos - um instrumento prático e eficaz. Pensámos,
dessa forma, auxiliá-los na tarefa de conscientizar a gente deste Estado dos
direitos do consumidor e das novidades da recente codificação das leis que
disciplinam a matéria.

Entretanto, ambicionamos mais. Pretendemos, a partir da mobilização em
tomo das relações de consumo, despertar a população para sua própria força e
mostrar como o advento de uma nova consciência poderá mudar a face do País.
A iniciativa não visa simplesmente facilitar a vida do consumidor. Ela quer, isto
sim, chamar o mineiro para o exercício cônscio de uma cidadania em que haja
maior zelo de seus direitos, prerrogativas e responsabilidades. Aprendendo a
exercitar, no dia-a-dia, a condição de cidadão, ele estará cada vez mais próximo
de compreender que sua participação é imprescindível para a construção
daquele Brasil com que todos sonhamos.

A síndrome do espertalhão, do "levar-vantagem-a-qualquer-custo' , parece
ter assolado o País nos últimos tempos. Ela não pode ser debelada por medidas
provisórias, "projetinhos" ou "projetões". Ela, que tem feito a infelicidade da
gente brasileira e que mergulhou a Nação na maior crise de valores de sua
história, só pode ser vencida a partir da conscientização do povo para o exercício
de uma cidadania ativa, participante, que reivindique e fiscalize.

Ao lançar a cartilha 'A Vitória do Consumidor", queremos dirigir um
apelo aos nobres pares, aos Prefeitos, Vereadores e demais lideranças políticas
para que venham tomar parte nesta campanha de esclarecimento e mobilização.
Seu amiudado contato com as bases populares os credencia, mais que a qualquer.
um, a fazer esse texto chegar a cada pedaço de nosso território. Com o esforço
e a colaboração de todos construiremos, mais que a vitória do consumidor, o
triunfo do cidadão.
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Esta Presidência cumprimenta a Comissão de Defesa do Consumidor pelo
empreendimento, que é já um sucesso. Agradece o corpo técnico da Casa que
prestou o assessoramento jurídico imprescindível à elaboração do texto.
Expressa, ainda, sua gratidão ao coestaduano Ziraldo Alves Pinto, que emprestou
o talento e a genialidade de sua criação a essa grande causa.	-ti,

De um esforço conjunto resultou uma publicação bonita, sugestiva, de
leitura fácil e agradável. Trata-se de uma obra sobretudo dará e didática, que
leva o leitor a percorrer, junto com o personagem famoso, os principais
conceitos e institutos das leis de proteção ao consumidor.

Ao entregá-la, neste momento, à comunidade mineira, fazemos votos de
que tenha longa trajetória, mostrando a nossa gente a necessidade e a urgência
de uma nova postura em defesa de seus próprios direitos e prerrogativas. _Que
esta cartilha possa ser um poderoso estímulo à conquista do pleno exercício da
cidadania!

Discurso proferido na abertura do
V Seminário de Administração, Planejamento

e Finanças Municipais, em Araxá
(novembro/91)
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; 't4•tV.' A participação do Poder Legislativo -neste seminário promovido pelo
Poder Executivo de Minas Gerais tem uma dimensão política bastante objetiva
Significa que hoje o Governo busca agir de forma integrada buscando o
entendimento, para enfrentar, com união depropósitos, os grandes desafios que11
Minas e o País vivem atualmente.

Portanto, éssainiciatjva da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais,
dirigida com o . ze116 , e a determinação do Deputado Kemil KumairaTauiliàdo
pelo talento e 'pela sensibilidade da Secretária-Adjunta Maria Coeli Simões
Pires, marca uni novo momento nas relações entre os Poderes do Estado. Marca,
especialmente, a descentralização do processo administrativo do Governo,
voltado, agora, para o fortalecimento das administrações municipais.

Estamos em Arax, "lugar alto, de onde primeiro se avista o sol", a
definição mais própria para este município que tantas contribuições tem dado
ao desenvolvimento de Minas Gerais, fia cultura, no turismo no seu acervo
arqueológico internacionalmenteconhecido, corno também na industrialização
de produtos estratégicos para ô desenvolvimento nacional.

Nesta reunião dos municípios do planalto de Araxá, do Alto Paranaíba. do
Alto São Francisco, do Médio Rio Grande, do vale do Rio Grande e do vale do
Paranaíba, estamos, também, convivendo com lideranças que representam um
dos pólos de grande dinamismo da economia mineira, com forte presença na
produção agropecuária e com substancial oferta de bens agrícolas, no setor
fundamental da alimentação

Orgulho-me de ser filhô destaregião,dnde o pensamentô das pessoas
conserva valores essenciais da dignidade;. onde os princípios morais ainda se
regem pelo ato solidário, pelo respeito-aos interesses comunitários, pela
coragem de viver com a cabeça erguida; caminhando para o futuro com a
determinação dos verdadeiros pioneiros. Somos; de fato, caminho de
convergência, caminho de encontro, plataforma do desenvolvimento regional,
unindo o Oeste mineiro com a terra promissora e progressista do Triângulo, elo
dê ,ligação entre as montanhas e o Planalto Central Constituímos, também uma
fase firme de integração de Minas Gerais com a economia inanica de São
Paulo. Temos portanto, uni perfil de integração de Minas - representamos,

tormcamente a própria afirmaçã da unidade mineira

Sendo assim, precisamos contar, também; com um-. projeto de
desenvolvimento regional capaz de responder a essas importantes características
IK

nossa região. Este seminário, que , também conta com a participação das
Secretarias de Estado do Planejamento, dãFazcnda e de Recursos Humanos e

dministração, além da Fundação João Pinheiro, poderá, sem dúvida, delinear
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Planos voltados para um novo enfoque estratégico de nosso desenvolvimento
regional.

Um seminário de naturezá técnica,	 como oMinTribunal de Contas do Estad6'déãs' Gerãi, ' â"Ãssóciação Brasileira de
Orçamento Público, com o apoio . da Fedéàçã' Mineira "de Associações
Microrregionais de Municípios da Associação . Mineira de Municípios e da

APrópria Prefeitura Municipal de raxá:: dispõe de força política para romper
resistências burocráticas e vencer barreiras administrativas, afim de criar um
ambiente novo e favorável aos programas e projetos reivindicados pela região .Este é, portanto, um grande e decisivomomento para impulsionar o
processo de desenvolvimento regional. Da parte do PoderjLegjslativo podemos
afirmar que a nova Constituição de Minas Gerais confere aos municípiosinstrumento para seu fortalecimento e atribui as rgiõesapacidade paraconduzirem ações de planejamento e de desnvojvimento regional

Tenho dito que um Estado com a extensãco o e a diversidade d Minas Gerais,com tamanho territorial equivaIente da França e com uma economia que gera
um produto equivalente ao de países como o Peru ou a Hungria, não pode ser
administrado de forma centralizada e vertical, "E preciso' descentralizar e
horizontalizar as ações de Governo de maneira a dinamizar o processo geral de
desenvolvimento do Estado Este seminário sem dúvida, contribui para essa
nova forma de ação governamental.

Quero dizer-lhes, também, que o Poder Legislativo passa h6je, por umagrande transformação Ele tornou-se, durante mais de'20 anos-" Poder frágil
e vacilante. Tornou-se um Poder de "fundo de quintal", uma vez que o
Pensamento autoritário sempre busca esmagar o Legislativo, porque o Legislativo
é o Poder onde a sociedade pode levantar a voz, criticar, fiscalizar,' contestar,
exigir explicações por sua constituição plural, onde se reúnenl representantes
de todas as tendências políticas, como um verdadeiro "arco-íris ideológico",

O Legislativo representa as contradições da sóciedade,' contradições
criticas como as contradições que hoje vivemos. "A contiidição fundamental de
uma Nação rica e de uma miséria social tão grande. Uma Nação que fica entre
as dez maiores economias do mundo, ao lado de países como a Itália, a Espanha,mas que sê coloca, nos indicadores sociais, como um País de Terceiro Mundo,
com seus meninos de rua, com suas favelas "de espanto, com sua massa de
analfabetos, com sua violência urbana, com-a população sem teto, com sua
legião de sem-casa com uma concentração de riqueza e uma imensidão de
pobreza - que ameaça a :paz social,,, que cria riscos para a estabilidade
democrática que 'lança nuvens sombrias sobre o horizonte de nosso futuro
Político,' social e econômico.
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É tempo de mudar esse modelo perverso.É tempo de salvar a esperança .É tempo de mudar nOSSO destino. E essa mudança será possível, na medida emque, exatamente, estimularmos a descentralização do desenvolvimento, na

medida em que executarmos Políticas que contenham acrescimento desmesurado
das grandes metrópoles brasileiras que 

representam,hoje, o trágico retrato deuma sociedade de
sequilibrada e cruelmente dividida entre os poucos, que têm

quase tudo, e os muitos - que quase nada ou nada têm.
Mas o Brasil tem jeito. Nosso País tem jeito de crescer e de se equilibrar

novamente, promovendo um desenvolvimento integrado, promovendo um
desenvolvimento que beneficie parcelas cada vez maiores da população,promovendo um desenvolvimento com qualidade de vida, deixando
definitivamente para trás a ambição de crescer a qualquer preço, ambição que
produziu unia realidade de tal modo distorcida que choca a todos nós, que
provoca assombro e espanto aos observadores estrangeiros.

Esta região é um exemplo do País que queremos ter. Com equilíbrio, com
menos poluição, menos violência, menos atraso, e mais solidariedade e mais
confiança e mais trabalho.

Com essa mensagem, transmito a todos os participantes do V Semináriode Administração, Planejamento e Finanças Municipais, os votos do Poder
Legislativo de Minas Gerais no sentido de aqui, neste fórum de lideranças
expressivas da região, haja lugar para a esperança, haja espaço para a confiança.
Muito obrigado,

"4



O CENTENÁRIO DE FRANCISCO CAMPOS

Discurso proferido na reunião especial em
homenagem aos 85 anos do Instituto de Educação e ao

centenário de nascimento de Francisco Luís da Silva Campos
(novembro/91)
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• Em data recente, eta Assembléia promoveu, com a colaboração dos
diversos segmentos..dw sociedade mineira interessados na área,:.- o seminário
Educação: A Hora da Chamada. Na oportunidade, dizíamos - .que é preciso
educar para a liberdade e para a cidadania. Hoje confessamosquea cada dia,
consolida-se èin nós a convicção de que, na escola, está o caminho para '6 Brasil
superar as dificuldadés. de agora e preparar-se para entrar no terceiro milênio
como potência emerenje. .	 .•

A solenidade de hoje oferece-nos mais uma ocasião para meditar sobre a
importânciado ensino. e: sobre os rumos que ele tomou em Minas Gerais nós
últimos anos. E esse o sentido maior da homenagem a uma instituição. e aum
educadorcjue inscreveram seus. iiomes . na história da educação mineira-.

Vivia-se a aurorâ do . século XXs. Foi então que um ideal de excelência
tomou forma e concretude nafundãção'daEscola Normal Modelo, primeiro
nome do educandário cujos 85 anos de fecunda existência comemoramos agora.
Da imponência da construção de estilo neoclássico ao cuidado na escolha do
corpo docente, tudo era um testemunho vivo e eloqüente da importância que a
educação ocupava, naqueles tempos, nos anseios da sociedade e nos planos dos
governantes. Um sonho ambicioso animava o espírito dos fundadores do
estabelecimento, que viria, em 1929, a abrigar o primeiro curso pedagógico do
País em nível pós-normal, transformado, em 1969, em Curso de Pedagogia.
Corno verdadeiro templo dedicado à formação de uma elite de professores,
viveu momentos de glória quando, em seu interior, eram ouvidas e repetidas as
lições de pedagogos de renome internacional. Por meio do constante intercâmbio
com outras nações, especialmente com os centros pedagógicos norte-americanos,
logrou manter-se sempre na vanguarda, formando para o magistério os melhores
e mais atualizados quadros.

A trajetória do Instituto de Educação ligou-se, em 1928, o grande mineiro
Francisco Campos, à época Secretário de Estado.

Não fosse a estatura de jurista e homem público desse coestaduano de
Dores do Indaiá, e somente sua atuação como mentor e executor de importantes
reformas do ensino bastariam para consagrá-lo. No dizer de Abgar Renault,
bastariam as duas grandes reformas de ensino, no âmbito federal, que concebeu
e pôs em prática para fazê-lo merecedor de nossa mais profunda admiração.

Ao lembrar hoje o centenário de nascimento de. Francisco Campos e os 85
anos de fundação da antiga Escola Normal Modelo, queremos fazê-lo
reverenciando o passado, mas com os olhos voltados para o presente e para o
futuro.

Contemplando o presente, tomamos consciência dos graves problemas
que comprometem a eficácia de nosso sistema educacional. Problemas que vão
da massificação e perda da qualidade do ensino à baixa remuneração dos
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Professores< Sãodesafios que só podem ser enfrentados com a mobilização da
sociedade inteira,( : governantes e governados, numa verdadeira cruzada para
resgatar à escola de um papel periférico e colócá-la no centro do processo de
formação damão-de-obra e do pensamento nacional.

Olhando para o futuro, é preciso que cada vez mais se acredite que Minas
e o Brasil necessitam, com urgência, de uma verdadeira revolução: uma
revolução que se inicie nas salas de aula para, transcendendo esses limites, dotar
o País e o Estado de uma nova consciência. Só assim superaremos o discurso
ultrapassado da modernidade, para assumir a postura mais contemporânea que
quer o crescimento integral do homem e do cidadão.

Esta Presidência, ao saudar o Instituto de Educação por seus 85 anos de
existência, lembra a seus mestres do presente que Minas quer continuar
contando com sua atuação na vanguarda da luta por melhores dias para nosso
ensino.

Discurso proferido na solenidade promovida pela revista
"Podium", na Câmara Municipal de Patrocínio

(novembro/91)

44. FORTALECIMENT04DUNICIPIOS
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Autoridades, convidados, caros colegas que recebem homenagem da
revista "Podium", estimados conterrâneos, todos podem imaginar o sentimento
de alegria com que eu, e todos os homenageados desta noite, recebemos o
tributo de reconhecimento da revista "Podium", nascida da iniciativa dos
grandes amigos & ex-colegas da Rádio Difusora, Leonardo Caldeira e José
Maria Campos.	-

Ainda na semana passada, quando estive em Patrocínio acompanhado dos
Secretários Kemil Kumaira e João Pinto Ribeiro e do Reitor da nascente
Universidade de Minas Gerais, Prof. Aloísio Pimenta, ouvimos unia expressão
que nos tocou profundamente,, em referência à nossa terra natal. Com' sua
experiência de uma vida dedicàda ao ensino e à pesquisa, residindo por mais de
vinte anos em países avançados, ocupando cargos relevantes em organismos
internacionais, disse então o prof. Aloísio Pimenta que, em sua avaliação,
"Patrocínio temo perfil de uma cidade do Primeiro Mundo"..-

A imprensa é m indicador cultural importante na vida de uma comunidade,
como todos sabemos. A revista "Podium" veio somar-se a um universo de
comunicação existente em nossa cidade, com a "Gazeta.de Patrocínio", o
"Jornal de Patrocínio", o "Correio de Patrocínio' , a "Revista Presença", a
"Rádio Difusora", a "Rádio Capital do Triângulo" e a TV Patrocínio, que
representam, sem dúvida, um singular patrimônio cultural de nosso Município
e Região.

Em seu primeiro ano de. existência,- a revista ' 'Podium" promove este
encontro de confraternização e de união da comunidade, em torno de cidadãos
que, de uma forma ou de outra, neste ou' naquele setor de atividades, ria livre
iniciativa ou na atividade pública, buscam, na medida de suas possibilidades,
contribuir para o desenvolvimento da querida Patrocínio.

Maior valor tem a iniciativa de Leonardo - e . de Jósé Mâria porque
poderiam, se assim o quisessem, triunfar profissionalménte em qualquer grande
centro do País. Optaram por permanecer em nossa cidade - esta cidade que, aos
olhos do Prof. Aloísio Pimenta, assume o perfil de Primeiro Mundo - e agiram,
portanto, com antevisão do futuro.

Hoje, como sabemos, a vida nos grandes centros do País perdeu-o-encanto
da atração metropolitana, tornando-se, cada vez mais, uma fonte de angústia, de
insegurança, de desconforto para seus milhões de habitantes. Este é o resultado
de um crescimento que não considerou a qualidade de vida da população;
crescimento que trouxe consigo a marginalização de grandes contingentes
humanos, com sua procissão de perversidades sociais, que confluem na fome
e na violência.

É preciso dizer isto: que a grande saída para o futuro do Brasil está no
fortalecimento das pequenas e médias cidades, cuidando, desde já, da qualidade
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do seu desenvolvimento, planejando seu crescimento, para que o nosso País
reencontre as energias necessárias ao seu equilíbrio e abra novos caminhos para
a Justiça k social.

Felizmente, este País não termina nas fronteiras de Brasília, de São Paulo,
do Rio ou de Belo Horizonte. Com  seu espaço continental, o Brasil continua em
seu vasto espaço interior, abrigando, ainda, a solidariedade, a convivência
fraterna e respeitosa, a divergência civilizada, como ,vivemos e convivemos
aqui em Patrocínio.

Neste coração do Brasil, ainda sobrevive a esperança .e pospera a
confiança. A iniciativa de implantação da revista "Podiêm é um exemplo
disso. Num período de negação das possibilidades nacionais, numa quadra de
um pessimismo arrasador, marcada por aqueles que acham que a única saída
para o Brasil está na fuga para o exterior, eis que Leonardo e José Maria lançam-
se à construção do novo, apostando no futuro.

E assim que se faz uma nação. São exemplos assim que, multipJicados em
vários pontos do território nacional, fazem possível um novo amanhã.- O
pessimista agarra-se no passado, duvida do presente, tem medo do futuro. Os
homens de coragem, sem desconhecer a luta e as dificuldades da hora, aceitam
que aluta é lei da vida. Estes poderão pisar, com méritos, o território do futuro.

Por isso, ao sermos homenageados pela revista "Podium", queremos, por
justiça, compartilhar com seus diretores e colaboradores uma parcela ponderável
do significado desta homenagem agradecendo-lhes a fé consciente que depositam
nas potencialidades de nossa terra, agradecendo-lhes a criação de um novo
instrumento de cultura e de um novo veículo de divulgação do trabalho e das
realizações de nossa gente.

A todos vocês dedico, ao final de minhas palavras, como símbolo da
amizade e da confiança que nos une, os versos de Papini, consciente de que, na
luta, está a oportunidade da vitória: "Tudo vale a pena, quando a alma não , e
pequena. "Muito obrigado.

45. A INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

Discurso proferido na abertura do Seminário
"Democratização da Informação Legislativa"

(dezembro/91)
c
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- Dentre os vários cómpromissos do Poder Legislativo para com a SøCièdarje
civil, destaca-e o da plena divulgação de seu produto - a noíma.jurídica, Da

Dentro da filosofia que hoje orienta as suas ações a Asseibleia venP
desem7olndo varias atividades no sentidodé se revelar transparentemente ao
povo mineiro.

A fidelidade a esse princípio passa necessariamente pelo uso
uma vez que o volume das informações analisadas e geradas pelo Poder
Legislativo é de tal ordem que não se pode mais conter em registros manuais.
O uso do computador tornou-se, então, imprescindível para viabilizar o
tratamento de dados e para permitir a sua disponibilidade simultânea em vários
pontos onde são essenciais ao trabalho.

Para tanto, a Casa tem feito investimentos sistemáticos na área de
documentação e processamento de dados e pretende, com essa iniciativa, não
só instrumentalizar-se para cumprir sua missão, como também intenta-que os
mais diversos segmentos sociais se beneficiem com esses esforços. A par do
compromisso de legislar, envolvemo-nos também com a missão de criar
mecanismos que facilitem o conhecimento da lei.

Este esforço remonta ao ano de 1978, quando, ao assinar um convênio com
o PRODASEN, a Assembléia dava o primeiro passo no sentido de buscar o
caminho da informática para auxiliar seu processo. A partir daí, com a absorção
da metodologia desenvolvida no Senado Federa, tomou-se possível a implantação
do banco de dados da legislação mineira - o NJMG.

Com a retomada das prerrogativas pela via constitucional, a Assembléia
partiu para a expansão de suas atividades na área da documentaão e da
informática, pois a amplitude das atribuições tomará imperativa a necessidade
da rapidez no acesso às fontes de informação.

Hoje vive-se a perspectiva quase imediata da transferência dos bancos de
dados da Assembléia, atualmente sediados na PRODEMGE e no PRODASEN,
para os nossos computadores.

O fato de podermos tratar, sediar e divulgar nossos dados coloca a
Assembléia de Minas numa posição vanguardista, o que assegura ao povo
mineiro o acesso às informações aqui veiculadas.

Neste seminário que se inicia, deverão ser discutidos os problemas e as
facilidades do compartilhamento do Sistema de Informações do Congresso,
bem como o andamento e as perspectivas de tratamento da informação no
Parlamento mineiro.

Espero que os senhores e senhoras aqui presentes façam o melhor proveito -
possível da troca de idéias e do repasse de informação técnica que aqui deverão
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Quantomais e melhor as instituições fizerem uso dos recursos disponíveis
no campojdainformação jurídica, mais certos estaremos de estar cumprindo
nosso t pans_spelde legisladores.

Desejo-lhes todo o sucesso neste evento e asseguro a máxima atenção asJs.	 -
possíveis recomendações técnicas que certamente serão geradas no encontro.
Boa sorte nos trabalhos! Obrigado pela presença.
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46. HILTON ROCHA, CLARÃO DE VIDA

II

Discurso proferido por ocasião de homenagem
ao Prof. Hilton Rocha, por seu 800 aniversário

(dezembro/91)

.
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Certa vez, umpënsador imaginou que lia um volumoso livro na claridade
cambiante da charnâ' : de uma vela. Em sua imaginação, ele vislumbrounã.
chama e no livro, duas ilhas de luz contra duas trevas: as trevas da noite e asi
trevas do espírito.

Há 80 anos nascia, no sul de Minas, aquele que viria a ser para muitos fonte
inesgotável de claridade. A uns resgatou da escuridão da cegueira com a arte
maravilhosa das mãos mágicas do cirurgião. A outros libertou de trevas ainda
maiores, porque o órgão do ver é sobretudo o coração. No mundo materialista,
utilitário e imediatista de nosso século, o egoísmo, o preconceito, o espírito
cruel de competição cegam a muitos. Para esses males, outro é o bisturi: uma
alma apaixonada pelo ser humano, fascinada pelas grandes causas, capaz de
mobilizar pelo exemplo e seduzir pelo testemunho de uma vida inteira dedicada
aos que sofrem.

Hilton Rocha é, no Brasil de hoje, a luz fulgurante contra uma dupla
cegueira: a do deficiente e a da sociedade. Aos primeiros devolve a visão, abre-
lhes, principalmente, os olhos interiores da autoconfiança e da auto-estima. A
segunda arranca da indiferença e da acomodação, mostrando, pelo seu próprio
trabalho, o muito que se pode fazer para manter bem acesa a chama da vida.
Assim é que, na palavra do mestre Aires da Mata Machado, "Depois de lutas
contra os preconceitos, prolongou-se o clarão que se apaga, o transplante de
córnea, a mais comovente lição de solidariedade humana".

Ousaríamos acrescentar ainda que, após renhida batalha contra as forças
do imobilismo conformista, a inteligência clarividente do Dr. Hilton Rocha fez
brilhar para a comunidade mineira a luz de uma nova consciência. Fé-Ia sentir
que, ao marginalizar o deficiente visual e oferecer-lhe apenas uma caridade
tímida, mesclada de comiseração, estava, na realidade, sufocando, no cego, um
potencial imenso que só espera um pouco de compreensão e reconhecimento
para desabrochar em toda plenitude.

O humanismo comprometido, o espírito solidário e realista do grande
coestaduano devolvem-nos a visão de novos horizontes, onde poderemos,
juntos, produzir auroras iluminadas de amor fraterno e caridade autêntica. Sua
coragem e fé inabaláveis introduzem-nos na claridade de uma compreensão
diferente da vida, que, nessa perspectiva, só vale se for para servir.

Hoje, Minas presta justa homenagem ao seu filho ilustre. Ao fazê-lo,
manifesta-lhe, emocionada, a gratidão pelos muitos luzeiros que ele fez brilhar
em nosso Estado; pela trajetória vitoriosa do Projeto Urbi, que vem abrindo,
para nossas crianças, as portas de um mundo mais vibrante de cores e de formas;
pela imprensa braile, que coloca nas mãos do deficiente, na forma de livros,
Untas lâmpadas para iluminar-lhe a existência; pelo Centro de Estudos Filosóficos
e Assuntos Sócio-Culturais, que alimenta a luz da consciência.
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Mas Minas se faz mais grata, caro mestre, é pelos milhares de deficientes	 O SÍMBOLO DE UMA TRIBUNA
visuais que, graças à sua inspiração e a seus trabalhos, estão sendo resgatados
para a sociedade e para a cidadania. *

Discurso proferido por ocasião da
entrega ao povo da Tribuna Popular

(dezembro/91)
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Neste instante, a Assembléia Legislativa entrega à comunidade esta
construção simbólica de pedra e de barro. A verdadeira tribuna popular o povo
a fez ao eleger este espaço para suas manifestações. Ela não é dádiva, mas
conquista.

Aqui o realismo do barro Junta-se à fragilidade e nobreza do mármore e
faz a solidez deste monumento. Possa isso lembrar-nos o quanto é indispensável,
para a consolidação da liberdade, a união em torno das casas nobres, elevadas
e justas.

Permita-nos o povo mineiro dar a esta tribuna o nome do grande Sobral
Pinto. Ele, que tão bem soube encarnar o espírito libertário das montanhas, ele,
que experimentou os cárceres do regime autoritário e ousou proclamar, em
pleno arbítrio, que "a democracia é universal, sem adjetivos", saberá inspirar
os que fizerem uso deste espaço.

Hoje, não fazemos uma inauguração formal. Soaria falso e demagógico.
Que inaugure este pedaço do chão de Minas consagrado pelas lutas do

povo o primeiro que subir estes degraus em defesa de uma causa justa e
comunitária.
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48. UM NOVO LEGISLATIVO

•	• •	i	':

-n	'L•

Discurso proferido na reunião solene de encerramento da
1' Sessão Legislativa Ordinária da 12* Legislatura

(dezembro/91)



Ao encerrarmos a presente Sessão Legislativa, podemos dizer com
lsimplicidade e alegria que 1991 marcou o'nascimento de um novo parlamento
'ejn Minas Gerais.	 '-..
' O resultado das urnas, no último pleitô indicava uma vontade latente de
,renovação não só"dos quadros parlamentares i mas do próprio .modelo do
exercício da representação popular. Em consqüência, a instituição realizou um

4 rigoroso exame de consciência, ousou admitir falhas e lançou-se, com decisão,
à tarefa de rever posições, abandonar temores arriscar-se ao novo. Numa atitude
corajosa, relegou ao passado a comodidade das velhas práticas clientelísticas
para abrir-se às grandes demandas sociais.

Por outro lado, a sociedade redescobriu o caminho da Casa do povo e se
fez presente. Na última década, ela havia invadido as praças, aos brados de
"diretas já", para dar fim ao arbítrio e a6utõritarismo. No início da presente
década, ela conquista este espaço, que é seu pôr direito, para, de fato, tomar
posse dele.

Parlamento e sociedade selaram, neste 1991, uma feliz aliança. Os muitos
e excelentes frutos dessa união fecunda puderam ser experimentados ainda
nesta sessão que hoje se encerra.

Sob o aspecto da elaboração legislativa, foram apreciadas e votadas mais
de uma dezena de propostas de emenda à Constituição. O Poder regulamentou
ainda diversos dispositivos do texto constitucional, sem o que a Lei Maior do
Estado permaneceria letra morta. Chegou à cifra dos milhares o número de
proposições discutidas e votadas nas comissões e no Plenário.

Mais que pela quantidade, entretanto, a produção legislativa deste ano
impressiona pela qualidade técnica dos textos legais e pela relevância das
matérias tratadas.

O Poder tomou, definitivamente, consciência das responsabilidades
assumidas com a reconquista de suas prerrogativas essenciais. Os Deputados
renunciaram às iniciativas inócuas, de efeitos meramente estatísticos, para se
debruçarem sobre as grandes questões que afetam o desenvolvimento do Estado
e a felicidadeda gente mineira.

O período que se encerra entrará para a história como aquele em que se
resgatou uma das dimensões fundamentais do parlamento. Esta Casa voltou a
ser  lugar onde se debatem os grandes temas do Brasil e de Minas. Verificou-
se, entretanto, uma novidade radical, consentânea às exigências dos tempos
modernos. Agora, as discussões não mais se esgotam no exercício solitário do
orador na tribuna. Elas contam com a participação efetiva e eficaz da sociedade,
por meio de seus mais expressivos segmentos. O que aqui se discute ganha as
ruas e praças, adquire corpo, toma-se realidade.
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O Ciclo Nacional de Debates ofereceu a oportunidade de se debaterem
temas de importância e atualidade como: Parlamentarismo e Presidencialismo,
Código de Defesa do Consumidor, Saúde e Cidadania, Modernização do
Legislativo, Educação, Privatização das Estatais. Ao fazê-lo, trouxe para este
Plenário autoridades e lideranças populares, que, em colaboração com :os
Deputados, apresentaram :conçlusões - que irão alimentar a nova prática
parlamentar.

Rompendo o isolamento do Poder,- o Projeção Mineira tem sido elemento
articulador de ações integradoras do Legislativo, do Executivo e do Judiciário
com setores e entidades da sociedade civil, na busca das melhores soluções para
os problemas de nossa gente.

A Assembléia adotou outras iniciativas visando à abertura de diferentes
oportunidades, de diálogo. e novos canais de comunicação com a comunidade.
Uma delas é a criação do Espaço Político e Cultural, que passará a contar, a partir
de hoje, com a tribuna popular. Esperamos que, em breve, ele esteja totalmente
concluído.

Os programas Voto de Fato, veiculado pela televisão, Assembléia Informa
e Tribuna da Assembléia, levados ao ar pelas emissoras de rádio mineiras,
procuram familiarizar o povo com o dia-a-dia do Podar. E nosso óbjetivo
mostrar a rèâlidade do nóvo parlamento para que cada um se sinta estimulado
a freqüentá-lo, acompanhar com interesse nosso trabalho e mesmo integrá-lo de
forma pârticipativá:

O Leislativo ensaia, através das audiências públicas e visitas técnicas,
tornar-se itineranté. Além de abrir-se à sociedade, quermais: vai ao encontro
dela onde são experimentados, na concretude do cotidiano, seus problemas e
suas déinandas.

Está nascendo uma nova Assembléia Legislativa em Minas Gerais. Essa
aurora não é obra de poucos. Ela é milagre tornado possível pela cónfiança e
união de todos em torno do ideal comum de valorizar a representação popular.
Ela é resultado 'da consciência cada vez mais forte de que este Poder é
imprescindível à consolidação das instituições democráticas.

Eis por que, neste instante, queremos manifestar nossa gratidão.
Em primeiro lugar, agradecemos a Deus, que nos inspirou e protegeu neste

1991.	:

Agradecemos ao povo mineiro, responsável maior pelo profundo processo
de mudança que estamos experimentando.

 Expressamos nossa gratidão aos membros da Mesa, às lideranças partidárias
e aos colegás Deputados. Sua compreensão, seu trabalho e seu apoio foram a
força que nos sustentou nos momentos mais dificeis dessa jornada.
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À valorosa imprensa, cada vez mais consciente da importância de um
Legislativo forte, que tem levado a público o esforço de modernização que
vimos desenvolvendo, dirigimos nosso reconhecimento. A história saberá
valorizar adequadamente o muito que os profissionais da imprensa vêm fazendo
por esta terra.

Queremos ainda destacar o profissionalismo e o empenho com que o corpo
funcional da Casa ofereceu o indispensável suporte ao desenvolvimento de
nossos trabalhos:

Ao expressar nossa admiração pelo elevado sentido humano das ações
desenvolvidas pela Associação Feminina de Assistência Social em beneficio
dos menos favorecidos, prestamos homenagem a Mariángela, esposa e
companheira de lutas e ideais. Por meio dela, homenageamos as esposas dos
nobres colegas.

Cidadãos das Gerais, vocês caminharam conosco neste período de mudanças
e conquistas. Pela critica construtiva, pela participação e pela presença constante,
ensinaram-nos a fórmula correta da nova prática parlamentar. Ao valorizar o
esforço de seus Deputados, deram-lhes a motivação e o estímulo para que
acabassem de vez com o triste espetáculo dos plenários vazios e das reuniões
encerradas prematuramente por falta de quorum.

Assim como, juntos, tivemos êxito ao renovar esta Casa, muito poderemos
fazer para superar a crise sem precedentes que o Brasil atravessa.

Enquanto houver fé e esperança, há solução. Enquanto houver disposição
para o diálogo, há horizontes.

Minas, historicamente vocacionada à promoção da paz e do consenso, vê
chegar seu grande momento.

O Brasil sente saudades de Minas. Quando, em 1992, se ouvir em toda a
Nação a voz da montanha, teremos então a certeza de que um belo futuro espera
este Estado e este País.
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19. A CONQUISTA DEMOCRÁTICA

Discurso proferido na reunião solene de
Instalação da 2 Sessão Legislativa da 12 Legislatura

(fevereiro/1992)
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Há dois séculos, Tiradente era imolado no altar da Pátria, para acender,
no coração dos brasileiros, a chama imorredoura da liberdade. Com a lembrança
dessa realidade tão cara à gente de Minas, queremos inaugurar a presente sessão
legislativa.'

Para reverenciar adequadámente a memória do herói, devemos renunciar,
à tentação da contemplação mística do passado:Acreditamo5 isso sim, que seu
sacrifició possa iluminar'o 'presente, à medida qiienos chama a átenção para a
respónsàbilidade de manter vivos seus ideais:.

Às mãos que colocaram a corda fatal no pescoço de Tiradentes nãoïorani
banid do mundo e tentam, hoje, sufocar o povo., O espírito colonialista que
presidiu à execução doinconfidente permanecerá vivo e atuante, enquanto
sobreviver uma ordem mundial injusta, que condena populações inteiras à
marginalidade política, cultural e éconômica.

Nossa inserção concreta na luta para inverter essa situação angustiosã e
humilhante é a única maneira de oferecer continuidade ao sonho de independência
do grande mineiro. Recusá-la seria dar as mãos a Silvério dos Reis e espezinhar
nossas tradições.	 - ..

Háum ano, afirmávamos que a valorização do Legislativo só se concretizaria
se fosse alicerçada em novo modelo de prática parlamentar, em que a retórica
cedesse lugar a atitudes concretas e efetivas. Nesse sentido caminhanios durante
o ano de 1991 Tivemos como preocupação constante a interação entre este
Poder e a sociedade. Moveu-nos a convicção de que dessa interação depende o
futuro do parlamento. Foi essa crença que presidiu às ações desta Casa, a
exemplo dos seminários sobre educação e saúde. Foi com o mesmo espírito qüe
erguenios a Tribuna do Povo e criamos condições para que, por meio de
audiências públicas e.visitas técnicas, a Assembléia se fizesse itinerante.

No último ano, os parlamentares desenvolveram um esforço notável, que
resultou na elaboração, discussão e votação de importantes leis. Não só em
quantidade mas também em qualidade a produção legislativa cresceu
significativamente. A atividade fiscalizadora da instituição foi incrementada
mediante a instalação de diversas comissões parlamentares de inquérito e o
aperfeiçoamento do processo de tomada de contas e de acompanhamento da
execução orçamentária.

HEI
a.	 Entretanto, no período que hoje se inicia, queremos dar ainda maiores

passos. •.•
A partir de cuidadosa-sondagem dos anseios e demandas dos mineiros com

relação ao Legislativo, foi elaborado o plano de ação que orientará nossas
iniciativas. Ele privilegia a intensificação da abertura deste parlamento às
manifestações de caráter coletivo e a crescente participação popular em nossas
programações e atividades. Paralelamente, quer tornar mais eficazes os canais
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de comunicaçãoentre a Casa e a sociedade, utilizando-se, para isso, de todos os
recursos cia noderna tecnologia. Pretende-se, por exemplo, incrementar o
intercãmbjoie troca de informações entre a, Assembléia e as lideranças
municipais e regionais. Trata-se de estratégia indispensável para permitir-nos
umaaço política comprometida com os -reais ineresses do povo mineiro,
adequadaiasipeculiares demandas de cada região do Estado

splano de ação contempla ainda; a elaboração das leis muitas das quais
imprescindíveis para dar plena eficácia ao .texto da Constituição Estadual..,,
ri Concretamente, pretendemos que :1992 .seja LO ano da informatização da
área legislativa. Por meio de recursos técnicos avançados,-,desejamos oferecer
àsociedade, especialmente aos cidadãos do• interior do Estado, .a informação.
rápida;segura e transparente sobre os trabalhos em desenvolvimento -mo
Plenário e nas comissões técnicas por meio de terminais instalados nas cidades-
pólo.

Em março próximo, contaremos com o painel eletrônico, que tornará mais
ágeis as votações e possibilitará a divulgação imediata dos resultados.

Continuando a série de seminários, teremos, ainda neste mês, o encontro
sob o título' 'Eleições 92: Aspectos Legais das Candidaturas". Promovido em
colaboração com a Associação Mineira dos Municípios, com a Secretaria de
Estado de Assuntos Municipais e com a Secretaria de Assuntos Metropolitanos,
ele colocará a palavra de renomados especialistas a. serviço do exercício
democrático doLvotoflO próximo pleito	 -

Brevemente; será a vez de discutirmos com a comunidade os problemas,
dificuldades e horizontes da agropecuária..

No primeiro semestre, pretendemos acrescentar ao espaço oferecido pela
Casa às manifestações populares um amplo auditório, com capacidade para 150
pessoas. Buscaremos, também, tornar realidade a escola do Legislativo, como
centro de estudos avançados sobre a instituição legislativa e suas práticas.

Como imprescindível apoio dos nobres colegas, esperamos poder acelerar
o ritmo de elaboração e votação das leis complementares à Constituição, mesmo
sabendo que, quanto à. maior parte delas, a iniciativa cabe a outro Poder.
Esperamos que as comissões parlamentares de inquérito e as comissões
especiais possam oferecer, com presteza, as conclusões que serão valiosas para
garantir osmais legítimos interesses desta terra.

Contamos com cada um dos valorosos companheiros de lutas, que
assumiram conosco a cruzada pela valorização deste Poder. Temos a plena
consciência de quão ambiciosos são os nossos planos. Sabemos quão enormes
são os desafios que nos esperam. Compreendemos que conciliar as exigências
das comunidades locais, neste ano eleitoral, e os imperativos de nossa missão
no parlamento exigirá doses extras de sacrificios e generosidade. Todavia,

conhecemos também a capacidade de trabalho e as virtudes cívicas de nossos
pares. E esse conhecimento que nos leva a crer em 1992 como um ano de grandes
realizações, em que este Poder consolidará a nova imagem que vem construindo
laboriosamente perante a opinião pública.

Inspirados no exemplo do mártir da independência, saberemos continuar
sua luta até conquistar, junto com o povo, condições de vida digna para todos.
Só assim a cidadania deixará de ser meramente formal, para tornar-se concreta
e operante.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais quer fazer do bicentenário da
morte de Tiradentes uma oportunidade para refletir sobre nossa posição real no
concerto das nações. Sem concessões aos engodos do ufanismo, queremos
aprofundar a consciência dos laços culturais e econômicos que nos ligam aos
irmãos da América Latina. Eis por que pretendemos promover o Encontro
Latino-Americano Pela Liberdade, em que serão homenageados os heróis da
libertação da América.

Dessa forma, reafirmaremos a vocação libertária de Minas, tomando-a um
centro de integração continental pela soberania efetiva, pelas conquistas
democráticas, pelo desenvolvimento e pela paz.

Ao tratarmos de responsabilidades e compromissos com a democracia e
com a construção do nosso Estado e do País, não podemos nos furtar de
reverenciar dois ilustres brasileiros recentemente falecidos: o ex-Presidente
Jânio Quadros e o Deputado Raimundo Albergaria. A eles nossa homenagem.

Finalizando, a participação, a crítica construtiva, a presença constante do
povo mineiro foram os responsáveis pelos êxitos que colhemos em 1991. Por
isso, nós os convocamos para estar conosco na próxima jornada.

Ao trabalho, pois, e que Deus nos ajude.
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50. VOTO, EXERCÍCIO DE CIDADANIA
u:

4.

Discurso proferido na abertura do Seminário
"Eleições 92 —Aspectos Legais das Candidaturas"

(fevereiro/1992)
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A Constituição da República reconheceu formalmente o município como
ente autônomo da Federação. Esse foi, sem dúvida, um passo gigantesco dado
por nossa Lei Maior com vistas à plena redemocratização do País. Lançando um
olhar ao passado recente, recordamos sem saudades que o regime autoritário
tinha, no modelo extremamente centralizador e no cerceamento das ações das
administrações locais, um dos mais poderosos instrumentos para oprimir o
povo e sufocar a liberdade.

Ainda temos bem vivo na memória o tempo em que as autoridades
municipais eram obrigadas a mendigar recursos, de pires na mão, junto ao
Governo Federal. Eram também forçadas a aceitar projetos faraônicos dos
tecnocratas, que, encastelados em seus gabinetes, não tinham a mínima
sensibilidade para com as demandas e particularidades de cada população. Por
outro lado, as tenazes de uma repartição tributária injusta estrangulavam
qualquer pretensão de autodeterminação municipal.

Hoje, felizmente, as coisas já não são assim. Cada comunidade pode
definir suas prioridades e traçar o próprio destino. Entretanto, com inquietante
freqüência, vozes saudosas do passado autocrático vêm investindo contra a
autonomia do município: buscam, sob a justificativa de reforma tributária,
restabelecer os vínculos da antiga dependência econômica com o Governo
central.

A próxima consulta às umas é fundamental para a consolidação de um
modelo consistente de municipalismo e, por meio dele, da própria democracia.
O pleito que se aproxima despe-se, assim, do caráter localizado para adquirir
dimensão política nacional. Lideranças regionais fortes, capazes e legítimas,
serão a garantia da continuidade do processo democrático.

Consciente disso, a Casa senta-se novamente à mesa do debate para
discutir com a sociedade os aspectos legais das candidaturas nas eleições de
1992. Temos certeza de que esse encontro, ao oferecer elementos técnicos e
jurídicos a candidatos, entidades da sociedade civil e eleitores contribuirá para
fazer do pleito de 1992 um exercício consciente da cidadania.

Queremos, em nome da Casa, agradecer à Associação Mineira de
Municípios, que se associa a nós na promoção deste evento. Manifestamos,
também, nosso reconhecimento à Secretaria de Estado de Assuntos Municipais
e à Secretaria de Estado de Assuntos Metropolitanos pelo seu valioso apoio.
Externamos, ainda, nossa gratidão aos ilustres conferencistas, que atenderam a
nosso convite e vieram partilhar conosco sua vasta sabedoria e experiência.

A todos desejamos um dia fecundo e proveitoso trabalho.
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Discurso proferido na reunião especial em
homenagem à Academia Municipalista de Letras

(março/1992)

241.

O ESPAÇO DA CULTURA
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Ao homenagear a Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, esta
Casa faz justiça a uma instituição que, há quase três décadas, vem desenvolvendo
um trabalho admirável em prol de nossa cultura.

Politicamente, foi apenas em 1988 que a Assembléia Nacional Constituinte
rompeu com o centralismo instaurado pelo regime autoritário e devolveu ao
município sua autonomia. Entretanto, desde 1963, existe entre nós um grupo de
intelectuais de escol que vêm militando incansavelmente pelo reconhecimento
dos valores culturais de nossas comunidades. São homens e mulheres que,
conscientes da natural polarização exercida pela grande metrópole sobre' as
letras e as artes, lutam para preservar as manifestações legítimas da cultura local,
arrancando-as do esquecimento e do anonimato. Assim, há 30 anos,
silenciosamente, sem alarde, mas com determinação e coragem, plantaram o
municipalismo no âmbito das expressões estéticas da gente mineira. Souberam
criar laços de afeto e amizade capazes de superar a vastidão e diversidade das
Gerais e de vencer a solidão. Descobriram assim, para Minas e para o Brasil, o
talento do artista que preferiu o recolhimento das pequenas cidades para
produzir sua obra.

Da mesma forma que o santo de Assis buscava exaltar as maravilhas
escondidas por Deus no universo para deleite das almas sensíveis, a Academia
revela, para o júbilo da comunidade intelectual, os primores da criação humana
produzidos em cada um dos quase oitocentos municípios mineiros.

A Casa de São Francisco acolhe dois novos membros. A Dra. Orcanda
Andrade Patrus vem percorrendo brilhante trajetória no mundo da medicina.
Enriqueceu a literatura médica com páginas de inestimável valor.

O nobre e estimado colega Agostinho Patrús reúne as qualidades do
cientista e as virtudes do homem público. Desde os inícios de sua carreira,

. empenha-se em verdadeira cruzada em prol de melhores condições de vida e de
saúde para nosso povo e pode, no presente, ostentar vasta folha de bons serviços
prestados à arte de Hipócrates.

Os ideais da Academia ganham dois ardorosos defensores que já se
identificavam com eles e têm agora novo e poderoso motivo para defendê-los.

Em nome da Casa, apresentamos aos dois nossos cumprimentos.
Da mesma forma, traduzindo os sentimentos do povo mineiro, expressamos

à Academia Municipalista de Letras o reconhecimento sincero pelo muito que
ela tem feito pelo desenvolvimento da literatura, da pesquisa e da criação
estética nos quatro cantos deste Estado. Seu esforço diuturno tem sido importante
fator de integração e enriquecimento da cultura mineira.

Que a Casa de São Francisco possa estimular cada vez mais os municípios
para que, com o despojamento e a alegria do pobrezinho de Assis, partilhem
suas riquezas intelectuais numa autêntica festa de criação, talento e fraternidade.
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52. AS MULHERES NO RUMO DA HISTÓRIA

Discurso proferido na reunião especial
comemorativa do Dia Internacional da Mulher

(março/1992)

1
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Autoridades que compõem esta Mesa, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
senhoras e senhores, ao prestar sua homenagem à mulher no ano do bicentenário
da morte de Tiradentes, este parlamento quer lembrar a presença das filhas desta
terra já nos primórdios de nossa História.

Assim, quando entre as montanhas se acalentaram os primeiros SOflhOS de
autonomia, a altivez enérgica de Bárbara Heliodora e a meiga beleza espiritual
da doce Marília selavam um compromisso com a liberdade, duplamente
oprimidas, por serem mulheres em pleno Brasil do século XVIII e por terem
nascido na Colônia, elas experimentaram, como ninguém, o peso da opressão.
Suas lágrimas fizeram medrar as sementes do ideal de um mundo livre e
fraterno. E esse ideal que temos de manter vivo no presente.

A comemoração de hoje reveste-se também de uma dimensão de luta.
Nosso País vê-se mergulhado em uma crise sem precedentes, que se caracteriza
como a mais longa de que se tem notícia. Agiganta-se a dívida social. As
violências urbana e rural ameaçam a paz das famílias, e, no contexto nacional,
Minas não é exceção. Aqui também se fazem sentir os efeitos perversos do
desemprego e da recessão.

Era momentos semelhantes, sofrem mais os segmentos sociais fragilizados
por seculares práticas discriminatórias: crianças, mulheres, negros, idosos. Se,
para a grande multidão de nossos irmãos que vivem próximos à pobreza
absoluta, a vida é ato de heroísmo, para esses grupos é convivência diária com
o milagre.

Por isso, ao homenagear as mineiras, a Casa reverencia a mulher do Vale
do Jequitinhonha pela determinação extraordinária de sobreviver, apesar de
tudo. Reverencia os milhares de heroínas da periferia dos grandes centros
urbanos, que encontram forças para manter a coesão de suas famílias. Homenageia
a operária, a camponesa, a doméstica, a profissional liberal, a dona de casa, as
coestaduanas, que, na atualidade, tomaram consciência de seu lugar no mundo
e partem decididas para mudar o rumo da História. Hoje, sua presença nos mais
diversos ramos de atividades é promessa de um tempo melhor.

Gostaríamos de destacar, de modo especial, como um marco dos dias que
correm, a crescente participação da mulher na política. Nos parlamentos, nas
associações comunitárias, nos órgãos de classe e demais entidades da sociedade
civil, ela vem fazendo prevalecer um nova modo de atuação, que emerge da
singular sensibilidade e privilegiada inteligência femininas capazes de entender
os problemas humanos em profundidade e de forma absoluta.

Mineiras, esta terra as convoca à luta. Minas Gerais, que é feminina até no
nome, conta com vocês, para que, num esforço comum e integrado, possamos,
homens e mulheres deste Estado, dar à nossa gente um futuro de liberdade,
desenvolvimento e paz.
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Discurso proferido na solenidade de assinatura de
convênios com a Secretaria de Estado da Cultura

(março/1 992) -
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A celebração destes dois convênios dá início a importantes ações no
âmbito da preservação e do enriquecimento do patrimônio cultural do Estado.

Com esse objetivo, a Constituição mineira já prevê um plano permanente
e programas de emergência para proteger nossos bens culturais. Ocorre que os
preceitos constitucionais que os preconizam dependem de leis regulamentadoras
para ganhar plena efetividade.

Esta Casa superou a fase do legislador solitário, que criava normas em seu
Gabinete, orientado apenas por sua própria visão de mundo ou por reivindicações
de grupos corporativos. Hoje, busca-se, na elaboração da lei, amplo contato com
a comunidade, com os outros Poderes e com entidades da sociedade civil. Só
assim o processo legislativo resultará num produto autêntico, que terá a face da
realidade mineira.

O seminário sobre o patrimônio cultural, objeto de um dos convênios que
agora assinamos, responde a essa necessidade. Ele tem como meta contribuir
para o estabelecimento de diretrizes de uma política de preservação cultural em
Minas. Seus resultados oferecerão preciosos subsídios para a criação de leis que
efetivarão o mandamento constitucional para o setor.

O outro convênio objetiva a edição da obra 'Minas de Liberdade•',
trabalho com que se pretende reverenciara memória deTiradentes, no bicentenário
de sua morte, e celebrar a vocação libertária de Minas.

Trata-se de coletânea de escritores, especialistas e críticos de projeção,
ilustrada por artistas plásticos de renome. A publicação se fará indispensável
aos estudiosos da nossa história e contribuirá para uma melhor compreensão da
alma mineira.

Será distribuída aos municípios, às bibliotecas e a entidades culturais.
Além de ser material obrigatório de pesquisa, ajudará a acender, no coração de
nossos jovens, o amor à mineiridade, a seus valores e ideais.

Neste momento, temos a consciência de que estamos dando um passo
decisivo para que o espírito de Minas tome consciência de si mesmo por meio
de um melhor conhecimento de suas raízes, de suas tradições e de seu imenso
patrimônio cultural e humano.
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	 54. HELENA ANTIPOFF, EDUCADORA DA

LIBERDADE

Conferência proferida no 1 Congresso Brasileiro
sobre a Experiência Antipoffiana na Educação

1
	 (março/1992)
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Ao recebermos o honroso convite para participar do 1 Congresso Brasileiro
sobre a Experiência Antipoffiana na Educação, detivemo-noS umrnomento
para refletir sobre o sentido da presença de um político nesseconclave, que
reúne, fundamentalmente, educadores, pesquisadores e cientistas do domínio
da Psicologia.'. .	.

Tínhamos a certeza dè que levaríamos, daqui, ensinamentos preciosos
para a nossa :missão de fazer leis. O que poderíamos trazer, -porém, para
compartilhar, nesse banquete espiritual a que preside a fraternidade, e no qual
os participantes repartem conhecimento e vida?	 -'

Veio-nos, então à memória a expressão de Mílton Campos, num artigo
escrito por. ocasião, dos 80 anos Ide Dona Helena Antipoff:	-

'Waqueles tempos, a política . e a educação podiam andar juntas. Não
porque se devesse entender a administração do ensino como instrumento da
ação política quotidiana e vulgar, mas porque se tinha como certo que a obra
do governo reclamara uma política e essa política tinha como base ejinalidade
a educação popular."

Já o grande mineiro percebia a íntima vinculação entre a prática pedagógica
e um determinado projeto político. O liame que ele vislumbrava no Governo
Antônio Carlos, nós hoje percebemos como da essência mesma das duas
realidades: a formação das geïações e o exercício da cidadania.

Educar é conduzir,, desvendar mundos e caminhos. Não se conduz senão
para objetivos e finalidades em que se acredita e pelos quais se optou como
sendo os melhores. Daí, longe de ser. neutra, a atividade educacional mostra-se.
visceralmente comprometida com um ideal de sociedade e com um modelo de
ser humano.

A revolução por meio da escola, não raro, é a mais duradoura e inovadora
de todas as revoluções. Não é por acaso que os regirnes de exceção promoveram
a extinção das cátedras, a perseguição dos mestres, a desorganização dos
sistemas escolares. Assim foi na América Latina, nos meados do século, quando
a nódoa do autoritarismo exilou do Continente a liberdade.	-

Nà base de toda reforma do ensino está uma opção fundamental: educar
para o conformismo ou educar para a liberdade?

K primeira hipótese é inspiradora das ações pedagógicas nos regimes
totalitários. Nessas circunstâncias, o chefe ou a elite dominante desejam, a todo
custo,'émbotar as consciências para que a sua própria verdade reine única e
absoluta. Nesse cõntexto, são desencorajadas, quando não claramente reprimidas,
quaisquer tentativas de levar o educando a pensar por si mesmo e a investigar,
com isenção, os mistérios do universo e do ser humano. Teme-se que, tomando
consciência de seu valor, de sua dignidade como pessoa e da capacidade da
própria inueligência, ele não queira mais deixar-se conduzir cegamente.
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As ditaduras temem, antes de -tudo, as diferenças, a individualidáde, a

singularidade da pessoa humana. Por isso, em nome da ordem; da racionalidade
técnica ou do Estado, esforçam-Se para instaurar á uniformidade é por coiIformark
o educando à mesmice impessoal do sistema.	 ..

O compromisso democrático inspira um projeto educacional totalmente
diverso. Aqui se quer, antes de tudo, educar para a liberdade. Trata-sé dé uma
prática corajosa, pois assumddeIiberadâmente 'osriséos ue acompanham a'
busca de novos caminhos. -'-fl -fl - -. •-	'	•'	 .	- -

Educar é conduzir para o alto É desvendar possibilidades. É deixar que
ocorra a eclosão de todob potencial criativo do èspírito humano. Para fazê-lo
autenticainente, é preciso não teÈ edo deabrir espaço à- manifestação da
diversidade humana.'E preciso desejar o novo e aceitar, com alegria, a mudança.

A prática pedagógica autêntica exige o compromisso com um modelo de
sociedade politicamente aberto, que a torne apta a acolher a participação de seus
membros no processo decisório. Só ela é capaz de levar seus destinatários ao
exercício pleno da cidadania.

E dentro dessa ótica que devemos compreender a revolução silenciosa que
se preparava em Minas nos idos de 1929. Ela não se faria nos quartéis, mas, sim,
nas salas de aula. Comentando-a, lembrava Mestre Aires da Matta Machado que
"Naqueles bons tempos, o governo estadual mandavá buscar à Europa
grandes mestres de pedagogia, para colaborar narenovação da escola em
Minas, que chegou a servir de modelo a todo o Brasil' '	 -

Ele afirmava: "O que representou o silencioso labor dessa Escola de
Aperfeiçoamento, cujas tradições algum dia hão de reatar-se, nunca se poderá
avaliar completamente".
- Mílton Campos, ao referir-se à mesma Escola de Aperfeiçoamento,

enfatizava qúe "a almá da casa era Dona Helena".
-	Da Europa, ela rouxéra o gosto da experiência, o amor à pesquisa e a
insubmissão à rotina. Sua experiência como educadora e seu espírito clarividente
ja preconizavam	a escola da vida para a vida a escola como agência do
desenvolvimènto e não limitada ao progresso escolar".

Ao lermos criticamente o Decreto n° 9.653, de 30/8/30, regulamentando
a Escola de Aperfeiçoamento, vamos observar nele a presença marcante da
inspiração de Helena Antipoff. Suas idéias, entretanto, lutavam apor firmar-se
contra as forças de inércia do conservadorismo e da resistência à novidade.
Assim, de um lado, o art. 50 consagra a aliança entre a teoria e a prática,
rompendo com o academicismo:

"... A- Escola de Aperfeiçoamento nem se limitará a uma exclusiva
preparação cienifica, nem somente à prática profissional, mas combinará

uma e outra, - por forma que as suas alunas pratiqúem consciente - e não
mecanicamente os modos e processos didáticos".

Ná-mesma linha, o § 30 do mesmo artigo propõe "... iniciar as alunas nos
métodos'éxerimentais de investigação... ".	-

Entretanto, o parágrafo seguinte trata de impor restrições:
'- .'Tais investigações serão em número restrito, para que não percam

alunas eprofesorés o témpo à busca de informações por vezesprecá rias. com
detrimento do programa de tópicos essenciais ejá assentes ". -

Asim, a proposta da grande edücadora afirma-se em Minas, à medida que
vence barreiras imôstas pelô consei4adorismo e pelo medo à mudánça.

O art. 6° traduz bem o espírito prático da mestra, que busca o retorno social
e humano do conhecimento: "... o professor não se destina a lidar apena: com
idéias é doutrinas, mas principalmente tráduzi -las na prática...

O art. 9° traz, novamente, , duas pérolas . do - ideário antipoffiano. Ele
recomenda a "concentração dos programas em torno de centros de interesses
porforma que se evitem repetições inúteis e estudofragmentá rio ":Além disso,
preconiza "métodos de trabalho ativos".

- Como se pode ver por essa amostra, a elaboração da lei não é um processo
automático, linear e fácil. Antes de integrar o mundo jurídico, a norma é filha
do debáte - e do conflito, e,- freqüentemente, quando já positivada, guarda - as
cicatrizes de séu processo de gestação.	-	-	-	 - -

Felizmente, pár'Minas e para o Brasil, a visão crítica da grande mestra,
visão temperada com boas pitadas de humor, prevaleceu. ' - . -. -

Entretanto, suaïüh'ertências e o inconformismo que lhe marcou as idéias
e atitudes têm ainda surp'reendente atualidade. Parece que foram proferidas nos
nossos dias estas frases	- - --	-

'Mais triste do que meninõ's semi escola, é vê-los imóveis em carteiras
enfileiradas em salas sem ar perdendo tempo em exercicios estere! s

"Eu fico triste de ver que a zona rural parece um oztro país, estrangeiro.
Não é o Brasil".	 -

'A escola, tal como ela é, serve para embotar a inteligência, tanto que os
alunos das primeiras séries são mais criativos que os das últimas".

"A escola tradicional sufoca!"
Essas expressões da preocupação constante de Dona Helena com o ensino

brasileiro aplicam-se ainda ao presente. Elas são um grito de alerta que nos deve
despertar a consciência e mostram a necessidade de uma grande mobilização em
prol da educação no País.

A .Lein° 5.692, promulgada em pleno regime autoritário, não tardou em
mostrar sua ineficácia para orientar um projeto educacional capaz de responder
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às demandas da multiforme realidade brasileira. A situação do ensino com que.
deparamos hoje é, em boa parte, conseqüência daquele diploma. ...

Ele instituiu um sistema extremamente: centralizador, concentrando, no
Conselho Federal de Educação, a competência para as decisões mais importantes.

Na preocupação de manter a unidade nacional, preocupação em si muito
salutar, determinou conteúdos culturais curricularesbásicos uniformes em todo
o nosso território. Entretanto, desconheceuaextensão continental do Brasil e
a riqueza das manifestações culturais locais. .	•.

Determinou o ensino profissionalizante de nível médio, sdrn avaliar se a
rede escolar tinha condições de oferecê-lo de boa 4ualida4e e em quantidade
suficiente.

Eis, apenas para exemplificar, alguns dos. pontos críticos da Lei n° 5.692.
A Constitúição da República atribui à União a competência privativa para

legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Neste exato momento,
tramita pelo Congresso a nova lei.

O parlamento mineiro, consciente da gravidade do, quadro educacional
brasileiro, promoveu, em outubro de 1991, em colaboração com os segmentos
da sociedade comprometidos com o setor, o seminário "Educação: A Hora da
Chamada '.'. Foram quatro dias de intenso e fecundo trabalho, ao final dos quais
tinha-se um diagnóstico bastante exato do ensino em Minas . e no País. As
conclusões, consubstanciadas em documento, foram encaipinhadas a autoridades
estaduais e federais. Dessa forma, deputados e sociedade fazem-se presentes no
debate do tema, oferecendo sugestões para que o Congresso Nacional possa
elaborar uma norma ao mesmo tempo realista e inovadora.

Por outro lado, cresce, entre os parlamentares estaduais, a consciência da
importância do ensino fundamental e médio. Aos poucos, abandona-se a
retórica para buscar soluções por meio de atitudes concretas. Cresce, ainda, a
consciência das deficiências, no setor. Os problemas são muitos e vão dos
salários ainda insuficientes pagos ao professor à baixa qualificação dos docentes,
passando pelo divórcio entre a sala de a,ila e a realidade vivida pelo aluno.

Todavia, podemos afirmar que há, no presente, uma vontade política
dingidaaõ énfrentamento da questão. Executivo e Legislativo vêm conjugando
esforços no sentido de oferecer resposta adequada às exigências do atual quadro
educacional.

'No centenário do nascimento de Helena Antipoff, anima-nos a esperança
de podermos restaurar aqueles bons tempos de que falava saudoso o Mestre
Aires

Só assim poderemos homenagear a grande educadora: arregaçando as
mangas e lutando para ver concretizados seus ideais de uma nova escola, aberta,
democrática, apta a levar o ensino de boa qualidade a todo o povo mineiro.

55. DEMOCRATIZAÇÃO DO ESTADO

Discurso proferido na abertura da
reunião do Ciclo Nacional de Debates sobre

Modificações no Sistema Financeiro Nacional
(março/1992)
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Temos a satisfução de abrir este "Ciclo Nacional de Debates" sobre o
sistema financeiro nacional, com a presença de ilustres convidados, que
apresentarão um tema essencial da organização econômica do País.

Devemos destacar, nesta abertura, a oportuna iniciativa do Deputado
Antônio Carlos Pereira de incorporar a Assembléia de Minas à discussão da
reforma do sistema financeiro, que vem mobilizando a atenção de importantes
setores da sociedade e, ainda, das duas Casas do Congresso Nacional.

Concordamos com a análise do Dr. Gustavo Loyola, Diretor do Banco
Central e um de nossos convidados para o painel de hoje, de que a discussão do
sistema financeiro se toma extremamente importante na atual conjuntura
econômica de transição, com altas taxas inflacionárias e instabilidade dos
agregados monetários. Essa transição aponta para wna mudança estrutural, a
fim dc recuperar as funções clássicas e primordiais do sistema financeiro.

O debate de questões fundamentais da economia no âmbito do Legislativo
tem, ainda, o significado de trazer para um campo maior, para o espaço da
representação popular, matérias que, tradicionalmente, têm sido tratadas na área
restrita de pequenos círculos do poder.

Representa, portanto, um novo momento do processo de organização
politica da sociedade brasileira. Nesta etapa - e as lições são claras e precisas-,
toda decisão econômica, para alcançar resultados consistentes, deve e precisa
contar com a adesão majoritária da sociedade. Nesse contexto, está inserida a
questão do sistema financeiro nacional, que afeta diretamente a vida do cidadão.
Eis por que a Assembléia Legislativa decidiu trazer para o seu Plenário essa
discussão, abrindo-a à análise e à reflexão dos Deputados Mineiros e,
conseqüentemente, da sociedade de nosso Estado.

Agradeço, pois, a presença de cada um de-nossos convidados, profundos
conhecedores da matéria, que nos aportarão importantes contribuições para
uma visão abrangente e séria das opções de aperfeiçoamento do sistema
financeiro nacional.



56. INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA

Discurso proferido na solenidade de
assinatura de contrato para o Projeto
Paisagístico da Praça Carlos Chagas

(abril!! 992)
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Neste momento, estamos dando mais um impoitante passo para a
recuperação da Praça Carlos Chagas. A necessidade do projeto foi-nos apontada
pelo povo, que, através de pesquisa de opinião pública envolvendo a comunidade
local e ampla amostra de usuários do logradouro, manifestou-se
democratiCamente pela urgência do início das obras.

Nesse sentido, foi já celebrado convênio envolvendo esta Casa, a Prefeitura
Municipal, a Rede Globo de Televisão e o jornal 'Estado de Minas".

O plano é fazer da área um local propício à convivência das pessoas e ao
lazer: uma ilha de verde e paz em meio à frieza do concreto e à agitação urbana.
Queremos ainda manter a dimensão cívica do espaço que foi consagrado pela
população comolugar de lutas em prol de suas causas. Ele é conhecido como
Praça da Assembléia. Queremos agora que seja do povo, porque, como já disse
o poeta, a praça é do povo, como o céu é do condor.

Por meio do contrato que presentemente assinamos, estamos colocando a
serviço dessa proposta a inteligência, o talento e a sensibilidade de Burle Marx,
o mesmo profissional que projetou os jardins originais que enfeitavam a Praça
Carlos Chagas. Ao contratar o paisagista de renome internacional, a Assembléia
quer assegurar a harmonia com o primitivo projeto. Deseja também evidenciar
o carinho especial com que vem cuidando de cada pormenor que diga respeito
às obras de recuperação da área.

Esperamos entregar à comunidade, em breve. uma praça nova, bonita e
agradável; verde como a inabalável esperança de nossa gente, acolhedora como
a hospitalidade mineira.

1
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57. A VOCAÇÃO AGRÍCOLA
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Discurso proferido na abertura do Seminário
de Políticas Agrícola e Agrária - Minas Terra

(abril/1992)
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O Seminário Legislativo de Políticas Agrícola e Agrária - Minas .Terra
não é simplesmente mais um evento dessa natureza que acontece no Palácio da
Inconfidência. Além de beneficiar-se da experiência acumulada em conclaves
anterioresç ele é fruto de opções corajosas e inovadoras, tanto em termos de
metodologia como no que se refere ao temário. Esse último nãoé produto de
gabinete: nasceu a partir de vasta pesquisa junto à opinião pública, que indicou
os problemas da agricultura,a questão agrária e os respectivos desdobramentos
como temas prioritários que devem merecer a atenção privilegiada do parlamento,
dos governantes e da comunidade.	 -

O encontro que temos a honra de abrir neste momento caracteriza-se,
ainda, por uma outra particularidade muito significativa: trata-se de um
seminário da sociedade civil. Ela escolheu o ternário. Ela definiu os métodos e
estratégias por meio dos segmentos que se fizeram representarna fase de
planejamento.

A vocação dos mineiros para trabalhar o solo foi a resposta decidida de
nossa gente ao esgotamento do potencial econômico do Ciclo do Ouro. Se ao
colonizador só interessava explorar as entranhas de nosso chão e levar para a
Metrópole as riquezas minerais, o mineiro aprendeu a ter para com a mãe terra
carinhos verdadeiramente filiais.

Entretanto, pela vastidão de nosso território e pela diversidade do clima
e da cultura, essa vocação manifesta-se de modo peculiar em cada região do
Estado. Aqui convivem múltiplas estruturas agrárias, diversas fases de
modernização da agricultura, vários níveis de consciência e de reivindicação
por parte do homem do campo. A conseqüência é a variedade das questões que
se exporão certamente neste seminário.

• Diante dessa possibilidade, não podemos perder de vista que a solução dos
problemas de cada segmento interessa diretamente a todos os outros. Perante a
complexidade do mundo contemporâneo, será ingenuidade pensar em respostas
parciais que satisfaçam isoladamente a este ou a aquele grupo. Enquanto não
tivermos políticas agrícola e agrária adequadas, capazes de enfrentar os
problemas deforma global, sofrerão os trabalhadores rurais, sofrerão os grandes
e-pequenos proprietários, sofrerá a sociedade inteira diante da constante ameaça
de crise no setor da produção de alimentos.

Eis por que sentimos renovadas nossas esperanças neste momento em que
todos se sentam à mesa do debate democrático e, numa atitude de abertura e
respeito, juntam-se esforços para buscar os caminhos do desenvolvimento e da
harmonia social. Da discussão madura, da identificação das causas comuns, do
reconhecimento sincero das diferenças é que surgirão as respostas que tanto
desejamos.
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Não podemos deixar de agradecer às entidades cuja participação tornou

possível este seminário. Queremos externar nosso especial réconhecimento aos
Coordenadores e Relatores que estarão à frente dos trabalhos. Convidados pela
Assembléia Legislativa, eles estão legitimados pela indicação das 22 entidades
que representam aqueles que fazem do chão mineiro fonte de vida, riquezas e
progresso.

Finalmente, cabe ressaltar que este encontro não termina no dia 9. Seus
efeitos concretos deverão ir além destes quatro dias, por meio de uma comissão
em que estarão representados o parlamento e a sociedade civil. Ela se encarregará
de cobrar diuturnamente do Governo a implementação das medidas preconizadas
pelo documento síntese do seminário.

Ao trabalho, pois! Com coragem e determinação, descortinaremos novos
horizontespara Minas.

58. EM BUSCA DO CONSENSO

7

Discurso proferido no encerramento do Seminário
Legislativo de Políticas Agrícola e Agrária - Minas Terra

(abril/1992)
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Ao encerrarmos este seminário, estamos otimistas e esperançosos. Nestes
quatro dias de intenso e produtivo trabalho, ocorreram fatos que, pela
surpreendente novidade que encerram, abriram um capítulo inédito na questão
da terra em Minas Gerais.

Pela primeira vez no Estado, talvez até no País, a totalidade dos segmentos
envolvidos na produção de alimentos senta-se à mesa do debate e do diálogo.

Houve discussões apaixonadas. Evidenciaram-se posições antagônicas
sobre pontos importantes. Isso é natural na vida democrática. Mas prevaleceu
a consciência de que ou os problemas agrícolas e agrários são enfrentados em
sua totalidade ou não haverá para eles soluções possíveis.

Assistimos, nesta Casa, à derrota do corporatívísmo. Em seu lugar vimos
nascer a atitude madura do diálogo aberto, honesto e franco.

Vimos brotar, aqui, um novo enfoque para a agricultura: uma visão de
conjunto que, por um lado, a vê inserida no todo da vida nacional; por outro lado,
renuncia ao tratamento fragmentário da questão agrícola e agrária, para optar
pelo enfrentamento globalizante.

Queremos, neste momento, partilhar com os participantes a nossa esperança.
Este encontro demonstrou, sobretudo, que é possível abandonar repisados
caminhos e avançar na reorganização política da sociedade.

Em nome de Minas, agradecemos às entidades que são as grandes
responsáveis por tudo de bom que aconteceu nestes quatro dias. Agradecemos
ainda aos coordenadores, Relatores e participantes, que deram tudo de si pelo
sucesso do evento.

A partir de hoje, o seminário, que não se acaba neste momento, entra em
nova fase. Suas conclusões irão orientar a formulação da política agrícola do
Estado e, especialmente, a elaboração da lei reguladora da política rural prevista
no texto constitucional mineiro.

As reivindicações cujo atendimento depende de articulação com o
Executivo estadual serão encaminhadas por nós ao Governador, e desde já
convidamos a comissão mista encarregada dc dar continuação aos trabalhos
iniciados no seminário para acompanhar-nos neste ato.

Propostas que dependam do Governo Federal, nós as encaminharemos
pessoalmente ao Ministério da Agricultura. Elas constituirão a primeira grande
proposição de Minas na nova fase da administração do Presidente Collor.

Encaminharemos, também, às Bancadas mineiras na Câmara e no Senado,
para que venham lutar conosco em prol da plena realização da vocação
econômica maior deste Estado.

Grandes passos foram dados. Mas a luta recomeça sempre. Unamo-nos,
pois!



59. A QUESTÃO TRIBUTÁRIA
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Discurso proferido na abertura da reunião do
Ciclo Nacional de Debates sobre o Imposto Unico

(abril/1992)
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Cresce entre os contribuintes a consciência de que o atual sistema
tributário nacional apresenta algumas deficiências graves, que devem ser
sanadas com urgência. Nesse sentido, qualquer proposta que vise a aperfeiçoá-
lo é acolhida com otimismo e esperança e mobiliza. de pronto, a opinião pública.

Realmente; no Brasil,temos mais de meia centena de tribitos, regulados
por vasta e complexa legislação. Eles fazeni o tonnento de peoas jurídicas e
pessoas fisicas, muitas vezes, nem tanto pela onerosidade direta; mas pelo
acúmulode regras legais que tomam complicado o seu recolhimènto.

A.tramitação, no Congresso Nacional, da Emenda Flávio Rocha, que
institui o imposto único sobre transações acendeu o debate em tomo do tema.

Não nos põdemos esquecer de que a tese da redução de todos os impostos
a um único, excetuando-se, naturalmente,- aqueles de características parafiscais,
encontra defensores ardorosos e opositores ferrenhos. Os primeiros saúdam
comentusiasmo o IUT, como a forma ideal de sè obter, por meio daexpansão
da base tributária, a redução das alíquotas. Alinham, ainda, entre as vantagens
do novo sistema, a simplificação da escrituração e da burocracia. Assim -
proclamam- as empresas reduziriam custos, uma vez que se tornariam
desnecessários vários e complexos procedimentos contábeis. O Estado poderia
enxugar a onerosa máquina da fiscalização. Além disso, acreditam na proposta
como remédio eficaz para minimizar a sonegação e impedir o crescimento da
economia informal. Na visão de Marcos Cintra Cavalcanti Albuquerque, '... o
JUT terá a vantagem de transformar a delinquência econômica em cidadania
tributária. Todos passarão a contribuir para o custeio das atividades do
Estado. Todos estarão envolvidos na busca de maior eficiência flO uso dos
recursos públicos. Ninguém se sentirá alheio à corrupção e à malversação do
dinheiro público".

Entre os que se opõem ao imposto único, existe o temor de que ele não seja
capaz de gerar recursos tributários suficientes para um Estado que, nos dias de
hoje, tem de responder a demandas cada vez mais numerosas. Temem, ainda,
a flta de eqüidade na distribuição social da carga tributária, com a punição das
camadas menos favorecidas. Segundo pensam, a informatização que permite a
implantação do sistema tributário proposto pela Emenda Flávio Rocha seria a
mesma que poderá permitir aos grandes grupos a fuga ao uso do cheque. E
assalariado não tem computador.

Outro problema grave que se pode vislumbrar na implantação do imposto
único sobre transações é a dificuldade de conciliá-lo com o regime federativo.
Hoje não há poder mais efetivo que o poder econômico, e a tentação, para o
Governo Central, de arvorar-se em árbitro absoluto na partição dos recursos é
grande e real. Haveria, dessa forma, uni risco não desprezível da instauração de
uma verdadeira ditadura tributária, que aniquilaria a autonomia dos Estados e
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municípios. Voltaríamos a viver urna situação semelhante ou pior do que aquela
que experimentamos no período autoritário, quando Estados e municípios
foram alijados do processo decisório por unia injusta repartição de receitas.

Como se pode verificar, a quêstão do imposto único, ao mesmo tempo que
é vital para o País, não é tão simples como possa parecer à primeira vista.

A Assembléia Legislativa do Estado dê Minas Gerais, consciente de sua
responsabilidade, não pode ficar ausente do debate que mobiliza, neste momento,
a opinião pública Porisso, atendendo aos anseios da gente mineira, quer; por
meio deste Ciclo Nacional de Debates, convocar o cidadão e os diversos
segmentos dasociedadç civil para que se integrem nadiscussão do terna e
acompanhem a tramitação da matéria no Congresso Nacional

A Casa quer, ainda, ressaltar a atitude generosa do Deputado Flávio
Rocha, da Pro? Mizabel de Abreu Machado Derzi e do Dr. Carlos Brandão, que
se prontificaram a participar deste debate, enriquecendo-o com sua inteligência
e brilhantismo.

60. O COMPROMISSO COM A LIBERDADE

Discurso proferido na abertura da reunião comemorativa do
Bicentenário de Tiradentes, na cidade de Tiradentes

(abril/1992)
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Entre as montanhas de Minas, acalentou-se o primeiro sonho de liberdade
da gente brasileira. Era um projeto grandioso, síntese do nativismo libertário e
da violenta transformação ideológica que varia a Europa no século XVII!. Nas
ruas, nas casas, nos conventos e nos salões, articulava-se o ideal de uma pátria
livre que desse tratamento igualitário a seus filhos.

Cuidou a mão tirana de sufocar obrado de independência quando era ainda
um sussurro. Há 200 anos, com passos firmes, Tiradentes subia ao patíbulo. Ele
era, incontestavelmente, o líder, o apóstolo, a alma do movimento.

Mas a mão que o matou e esquartejou seu corpo não poderia sup r-que ele
renasceria, mais vivo que nunca, no coração dos mineiros, alimentando a
vocação libertária da gente das montanhas.

Ao lembrar a execução do herói, não quer este Parlamento deter-se na
contemplação da morte. E por isso qúe os convocamos, agora, para celebrar a
vida: para cultuar o vigor cívico que brotou à sombra da árvore do suplício a fim
de animar a história gloriosa déste Estado. Revèrenciar a memória do grande
inconfidente é aprender com ele lições para o futuro.

Sabia que o conjurado que aqui havia já um povo reunido em tomo de
objetivos comuns. Iluminado, partilhava do inconformismo reinante. Não
suportava ver abertas as entranhas da terra para alimentar de ouro e luxo a
vaidade da metrópole, enquanto seus irmãos sofriam. Não se conformava com
a injustiça de uma comunidade potencialmente rica ser sufocada politicamente
pelo colonizador. Assim, ele foi o arauto a anunciar a consciência moderna de
nacionalidade que madrugava no Brasil.

Tiradentes fez do ideário liberal seu catecismo cívico. Ao endurecimento
colonialista de Portugal, ele e seus companheiros respondiam com a pregação
inflamada da Justiça, da Fraternidade, da Igualdade e da Liberdade, tomando-
se contemporâneos das idéias mais progressistas do mundo de seu tempo.

Eo momento de seguirmos os passos de nosso herói maior. As liberdades
formais estão consagradas na Constituição. O Brasil é um país independente.
Que mais nos deve preocupar?

Em primeiro lugar, uma preocupação essencial: os imensos e graves
desníveis que atingem um grande contingente de nossos irmãos, mantidos à
margem do desenvolvimento. Poderíamos dizer que, por eles, ainda não morreu
Tiradentes, despojados que estão da cidadania e da própria dignidade como
seres humanos. Para eles, também, ainda não raiou o sol da liberdade.

Preocupa-nos vencer esse colossal desafio interno, que é o de se edificar
ajustiça social dentro de nossas próprias fronteiras, com teto, pão e letras, como
queria Tancredo Neves, para esse grande contingente de brasileiros anônimos
e despossuídos.
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Preocupa-nos, ainda, além de nossas fronteiras, o mundo bipolar que hoje
se nos apresenta, de Nações que podem tudo, que possuem quase tudo, ao lado
de nações carentes, que podem muito pouco, que convivem com a fome, com
a desnutrição, com a miséria crescente, mantidas em posição caudatária e
submissa aos interesses dos centros externos de decisão.

Nesta hora, é necessário revigorar-se o sentido da nacionalidade. É preciso
compreender-se que o País pode e deve abrir-se à modernidade, sem, contudo;
negar a própria Pátria. E preciso juntarem-se forças para se combaterem, com
decisão, as causas da miséria, da mortalidade infantil, da educação precária,
resgatando-se os brasileiros para a cidadania. É preciso fortalecer-se o cultivo
da honestidade e da sinceridade, combatendo-se, sem tréguas, a corrupção e a
descrença.

E tempo de se reacender o exemplo da Inconfidência. Um projeto que, aos
olhos dos céticos do seu tempo, teria colhido o fracasso e a morte, floresceu
auroras de liberdade. Que ele nos leve a reaprender a esperança. Que ele nos dê
a coragem de transformar signos de morte, como a miséria, a fome e o
desemprego, em signos de vida, como a solidariedade, a responsabilidade e o
compromisso.

E em nome deste compromisso que a Assembléia Legislativa lança hoje,
em Tiradentes, o concurso público que definirá o hino oficial de Minas Gerais,
de acordo como reguIanehto contidó em deliberação da Mesa que será
publicada depÕis de amanhã, dia 23 de abril, no "Diário do Legislativo '. Um
hino que nascerá sôb o signo do bicentenário da morte de Tiradentes, reavivando
a voz de Minas para o Brasil e para a História.

Que a voz da montanha convoque de novo o Brasil. à luta pela justiça, pelo
desenvolvimento é pela paz.

6. TIRADENTES VIVE

Discurso proferido no encerramento da reunião
comemorativa do Bicentenário de Tiradentes,

em São João dei-Rei
(abril/1992)
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Autoridades, amigos de São João dei-Rei, caros convidados, senhoras e
senhores: A Assembléia Legislativa se instala, hoje, no solo tutelar de São João
dei-Rei. Aqui v vçi nhomens e mulheres que sonharam o ideal libertário. Que
contribuíram para a construção da liberdade nacional. Hoje, as lideranças e os
habitantes de São Jão dei-Rei são legítimos herdeiros de uma história'
consagrada ao bem comum, à visão maior dos destinos nacionais.

Neste cenário, nestes caminhos, entre o vaie e a montanha, entre São José,
São João e Vila Rica, transitou o herói da Inconfidência Mineira. E aqui a fonte
do seu pensamento. Aqui é a vertente onde o sentimento pátrio brotou com a
força irresistível do fatohistórico.

Por isso, aqui estamos reunidos em tomo de uma memória é em tomo de
um nome, nos duzentos anos que nos separam da morte de Joaquim José da Silva
Xavier, o Tiradentes.

O tempo amplia a sua vida; imortaliza o seu sacrificio. O Tiradentes não
está sozinho: seus companheiros da Inconfidência, que tiveram os bens
confiscados, que foram morrer em terras da África, que padeceram na solidão
das celas, eles também acompanham nosso pensamento nesta hora. Como
acompanham nosso pensamento todos aqueles que dedicaram suas vidas,
lutando e sonhando com uma Pátria mais fraterna, mais livre, mais independente.

Assim viveu um Teófilo Ottoni, um Bernardo Pereira de Vasconceilos,
assim viveu um Afonso Penna. Assim viveram, com o pensamento voltado para
a dimensão da Nação brasileira, personagens que representam a síntese de nossa
História, como um Juscelino Kubitschek, a desbravar no planalto Central novos
marcos da civilização brasileira. Como Tancredo Neves, cujo aniversário de
morte também recordamos hoje com carinho e emoção, ele que aqui repousa,
no berço do seu nascimento. Ele, que soube renovar na alma nacional a
esperança de um novo futuro, elevando, bem alto, a bandeira da reconciliação,
do reencontro da Nação consigo mesma.

Tiradentes, patrono da nacionalidade, é símbolo dessas sucessivas gerações
de brasileiros que acreditaram e lutaram pela causa comum - a causa de todos
nós -, que é a causa chamada Brasil. Esta causa é, na verdade, a que nos reúne
em São João dei-Rei. Causa primeira de Tiradentes, é uma causa permanente de
todos os herdeiros dos ideais de justiça, paz e liberdade.

Não podemos temê-la. Não podemos duvidar da sua grandeza. Nãc
podemos fugir da responsabilidade a que essa causa nos obriga, como cidadãos,
como homens públicos.

Hoje é um dia de afirmação da vontade nacional. E um dia de renovação
de nosso compromisso com a sociedade de que somos parte. E dia de
pronunciarmos, na consciência de nossa memória histórica, as mesmas palavras
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do herói: "Se todos quisermos poderemos fazer deste Paíi uma grande

Nação".
Atem de lançar o concurso oficial do Hino de Minis Gerais no bicentenarlo

da morte do Alferes como antfnciamo na cidade de Tirdentes, a Assenbleia
Legislativa tambem resgata a sua menoria com edição de um ddcunntaiO

histórico, intitulado "TiradentëS 1 200 àno' ', que séráapÈesentadO pela

televisão e será levado também à r&Ié estaduJ de eiisinõ, documentário a cuja

exibição, em vídeo, teremõip	iade'ass1Stff iesta solenidade.	-
Senhoras e senhores, apésar da des&ença, da desesperança, ainda que

vivendo conjunturaS de dor e de angústia, convi'endo com transições trauniáticas
e instáveis, a Pátria segue seu curso; o homem semeia a terra; as novas fronteiras
se expandem no espaço continental; a sociedade organiza suas forças políticas;
o trabalho constrói realidades novas. E assim é porque a Nação, jovém, quer ser
melhor amanhã. E assim será s Muito obrigados
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62. A INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

Discurso proferido na inauguração do terminal do
projeto Assembléia on Line, em Uberlândia

(abril/1992)
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O parlamento mineiro faz-se presente na l Feira dos Municípios do
Tnangulo e do Alto Paranaiba para apresentar o seu mais ousado projeto à
valorosa gente desta região.

Nas cidades da Grécia antiga, aconteceu o modelo ideal de democracia: o
povo, reunido nas praças, participava diretamente das decisões maiores
concernentes ao seu próprio destino. A extensão territorial e o numeroso
contingente populacional dos Estados modernos inviabilizaram tal prática,
determinando ogradativo distanciamento da população com respeito ao processo
decisório. E, entretanto, inconcebível que, nos dias de hoje, quando os meios
de comunicação fizeram do mundo uma "aldeia global ", tal distanciamento
perdure.

Por isso, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais formulou um projeto
pioneiro. A informática, atualmente a serviço de Bancos, loterias e empresas,
queremos colocá-la à disposição do exercício da cidadania. Queremos que o
mesmo processo que permite saber, em espaço mínimo de tempo, o nome dos
ganhadores da Sena seja o instrumento que ensejará a abertura de canais para
um diálogo sem burocracia entre o cidadão e seu Deputado, entre a comunidade
e o parlamento. Trata-se de um intento ambicioso. Mas, quando se cuida de
democracia, nãõ podemos ser tímidos.

Numa primeiraetapa, pretendemos instalar terminais devídeoe impressoras
nas cidades-pólo das regiões do Estado, por meio das Câmaras Municipais.
Abriremos, então, a possibilidade de comunicação entre Prefeituras, órgãos
estaduais, sindicatos, associações, o público em geral e o Poder Legislativo. Por
esse meio, a comunidade poderá acompanhar a agenda da Assembléia, a
tramitação dos projetos e obter o texto integral das principais leis do Estado.
Completando o diálogo e tornando-o bilateral, o mesmo canal facultará à
sociedade encaminhar ao parlamento sugestões diversas, intervir no processo
legislativo mediante minutas de emendas, levantar dúvidas, fazer denúncias e
trocar mensagens com a instituição.

Em médio prazo, os municípios poderão encaminhar à Comissão
Permanente de Defesa do Consumidor suas denúncias, quando tiverem lesados
seus legítimos interesses.

Com essa iniciativa, cremos estar dando um importante passo para
estreitar os laços entre o povo e o Poder Legislativo. Assim, estaremos
colocando a serviço da representação popular a mais avançada tecnologia,
tomando-a contemporânea da modernidade. Facilitando o conhecimento da lei
e abrindo ao cidadão a possibilidade de participar ativa e efetivamente dos
trabalhos legislativos, a Assembléia se antecipa e experimenta já a democracia
do futuro.
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Discurso proferido por ocasião da aprovação do
Regimento Interno da Comissão Interestadual

Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São

Francisco, em Salvador
(abril!! 992)
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O modelo histórico calcado no conflito e na oposição exauriu-se. Prova
disso são as recentes mudanças nos países do Leste europeu. E preciso buscar
novas formas assentadas na solidariedade e no esforço comum para harmonizar
exigências diversas e antagônicas. Nesse sentido, não se pode perder de vista
que, no presente, a sociedade estrutura-se à semelhança de um organismo vivo.
Cada parte depende intimamente da outra e, se um órgão sofre, todos sofrem.
Qualquer setor que queira crescer sozinho, em prejuízo dos outros, adota prática
suicida, cujos efeitos se farão sentir mais cedo ou mais tarde.

O desenvolvimento sustentável procura a relação ótima entre crescimento
econômico, diminuição da pobreza e melhoria do equilíbrio ecológico.

A bacia hidrográfica do São Francisco é objeto de poderosos interesses,
muitas vezes conflitantes, que é preciso harmonizar. Além disso, sempre esteve
presente no cenário político, econômico, sociocultural e ecológico do País.
Carece, entretanto, de uma política de desenvolvimento integrado que coordene
a utilização de suas diversas potencialidades, colocando-as a serviço do povo.

Essa lacuna tem determinado práticas predatórias responsáveis pela
descaractenzação do rio e dos ecossistemas, com pesadas conseqüências sobre
os recursos naturais e sobre a vida da população. Esta última tem sido vítima de
um processo de empobrecimento econômico, social e cultural que, se persistir
a situação atual, tende a se acelerar.

Nesse contexto deve ser visto o projeto que reúne as Assembléias
Legislativas aqui representadas, num esforço moderno, dinâmico, inspirado no
ideal do desenvolvimento sustentável.

Temos a esperança de que esta iniciativa pioneira significará um grande
e importante passo para fazer reverter o processo de degradação ambiental do
vale do São Francisco e resgatar sua população para uma qualidade de vida
melhor.

Assim, os Legislativos Estaduais envolvidos terão dado ao Brasil um
magnífico exemplo daquilo deque é capaz o parlamento, quando há determinação
e vontade política.

Que Deus inspire nossas ações e garanta o sucesso dessa empresa.
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6& DÊNIO, EXEMPLO DE DIGNIDADE

_I 1.	-

Discurso proferido na reunião especial em
homenagem ao ex-Deputado Dênio Moreira

(abril!! 992)



297

Ao encerrar esta Reunião Especial em homenagem à memória do ex-
Deputado Dênio Moreira, fazemos nossas as palavras dos oradores que,
antecedendo-nos na Tribuna, exaltaram as qualidades do grande homem
público.

Tudo o que ouvimos, nesta tarde, acentua a convicção de que o valor da
vida humana decorre, mais do que do simples fato de viver, daquilo que um
homem é capaz de realizar, ao longo de sua existência, em prol dos seus
semelhantes. Foi certamente o que passou pela cabeça do poeta ao assinalar que
"as vidas de todos os grandes homens lembram-nos que: podemos (ornar
sublimes nossas vidas, e, ao partirmos, deixar atrás de nós pegadas nas areias
do tempo".

Do homem e do cidadão Dênio Moreira ficam, como marcas indeléveis,
na sociedade e na vida pública, exemplos de dignidade pessoal e de amor à causa
pública que haverão de perpetuar o seu nome na galeria da imortalidade.

Marido exemplar e pai extremoso, transmitiu aos seus familiares as
virtudes do caráter, de tenacidade e do idealismo que o caracterizavam.
Jornalista, advogado, Secretário de Estado, Deputado Estadual dos mais
atuantes, tendo ocupado a Vice-Presidência desta Casa, escreveu na vida
pública do Estado algumas de suas páginas mais fulgurantes.

Os anais da Assembléia Legislativa, felizmente, recolheram e preservarão,
para o conhecimento da posteridade, uma parte substancial do trabalho realizado
pelo parlamentar Dênio Moreira em beneficio de Minas Gerais.

Seu estilo de trabalhojá antecipava, decerto modo, uma atuação parlamentar
profundamente sintonizada com o ideal da modernidade, pois, sem perder os
laços com o que era tradicional, mantinha-se próximo do que hoje se procura
indicar como o ideal.

Assíduo às reuniões do Plenário, destacava-se pela oratória vibrante,
porém objetiva, em que se mesclava, aos dons da eloqüência, a solidez das
idéias. Atento e operoso no trabalho das Comissões, as matérias submetidas a
sua apreciação eram examinadas de modo cuidadoso e percuciente, recebendo
sempre o encaminhamento que, sem afrontar os princípios jurídicos, melhor
atendessem às exigências do interesse público.

Os que o conheceram de perto e com ele conviveram, nesta Assembléia,
acostumaram-se a ver nele uma pessoa marcante, seja pelo carisma da sua
personalidade, seja pelo fascínio de uma inteligência inquieta e indagadora.

A presente reunião, inspirada na iniciativa espontânea e sincera de
homenagear a memória do ex-Deputado Dênio Moreira, procurou resgatar
qualidades expressivas de um dos mais qualificados homens públicos de Minas
Gerais. A melhor prova de que sua passagem pela vida não foi em vão é que a
sua imagem continua cada vez mais presente na lembrança dos seus coestaduanos.
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Discurso proferido na abertura da mesa
redonda sobre Comunicação e Meio Ambiente

(maio/1992)
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Com grande satisfação, esta Presidência inaugura mais uma importante
etapa do Ciclo Nacional de Debates. Nosso tema é "Comunicação e Meio
Ambiente ".

No mundo contemporâneo, a imprensa vem desempenhando o papel de
grande promotora da causa ecológica. Quando a preocupação ambientalista era
ainda embrionária, ela colocou-se na vanguarda, despertando a opinião pública
mundial para a relevância e urgência do problema. Valendo-se da tecnologia,
tomando-se planetária e instantânea, a mídia tem sido, por excelência, a
formadora da consciência ecológica da humanidade. Só ela poderia, por suas
próprias características, superar barreiras étnicas, culturais e lingüísticas. Só ela
poderia atingir, simultaneamente, a todos os povos, com mensagem clara e
convincente, despertando, neles, o sentido de co-responsabilidade pelo destino
da Terra e do homem.

Reconhecendo essa realidade, o parlamento mineiro promove o presente
ciclo, na esperança de oferecer espaço a uma discussão preliminar da questão
ambiental sob a ótica da comunicação. O debate precede um dos maiores
eventosjá sediados por nossa Capital: trata-se do encontro mundial da imprensa
verde, que ocorrerá ainda no mês de maio. Acontecimento constante do
calendário oficial da ONU, o encontro vincula-se à Rio-92. Ele promete reunir
mais de mil profissionais de todos os países. Assim, das montanhas de Minas
partirá para o mundo um brado de alerta contra a degradação das condições de
vida no planeta. Em nosso Estado, será também formulada a mensagem que,
somada às conclusões da Rio-92, mostrará novas metodologias e abrirá outras
frentes na luta contra a destruição do meio ambiente.

Não podemos deixar de louvar e agradecer, em nome dos mineiros, o
esforço diutumo da Federação Nacional de Jornalistas, para que o encontro
mundial da imprensa verde ocorresse em nossa terra. Minas, tão maltratada
desde os tempos da colônia pela sanha predatória que lhe rasgou o ventre em
busca das riquezas minerais, tem uma palavra forte e sofrida para dizer durante
a discussão ecológica.

Ao abrirmos a presente etapa do Ciclo Nacional de Debates, desejamos
ressaltar a valiosa colaboração da FENAJ, na pessoa de seu Presidente, Luiz
Carlos Bernardes, e a atuação decisiva do Sindicato dos Jornalistas Profissionais
de Minas Gerais, a que preside Américo Ántunes. Eles, mas que ninguém,
tomaram possível essa promoção da Assembléia Legislativa.

Nossos agradecimentos, também, aos participantes, jornalistas Alfredo
Sirkis, Fabíola de Oliveira e Rogério Medeiros.

Que sob a inspiração desses belos horizontes, tão elogiados por João Paulo
II, a reunião de hoje e o encontro da imprensa verde possam contribuir para uma
convivência mais harmônica entre o desenvolvimento e a integridade do meio
ambiente.
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Discurso proferido na reunião especial
comemorativa do 400 aniversário da CEMIG

(maio/1992)
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CEMIG, PADRÃO DE QUALIDADE
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Na modernidade, energia é sinônimo de progresso. O ser humano, ao
intervir na natureza para criar cultura, tornou-se cada vez mais dependente das
fontes energéticas doplaneta. Pelo índice de ccnsumo desse bem fundamental,
pode-se, hoje, avaliar o grau de civilização de um povo.

A CEMIG nasceu em 1952, quando Juscelino Kubitschek ensaava em
Minas seu extraordinário projeto desenvolvirnentista, que sacudiria o Brasil dos
anos 60. Surgiu da clarividência de uma administração sensível às demandas de
seu tempo. Veio para transformar, em uma década, o quadro energético deste
Estado e prepará-lo para a grande arrancada rumo ao desenvolvimento.

A partir desse marco inicial, consolidou-se a mística que iria animar a
caminhada da empresa: olhos voltados para o futuro, pés plantados com firmeza
no presente, mente aberta à dimensão social do empreendimento.

O primeiro desses princípios levou a CEMIG a estar sempre na vanguarda,
valendo-se da tecnologia mais atual para atingir seus propósitos. Assim,
colocou-se ela à frente de seu tempo. Suas propostas pioneiras, assumidas com
arrojo e coragem, levaram-na a servir de modelo para o Brasil e para a América
Latina.

O senso de realismo das administrações que fizeram a história da
instituição, sua inserção na concretude de cada momento, o ideal de austeridade
e seriedade construíram um patrimônio humano e material incalculável para
nossa gente.

Grandes obras? Sim. Construções faraônicas? Nunca.
Assim se ergueu a CEMIG: grande, mas sem ostentação; eficiente para

melhor servir ao povo da montanha. Aliás, desde o início ela se tornou mineira.
Assumiu os valores desta terra, trabalhou em silêncio, ágil, mas sem afobação.

Durante quatro décàda, a empresa dinamizou nossa economia, oferecendo-
lhe a indispensável infra-estrutura energética. Todavia, no decorrer desse
tempo, foi muito mais que simples máquina de produzir energia. Implementou
políticas que levaram em consideração, acima de tudo, as dimensões sociais e
humanas do desenvolvimento.

Hoje, à semelhança dos primeiros tempos, a CEMIG enfrenta grandes
desafios.

E preciso conciliar o aumento da demanda energética e os imperativos da
preservação ambiental. Torna-se necessário superar as contradições aparentes
entre tecnologia e humanismo; progresso econômico e desenvolvimento social.
Numa época de recursos escassos, é imperioso superar a crise com criatividade,
coragem e trabalho.

Tudo isso vem fazendo a atual administração da empresa. Com  o apoio de
um corpo técnico de primeira grandeza, os dirigentes dão continuidade à mística
que possibilitou esses 40 anos de história.



306

Por isso, o povo mineiro, por seus representantes nesta Casa, congratula-
se com a diretoria e com os servidores da CEMIG. Expressa, ainda, seu
reconhecimento a todos aqueles quõ, no-passado,- contribuíram para fazê-la
grande.	 1

Hoje, ela é monumento vivo, a atestar o valôr da gente desta térra.
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Exmos. Srs. Presidentes de Assembléias Legislativas dos Estados da
Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe; Dr. Octávio Elísio, aqui representando
oSr. Governador do Estado, Dr. Hélio Garcia; Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
convidados, senhoras e senhores, o progresso do presente não pode ser o coveiro
do futuro.	 -

Até nossos dias, os projetos de desenvolvimento, tanto da iniciativa
privada como do poder público, pecam pela insuficiente avaliação de seus
impactos sobre o meio ambiente e sobre a cultura.

Historicamente, a América Latina vem sendo vítima da exploração
predatória por parte dos países do Primeiro Mundo. No período colonial,
rasgaram o seio da terra americana, movidos pela sede do ouro que iria alimentar
a Revolução Industrial.

No limiar do terceiro milênio, é o peso insuportável da dívida externa que
nos impõe modelos econômicos que não desejamos. Ele suga-nos o solo, leva
o povo à pobreza e ao desespero. Inspira a governantes e empresas ações
suicidas que se consumam como verdadeiros atentados contra nosso chão e
nossa gente.

A questão ecológica não tem fronteiras. É preciso que o mundo inteiro
compreenda: cada golpe contra a mãe Terra coloca em risco a sobrevivência da
própria espécie humana. Cada homem à margem do desenvolvimento diminui
a própria humanidade.	 -

Ao consentir em uma ordem mundial profundamente injusta, osqaíses,
sejam eles pobres ou ricos, estão hipotecando ofuturo de suas crianças.

Hoje, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Pemambuco e Sergipe, por suas
Casas Legislativas, instalam a Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos
para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.
Ela tem por objetivo a união de esforços políticos e técnicos dirigidos à
recuperação ecológica, econômica e sociocultural daquele que é chamado o rio
da integração nacional.

Queremos lembrar que as grandes civilizações tiveram por berço as
regiões ribeirinhas. Para elas, a água significou vida, alimento, progresso. Em
nossos dias, porém, a exploração predatória do meio ambiente ameaça fazer dos
cursos d'água agentes de morte. A descaracterização do no São Francisco e do
ecossistema que integra sua bacia acarreta graves conseqüências sobre os
recursos naturais e sobre a vida da população. A região padece de notório
empobrecimento econômico, social e cultural, que tende a se aprofundar.

Esta Comissão Interestadual Parlamentar nasce da crença em que é
mdispensável buscar a relação ótima entre crescimento econômico, diminuição
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da pobreza e melhoria do equilíbrio ecológico. Temo sabór daquelas movimentos
libertários que no Brasil colônia,' lafiçaram' ao mundo 'um brado de -j,rotesto
Contra a opressão.	-	- i	'..'. ..	.r'	 ,. '•

Hoje, aqui reunidos, manifestamos nosso inconfonnismo pelo quefizeram
do São Francisco os erros do passado. Somamos nossas forças para investigar
as condições de impactos ambientais e "conflitos de inteiesses econômicos,
sociais e ecológicos na regiã&de' influiência do grande rioT e de seus afluentes.

ComprometelflO-nosaagirdè forma coordeiúid'iíaradespeitaraCOnsciêflcia
da necessidade de um nõvo modelo de desenvolvimento que contemple, ao
mesmo tempo, o crescimento econômico, aerradicação da pobreza eapreservação
ambiental.

Com a ampla participação das populações locais, queremos formular
propostas;concretas que levem à reversão do atual quadro e permitam a
consecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável.

Esta solenidade coincide com a realização do encontro mundial da
imprensa verde, que acontece em Belo Horizonte. A mídia tem sido, por
excelência, a formadora da consciência ecológica da humanidade. Ao instalar
a presente comissão, queremos tê-la como aliada em nossa luta. Que ela mostre
às nações que, neste pedaço do Brasil, surge, inspirado nos ideais do
desenvolvimento sustentavel, um movimento de resistência a destruição de
uma das mais importantes regiões brasileiras. Que ela faça ouvir nosso desejo
de não estar sozinhos nessa luta que interessa ao mundo inteiro.

Confiantes na vitória, lancemo-nos ao trabalho.
Com coragem e determinação, os parlamentos estaduais podem salvar o

São Francisco. Muito obrigado.

68. O HUMANISMO DE LANGE

Discurso proferido na reunião especial em
homenagem ao Prof. Francisco Curt Lange

(maio!! 992)
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.A,alnia de Minas tem segredos que o comum dos mortais não consegue
desv,çndar. A sombra destasmontanhas abriga mistérios e contradições que
desafiam a inteligência.

Mineiridadeécomochama: inquieta, ágil, sutil, sempreprontaamanifestar-
se de mil formas. Esconde-se para melhor mostrar-se. Modesta, guarda o
orgulho de uma estirpe de heróis. Disciplinada e ordeira, é conspiradõra e
rebelde a cada vez que lhe ameaçam a liberdade querida, liberdade aprendida na
contemplação de horizontes sem fim e nas intenuináveis jornadas pela imensidão
das Gerais.

Para penetrar nessa realidade densa e complexa, é preciso mais que
sucessos acadêmicos sancionados por títulos e comendas. E necessário ter
viajado muitas vezes ao fundo do coração humano, para surpreender ali essa
coisa tão concreta e tão espiritual, tão provinciana e tão universal que se chama
mineiridade.

Um dia, disseram que mineiro trabalha em silêncio. E ele, calado, fez o
silêncio mais eloqüente que já se viu na história. Gritou liberdade aos quatro
cantos. Inventou Guimarães Rosa, e Drummond e tantos outros magos da
palavra, só para mostrar que fala e fala bem. Que, quando quebra a quietude de
seu modo próprio de ser, deixa mudos a quantos o ouvem, encantados pela
magia de seu verbo singular. Houve, todavia, um mineiro que desejou mostrar
ao mundo que a gente das montanhas também canta. Um mineiro nascido na
Alemanha, chamado Francisco Curt Lange.

Sua identidade com o espírito desta terra é tanta, que, para ele, a alma de
Minas se abriu sem mistério, revelando os mais escondidos segredos. Muito
mais que a sólida formação musical e a vastíssima cultura de filósofo e
antropólogo, valeram-lhe a fina sensibilidade e a mineiridade inata.

Como ao faiscador persistente e determinado nossa terra exibiu suas mais
belas gemas, assim também os arquivos de nossas cidades coloniais colocaram
sob os olhos do pesquisador as mais brilhantes jóias da música barroca mineira.
Foram dezenas de obras em que a religiosidade deste povo se expressou pura
e vigorosa, tendo como instrumento o gênio e o talento de compositores e
cantores que povoaram as vilas das Minas Gerais. Tais peças, o ilustre professor
resgatou do esquecimento, restaurou com paciência, para testemunhar, perante
as nações, que Minas, desde seus primórdios, também fez-se cantando.

Hoje, nosso povo, por meio de seus legítimos representantes nesta Casa,
confere ao Professor Doutor Francisco Curt Lange a cidadania honorária. Ao
fazê-lo, reconhece os méritos de um trabalho magnífico de enriquecimento e

L
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divulgação de nOSSO 
patrimônio cultural Reconhece, sobretudo, a profunda

identificação do mestre c6m os valóres e ideais de nossa gente, o que o faz, desde
sempre, um mineiro autfltiCO.

Neste momento, r apenastornaU0smifesta urna realidade que sabemos
existir há muito tempo no carinho do pesquisador por nossas, mais caras

	

tradições e expressões culturais. Muito obrigado ...	. u
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69. O PIONEIRISMO DE CAMILO PRATES
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Discurso proferido na solenidade comemorativa
do centenário da Biblioteca da Assembléia Legislativa

(junho/1992)
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Há um século, o então Congresso Mineiro criava sua biblioteca. No
alvorecer da história do parlamento mineiro, nascia já a Consciência da
importância do conhecimento e da informação para a atividade dos construtores
das leis.	:..

A iniciativa de nossos antecessores, há cem anos, foi o primeiro passo no
processo de .evolução das atividades documentais nesta Casa. Passouo tempo.
Mudou a face do Brasil, mudou Minas Gerais. Este órgão de apoio ao Poder
pennaneceu,'dando•.o testemunho vivo de sua importância e da excelência de
seus serviços; Uma instituição não se toma secular por acaso. A-união do
interesse e da clarividência dos Deputados com o zelo dos servidores consolidou
nossa biblioteca na posição de um dos mais úteis e importantes órgãos da
Assembléia.

A permanência, entretanto, nunca significou imobilismo. Acompanhando
a dinâmica do parlamento, o trabalho-núcleo da singela biblioteca do início do
século evoluiu para um departamento de documentação moderno e completo,
que hoje abriga também o arquivo histórico da Casa e todas as atividades de
informação e documentação desenvolvidas nos bancos de dados institucionais.

Nasceu um centro organizado para a prestação da informação técnico-
científica, política e institucional. Por meio dele, a Assembléia capta e divulga
dados e informações para usuários internos e o grande público mineiro que dele
se vale com freqüência.

Numa ação vanguardeira, o órgão amplia, atualmente, seu atendimento ao
interior do Estado, em sintonia com a vocação democrática do Poder. Assim,
coloca seu acervo e seus recursos à disposição da população de nossos
municípios, num esforço pioneiro de democratizar a informação e colocá-la ao
alcance de todos.

Contemplando o presente, não nos podemos esquecer daqueles que o
tornaram possível.

Foi em maio de 1892 que um parlamentar mineiro que via muito adiante
de seu tempo atentou para a necessidade de se criar uma biblioteca anexa à
Câmara dos Deputados. Homem de sólido saber, só ele podia avaliar a
importância do conhecimento tanto para a prática política como para o próprio
processo legislativo. A idéia do Deputado Camilo Prates ganhou corpo por meio
do Projeto de Resolução n° 20, de 25/5/1892.

Cem anos depois, aqui estamos reverenciando a -memória do ilustre
parlamentar, dando, num gesto de justiça, à criatura, o nome de seu criador. Esta
Casa, por seus membros, decidiu que as gerações futuras saberão sempre que
o Deputado Camilo Prates é o patrono da idéia que vingou e evoluiu: seja, pois,
esta a Biblioteca Deputado Camilo Prates.
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O idealismo e a clarividência do patrono animam-nos a dar continüidade
aos esforços em prol do desenvolvimento deste órgão, indispensá vel a nossos

trabalhos. Na atual legislatUraul0grahl0s sigjiificatiVOs Prbgress0s na área de
documentação. Graças ao compromisso da Mesa da Assembléia e da equipe de
funcionários, podemos ostentar, com justo orgulho,reSUltadOs qüe garantem ao
parlamento de Minas posição:destacâdam termos de documentação e
informação. Entretanto, :além dà neessidade de -setacompaflhar o
desenvolvimento do setor, ditado pek progresso técnico e científico, há ainda
muito por fazer. Por-isso, queremos, nesta data, reiterar nossos propósitos de
promover a atualização e ocrescimentó da área, condições indispensáveis para
que a Casa seja contemporânea da modernidade.
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70. A DESTINAÇÃO SOCIAL DO JAÍBA

Discurso proferido na abertura da reunião do
Ciclo Nacional de Debates sobre o Projeto Jaíba

(junho/1992)



O êxodo rural e o drama dos migrantes que vão engrossar os cinturões de
pobreza em torno das grandes cidades precisam tornar-se, definitivamente,
coisas do passado. Nada mais triste que o rosto do retirante em fuga devido à
falta de chuvas e à iminência da fome. E um herói anônimo, do interior do
Estado, um bravo que lutou sem tréguas contra a seca, e que cai, vencido, diante
do inevitável. E a história inglória, repetida tantas vezes, das famílias que se
desintegram, ao choque cultural de seus valores tradicionais com as novidades
da periferia das metrópoles.

O Projeto Jaíba é uma das mais importantes iniciativas que objetivam
inverter esse quadro. Ele se insere entre os maiores empreendimentos mineiros
da atualidade não só pelas grandes dimensões fisicas mas, sobretudo, por suas
múltiplas conseqüências sócio-econômicas e culturais. Ele é o símbolo da luta
corajosa do homem contra as adversidades do clima. No presente, são milhares
de faínílias que já se beneficiam dos primeiros resultados de um programa que
possui metas ambiciosas e nítido alcance humano e social. A irrigação faz o
cerrado florir. A terra, há pouco madrasta, torna-se mãe generosa e fecunda. A
produção do Jaíba abastece não sóos celeiros do País como é, ainda, exportada
para o mundo.

A implantação dc projeto de tal vulto, além de exigir recursos consideráveis,
envolve inúmeros interesses, muitas vezes, até conflitantes.

Trata-se, por outro lado, de significativa intervenção na natureza e de ação
que terá influência ponderável no modo de vida das populações locais. Dessas
realidades , decorre a necessidade de se abrir o projeto ao debate e à apreciação
da sociedade. Só pela ampla participação dos segmentos envolvidos direta ou
indiretamente, conseguir-se-á chegar à conciliação de interesses e à relação
ótima entre os custos financeiros, ecológicos e humanos e os correspondentes
beneficios. Assim, ganharão todos, ganhará Minas Gerais.

O parlamento mineiro, cônscio de seu papel enquanto promotor da
discussão democrática e incentivador do envolvimento da sociedade nas
grandes decisões que interessam à nossa terra, abre hoje seu espaço ao debate
do Projeto Jaíba, de suas conseqüências, de seu alcance e de seus problemas. Ao
fazê-lo, quer reafirmar a crença na via participativa como o único caminho para
um desenvolvimento justo e equilibrado, capaz de promover o bem-estar social
e a paz.

Ao abrir mais esta etapa do Ciclo Nacional de Debates, queremos externar
nossa esperança nos resultados deste encontro. Que ele possa contribuir
efetivamente para o exato dimensionamento das questões suscitadas pelo
empreendimento, para que elas encontrem soluções adequadas aos interesses da
gente mineira.

1
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71. O DESAFIO DO SANEAMENTO

Discurso proferido na abertura do
Seminário Legislativo Saneamento é Básico

(junho/1992)
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O presente seminário nasceu de um anseio da sociedade, prontamente
acolhido pelo parlamento mineiro. Ele teve origem na iniciativa de 11 instituições
da área de saneamento, às quais se juntaram, posteriormente, outras 24, e que
encaminharam a esta Casa um docuiiento com várias propóstas. Entre elas, era
enfatizada a necessidade urgente do encontroque hoje iíiiéiainos. Pãralelamente,
a Comissão de Saude desta Assembleia encaminhou-nos reivmdicação idêntica

A epidemia de colera que castiga varios estados brasileiros e ameaça
transpor, a qualquer momento, as fronteiras . de Minas desnudou a situação do
saneamento basico no Pais A partir dela, foi despertada a consciencia nacional
para uma realidade inquietante e muito presente que era mantida no esquecimento
por uma espécie de pacto do silêncio. O modelõ adotado pelo Brasil para o setor
encontra-se mergúlhado em profunda crise, à beira do colapso total. Formulado,
em suas linhas básicas, no ano de 1971, quando da criçãodo PLANASA, ele
dá, agora, mostras de fragilidade e esgotamento. Suas fontes principais de
recursos financeiros foram os financiamentos externos e o FGTS. As dificuldades
enfrentadas pela economia mundial a partir da crise do petróleo cortou-nos o
acesso ao capital internacional. Desde 1985, o setor não vê um só centavo dele.

O FGTS vem dando mostras, cada vez mais alarmantes, de incapacidade
financeira para continuar desempenhando seu papel de fonte de recursos.

Esse impasse é agravado pelo quadro atual oferecido por nosso sistema de
saneamento básico.

Em termos nacionais, calcula-se que perto de 15 milhões de pessoas não
são atendidas com abastecimento de água de boa qualidade. Cerca de 50 milhões
não contam com sistema de esgoto adequãdo. Se considerarmos que, segundo
a Organização Mundial de Saúde, 80% de todas as doenças que ocorrem no
mundo etão associadas à água, não temos motivo de que nos orgulhannos.

Minas Gerais, estado que se coloca entre os primeiros da Federação, exibe
índices inaceitáveis de mortalidade infantil. Nos bolsões de pobreza do interior
mineiro e na periferia das grandes cidades, a diarréia ainda ceifa a vida de nossas
crianças.

Se, apesar de insuficiente, nosso sistema de água e esgoto apresenta níveis
quantitativos e qualitativos de atendimento bem acima da média do Brasil, Q
mesmo não se poderá dizer da coleta e do tratamento do lixo. Apenas cinco
cidades mineiras contam com usinas de compostagem. Na grande maioria dos
municípios, os resíduos sólidos, inclusive o lixo hospitalar, são jogados a céu
aberto.

As inundações denunciam a carência de nossas comunidades em termos
de drenagem urbana.
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Estudos realizados nó início .da administração mostravam o 'aumcnto da
ocorrência de casos para endeias que se julgavam erradicadas no Estado.
Esses dados revelavam, na époéa, as falhas do sistëma de controle de vetores e
reservatórios de doenças transiSíViS...	. r

São essas realidades ..qUe nos trazem aqui. E a consciência de problemas
que são indicadores de tima profunda crise estrutural que nos obriga a buscar,
com urgência soluções e alternativas	-

Sera possivel reverter a atual situação dosaneamefltO basico cm Minas
Gerais, mantendo-sa estatização dos serviços?

Estariam as respostas que buscan"os ndicionadas a privatizaçãO do
setor9 Em caso afirmativo, quais os caminhos para se conciliar o objetiv9 de
lucro da empresa privada com as exigências do bem'comum?

Seria a municipalização das ações de ' saneamento básico uma opção

correta e viável?
Onde e como büscar recursos que permitam, não só o crescimento

vegetativo, mas também a expansão do atual sistema de forma a atender à
demaiida presente?

Como formular politiõas que conciliem a universalização do atendimento
com a iespectiva qualidade? Como compatibilizar a universalização com a
escassez de recursos?

Esses são os desafios que nos são colocados. Precisamos encontrar
respostas. Respostas que não sejam fruto do exercício solitário do tecnocrata,
mas' que sejam o resultado da discussão democrática. Respostas que sejam
realistas, sem renunciar ao imperativo da justiça e da paz social.

Para isso estamos aqui. Se nossas angústias são reais, mais viva seja a
esperança. Se as dificuldades são muitas, maior seja a coragem. Que Deus nos
ajude a buscar novos caminhos para Minas. Muito obrigado.

72. ADIB JATENE, CIENTISTA E CIDADÃO

Discurso proferido em saudação ao
Ministro da Saúde, Dr. Adib Domingos Jatene

(junho/1992)
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É com muita honra que a Casa recebe, nesta noite, o Dr. Adib Domingos

Jatefle.
Desde a manhã de hoje, representativos segmentos da sociedade mineira

sentam-se à mesa do debate. Conscientes da gravidade da questão do saneamento
básico em nosso Estado, buscam, por meio do diálogo democrático, propostas
e alternativas para superar a crise que se instalou no setor.

A presença do Sr. Ministro dá a este seminário uma nova dimensão. E o
Governo Federal que vem participar da discussão, partilhar de nossas
preocupaõeS trazer-nos esperanças. A disposição do Sr. Ministro em estar
conosco é o indicio seguro de que não estamos sozinhos em nossas angústias
e em nossa ânsia de buscar saídas para um problema que se agrava dia após dia.
O Dr. Adib Jatene, por diversas ocasiões, demonstrou sua sensibilidade para
cornos aspectos sociais da saúde e do saneamento básico. Emociona-Se cada vez
que lembra os inaceitáveis índices de mortalidade infantil causados pela falta
de cuidados higiênicos elementares. Tem exibido profundo e notável
conhecimento da situação nacional no que respeita ao setor.

Aqui estamos, pois, para ouvir, atentamente, a palavra do cientista de
renome internacional, cuja competência foi consolidada ao longo de uma vida
construída com muito trabalho e brilhantismo.

Aqui estamos para ouvir a voz do cidadão comprometido com os destinos
da comunidade: do homem capaz de deixar a comodidade de uma carreira
pontilhada de êxito e de sucesso, para lançar-se aos desafios que lhe são
propostos por uma aguçada consciência cívica. Do médico que, sem interromper
suas atividades médicas, acrescentou às dificuldades inerentes à profissão a
tarefa árdua de responsabilizar-se pela saúde pública.

Aqui estamos diante do testemunho eloqüente do brasileiro que não
recuou diante dos apelos de uma nação ferida no corpo pela doença e no espírito
pelo desalento.

Ao emprestar o peso de sua autoridade moral e científica ao Governo
brasileiro, cresce diante de nossos olhos, como cidadão e homem de ciência, a
figura do Dr. Adib Jatene.

Seu amor aos desafios não é recente. Vamos encontrá-lo no jovem médico
de 26 anos de idade, graduado há dois anos, que, em 1955, foi um dos pioneiros
da cirurgia toráxica em território mineiro. Vamos percebê-lo já no professor da
Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, nos idos de 1955.

E dessa época a dívida de gratidão de Minas para com o grande cientista.
Desse tempo são os vínculos que o ligavam a nossa gente. Com um carinho

especial, vamos, pois, ouvi-lo. Muito obrigado.
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Discurso proferido no encerramento do
Seminário Legislativo Saneamento é Básico

(junho/1992)
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Ao encerrar este encontro, nosso sentimento é de otimismo e de esperança
Durante mais de duas década; foram negados aos brasileiros o exercício

da cidadania e o direito à participação no processo decisório. No mesmo
período, o Legislativo foi relegadà a um papel secundário de mero figur ntc da
cena política. Essa fatalidadihistórica levou-nos a quase esquecer como
pratica a democracia. E essa prática que o povo e ó parlamento iém recuperando,
por meio de árd drendiÈado. O qiié houe nos três dias do seminário que
estamos encerrandô foi um dos mais roinissores resultados desse processo. A
sociedade mineiia e a Assembléia Legislativa, conscientes da gravidade e da
urgência da questão do saneamento básico, sentaram-se à mesa do diálogo e do
debate, num esforço inéditõ de buíca dehorizontes esoluçães. Constatamos,
pessoalmenté, o entusiasmo e o calordas discussões que se travaram num
plenário repletõ de participantes atentos e interessados. Acompanhamos, bem
de perto, o envolvimento dos grupos de trabalho. Sentimos a vontade com que
buscavam a resolução dos problemas suscitados pelos respectivos temas.

Ao final, uma só conclusão se impõe: a sociedade fez-se plenamente
cônscia de sua força e de sua responsabilidade, e o Poder Legislativo encontrou
novos caminhos rumo a um modelo de prática parlamentar consentiineo às
exigências de nossa época.

Da cooperação fecunda entre o parlamento, as entidades governamentais
e não governamentais, temos a certeza de que sairão indicações valiosas, não
somente para o legislador, que terá que elaborar as leis complementares ao texto
constitucional, mas também para a formulação de políticas globais de saneamento
básico.

Em nome da gente mineira, queremos agradecer o empenho das 35

instituições que estiveram conosco desde a fase de planejamento e montagem
deste evento. A seu apoio e atuação deve ser creditado o êxito do seminário.

Externamos nossos cumprimentos, de forma especial, aos membros da
Comissão de Saúde desta Casa, pelo brilhante desempenho na articulação das
atividades.

Manifestamos o reconhecimento da Assembléia Legislativa aos ilustres
conferencistas que enriqueceram nossos trabalhos com seus reconhecimentos
e sua experiência. Agradecemos aos coordenadores e secretários dos grupos de
trabalho, que tão bem souberam desincumbir-se de suas tarefas para que
pudéssemos chegar ao documento final.

Não podemos deixar de mencionar o sucesso da Feira Beneficente de
Equipamentos e Serviços: ela foi uma lição à parte sobre o que se faz em Minas
no setor.
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Nossos agradecimentos aos corpos tecnico e administrativo do parlamento
mineiro, que se desdobraram para oferecer o indispensável suporte a este
evento.	 ..	--	-

Finalizando, queremos lembrai què nossa luta não termina hoje. O
documento que estamos recebendo eÁuecontém as conclusões deste conclave
será peça fundamental na elaboração das leis complementares.à Constituição
mineira. Ele será, ainda, fonte para a formulação da política para o setor. Por
outro lado, o regulamento o seminário átribui à Comissão de Representação
a incumbência de acompanhar a implementação instituciona! das propostas
contidas nessa síntese.

O término deste encontro representa apenas o começo de uma aliança entre
o Legislativo, o Executivo, a área do saneamento básico e da sociedade, que esta
Casa representa.

Que possam todos os mineiros, num futuro bem próximo, usufruir todos
os beneficios de uma vida saudável e digna.
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74. HELENA GRECO, A VOZ DA RESISTÊNCIA

ri

Discurso proferido na reunião especial
em homenagem a Dona Helena Greco

(junho/1992)
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Esta reunião especial grava, na consciência do parlamento mineiro, a
trajetória de uma vida que superou seus próprios limites para projetar-Se na vida
política e social do seu tempo.

Com sua determinação de enfrentar as forças violadoras da liberdade, com
a sua coragem de denunciar as violências praticadas contra os direitos humanos,
Dona Helena Greco tornou-se, em Minas e no Brasil, expressão de resistência
ao arbítrio do poder.

Nos vinte e cinco anos em que o Brasil se distanciou dos caminhos
luminosos da democracia, para mergulhar nas sombras do autoritarismo, essa
resistência democrática abriu trincheiras nas universidades, nas igrejas e nos
parlamentos.

Foram anos de luta em que, no sofrimento e na angústia, amadureceram
os espíritos que nós abririam novas fronteiras de liberdade.

Entre os desbravadores dessas novas fronteiras, sempre na linha de frente,
se destacava Dona Helena Greco. Mineira de Abaeté, fez-se paladina da defesa
dos direitos humanos e colocou-se ao lado dos fracos e oprimidos, para
assegurar-lhes, se não justiça, pelo menos um tratamento mais humano.

Não a intimidaram as ameaças e os atentados: seu exemplo de força e
coragem estimulou os mais tímidos e fortaleceu o ânimo daqueles que
participavam desta grande causa.

Hoje, restabelecido o estado de direito democrático - conquista do povo
-, a Constituição da República consagra os direitos humanos e sociais. Não
podemos, porém, esquecer-nos de que existe um longo caminho entre a
igualdade formal da lei e a democracia real, em que todos sejam chamados a
exercer, em plenitude, a cidadania.

Outra vez, nesta etapa de formação de uma nova cidadania, Dona Helena
está na linha de frente do bom combate, exortando-nos à construção de uma
sociedade mais justa, mais fraterna, na luta contra todas as formas de
discriminação.

O parlamento de Minas compartilha da causa coletiva de Dona Helena
Greco. E enaltece, reconhecido, a altivez do seu exemplo!



75. "ON LINE" PARA SERVIR

Discurso proferido na inauguração do terminal do
Projeto Assembléia On Line em Poços de Caldas

(junho/1992)
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O parlamento mineiro elegeu Poços de Caldas para ser uma das primeiras
cidades-Pólo de Minas a receber o projeto Assembléia on une. A escolha funda-
se em razões muito fortes.

O alargamento das fronteiras e o crescimento populacional dos estados
modernos inviabilizaram a democracia direta dos gregos. Entretanto, com os
recursos técnicos de hoje, quando os meios de comunicação fizeram do mundo
uma aldeia global, é necessário anular o distanciamento entre o povo e seus
representaliteS.

Esse é o objetivo da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, ao colocar
a serviço da democracia os mesmos instrumentos da informática que hoje
servem a Bancos, loterias e empresas. Com esse projeto, a instituição pretende
dar um passo firme e decidido rumo à modernidade. Por isso, nada mais
adequado que, no seu início, trazê-lo a uma das mais modernas cidades do
Brasil.

Num tempo em que o País busca ansiosamente soluções para uma crise
que se vai tornando crônica, Poços de Caldas oferece-nos o magnífico exemplo
de um crescimento consistente e equilibrado. Aqui se encontrou a fórmula
correta para conciliar os interesses econômicos e as exigências sociais, realizando
aquele modelo de desenvolvimento que, na visão do Pontífice, é sinônimo de
paz.

Poços mostra-se hõje como ilha de primeiro mundo no coração do Brasil.
O índice zero de analfabetismo e o acesso de todos a condições de vida dignas
e humanas garantem a existência de cidadãos, na acepção mais plena do termo.

Em sua vontade de colocar a informática à disposição do exercício da
cidadania, a Assembléia Legislativa inaugura este terminal. E, ao fazê-lo, quer
prestar uma homenagem ao povo desta terra, que sabe tornar concretos e
efetivos os ideais democráticos de igualdade e participação. Quer, ainda,
homenagear expressivas lideranças deste pedaço de Minas, que, como nós,
fizeram da representação popular um projeto de vida. São pessoas da estirpe do
Vereador Roberto Junqueira, que, após dois mandatos como Deputado estadual,
deliberou voltar para esta Casa, a fim de enriquecê-la com sua atuação. São ex-
Deputados Federais e Estaduais, como Sebastiâo Navarro Vieira, Carlos
Mosconi, Sebastião Pinheiro Chagas e José Maria Chaves que souberam
dignificar a representação política desta terra. São líderes como o Prefeito
SebastiAo Navarro Vieira Filho, que, a exemplo do pai, deu lições de compromisso
e equilíbrio no parlamento nacional.

Ao colocar a Assembléia Legislativa mais próxima dos mineiros, queremos
expressar nossa admiração a esta comunidade que não crê em crises, porque só
conhece o trabalho, a honestidade e a coragem.

Das montanhas de Minas, Poços de Caldas aponta caminhos para o Brasil!
Muito obrigado!
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3	,.! .	 No encermmento deste encontro de profissionais da imprensa, onde tive
a oportunidade de reencontrar amigos de todo o Estado, quero afirmar, com toda
a minha convicção, que Minas Gerais sai mais forte deste VIII Congresso
Mineiro dc Joniai do Intenor Porque a pnncapal fortaleza de Minas Gerais e
asua união.	 -

E Mina prócisa unir-se muito mais, precisa estar mais integrada, mais
coesa, na defesa de seus interesses e na promoção do desenvoIviiento
brasileiro.

Na construção dessa unidade, na defesa desses interesses, a imprensa do
interior cumpre um papel insubstituível. Diria mais: diria que esse papel da
imprensa do interior precisa ser muito mais valorizado por todos os mineiros!

Somos um Estado de grande extensão territorial, do tamanho de um pais
como a França. Possuímos uma grande diversidade regional, de áreas
desenvolvidas e regiões carentes, como um espelho e um retrato do próprio
Brasil.

Apesardacnse,doscontratemposdaconjunturaat MinasGeraisreúne
a segunda economia mais poderosa do País.

Geramos dentro de nossas fronteiras um produto econômico comparável
a países como a Hungria, o Peru, os Emirados Árabes, por exemplo.

Cito esses dados comparativos, caros congressistas, para acentuar que
temos opções para superar a presente transição - que parece fechar as portas do
futuro ao Brasil.

Poços de Caldas, por exemplo, é amostra de um Brasil queda certo, de sima
sociedade que pode construir um projeto mais equilibrado, mais humano e mais
justo para os brasileiros.

Também quero dizer-lhes que, apesar do grau de desconfiança que existe
entre a sociedade e o setor político, das decepções que o povo brasileiro sofreu
e das expectativas tantas vezes desfeitas, teremos que construir nosso futuro
através do exercício pleno da cidadania. E não se pratica a cidadania sem o
exercício pleno da política. Nesse sentido, é notável a responsabilidade da
imprensa. Exercendo seu papel crítico, difundindo a informação, emitindo sua
opinião, a imprensa é instrumento pnncipalíssimo na formação de uma nova
cidadania no País.

De nossa parte, no Legislativo do Estado, temos buscado abriraAssembléia
à participação da sociedade. Agora mesmo, com o projeto on une, ontem
interligado a esta moderna cidade de Poços de Caldas, a Assembléia de Minas
está abrindo aos cidadãos, por terminal de computador, suas contas e suas
atividades. Estamos democratizando a informatização legislativa em Minas
Gerais.
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Cumprinib; ássim, um dos fundamentos da sociedade demcrática, que
é, exat entê7 abertura da informação e sua democratização:

€os jgressistas, vocês cumpriram uma exaustiva pauta de trabalhos
nos dias. Merecem, prtanto, desfrutar agora um pouco dos
encantos e das atrações turísticas de Poços de Caldas e região. E vocês merecem,
sôtitu&iiossos parabéns pela seriedadè e empen10 com que se dedicaram

b'lhds deste congresso.
Pela união de Minas e pelo desenvolvimento de nosso Estado, as portas

dàbAèmb1éia estarão abertas, como sempre estiveram, à valorosa categoria
dos joriialistas, que escrevem hoje a história de amanhã. Muito obrigado.

77. VALLADARES E SEU TEMPO

Discurso proferido na reunião comemorativa do
centenário de nascimento do

ex-Governador Benedito Valiadares
(agosto/1992)
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Feliz é o povo que guarda com carinho e devoção a memória de seu
passado. Essa gente acumula um tesouro inestimável, de onde poderá tirar
forças para atravessar, com coragem, todas as contingências históricas.

Eis por que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais associa-
se aos mineiros na Comemoração do centenário de nascimento do grande
coestaduano Benedito Valiadares. E não poderia fazê-lo em tempo mais
apropnado.

Num momento em que a Nação brasileira vive as angústias e incertezas de
profunda e multiforme crise, é hora de meditar o passado. E preciso, como
nunca, lembrar a presença de Minas na cena nacional, presença serena,
equilibrada, conciliadora, mas sempre firme e decidida. É preciso recordar que
a gente da montanha nunca se omitiu, embora sempre avessa a gestos teatrais
e falas precipitadas.

Hoje, nossos convidados trouxeram-nos depoimentos ricos e interessantes
sobre Benedito Valiadares. Fizeram-no com a autoridade de quem conviveu
com o líder mineiro e partilhou com ele trechos memoráveis da história deste
Estado e de nosso País.

Nesta manhã, sentimos como se o insigne homem público estivesse vivo
entre nós, a conciliar interesses, a trocar confidências, a tecer a trama do futuro.
Foi como se a pn$ria mineindade entrasse por este plenário, arguta, sagaz, ora
ferina, ora conciliadora. Num verdadeiro milagre, vimo-nos transportados à
época do PSD, época em que se escreveram tantas e tão preciosas lições de
habilidade política, de amor à causa pública e de paixão por Minas. Queremos
agradecer, de coração, aos que nos possibilitaram uma experiência tão valiosa
e inesquecível. Ao vivenciá-la, somos convidados a profunda reflexão. Ela nos
recorda, sobretudo, a inegável vocação da terra de Tiradentes para liderar nos
momentos dificeis e quando são tomadas as grandes decisões nacionais. Ela nos
convoca para assumir, com Minas, o papel de mediadores dos conflitos,
defensores da liberdade e articuladores da paz. Muito obrigado.



78. CHATEAUBRIAND E AS NOVAS FRONTEIRAS

Discurso proferido na reunião especial
em homenagem a Assis Chateaubriand

(agosto!!992)
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Ao dar por encerrada a reunião especial com que a Assembléia Legislativa
de Minas Gerais homenageia a memória do jornalista Francisco ç Assis
Chateaubrialld Bandeira de Meio, esta Presidência associa-se aos sefltllflentc!S
e idéias manifestados, com grande eloqüência, pelos oradores que se revezaram
na tribuna. Tudo o que acabamos de ouvir expressou, com muita felicidade, o
pensamento não 'apenas da classe política, mas de todo o povo mineiro; sobre
uma das personalidades mais ricas e instigantes da vida pública brasileira em
todos os tempos.

Jornalista, advogadõ, Embaixador no Reino Unido, Senador, membro da
Academia de Letras, pioneiro da aviação civil, fazendeiro e semeador de
museus, dono de uma personalidade rica, múltipla e generosa, Assis
Chateaubnand foi um líder que, sem sombra de dúvida, exprimiu a alma do
século.

A dimensão de sua obra como empresário no setor das comunicações pode
ser medida pelo império que montou, numa época em que essa façanha não
encontrava similar: 34 jornais, 24 estações de rádio, 14 emissoras de televisão
e a revista "O Cruzeiro", que representou um marco na imprensa brasileira
contemporânea. De acordo com o depoimento de Dano Almeida Magalhões,
primeiro Diretor dos Diários Associados em Minas, aadmiraçãode Chateaubriand
pelos mineiros "trouxe-o a Belo Horizonte, já em 1 929, para integrar o 'Estado
de Minas', pouco antes criado por Juscelino Barbosa, Mendes Pimentel e
Pedro Aleixo, ao projeto emergente da grande cadeia associada".

Esse sertanejo autêntico, nascido em Umbuzeiro, divisa de Paraíba com
Pernambuco, tinha por Minas e pelos mineiros uma afeição especial. Homem
em "busca permanente da conciliação entre as coisas simples as mais
avançadas, entre o impacto das inovações e as raízes profundas da consciência
brasileira", gostava de presentearas pessoas com flores, que mandava buscar
aqui. E explicava: "São flores da montanha e do carinho da gente mineira".

Participou, em nosso Estado, de diversas campanhas. Em 1942, iniciou o
movimento pela criação do Aeroclube de Minas Gerais; no ano seguinte,
participou do início das obras de construção da Fábrica Nacional de Aviação,
em Lagoa Santa. Em 1949, obteve a doação de sete aviões para a formação de
pilotos mineiros. Implantou fazendas em Manga e Santa Luzia, mandando
buscar na Inglaterra exemplares de gado de raça. Além disso, incentivou
programas de desenvQlvimento no vale do São Francisco e projetos industriais
no Estado.

A imagem que Chateaubriand deixou fixada na retina do povo rnineiroc
a do velho Capitão, que, mesmo numa cadeira de rodas, tinha orgulho de se
apresentar em solenidades públicas com a farda que lhe fora presenteada pela
gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, de que se tornara Oficial honorário.
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Minhas senhoras e meus senhores, a comemoração do centenário de Assis
Chateaubrjand é uma demonstração inequívoca de que os brasileirós de hoje
podem buscar, na sua história recente, referências fundamentais parãacaminhada
em direção à modernidade. Homem que estava muito à frente le sua época, nas
idéias e atitudes, ele nos deixou um exemplo magnífico de gênió, competência
e detenninação na perseguição aos ideais do progresso e da grandeza.

Muito obrigado.

79. POLÍTICA E CULTURA

Discurso proferido na solenidade de inauguração do
auditório-teatro do Espaço Põlítico-Cultural da

Assembléia Legislativa
(agosto!!992)
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Entre as mais autênticas expressões culturais do ser humano, em sua
imemorial caminhada histórica, irmanam-se a política e as artes.

A primeira, quando consciente de seu sentido maior e mais legítimo,
persegue o ideal de uma comunidade harmônica e fraterna, em que os homens
se realizem não só como indivíduos mas em sua plenitude enquanto pessoas.

As segundas buscam, pela mediação da razão, da paixão e do desejo,
desconhecer limites para tomar real o universo dos possíveis.

São, a política e as artes, operárias da liberdade, construtoras diligentes a
lançar as bases de um mundo melhor e mais belo.

Neste momento, o Espaço Político-Cultural da Assembléia Legislativa é
enriquecido com o auditório-teatro que se soma ao Largo das Bandeiras, à
Tribuna Popular e à Galeria de Artes do Palácio da Inconfidência. Esta Casa, que
abriga, em síntese, a alma de Minas, destina um pedaço de si própria à circulação
dos valores tomados concretos pelo artista.

Mostra a história que, ao tentarem o arbítrio e a prepotência calara voz do
povo, foi nos parlamentos e nas artes que o ímpeto libertário encontrou abrigo.
No seio desses dois elementos germinou, heróica, a resistência, e brotou o
inconformismo, antes de ganhar as praças e empolgar as multidões.

A mais íntima convivência que se estabelece, hoje, entre essas nobres
ocupações do espírito humano, colocadas juntas sob um mesmo teto, é a
garantia de que o ideal democrático, nativo na terra de Tiradentes, terá, aqui,
instrumentos fortes e vontades decididas para defendê-lo.

Nos últimos tempos, tem sido prioridade deste Poder a integração entre o
Legislativo e a sociedade. Ele não só abre suas portas, faz-se mais e mais
sensível às necessidades de nossa gente.

Hoje, damos um decisivo passo rumo ao aperfeiçoamento dessa integração.
A partir de agora, vídeo, teatro, dança, música, literatura e artes plásticas têm
lugar garantido nesta Casa. Sela-se a cumplicidade entre a política - que já foi
definida como a arte do possível - e o artista, este realizador de sonhos.

A demanda dos mineiros por mais espaços culturais encontrou resposta e
na decisão de seus representantes nesta instituição, ganhando forma a partir do
trabalho inspirado dos arquitetos Alvaro Hardy e Mariza Machado Coelho.

Para que nossa gente expresse, das mais variadas formas, suas angústias,
suas críticas e suas esperanças; para que ela exerça, em plenitude, sua cidadania
e exercite, simultaneamente, a vocação criadora, nós lhe entregamos este
auditório-teatro. Possa ele ser o signo feliz de um novo tempo em que a
harmonia e a liberdade sejam o sustentáculo de relações sociais justas e
fraternas. Muito obrigado!



80. O ELO ENTRE LEGISLATIVO E IMPRENSA
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Discurso proferido na solenidade 'de
inauguração da sede do Centro de Cronistas

Políticos e Parlamentares - CEPO
(agosto de 1992)
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Nobres colegas Deputados, carõs membros da diretoria do CEPO, amigos
da imprensa, prezadas con'idados, etiniado'jorna1ista e amigo Fagund
Murta, Presidiitédo CEPO, a 'iniôiativa 1 de 'nóssa Cãsà em destinar estas
instalações ao CEPO, com integração ao Espaço PolíticÇijtua11al.ssembléia,
que hoje inaugam, representa, sirnb annte, urna aflrniação do elo que
une Legislativo e imprensano curso ,da história Um elo queestá ,Iigdo, de
forma indissociável, pelo princípio da liberdade. Nossas instituições - o
parlamento e a imprensa - só cumprem na plenitude seus fins quando estão em
plena vigência os mecanismos de participação política da sociedade.

É natural, portanto, que existia entre o parlamento e a imprensa um
exercício solidário em favor do processo democrático, exercício que se toma
uma espécie de conspiração permanente pela liberdade, exatamente porque
nOSSO campo comum de trabalho é o exercício da crítica, a afirmação da
independência, a abertura ao livre debate. Também nosso instrumento comum
de trabalho é a palavra, que conduzo pensamento, que informa, que orienta, que
discute as questões de nosso tempo.

Do mesmo modo, a matéria-prima de nossa ação, no parlamento e na
imprensa, está identificada com os anseios, demandas e aspirações da sociedade.

Vivemos, hoje, uma virada histórica no processo político nacional. Desta
virada, o parlamento e a imprensa participam com toda a intensidade: a
imprensa, decretando o fim da "caixa-preta" (ou "CP") nas relações entre o
Governo e a sociedade; o parlamento, assumindo plenamente uma de suas
atribuições fundamentais, que é a de fiscalizar e investigar as ações do próprio
Estado.

É assim, somente assim, que poderemos construir um projeto democrático
duradouro e estável em nosso País: restabelecendo padrões de austeridade na
gestão pública e garantindo ao cidadão o direito pleno à informação.

Assim funcionam as democracias modernas do mundo, nas quais a
cidadania dispõe de mecanismos de controle, de investigação e - sendo o caso
- de punição dos responsáveis pela administração do Estado. E isso que garante
a confiança e a estabilidade das instituições democráticas. E é o modelo que
precisamos consolidar no Brasil.

Senhoras, senhores, caros convidados, estas instalações do Centro de
Imprensa CEPO reafirmam que a casa legislativa é, sobretudo, uma casa aberta
à sociedade. E a imprensa representa, sem dúvida, a participação direta da
sociedade nos assuntos tratados nesta Assembléia. No dia-a-dia, os jornalistas
acompanham nossas atividades, buscam a infonnação, pedem explicações,
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analisam as nossas posiçõeS e o nosso desempenho parlamentar. Muitas vezes,
emitem cnticas que traduzen. sentimentos majoritarlOS da opinião Assim, a
imprensa é a presença viva da própna saciedade junto ao Poder Legislativo.

Portanto, esta sede dõCEPOflO'é uma conàesão'que fazemos;é üm
direito que reconhecem0S na eiitidáde que iipresënta os'profissionaiS do
jornalismo político de Minás Gerais!Muito obrigado

81. A BACIA DO SÃO FRANCISCO

Discurso proferido na abertura da primeira reunião da
Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o

Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São
Francisco, na cidade de Recife

(agosto!! 992)
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Esta comissão nasceu da vontade de nosso pOVO, expressa por seus
representantes nas Assembléias Legislativas que aqui se reúnem. Ela é fruto do
amadurecimento da consciência ecológica, que, repudiando soluções românticas
e utópicas, busca hoje conciliar preservação ambiental, progresso e erradicação
da pobreza.

•	Inspirados pelos princípios do desenvolvimento sustentável, os parlamentos
de Alagoas, da Bahia, de Minas Gerais, de Pernambuco e de Sergipe firmaram,
num primeiro tempo, o protocolo de intenções que marcaria o começo desta
iniciativa pioneira.

Como segunda etapa, aprovamos o Regimento Interno que orientaria
nOSSOS trabalhos. Na ocasião, lembrávamos a importância da bacia hidrográfica
do São Francisco no cenário político, econômico, sociocultural e ecológico do
Brasil. Advertíamos para a urgência de uma política de desenvolvimento
integrado que coordenasse a utilização das diversas potencialidades do grande
rio. Expressávamos então nossas esperanças em que o esforço conjunto das
casas legislativas dos cinco Estados seria capaz de reverter o processo de
degradação ambiental do vale do São Francisco e de resgatar sua população para
uma qualidade de vida melhor.

Quando instalávamos solenemente a comissão, formulamos nossa vontade
de, contando com a mais ampla participação das populações locais, num
processo dinâmico e democrático, formular propostas concretas que mudassem
o triste quadro que, no presente, infelizmente se verifica às margens do rio da
unidade nacional.

Neste momento, é com satisfação que abrimos nossa primeira sessão. Ela
é já a conseqüência do processo preparatório e constitui a promessa de
resultados compensadores.

Os temas "Legislação" e "Gerenciamento de bacias hidrogr4ficas"
indicam que nossas Assembléias estão plenamente cônscias da necessidade e da
urgência de uma política global de recursos hídricos que contemple os aspectos
econômicos, ambientais, culturais e sociais da questão. Por isso eles abrem o
debate.

Nesta oportunidade, o que desejamos a todos os presentes é trabalho;
muito trabalho; um bom e fecundo trabalho.

Que as discussões e o diálogo em que nos empenharemos nestes dois dias
venham preparar o terreno onde possam ser plantadas normas e ações vigorosas.
Vamos salvar o São Francisco e preparar um futuro melhor para as gerações
vindouras. Mui o obrigado.



2. A ØDERN1ZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA

Discurso proferido na solenidade de assinatura de
COnVêniO com a Fundação João Pinheiro

(setembro de 1992)
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Desde que foi vencido o arbítrio e o autoritarismo, e raiou no País uma
nova aurora democrática, o Legislativo vem crescendo em competências e
responsabilidades. Durante a Assembléia Nacional Constituinte e por ocasião
da Constituinte mineira, vivenciou, com intensidade nunca experimentada, o
papel de construtor de leis. A tarefa de elaborar e votaras normas complementares
ao texto da Lei Maior do Estado contribuiu para aprofundar, nesta Casa, a
consciência da necessidade de constante atualização, para corresponder aos
desafios dos novos tempos.

As prerrogativas reconquistadas refletiram-se também, com intensidade,
pa função fiscalizadora do Poder, abrindo horizontes mais vastos ao seu
exercício.

Foi, entretanto, no papel de grande interlocutora da sociedade mineira que
mais cresceu esta Casa. ø povo descobriu, definitivamente, o caminho do
Palácio da Inconfidência e senta-se hoje lado a lado com seus representantes,
para discutir o projeto de desenvolvimento econômico, social e humano para
Minas Gerais.

Diante dessas realidades, nosso primeiro compromisso ao assumir a
Presidência foi acelerar um programa de modernização da nossa Assembléia
Legislativa, de forma que ela pudesse oferecer resposta adequada à crescente
complexidade dc suas funções tradicionais. Já então compreendíamos que o
parlamento era chamado a abandonar um isolamento que durara décadas, para
revigorar seus liames com a comunidade. Sentíamos a urgência de aglutinar
todos os recursos técnicos, científicos e culturais para colocá-los a serviço da
cidadania.

O. protocolo de intenções que hoje assinamos representa um grande passo
nessa direção. Por ele integramos ao rol de nossos colaboradores mais importantes
a Fundação João Pinheiro, instituição que escreveu uma história de investigação
científica séria, comprometida com a realidade de nossa gente. Como centro de
pesquisa e de criação de conhecimento, a fundação tem vasta folha dc serviços
prestados ao Governo do Estado. A partir deste momento, o Legislativo poderá
contar com sua colaboração e tê-la como aliada valiosa na construção de um
novo modelo de prática parlamentar.

:
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83. "MINAS DE LIBERDADE"

Discurso proferido na solenidade de
lançamento do livro "Minas de Liberdade"

(outubro/1992)
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Hoje, duzentos anos depois, lembramos o martírio de nosso herói maior.
A sanha opressora da metropole não se satisfez em cobrar-lhe preço maximo
pela suprema ousadia de semear sonhos de nclependência na alma dos mineiros.
Foi além a sentença condenatória: '... e que depois de morto lhe seja cortada
a cabeça e levada a Vila Rica, aonde em lugar mais público ela será pregada
em poste alto até que o tempo a consuma; seu corpo será dividido em quatro
quartos e pregado em postes pelo caminho de Minas".

Quiseram, pelo saie pelo medo, apagar da memória da capitania a imagem
do alferes. Desejaram tomar estéril sua pregação incômoda.

Cada fração do corpo do mártir, entretanto, ao contrário do que podia
supor o pensamento míope do tirano, foi semente. Assim, grassou por estas
montanhas, qual epidemia, uma sede imensa de justiça que água nenhuma pôde
aplacar.

E o coração de Tiradentes? Onde o teriam posto? Em Serro Frio ou Vila
Rica, em São José ou São João dei-Rei? Quem sabe, no fundo da terra,j unto com
o ouro que a coroa levava? Quem sabe, bem escondido, na imensidão das
Gerais?

O coração de Tiradentes: eis o mistério que duzentos anos depois se revéla.
Por um milagre inexplicavel, ele multiplicou-se por cem por mil por milhões
Pão de civismo, hóstia da cidadania, saltou para dentro do peito de cada mineiro:
ali bate manso e paciente até explodir em primaveras de liberdade.

Foi assim que nasceu este livro. Ele encerra uma diversidade de temas,
enfoques e estilos que são um testemunho da opulência da alma mineira. A
unidade é garantida por um único ímpeto libertário que se desdobra em
manifestações multiformes: é o coração do herói batendo no peito do artista. A
cada um, sua indignação. A obra é um libelo indignado contra os atentados que
se cometem hoje contra a cidadania. Com  igual vigor, ela verbera o confisco da
qualidade de cidadão imposto à multidão de marginalizados e a impostura
daqueles que se apropriam da memória da Inconfidência para tecer discursos
ocos e fisiológicos. Quem percorrer estas páginas verá que o contraste entre
generosidade do solo e pobreza da gente continua despertando ajusta ira dos que
nasceram nesta terra.

Ao lançarmos, em colaboração com a Secretaria de Estado da Cultura, este
I livro, queremos agradecer a todos que o tomaram possível: aos que o escreveram

com talento e paixão, aos artistas plásticos responsáveis pelas belíssimas
ilustrações que ele contém, aos organizadores, ao responsável pelo projeto
técnico, aotrabalhador anônimoque possibilitou sua materialização, expressamos
nosso reconhecimento.

Ao aviventar na consciência mineira o sonho de Tiradentes, vocês
impedem que ele fique encarcerado no passado, despertando este Estado para
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sua autêntica vocação histórica. Não nos deixam esquecer, sobretudo, que, se
foi exaurido o ciclo do ouro, permanecem ricas e ativas as inesgotáveis Minas
de Liberdade.

84. A UNIVERSIDADE E O PARLAMENTO

Discurso proferido na solenidade de assinatura de
convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais

(outubro!! 992)
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Vivemos um momento decisivo na história do País. A sociedade brasileira
chegou à consciência nítida da necessidade e da urgência de ampla reforma
institucional. Mais de duas décadas de autoritarismo seguidas por um período
de instabilidade e incertezas deixaram seqüelas profundas nas instituições
nacionais.

O povo percebe com clareza a inocuidade de medidas isoladas. A multidão
que foi às ruas clamar por ética na política sabe que a mudança dos quadros
dirigentes no âmbito da União representa apenas uma pequena parte do caminho
que deveremos percorrer se quisermos colocar o País na rota segura do
desenvolvimento e da consolidação democrática.

Na verdade, é preciso repensa: o Brasil. Se o despertar dos brasileiros
exorcizou a ameaça imediata do caos, não conseguiremos a desejada estabilida
e a paz social sem reformas abrangentes para dar ao Estado nova face e nOVOS
princípios. Se faltar a coragem para empreendê-las, nunca superaremos as
pregações de palanque para desenvolver uma ação transformadora da realidade.

Tradicionalmente, a universidade e o parlamento foram espaços
privilegiados de diálogo e discussão, onde se elabora e amadurece o projetQ
nacional. Essas instituições foram esvaziadas de seus papéis precípuos pela elite
tecnocrática que se encastelou no poder durante o período autoritário.
Transformaram-se, então, em trincheiras avançadas da resistência democrática.
Agora, são chamadas a reassumir sua função primordial de pensar este País.

E nesse contexto que se insere o convênio que entre si ceEebram a
Universidade Federal de Minas Gerais e a Assembléia Legislativa. Por meio
dele, estabelece-se uma fecunda parceria que possibilitará não só a íntima
integração entre as duas entidades, mas também a integração entre a prática
teórica e a prática política. Temos a certeza de que a feliz aliança entre o
conhecimento técnico e científico e a experiência política dará decisiva
contribuição ao esforço mineiro de repensar o projeto nacional e formular as
bases do Brasil com que nossa gente sempre sonhou.



5. O PATRIMÔNIO CULTURAL

Discurso proferido no 1 Congresso
Nacional sobre Direito e Patrimônio Cultural

(outubro de 1992)
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• .	-.	 Muito nos honra o privilégio de presidir esta SeSsãO.
As manifestações do espírito de um povo são sem sombra de dúvida, sua

maior riqueza. Elas o trazem a consciência da própria identidade, da propria
historia, dos propnos valores-sintese. As obras de cultura, ao objetivar esse
espírito, fazem o povo ciente de seu poder e de sua força, aprofi tida do-lhe o
sentimento da vocação e da missão históricas.

Gente sem memória é gente sem rosto, presa fácil dos tiranos e dos
manipuladores da opinião pública. Por isso, defender o patrimônio cultural C

defender a liberdade e a cidadania.
Nos últimos tempos, variados segmentos da sociedade têm-se preocupado

com a questão. Como fruto dessa mobilização que vem crescendo dia a dia, a
Constituição mineira dedicou-lhe, no capítulo 1 do título 4, toda a seção 6.

A Assembléia Legislativa, em convênio com a Secretaria de Estado da
Cultura, está promovendo, com sucesso, uma série de fóruns técnicos com 05

objetivos de oferecer subsídios à elaboração das leis que complementarão OS

dispositivos constitucionais sobre a matéria e de colaborar na formulaçãp de
uma política estadual para o setor. Por meio desses encontros, para os quais são
convidados representantes das diversas parcelas da sociedade mineira di retamente
interessadas na questão, busca-se criar oportunidade para um debate amplo e
democrático na busca de soluções eficazes e realistas.

Para nossa alegria, vemos que o parlamento de Minas não está só. Em
muito boa hora, a Faculdade de Direito da UFMG, a Procuradori-Cieral de
Justiça deste Estado e a Associação Mineira do Ministério Público se unem para
promover este congresso de âmbito nacional, com o propósito de debater os
aspectos jurídicos envolvidos na defesa do patrimônio cultural.

Queremos, em nome do poder que representamos, manifestar nosso
aplauso à iniciativa dessas três instituições. Elas, que, em diversos momentos
de nossa história, têm dado exemplos magníficos de luta em prol do direito, da

•	justiça e da liberdade, mais uma vez atestam seus nobres fins, ao se mobilizarem
pela causa que nos reúne neste instante.

O palestrante de hoje, Deputado Fábio Feldmann,. dispensa maiores
apresentações. Sua brilhante atuação na Assembléia Nacional Constituinte,
especialmente no que se refere à preservação de nossas riquezas naturais e
culturais, e o importante trabalho que vem desenvolvendo na Câmara dos
Deputados falam por si sós.

Como debatedor, teremos o profçssor Menelick de Carvalho Neto,
docente da UFMG e integrante dos quadros técnicos da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais.

Ouçamos o Deputado Fábio Feldmann, que nos falará sobre política
legislativa e patrimônio cultural.
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86. UMA VISÃO DE FUTURO

Discurso proferido na reunião especial
comemorativa dos 60 anos do "Diário do Comércio"

(novembro11 992)
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.".	.t É em meio às adversidades que se revelam as grandes almas. Elas sempre
sabem-descobrir uma trilha onde outros só viam abismos, plantar sementes de
luz onde só se viam trevas.

O início da década de 30 foi para o país um tempo especialmente dificil.
Um quadro sócio-econômico sombrio associava-se à instabilidade política para
criar ambiente propício aos anunciadores do caos. Minas Gerais, que sempre foi
vocacionada para liderar as demais unidades da Federação, sofria de forma
direta os impactos e as conseqüências perversas da crise que se desenhava.
Entretanto, nunca faltaram a esta terra os grandes valores humanos que fazem
do trabalho aliado constante e da esperança profissão de fé. Por isso mesmo,
num contexto adverso, capaz de amedrontar os timidos, abortar iniciativas e
provocar a inércia, surgiu em 18 de outubro de 1932 o Informador Comercial.
Ele nasceu da coragem e determinação do jornalista José costa para quem a crise
era desafio e a crença inabalável no futuro uma luz a iluminar o presente. Assim,
o mineiro de Carangola conciliou otimismo e realismo, arrojo e razão para
lançar-se por inteiro na empreitada.

Como é comum acontecer, a criatura fez-se à imagem e semelhança do
criador. O mesmo entusiasmo e espírito pioneiro do ilustre homem da imprensa
impregnaram a mística do 'Diário do Comércio ". José Costa transformou-se
em modelo e inspirador da valorosa equipe que cresceu junto com o jornal.

Seis décadas se passaram: foram anos em que o "Diário do Comércio'•
não só fez-se testemunha da história mineira mas colocou-se na posição de um
de seus principais atores. Páginas comprometidas com os interesses maiores da
sociedade ofereceram espaço a memoráveis campanhas, mobilizando o povo
em torno da causa do desenvolvimento econômico e social de Minas e do Brasil.
Nascido de um veículo informativo que visava, inicialmente, as classes
empresariais, ele ampliou o âmbito de abrangência de suas preocupações
transformando-se em órgão formador da opinião pública no Estado e fora dele.

Em sintonia com o pensamento de seu fundador, o "Diário do Comércio"
fez-se apóstolo de uma nova mentalidade empresarial, comprometida com os
aspectos sociais e humanos da atividade econômica, aberta ao moderno e às
demandas sociais.

Amante da verdade e da coerência, José Costa fez da própria empresa o
laboratório onde primeiro aplicou os princípios diutumamente defendidos nas
páginas de seu jornal. Em Minas, foi o pioneiro na adoção do sistema off-set de
composição e impressão. Empresário de vanguarda, informatizou seu parque
gráfico, ousou experiência inédita ao lançar o Jornal de Casa.

Hoje, junto com sua equipe, oferece-nos um produto da mais alta
qualidade.
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O exercício da liberdade de informação, de opinião e dè pensamento são
próprios da demoracia. A imprensa livre e atuante constitui umã das maiores
defesas ntra tiranos e corruptos. Mas quando uma terra pode contar om um
jornãl quer& verdadeirO instrumentO dos valores deiiiocráticos, .arat.ito do
desenvoWimento e combatente da justiça, podemos dizersem medo que aí morã
a liberdade.	 "

V	 -

87. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Discurso proferido na abertura da
exposição francesa SOS - Agua E Vida

(novembro!!992)
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Com grande satisfação, esta Casa abre seu espaço cultural à exposição
SOS-Agua E Vida, evento que conta côma colaboração de diversas entidades
que, como nós, incluem entre suas prioridades as preocupações ambientalistas.
Temos a certeza de que a mostra será um instrumento poderoso para tornar mais
viva, em nossa sociedade, a consciência da seriedade e da urgência da questão
ambiental, e especialmente da necessidade da preservação e do uso racional dos
recursos hídricos.

Organismos internacionais já fazem a sombria previsão de que, se os
últimos conflitos entre as nações foram causados pela disputa por fontes
energéticas, os próximos certamente serão provocados pela conquista dos
mananciais de água doce.

No contexto nacional, cabe a Minas uma grande responsabilidade. Nosso
Estado é não somente celeiro, mas também a caixa d'água do País. Aqui têm sua
nascente vários rios que servem às regiões mais populosas e economicamente
mais significativas no Brasil. Além disso, nossa topografia montanhosa coloca
a jusante do território mineiro grande parte dos Estados da Federação. Esses
fatos depositam sobre os ombros de Minas a missão de colocar-se na vanguarda
em defesa dos recursos hídricos. Essa é uma resposta que devemos ao País, pela
geografia privilegiada que Deus nos concedeu.

A preocupação ambiëntal não é nova nesta Casa. Podemos dizer, mesmo,
que o parlamento mineiro pode ser incluído entre as instituições pioneiras que
trataram sistematicamente o tema, enfrentando-o com realismo e decisão..

Recentemente, a Assembléia Legislativa de Minas tomou a iniciativa de
promover uma integração de esforços com suas congêneres de cinco Estados,
para equacionar os problemas da bacia do rio São Francisco. Hoje, a CIPE-São
Francisco já apresenta seus primeiros resultados concretos. Dar os primeiros
passos desse esforço comum para diagnosticar os conflitos de interesses que
ameaçam o complexo natural e humano da bacia do rio da integração nacional
foi, certamente, um ato de coragem política.

Ao abrir, hoje, a exposição SOS-Agua É Vida, queremos enfatizar que ela
se insere perfeitamente no contexto das ações que vimos desenvolvendo com

-; o objetivo de promover o aproveitamento racional das riquezas naturais e o uso
múltiplo da água, em consonância com os princípios do desenvolvimento
sustentável. Assim, evitaremos que o presente seja o coveiro do futuro e
aprenderemos a responder às demandas atuais sem hipotecar a existência de
nossos netos. Muito obrigado.



JACY DE ASSIS, BANDEIRANTE DA CULTURA

(

ri

Discurso proferido durante a entrega da
Comenda Jacy de Assis, em Uberlândia

(novembro!! 992)

1
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iTJ1J)í
•	 ,. Quem quiser ver definhar um po,apgue-lhe a memória históricaTe

roube-lhe o patrimônio cultural. Esquecida e suas raízes, essa pobre gente se
verá sem norte. tal barco à deriva perderá as referências para.o presente e-. .	 !4II1JiJ
esquecera como se sonha o futuro.

O qu no passado submeteu a2	 e as fez personagens
menores da história foi menos opodé ogre	ir.nO que sua indscitível
supremacia espiritual. Nao houve, assim derroihtar capaz de apagar o
brilho da inteligência de Roma e de.	 prevalecendo como

J .4,USu)l C')

protagonistas da trajetoria do ocidente.
O grande desafio de nossos dias é onciar a satisfaço das necessidades(	. .	.	.	.	-	i..nu'n

matenais com as exigencias do intelecto. LO consumismo desenfreado, ao
ri	 Ji	,u'uq	-
oferecer ao homem a promessa de um paraíso terrestre, cobra-lhe um preço
muito alto pelo conforto e pela sofisticação,e ,cqlógic .que, levado a pensar-Ç como peça da engrenagem de produção-coIi le equece de si mesmo
corno ser que pensa e sente, como ser faiiit.i mr 'ede séntidø.

E. Uberlandia' Aqui, o seio generoso da ,terraencofltu. para fecunda-Ia, o
suor de um povo que nasceu vocacionado para o tralalho. Construiu-se, assim,
um grande destino. Hoje, a cidade é indiscutivelmente o grande centro regional
que irradia progresso e atrai as atenções do Brasil inteiro. Todos querem saber
como, desconhecendo crises, esta terra descobriu o caminho de um crescimento
constante que desperta esperanças de futuro até nos habitantes das mais
longínquas paragens do território nacional.

Entretanto, como nas partes mais prósperas do mundo, aqui também se
coloca o imperativo de compatibilizar o extraordinário desenvolvimento material
com as carências do espírito: fomes tão urgentes como a fome de pão!

Felizmente, a mesma mão que, desde o tempo das bandeiras, fez-se dura
e forte para domar o solo e obrigá-lo a frutificar as riquezas deste pedaço do chão
brasileiro, fez-se meiga e sensível para construir generçsa a sólida tradição
cultural destas plagas.

Artes plásticas, teatro, música, dança, literatura, folclore, eis um tesouro,
ainda meio oculto, que Uberlândia precisa mostrar ao País. Quando o Brasil
descobrir, em plenitude, o gênio deste povo, certamente se éurvará diante dele,
como o faz hoje diante da evidência do progresso que anima esta região.

Como ao bandeirante, que por primeiro amanhou a terra, permitam-nos2
senhores, saudar Jacy de Assis, pioneiro ao oferecer oportunidade à vocação
cultural da grande urbe triangulina.

Saudamos ainda, com grande alegria, aos homenageados desta noite, Os
senhores e as senhoras, ao emprestar seu dinamismo e sua fé ao desenvolvimento
da cultura regional, contribuem de forma inestimável para que o povo não se



394

distancie de	raízes, conserve sua identidade, seja humano em plenitude e
viva feliz.

A Academia de Letras de Uberlândia, fundada há apcnãs quatro anos,
experimenta a gloria de uma juventude plena de vida nascida do idealismo e da
esperança, dirigida com entusiasnio pelo Presidente Coronél rAlem0 Lagares
Cortes Costa, ergue-se, como luz brilhante, contra as várias trevas que ameaçam
embotar a alma e o coração do homem contemporâneo

Neste momento, os qúadros da instituição recebem seis acadêmicos. São
seis operários das artes e do espírito que vêm somar sua força e seus dons aos
dessa plêiade de homens e mulheres qúe se tornaram mensageiros do novo,
artífices da beleza, parceiros de Deus na criação de mundos ainda nem
sonhados.

Nós os saudamos, homenageados e neo-acadêmicos. Uberlândia, por sua
estatura e porte, tem uma grave missão de liderar a cultura na região. Os
senhores e as senhoras, como elite intelectual desta terra, são chamados a serem
os responsáveis maiores pelo bom termo dessa empresa.

89. O ESPAÇO DA JUSTIÇA

Discurso proferido na reunião especial
em homenagem ao Tribunal de Justiça

(novembro/1992)
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Há muito as democracias liberais clássicas deram mostras de s,ua fragilidade.
Os direitos e garantias consagrados em belas declarações de prinçípios foram
impotentes para evitar a tentação das soluções autoritárias, que piovocaram, na
primeira metade deste século, dois coúflitos de proporções mundiais. Ficou-nos
a dolorosa lição: liberdades meramente formais, que não se revelam eficzes no
dia-a-dia, que não adquirem corpo e concretude de nada valem para afastaro
fantasma da tirania.

Quando o Brasil emergiu da longa noite autoritária, nosso projeto
democrático positivou-se na Constituição de 1988. Entretanto, iludiam-se
aqueles que acreditavam ter a lei, por si só, o poder mágico de transformar a
realidade. Apesar dos inegáveis avanços políticos e sociais inscritos no texto
constitucional, na prática, continuavam a existir entre nós cidadãos de segunda
classe. E que a letra legal, embora abrisse horizontes, pedia um grande esforço
para tomá-los reais para a maioria de nossa população. Entretanto, um primeiro
passo fora dado. A sociedade, mobilizada por ocasião da Assembléia Nacional
Constituinte, consciente de sua força e de seus direitos, passou a endereçar
novas cobranças ao Estado. O Parlamento e os Tribunais, reduzidos a um papel
menor durante o regime autoritário, reconquistaram seu lugar e passaram a
assumir múltiplas responsabilidades na cena nacional.

Mais que nunca, o povo clamou por justiça. Como em nenhum outro
tempo, foram sentidos os desequilíbrios e contradições responsáveis pela
existência, entre nós, de dois países: um, extremamente pobre, ao lado de outro,
em que imperavam padrões do Primeiro Mundo.

Se a liberdade é boa, ainda que tardia, a justiça que tarda converte-se no
seu contrário. Os meandros da máquina judiciária morosa, em que os processos
se arrastam, oferecem guarida aos criminosos, são a certeza da impunidade e
perpetuam a opressão. A plenitude democrática exige do parlamento e dos
tribunais agilidade e eficiência: é preciso que a lei boa e oportuna, associada à
decisão sábia e célere, proporcionem a solução justa dos conflitos, assegurando
o equilíbrio e a paz.

É nesse contexto que podemos apreciar os números que nos foram
mostrados nesta tarde. Eles atestam que, mais uma vez, quando se trata de
garantir caminhos para a liberdade, é Minas que sai na frente. Num esforço
pioneiro, o Tribunal de Justiça deste Estado imprime à sua atuação um
dinamismo inigualável, proporcionando a prestação jurisdicional adequada e
rápida a quantos demandam por ela.

Além disso ao implementar corajosamente as soluções mais inovadoras
acolhidas pelo texto constitucional, abre, para os segmentos menos privilegiados
da sociedade, a perspectiva de que, finalmente, seus direitos lhes sejam
reconhecidos de forma concreta.



Discurso proferido na aula
inàugural da Escola do Legislativo

(novembro!! 992)

398

Assim, sem alarde, corno convém ao bom mineiro, o Judiciário trabalha
com decisão e vontade em prol da consolidação da democracia real que
transcende a forma da lei, para encarnar-se no dia-a-dia do cidadão.. -

Por tudo isso, esta Presidência associa-se à homenagem que a gente desta
terra, por seus representantes, presta-ao Tribunal de Justiçae a seu Presidente,
Desembargador José Fernandes Filho. Ao assumir a cultura do compromisso
com a causa popular, nossos Juizes contribuem para a realização dos princípios
democráticos e mostram ao Brasil que ainda é tempo de se fazer, deste Pais, uma
grande nação; deste povo, um povo feliz e confiante em suas instituiçõeS.

90. A ESCOLA DO LEGISLATIVO
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Com este painel estamos iniciando as atividades da Escola do Legislativo.
Trata-se, é verdade, de um estilo muito próprio de aula inaugural que não será
proferida pôr um único mestre. Para fazê-lo, reúnem-se, neste momento, alguns
dos maiores constitucionalistas do Brasil e de Portugal, num debate rico e
fraterno. Este grande começo é prenúncio de êxito para uma iniciativa pela qual
temos especial carinho. Ele é adequado, também, à instituição parlamentar,
onde, porexcelência, o logos se faz diálogo e a razão se socializa tomando
consciência de si própria, como razão de grupo. Por isso mesmo, se optou por
essa forma invulgar de aula inaugural. Seja ela, para nós, um símbolo: ou o saLer
se faz democrático e coloca-se a serviço do povo ou não será verdadeiramente
saber; será apenas mais um instrumento nas mãos do tirano, semente de
opressão e obscurantismo.

Ao encerrarmos a 18 Sessão Legislativa Ordinária da 128 Legislatura,
explicitamos a intenção de criar a Escola do Legislativo. Ao fazê-lo, apenas
verbalizamos uma idéia que já estava implícita nos anseios de muitos.

Quando o Brasil despertou da longa noite autoritária, apresentaram-se à
instituição parlamentar desafios nunca antes enfrentados.

Durante o funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, em 1988,
os brasileiros aprenderam o caminho do Congresso Nacional. Fenômeno
semelhante ocorreu entre nós por ocasião da IV Constituinte Mineira.

Desses dois momentos máximos da história nacional recente emergiu um
Legislativo fortalecido, que logrou resgatar suas prerrogativas e funções
essenciais.

A Instituição voltou a ocupar o centro da cena política brasileira. Entretanto,
agigantaram-se suas responsabilidades na condução dos destinos do País e deste
Estado.

Em Minas Gerais, sentimos, na experiência do dia-a-dia, a necessidade de
um reaparelhamento do Poder para que ele possa fazer face às demandas
populares, exercer o seu papel institucional e corresponder às novas expectativas
dos cidadãos. Com o apoio dos nobres pares, desenvolvemos um esforço
consistente e contínuo em direção a essa meta. O órgão, cujas atividades hoje
inauguramos, integra esse movimento e é, de certa forma, o seu coroamenta.

A Escola, criada oficialmente pela Resolução n° 5.116, elegeu como
objetivos precípuos oferecer suporte conceitual às atividades do Legislativo,
profissionajizar nossos servidores, subsidiar a elaboração de proposições
legislativas e oferecer ao deputado e ao servidor a oportunidade de uma reflexão
que os leve a uma maior identidade com a missão do Parlamento.
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Embora, num primeiro instante, ela vise, prioritariameflte, ao público
interno, deverá, em data não muito distante, abrir-se à comunidade, como um
dos canais privilegiados de comunicação.efltre a Casa e a sociedade mineira.

Ao vê-Ia entrar, irnediátanieiité em funcionamento, localizada,
provisoriamente, no 22° ãndãr do Edificio Tiradentes,'ten10 a certeza de que a
Escola do Legislativo rnostrará rnuitõ'eiif br'eve seu's resultadds:

Estaremos então colocando-ios a caminho de uma nova pratica parlamentar
mais ágil, mais dinârnicâ é mais éfiçazdnsntâreà às exigências deste final de
seculo	

1

91. A UNIÃO LUSO-BRASILEIRA

Discurso proferido na abertura do
Congresso Luso-Brasileiro de Direito Constitucional

(dezembro/1992)
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O Parlamento mineiro e a Universidade Federal de Minas Gerais uniram..
se para tomar possívd este evento. Esta é uma cooperação que representa
novidade importante na história das duas instituições. Embora, no passado,
tenha sido freqüente a colaboração entre elas, no presente, envolvem-se num
esforço de aproximação sistemática. Assim, a Casa do conhecimento, onde
deve predominar a construção do saber teórico, e a Casa Legislativa, que é O
lugar de ressonância das aspirações do povo, somam forças num exërcício de
integração em que irão completar-se mutuamente.

Ao contrário do que até há pouco se pensava, a prática científica e a prática
política não são estranhas uma à outra. Desde que não se dê consentimento à
tentação tecnocrática, nem se conceda guarida à atitude oposta, promovendo o
patrulhamento ideológico sobre as construções do sábio, ver-se-á que política
e ciência são atividades afins. Não pode a primeira descurar da objetividade para
transfonnar-se em pura vontade de poder; não pode a segunda enclausurar-se
nos laboratórios e solitários gabinetes de estudo, esquecida das, exigências da
realização do bem comum e da felicidade do povo.

Dois acontecimentos importantes realçam a oportunidade deste Congresso:
Ele vem coroar as comemorações do centenário da Faculdade de Direito da
UFMG. Integrada às mais caras tradições de Minas, durante cem anos a Escola
tem sido celeiro de eminentes juristas, de magistrados e profissionais do Direito
que projetam o nome desta terra em cena nacional. Fundada quando o horizonte
dos tempos se tingia com as primeiras luzes do século XX, ela fez-se guardiã
intransigente da justiça e da liberdade. Ao Brasil ofereceu espíritos de escol, que
tiveram participação decisiva na construção da história pátria. Hoje, sob a
orientação sábia e segura do Prof. José Alfredo de Oliveira Baracho, dá
continuidade a um passado notável, enquanto se faz contemporânea do presente,
para tomar-se sempre nova.

Um outro acontecimento é a proximidade da revisão constitucional.
Atento ao fenômeno da aceleração da história, que mais se acentua nestes
tempos em que não existem distâncias nem limites, o texto constitucional
brasileiro previu sua própria revisão. Não se trata de fragilidade de nossa Lei
maior, como querem alguns, mas de uma prova de que o legislador constituinte
tinha a nítida consciência do rápido devir que afeta a realidade de nossos dias.

Mais uma vez é preciso mobilizar a sociedade, a começar pelas elites
políticas e intelectuais deste País, para que a revisão que se aproxima não venha
a constituir ameaça aos avanços consagrados pelo texto de 1988, mas signifique
um marco para novas conquistas e um passo a mais rumo à perfeição das
instituições democráticas. O período turbulento que experimentamos, num
passado recente, e que cremos estar totalmente superado, deixou-nos uma lição:
é necessário repensar o Brasil. Sem um novo projeto político e econômico, não
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teremos condiões:de assumir nosso papel no Contexto da América Latina e no
pafloramaj mundiaL

Rpr .judisso, sentamo-nos, hoje, à mesa da reflexão e do debate,
madrugandolnoiestudo dos temas que mobilizarão esta Nação, num futuro que

tapipxirna*
o Queremõs expressar nossos especiais agradecimentos aos eminentes
jtiristalusos que atenderam gentilmente a nosso convite, trazendo-nos a
inestimável contribuição de sua ciência e de suasabedoria.

*Senossos países são unidos pelos mais fortes laços de fraternidade, seus
õrdenamentos jurídicos possuem raízes genéticas comuns. A história gloriosa
de Portugal faz dele exemplo e modelo. Eis por que a presença, entre nós, dos
insignes professores e juristas muito nos honra e alegra.

Possam os próximos dias traduzir-se em fecunda cooperação e produtivo
trabalho em prol do conhecimento jurídico e d9s destinos futuros de nossa
sociedade.

92. VALLADARES E A€ Tj($lEIAÇÃO MINEIRA

iaC*o (..
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Discurso proferido na reunião especial destinada ao
encerramento das comemorações do centenário de
nascimento do ex-Governador Benedito Valiadares

(dezembro/1992)
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Autoridades, senhoras, senhores, parentes e admiradores do ex-Governador
Benedito Vailadares, caros convidados.	 -

O perfil humano, político, o talento de homem público, a trajetória do ex-
Governador Benedito Valladares, enfim, o espírito que animou a sua vida e a
sua obra pennanecem vivos na memória e na história de Minas Gerais e do
Brasil.

- Os autores desta iniciativa - oradores desta solenidade - souberam buscar,
na força da recordação, as lições que emanaram da engenharia política de
Benedito Valladares, que seguem vibrando no tempo, 100 anos após O seu
nascimento, como diretrizes do pensamento e da ação de seus discípulos diletos.

- O Parlamento de Minas cumpre seu dever essencial quando presta sua
reverencial homenagem aos construtores do processo político brasileiro.

Benedito Vailadares soube exercitar, como poucos em seu tempo, a díficil
tarefa da conciliação política.

Soube comandar sem imposição - ou sem violentar a consciência de seus
conterrâneos. Soube antever futuras lideranças. Soube transcender o seu tempo
para apontar caminhos de futuro.

Nas brumas políticas de sua época, ainda nos anos 30, percebeu no médico
moço e entusiastaagrande vocação de estadista. Convocou Juscelino Kubitschek
para ingressar na vida pública. Foi Benedito Valiadares o primeiro mestre
político de JK. E ainda fez mais: convidou Juscelino para o primeiro passo na
vida pública, indicando-o como Prefeito de Belo Horizonte.

Somente este gesto, generoso e também genial, teria marcado, para
sempre, o valor histórico de Benedito Valladares.

Mas este não foi um gesto isolado de Valladares. Na década seguinte, já
nos anos o,i -omoveu a maior renovação da história política de Minas Gerais,
escolhendo a dedo, em audiências no Palácio da Liberdade, as novas lideranças
municipais do Estado.

Nesta escolha, Valladares soube identificar, entre os jovens de 25 a 35
anos de idade, novos talentos que iriam constituir, logo depois, os quadros mais
expressivos do Partido Social Democrático - o PSD.

Fundador do PSD, Valladares fez escola de sabedoria política. Respeitava
a União Democrática Nacional - a UDN, porque aprendera, desde cedo, a arte
da convivência elevada na política. Também sabia que a nascente democracia
brasileira, no pós-guerra, precisava de partidos fortes, de partidos com raízes em
todas as camadas da população.

Seu espírito aberto, sobretudo franco, fortemente conciliador, conquistava
a simpatia de seus adversários políticos na aguerrida UDN, somando aliados nas
agremiações próximas do PSD, como o PTB e o PR.
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'Aoeicrev1suasmemóflS políticas; legou às gerações futuras um grande
patnmômo çtave1s ensinamentos Na Escola do Legislativo, que esta Casa
acabadntar em iniciativa pioneira, certamente havera oportunidade
pararevitalaSe1va dos ensinamentos de Vailadares e de outros expressivos
vu1tosWoriarP01itica de Minas e do Brasil	, -

j€ongratulo-nle com os parlamentares autores desta iniciativa, elevando
menento ao plano mais alto do sentimento para transmitir a sua ilustre
fmiii rpresentada pelos seus descendentes diretos, o reconhecimento do

ocier&gislatiVO de Mmas Gerais a quem soube cumpnr urna jornada digna de
vidaWAqiiem soube, como &nedito. Valladares, enfrentar as procelas da vida
púb1icacom a fronte erguida, enxergando, entre névoas, a alvorada de novos
dias para a sua terra e a sua gente.

93. PRODEMGE: DADOSDEUMNOVO TEMPO

Discurso proferido na reunião especial
comemorativa dos 25 anos da PRODEMGE

(dezembro!! 992)
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O cidadão necessita de um documento elementar: uma simples cédula de
identidade. Aguarda-o uma longa fila. Os minutos sucedem-Se numa angustiante
espera. São horas de vida perdidas numa inatividade estafante. Assim, um
précioso tempo de trabalho produtivo, que: poderia ter sido contabilizado, em
prol do -crescimento econômico e social. de Minas, foi irremediavelmente
desperdiçado: escoou pelo ralo de uma .burocraciatão monstruosa quanto
perversa. n	 ,).•

Essa cena, comum até à primeira metadeida' década de sessenta, não
acontece mais entre nós. Hoje, pelo contrário, o cliente da administração pública
assusta-se com a agilidade do atendimento que. lhe é dispensado. O que
desconhece é que essa mudança resulta de um longo processo que começou há
25 anos, quando foi criado o Centro de Processamento de I)ados, vinculado à
Secretaria de Estado da Fazenda. O que o cidadão também não pode avaliar é
que o fim das filas nos guichês dos órgâos estaduais é apenas um dos
importantes resultados da profunda transformação nas práticas administrativas
mineiras, determinadapelacriaçãoda pRoDEMGE Na atualidade, a companhia
tem como clientes praticamente todos os setores da administração pública
estadual, e sua ação é vital em campos tão diversos como o acompanhamento
das despesas do Estado e o controle da qualidade do sangue do Hemominas, o
gerenciamento da construção e reforma dos prédios escolares e a tramitação dos
processos na Justiça de primeira e segunda instância.

Um dos postulados da reflexão contemporânea sobre a tecnologia enfatiza
que o saber confere poder. Em conseqüência, aquele que detém a infonnação
pode, muito facilmente, prevalecendo-se dela, impor sua vontade. Um dos
grandes desafios das democracias modernas consiste, exatamente, em conciliar
duas exigências: a complexidade de nosso universo social torna imprescindível
a informática; os princípios fundamentais do ideário democrático repudiam a
concentração do poder nas mãos de poucos.

Entre nós, a PRODEMGE encontrou o termo exato dessa equação
complicada, ao eleger, como compromisso fundamental, o objetivo primeiro de
servir à comunidade.

Partindo do pressuposto de que modernidade é, antes de tudo, qualidade
de vida do cidadão, a companhia vem-se empenhando inteira desse projeto. A
instância política ela oferece os subsídios indispensáveis ao planejamento das
ações, dando um suporte sólido, transparente e confiável ao processo decisório.
Consciente de que a nova racionalidade instaurada pela tecnologia de ponta
impõe-se ao administrador público enquanto único meio de gerir o estado numa
sociedade complexa e sofisticada, a empresa vem promovendo o aculturamento
da informática como instrumento gerencial.
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Oioemdéiii5Cratizar a informaçãõe impedir que elase tome arma
de opressão e domiii6tlevou a companhia a assuiflir um ambicioso plano de
descentralização e regionalização, que esta le'ando de forma progressiva ao
iIitenor de Minasbs beneficios de uma tecnologia de primeiro mundo

Por tudo isso, nosso povo, por seus representantes nesta Casa, cumprimenta
ODEM9Etii5r 25 anos de produtiva existência a serviço do bem-estar e da

fehcid nossa gente Na pessoa do Presidente Nestor de Oliveira dos
ditIopOldo da Silva Porto, Jorge de Almeida Neves Filho, Marcos Pires
de 'Çasconceløs, Paulo lieber Duarte Pereira, Sérgio Carlos de Miranda Lanna
(eVi Jose Sonano de Souza, esta Presidência estende seus cumprimentos a
ftódo.o.quadro da companhia;que,há um quarto de século, trabalha para mantê-
lasempre na vanguarda, colocando a informatização a serviço de Minas.

94. A CRIAÇÃO DA ARTE
1

-	-	-
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Á	 ±

Discurso proferido na homenagem
ao artista "Zé Coco do Riachão"

(dezembro/1992)
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O Parlamento mineiro vem desenvolvendo, nos últimos tempos, ações
com o objetivo de estreitar seus vínculos com a sociedade. Nesse contexto, a
Casa sente-se, hoje, honrada de abrir suas portas para receber um dos mais
legítimos representantes da genuína cultura deste Estado. A tradição musical da
montanha é múltipla e inclui numerosas peças de grande valor artístico.
Contrariando a crença de que o habitante desta terra é silencioso e introvertido,
descobre-se, a cada instante, a vocação do mineiro para expressar seus sentutientos
e sua visão própria da vida e do mundo. E essa expressão faz-se sempre dç
maneira meditada e profunda, pela mediação das artes. O mineiro não só fala
- aqui até o silêncio é linguagem - como fala bem. O mineiro sabe, sobretudo,
cantar. Aos 80 anos, Zé Coco do Riachão é síntese e imagem viva do pendor
musical de nossa gente. A dimensão regional de sua obra, pelo compromisso
com as próprias raízes, alarga-se e adquire um significado universal, à medida
que nos oferece aquele núcleo essencial de verdades que mora no fundo do
próprio ser humano.

Reconhecido inclusive no continente europeu, o trabalho de nosso artista
é ainda pouco divulgado entre nós. O domínio da metrópole que, nos inícios de
nossa história, despojou-nos do ouro e do diamante, continua a fazer sentir seus
efeitos maléficos. sob a forma de um neocolonialismo cultural que nos rouba
a oportunidade de usufruir das autênticas riquezas espirituais que se ocultam
neste território das Minas e dos Gerais.

Queremos felicitar ao nobre Deputado Roberto Carvalho, à Cdmpanhia de
Teatro Sonho e drama e aos integrantes do Projeto Trem da História por nos
abrirem as portas do mundo mágico e maravilhoso de nosso homenageado.

Meu caro Zé Coco do Riachão, a Casa é sua, a Casa é nossa, a Casa é do
povo. Venha trazer a este universo de leis e de questões graves a doçura e a
eloqüência de nossas mais genuínas canções. Que a linha suave das violas e
rabecas que saíram de suas mãos se associe à sua música, ora suave como canção
de amor, ora pungente como um pedido de socorro, para despertar o legislador
para a necessidade urgente de uma política cultural que resgate a expressão
popular do descaso e do esquecimento.



Discurso proferido na reunião especial
sobre política cultural do Estado

(dezembro/1992)

1 95. PELA PRESERVAÇÃO DOS BENS CULTURAIS
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Ao receber, em nome deste Poder, as propostas de entidades representativas
do setor, para uma política cultural no Estado, esta Presidência assume o
compromisso de dar-lhes o devido encaminhatnento e lutar para que elas se
tomem instrumentos eficazes de proteção à cultura e de estímulo à sua criação.

O Constituinte de 1989, consciente da importância do tema, consagrou-
lhe os arts. 207, 208 e 209 do texto constitucional, além do art. 83 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Tais dispositivos, entretanto, para
ganharem efetividade plena, necessitam de leis que or!entem sua aplicação a
realidade concreta do Estado. Hoje surgem os embriões dessas normas. Eles
nascem da melhor forma possível, democraticamente, a partir da mobilização
dos segmentos de nossa sociedade vinculados à área.

Estamos recebendo, neste momento, três anteprojetos: um, que estabelece
princípios e parâmetros da política cultural, outro, que reestrutura o Conselho
Estadual de Cultura, e um terceiro, que institui o Fundo de Desenvolvimento
Cultural.

Quanto às matérias que neles forem da iniciativa deste parlamento, nós
tomaremos as providências para que entrem imediatamente em tramitação.

Aquelas cuja iniciativa legal competir ao Executivo ocuparão nossa
atenção privilegiada nas negociações junto àquele Poder, para que os respectivos
projetos de lei sejam encaminhados sem demora a esta Assembléia.

Não podemos mais assistir impassíveis à destruição de valiosos sítios de
alto significado cultural, sacrificados em nome da gana de lucro fici1.

Cada monumento histórico que a mão implacável do tempo ameaça, cada
documento que se perde, é um pedaço do coração de Minas que morre. Quando
o gênio do artista deixa de explodir em primaveras de criatividade, por falta da
infra-estrutura que o poder público tem o dever de lhe garantir, Minas inteira é
espoliada de um tesouro incalculável.

Por isso, na época, saudamos, com entusiasmo, o convênio de cooperação
técnica celebrado entre a Secretaria de Estado da Cultura e esta Assembléia, no
início do ano. A iniciativa foi o primeiro passo para uma seqüência de fóruns
técnicos, cujos produtos nos são hoje apresentados.

Nesta oportunidade, sentimo-nos no dever de ressaltar a atuação da Prof'
Celina Albano, Secretária de Estado da Cultura. Sua clanvidência, seu amor às
coisas desta terra, a orientação dinâmica e moderna que vem dando ao órgão que
dirige com competência e entusiasmo, são os principais responsáveis pelos
resultados que agora colhemos.

Temos a esperança de que, abertos os caminhos da. cooperação e do
diálogo, permaneçam a sociedade, a Secretaria e a Assembléia unidas e atentas
em defesa de nossas riquezas maiores, representadas pelos bens culturais
mineiros.



96. PARLAMENTO, EXPRESSÃO DA DEMOCRACIA
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Discurso proferido na reunião solene de
encerramento da 2 Sessão Legislativa da 12*
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Ao encerrarmos a presente sessão legislativa, podemos constatar que não
o fazemos no mesno país em que a iniciamos. Durante este ano de 1992,0 Brasil
mudou, e mudou muito. Nossa evolução no caminho da maturidade democrática
alcançou conquistas que a outras nações custaram banhos de sangue. Superamos
grave crise política, mantendo intactas as instituições. Para isso concorreu, de
forma decisiva, o senso do dever, presente em cada um dos atores da cena
histórica nacional. O povo, especialmente os jovens da geração cara pintada,
o Congresso, o Judiciário, as Forças Armadas, todos assumiram o próprio papel
nessa transição diflcil, que, entretanto, se fez com ânimo sereno e responsabilidade
cívica. Mais uma vez a presença de Minas fez-se sentir como a voz do equilíbrio,
mas também como a palavra forte e corajosa em defesa da ética e da justiça.

Nesse mesmo tempo, é forçoso reconhecer que esta Casa foi palco de um
processo de modernização contínuo e consistente. Trata-se, na verdade, de uma
modernização autêntica, que não significa buscar modelos do primeiro mundo,
mas estreitar os laços de solidariedade com o povo, na procura incansável de
soluções nossas para nossos problemas.

Elegemos, como meta preferencial, dar continuidade e, mesmo, tornar
mais ambicioso o projeto de interação do Poder com a Sociedade.

O esforço diuturno de elaboração e votação das leis prosseguiu nesse
período com mais intensidade. Assim, conseguimos aprovar textos legais
importantes, que darão mais efetividade à Constituição do Estado. Cumpre
notar que os trabalhos legiferantes foram, desta vez, enriquecidos com uma
participação muito próxima dos diversos setores da comunidade, que se
manifestaram de forma sistemática e orgânica por meio de grandes seminários,
fóruns técnicos, audiências públicas e depoimentos nas comissões. Dessa
fecunda e íntima colaboração entre representantes e representados, foi obtido
um resultado de qualidade que terá conseqüências positivas na vida dos
mineiros.

A missão institucional de fiscalizar os atos da administração foi
desempenhada com dedicação e zelo, tanto por meio das Comissões Parlamentares
de Inquérito como mediante cuidadoso acompanhamento da execução
orçamentária, O princípio doutriúário da convivência harmônica com os demais
poderes foi vivenciado em profundidade, sob a formã de iniciativas concretas
de cooperação mútua e diálogo contínuo entre esta Casa, o Judiciário e o
Executivo.

Novos e importantes canais de comunicação entre o Parlamento e a
Sociedade foram abertos, para que o Parlamento se tornasse, cada vez mais,
caixa de ressonância dos anseios da comunidade. Assim, obtivemos êxito ao
colocar a tecnologia de ponta, no âmbito da informática, a serviço da participação
popular e da transparência dos atos deste Poder. O projeto Assembléia on Line

1
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Nesse rápido exercício de memória em que lembramos a trajetória
percorrida ao longo da presente sessão legislativa, constatamos que esta Casa
acompanhou os passos do Brasil em direção à maturidade institucional.
Algumas vezes, não poucas, seguimos mesmo na vanguarda, como o atestaram
visitantes de Assembléias de outros Estados.

Tudo isso só foi possível graças a uma adesão de vontades e à soma dos
esforços de todos, voltados para o objetivo comum. Por isso, esta Presidência,
em nome do povo mineiro, expressa seus agradecimentos àqueles que trabalharam
juntos pela valorização deste Poder, pela democracia, pelo desenvolvimento de
Minas.

Agradecemos aos membros da Mesa da Assembléia, aos Presidentes das
Comissões e aos líderes das Bancadas, que assumiram conosco essa tarefa.

Queremos registrar, também, nosso reconhecimento aos nobres pares:
neste ano de eleições municipais, em que foram fortemente solicitados por suas
bases, souberam, até com sacrificios pessoais, compatibilizar o atendimento a
essas solicitações com a demanda exigente dos trabalhos legislativos.

• A imprensa, grande defensora da liberdade, pela atenção e carinho com
que acompanhou nossas atividades, levando aos quatro cantos de Minas a voz
deste Parlamento, expressamos nossa palavra de gratidão.

Aos diversos segmentos da sociedade, que trabalharam lado a lado
conosco, manifestamos a certeza de que nessa conjugação de ações está o
caminho para o aperfeiçoamento da representação popular.

De forma especial, queremos agradecer ao corpo funcional da Casa, que
nos ofereceu o indispensável apoio técnico e logístico. Caros servidores, vocês
contribuem decisivamente para a grandeza desta instituição.

Uma nova jornada nos espera. O ano de 1993 promete importantes
decisões políticas, que deverão contar com a participação deste Poder. O povo
prepara-se para ir às urnas definir a forma e o sistema de governo que deverão
vigorar no País. Dada a importância da consulta, esta Assembléia encontra-se
em entendimento com a Universidade Federal de Minas Gerais para uma
campanha conjunta de esclarecimento ao povo sobre formas e sistemas de
governo, O quadro partidário pede por reformas profundas e urgentes. A
situação sociocconômica atual é insustentável: mudança ou caos, eis o dilema
que se nos apresenta.

Se muitos são os desafios, sejam maiores a força e a vontade de vencê-los.
Não nos faltarão a ajuda de Deus, a fé e a coragem.

é hoje uma realidade que promete solidificar os vínculos entre a Assembléia
Legislativa e as mais diversas regiões do Estado. Instalado nas cidades-pólos,
ele põe ao alcance do cidadão informações vitais, como o texto integral das
principais leis mineiras e a tramitação de matérias nesta Casa. Como estrda de
mão dupla, supera distâncias, permitindo que os mineiros encaminhem ao
Legislativo sugestões, denúncias e dúvidas. Esse esforço de interiorização do
Parlamento traduz a vontade de possibilitar a todos o exercício pleno da
cidadania.

Com essa mesma preocupação, a Assembléia de Minas se prepara para
izer-se itinerante por. meio das audiências públicas regionais; Para tomá-las
possíveis, foram votados seus dispositivos regulamentadores fundamentais e
concretizadas providências para assegurar-lhes a indispensável infra-estrutura.
Pretende-se que, até junho de 1993, sejam realizadas audiências públicas nas
oito macrorregiões do Estado. Assim, a discussão e o aperfeiçoamento da
proposta orçamentária para 1993 terá como referencial as demandas expressas
pelas populações de cada pedaço do território mineiro.

Para expandir sua atuação, este Poder formalizou, na atual sessão legislativa,
inúmeros convênios. Entre eles, merecem menção especial aquele firmado com
a Universidade Federal de Minas Gerais, o qual já apresentou resultados sob a
forma deum oportuno e fecundo seminário sobre formas e sistemas de governo,
além daquele celebrado com a Secretaria de Estado de Cultura, o qual, mediante
a realização de fóruns técnicos, vem apontando diretrizes e sugerindo
instrumentos para a política cultural de Minas.

Nosso espaço político-cultural ganhou um auditório funcional e bem
dimensionado, que vem abrigando as mais autênticas manifestações da arte
mineira, alem de servir a realização de conferências e seminanos O Palacio da
Inconfidência ficou, assim, mais bem aparelhado para atender aos propósitos de
maior aproximação entre o povo e o Poder.

Ao encerramento da 18 Sessão Legislativa da 1 2 Legislatura, em dezembro
de 1991, anunciávamos a intenção de tornar realidade a Escola do Legislativo,
como centro de. estudos. avançados sobre a instituição e suas práticas.
Recentemente, nós inauguramos essa escola. Para nossa satisfação, a iniciativa
recebeu aplausos de figuras eminentes das letras jurídicas e dos meios políticos
do continente europeu, que lhe destacaram o pioneirismo, em âmbito mundial.

Finalmente, queremos ressaltar que o esforço para tornar o Parlamento
mais conhecido do povo e mais transparente à justa curiosidade popular trouxe
as mais benéficas conseqüências. Hoje, se é mais intensa a cobrança do cidadão
com respeito à ação de seus representantes, por outro lado, compreende-se
melhor a função do parlamentar, seu trabalho em prol da comunidade e o papel
central e indispensável do Legislativo nas democracias contemporâneas.
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O pJecet onstituciOflal de independência dos. Poderes e da harmonia
entreelesemjido; em Minas, mais do que simples conceito de organização do
Estaloj	 ...	.

spirainos aqui um clima de efetiva colaboração, numa interação
sàudâvel,sempre com os olhos voltados para os verdadeiros e mais altos

rnint&esses da.sociedade.	.	..
'participação de nossa Assembléia Legislativa para esse quadro de

4aiJqtjiJiJade tem sido positiva. .	 ..
OPoder Legislativo mineiro é hoje mais do que simples casa geradora de

leis.
E muito mais. Abriu-se para o mais amplo debate com todos os setores da

sociedade, abriga conflitos em busca de caminhos para a paz, apoiando sempre
os mais legítimos movimentos políticos, culturais, sociais e econômicos de
nossa Terra.

O Poder Legislativo de Minas Gerais, que tantos nomes de relevo gerou
para a vida política nacional, pode orgulhar-se da valiosa contribuição que tem
dado para a.aflrmação de nossas instituições democráticas.

José Fernandes Filho
Presidente do Tribunal de Justiça ae Minas Gerais
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