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Dedico este lil'l'o aos nobres Deputados que em lJIim depositaram o sm
I'oto de COI!fiallça,elegendo-me Presidente da AsselJlbléia Legislatil'a

do Estado de Millas GeraiJ para o biêllio 1999/2000.

Aos cOlJlpollbeirospolíticos que !IH acolJlpallbaralJl lIestes {l/IOSde
trabolbo padalJlelltar e ocreditalJl qm OI'allçar épreciso.

A lJIillbo lJIãe, Gasparillo, a millba jilba, POD'tlIlllcl,a lJIillba COIJIPo-
IIbeira Sissi e o todos aqmles que estú'eralJl 00 lJIeu lado IIOSIJIOlJlflltos

bOlls e IIOSlJIolJlentosruills da lJIillbo I ,ido.

Anderson Adauto
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Apresentação

o sellador e millistro CllstaliO Capallema, C/Voliame está associ-
ado a feitos IlleJllorcíreislia rida política e edllcaciollal brasileira, COStll-
Illa/'{/ dizer qm "lia política, precisamos cOlltar com /11llaparcela de
ellergia e COIIIolltra dejeito 'I"

O deplltado Alldersoll Adallto, alltor dos sllbstallciosos pronllll-
cialJlmtos m.fe/~\:adoslIeste l'olllJJJe,passa-me a impressão de saber 1'ÍI'er
eJllplmitllde o lapidar cOllceito.

AcolJlpallballdo COIJIatmção, bá aliaS, o sm itillerário político,
estoll eJllcondições de trazer aqlli /1111testemllllbo lJIedidoepesado acerca
das esplêlldidas qllallficações q"e ostmta para o e.\:ercíciodas./illlções qlle
l'elJl oCllpalldo.

ASila l'ocaçàopara a !'I"dapública salta aos olbos. Nào Ibe telJl
faltado) 1!tISmcrtlzilbadas de decisões CI'llciais)ji-eqiimtes lias camillbos
trilbados lia política, o bOIJlsellSO,a serellidade e a jir!lleza mcessálios
lia escolba dos rtlll/OSa tOIJlO!:Allderson se IItiliza, elJl tais boras, eJll
dosagem corretas, da mergia e dojeito qm fazem parte dos dOllsagrega-
dos ao sell pe~fil de lídel: JOl'elll, elejá pertence àqllela categoria lJIadllrCI
e traqllo/ada dos bOlJlenspúblicos q"e aprendelJl a bllscar illspirações de
IlIta nos l'alores da milleiridade e brasilidade. É destemido, alldai., sen-
sato, prudente, cordato, aberto ao diálogo, qllando preciso.

SlIas atitlldes, COII/Oparlamento!~ COIJlOdiligente partidálio, como
presidente da Assembléia Le,gislati['{/ de Minas Cerais grtll!/earaJJl-Ibe
simpatia e admiraçào, JJlesll/oentre pessoas qm lIão cOIJIIlllgall1sllaS
idéias. EstaJJlpaJJl)além disso, aoS olbos da opinião pública, 1IJJ1retrato
sm, de COIPOinteiro, de bOll/ell/talbado para as ilJlpol1antes lJIissõesq"e
Ibe têlJl sido atribllídas. Não tmbo a menor dlíl'ida elll afimlar q"e sem
disclll:ros, de tonalidade naciollalista, reldadores de apai:>,,:ollalltesemi-
bilidade social, COIIIOse pode l'er pela leitllra do lirro, dei.\."(//IItalJlbélJl
comigllados os prelllíncios de IlJIla carreira política destinada a olltros
registros e conqllistas expressú'os.ss

Senador José de Alencar
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o evento de hoje - com o qual esta Assembléia tem a
honra de colaborar, assinalando o lançamento do 10 número
da Revista "Diálogo", da Rede rdercocidades, - reforça uma
das conyicçôes que cultivamos ao longo de nossas lides parla-
mentares e de homem público.

Efetivamente, sempre entendemos que os municípios são
a origem dos fatos e decisôes que influenciam a \,ida nacional.
Nos dias de hoje, essa importância do municipalismo aumen-
ta, na medida em que avança o processo globalizante e se acen-
tuam as demandas de internacionalização.

Ocorre que Belo Horizonte sedia atualmente a Secreta-
ria Executiva da Rede Mercocidades, fortalecendo o intercâm-
bio socioeconômico entre nossos municípios no âmbito do
i'vIercosul. É sit,'11ificativo que isso aconteça quando se ante-
pôem reais desafios para a consolidação do pacto. De fato, a
hora do Novo :Milênio é para que superemos as dificuldades e
façamos do Mercosul instrumento efetivo de desenvolvimen-
to. Ora, isso só será possível a partir do diálogo construtivo
entre as nossas cidades.

Verificamos que este primeiro número da Re\,ista aten-
de ao que se propôs, de ser porta-voz da ~vIercocidades. As-
sim é que nele temos, entre outros, oportuno artigo firmado
pelo Dr. Célio de Castro, Prefeito de Belo Horizonte, sobre o
tema integração. Notícias sobre os Primeiros Jogos
Desportivos das Cidades do i\Jercosul, bem como sobre a 53
Reunião de Cúpula - realizada em Belo Horizonte no ano
passado - também constam da edição. São fatos e perspecti-
vas que ratificam a procura do diálogo Mercocidades, outro
não fosse o nome da Revista.

À i'vIunicipalidade de Belo Horizonte apresentamos nos-
sos cumprimentos pela iniciativa. Estendemos nossa sauda-
çào à Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, a qual
vem atuando à altura, nesse trabalho em que a Capital mineira
responde pela Secretaria Executi\'a da Rede Mercocidades.

A hora do Novo Milênio é
para que superemos as

dificuldades e façamos do
Mercosul instrumento

efetivo de desenvolvimento
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I\OS representantes dos países e municípios membros e
associados, aqui presentes, a saudação do Legislati\'o de Mi-
nas Gerais. I\ todos, finalmente, a confirmação desta Casa de
que iremos, este ano, envidar esforços para que, de nossa par-
te, a Rede Mercocidades e o l'vlercosul se tornem realidade
grandemente positiva.

Muito obrigado.

Ética profissional e
segurança pública

Abertura do Ciclo de Debates: "Ética - Qualidade e
Formação Policial: A Experiência de Nova York"

24/2/2000
18
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Todos sabemos que o trabalho policial é de natureza
delicada, já que em"oh"e a questão dos direitos humanos. Pode
ser tênue a fronteira entre a repressão ao crime, exercida ao
amparo da lei, e a possibilidade de abusos cometidos no ace-
so da comoção social. Por esse moti\"o, a questão da tranqüi-
lidade pública depende da ética profissional e do bom prepa-
ro dos que exercem a atividade, bem como de programas e
aparelhagem adequados.

T\Iinas Gerais sempre se orgulhou de contar com um
dos melhores corpos policiais do País. Essa boa tradição con-
tinua, muito embora as nossas Polícias Civil e Militar - a exem-
plo das demais instituições do País - enfrentem dificuldades,
resultantes da prolongada crise socioeconâmica que estamos
vivendo.

É essa mesma crise, aliás, que agravou o problema da
segurança pública, tanto na cidade como no campo. A vio-
lência e a delinqüência se incorporaram ao dia-a-dia da po-
pulação. Hoje, constituem uma das principais preocupa-
ções do povo brasileiro, ao lado do desemprego e da pre-
cariedade dos sistemas de educação e de saúde. Não há
como discutir, portanto, que a segurança pública merece
toda prioridade. É isso, exatamente, o que nos reúne hoje,
na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com
este Ciclo de Debates sobre a ética e a qualidade e forma-
ção profissional.

Vamos debater a questão, procurar os caminhos e suge-
rir prO\"idências, para tanto nos valendo da experiência de quem
nos pode ajudar. Assim, estamos contando com a valiosa co-
laboração do Senhor James Young, Corregedor da Polícia de
Nova York, o qual nos fará exposição sobre o programa de-
senvolvido naquela metrópole.

Como se sabe, a Municipalidade nova-iorquina obteve
resultados excelentes no combate à criminalidade, cujos índi-
ces conseguiu reduzir de modo expressivo. As palavras de

A tranqüilidade pública
depende da ética

profissional e do bom
preparo dos que exercem a

atividade da Segurança
Pública, bem como de

programas e aparelhagem
adequados
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nosso conferencista, estamos certos, serão bom subsídio para
(Iue enfrentemos o problema entre nós.

r\presentamos ao Senhor James Young a mensagem de
boas-vindas e os agradecimentos da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais. Estendemos nossa saudação cor-
dial a todos os participantes do encontro, com nossos votos
de bom trabalho.

Muito obrigado.

Repensando o Brasil 500
anos depois

Abertura da Mostra "O Descobrimento do Brasil
na Visão dos Portugueses"

28/2/2000

22
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É com grande satisfação que, em nome da r\ssembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, otlcializamos a aber-
tura da Mostra "O Descobrimento do Brasil na Visão dos
Portugueses" .

O evento de hoje se insere na programação do Palácio
da Inconfidência que intitulamos "RepensClndoo Bmsi/ 500 Anos
DepoiJ", tendo como tema o Descobrimento. Assim é que,
nos próximos dias 16 e 17 de março, teremos também um
ciclo de debates sobre esse assunto que diz respeito à própria
nacionalidade e para o qual desde já convidamos todos os
presentes.

r\ herança que nos deixaram os portugueses dispensa
comentários. Nestes cinco séculos, aqui se forjou uma civiliza-
ção sob a inspiração lusitana, na qual os princípios cristãos, a
integração racial, a tolerância e a conciliação têm sido a tôni-
ca. Só podemos, portanto, ser
gratos a esses am1gos que nos
legaram, inclusi\'e, o seu idio-
ma.

;\Iinas Gerais, particular-
mente, é uma das regiões brasi-
leiras que mais se integraram no
espírito português e dele man-
tiveram as melhores caracterís-
ticas. J á no século XVIII, aqui
tínhamos comunidades rurais e
urbanas plenamente
estratificadas. Nelas predomi-
navam a religiosidade e o ape-
go aos \'alores familiares e cul-
turais, para citar alguns aspectos dessa positiva influência que
nos veio da Península Ibérica.

Portanto, a visão que nós, brasileiros, temos do Desco-
brimento é associada ao arrojo e à integridade dos portugue-

Minas Gerais é uma das
regiões brasileiras que
mais se integraram no

espírito português e dele
mantiveram as melhores

características

Morcelo Metkzer I ALEMG

João Leite, Wilson
Pataxó,Cláudio Gontijo,
Anderson Adauto, Silvino
Ferreira Leite, Diva Moreira
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ses que aqui aportaram no ano de 1500. Conhecer a \.isào dos
descobridores sobre a matéria só irá complementar nossa mo-
tivaçào e entusiasmo nesses festejos em que o Brasil se empe-
nha. I~ esse o objetivo da Mostra de hoje.

Em nome do Legislativo mineiro, agradecemos ao Cen-
tro de Comunidade Luso-Brasileira de Minas Gerais, na pes-
soa de seu Presidente, Doutor Joaquim Gaspar Ventura, que a
nós se associa nesta comemoração. Com ela, estamos abrindo
nesta Casa, com chave de ouro, a programação com que, du-
rante este ano, estaremos comemorando os 500 r\nos da Na-
çao brasileira.

:Muito obrigado a todos!

o que é preciso mudar

Abertura do Ciclo de Debates
"Lei de Responsabilidade Fiscal"

28/2/2000
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Aloir Vieira / ALEMG

Silo Costa, Márcio Cunba,
Sebastião Lealfr, Anderson
Adauto, Carlos Miranda,Sérgio
Miranda, Arlete Nogueira

C\ClOO
LE\ DE RESPONS

28 de teve

o prinClplO da responsabilidade de\'e, necessariamen-
te, nortear a Administração Pública. No exercício do manda-
to que lhe é outorgado pelo povo, exige-se do administrador
que paute suas ações por absoluto critério, sobretudo no ma-
nuseio das receitas e despesas orçamentárias.

Ninguém discute, portanto, que a iniciativa da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal é oportuna e necessária. O que não se pode
aceitar é que essa legislação, ora sendo tramitada no Congresso,
transforme-se em instrumento para as práticas autoritárias e dis-
tanciadas do bem público, em que insiste o Governo Federal.

Realmente, nunca é demais repetir que a União tem-se esme-
rado, nos últimos cinco anos, em enfraquecer Estados e municípi-
os, deixando-lhes uma autonomia meramente nominal, principal-
mente no campo financeiro. O resultado ai está: o pacto que une a
Federação brasileira vem sendo desrespeitado, ficando as unida-
des estaduais e municipais à mercê
do tratamento discriminatório do
Palácio do Planalto.

O atual Projeto da Lei de
Responsabilidade Fiscal, inspira-
do e motivado pela equipe eco-
nômica do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, constitui pro-
va de que não pretende ela mo-
dificar este quadro: nele, os mu-
nicípios vivem em penúria. O
Projeto, além disso, golpeia du-
ramente também o Executivo,
o Legislativo e o Judiciário esta-
duais e municipais, a tal ponto que não terão eles a mínima C()O-

dição de gerir suas responsabilidades.
Não vamos em nossa mensagem analisar em detalhe o

Projeto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso ficará a cargo
dos expositores que, a seguir, teremos oportunidade de escu-
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o projeto golpeia
duramente o Executivo, o
Legislativo e Judiciário
estaduais e municipais, a
tal ponto que não terão
eles a mínima condição de
gerir suas
responsabilidades
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tar. Desejamos, no entanto, chamar a atenção para alguns dos
pontos da proposta, os quais exigem que a modifiquemos.

Em primeiro lugar, para aplicar a lei - tal como pretende
o projeto original -, os municípios deverão fazer demissões
em massa em seu quadro de pessoal. lão somos contra a raci-
onalização administrativa, mas devemos ponderar que, de ime-
diato, essa medida agravará o desemprego, o qual já atinge índi-
ces alarmantes de até quase 20f~, em algumas regiões.

o caso da execução orçamen tária, pretende-se que
Legislativo e Judiciário deverão limitar suas despesas no pra-
zo de trinta dias, se as metas fiscais do ano não estiverem sen-
do cumpridas. Ocorrendo o desequilíbrio, o Executivo fica
autorizado a interferir no âmbito dos demais para atingir a
meta. Isso, no mínimo, é uma ingerência inconstitucional e um
desrespeito ao equilíbrio e à autonomia dos Poderes.

O capítulo do Projeto que diz respeito ao sistema ban-
cário, a nosso ver, configura nítido critério de dois pesos e
duas medidas. Ao determinar que será preciso editar lei para
constituição de fundos pri\Tados que cuidem da insolvência
no Sistema Financeiro, o Projeto simplesmente prorroga uma
prática amoral: aquela de continuar a socorrer bancos falidos
à custa do bolso do povo. A verdade é que, na prática, a exi-
gência da lei específica nunca sairá do papel, porque não inte-
ressa à equipe econômica que tal ocorra.

São esses alguns aspectos que chamam nossa atenção de
parlamentar consciente e de municipalista cOO\Ticto. De tãto,
preocupa-nos, acima de tudo, a situação a que vão ficar rele-
gados os municípios, com a virtual inviabilização de sua exis-
tência. uma época em que se deveria valorizar as unidades
municipais, por serem elas a força e a realidade da ação,
procura-se fazer com que se transformem num amontoado
de bolsões de pobreza, dependência e falta de perspectiva.

Por outro lado, a invasão que sofreriam os Poderes, sobre-
tudo o nosso Legislativo, iria consolidar a ditadura civil a que já
estamos submetidos. O presente Ciclo de Debates constitui boa
ocasião para discutir, equacionar e encaminhar sugestões Yálidas
aos nossos legisladores em Brasília, impedindo que a vontade de
poucos - orquestrada por forças externas - se imponha sobre os
direitos e o bem-estar da maioria dos brasileiros.

Muito obrigado a todos e votos de bom trabalho!

Heróis anônimos

Solenidade de Lançamento da
"Agenda do Taxista - Edição 2000"

29/2/2000



1\ l\ssembléia Legislati\'a do Estado de J\Iinas Gerais
sente-se honrada em sediar a presente solenidade, na qual se
faz o lançamento da "Agenda do là.\.ú/a - Ediçáo 2000".

1\ satisfação do Legislati\'o mineiro por participar do
evento se justifica, porquanto estamos aqui com profissionais
que exercem uma das funções mais nobres no meio comunitá-
rio: os condutores de táxi.

A natureza dos sen'iços dos taxistas é, realmente, de
utilidade pública. Não vamos exagerar se dissermos que o
profissional do táxi é um herói anônimo, colaborando com a
população nas mais diversas circunstâncias. l\í está ele a so-
correr enfermos que leva aos hospitais; ao se fazer presente
em ocasiões festivas, transportando convidados; ao colabo-
rar com os que trabalham para que cheguem a tempo a seus
compromissos; e atendendo aos turistas, ao proporcionar-lhes
boa imagem de Minas e dos mineiros.

Ocorre que a qualidade do transporte de passageiros
por táxi de Belo Horizonte é reconhecida pela Associação
acionaI dos Transportes Públicos como sendo a melhor da

América Latina. É um título de que nos devemos orgulhar.
Mais que isso, cabe-nos incentivar nossos caros profissionais
do volante, para que continuem a exercer sua atividade de
alto nível.

O lançamento da "Agenda do làxis/a - Ediçáo 2000" é
uma oportuna iniciativa da l\ssociação dos Condutores Au-
xiliares de Táxi - AC1\T. A entidade, atenta à imagem de seus
associados e à necessidade de prestar sempre melhores sen'i-
ços, elaborou esta l\genda com informações turísticas, além
de um completo guia de serviços e convênios.

É uma publicação que irá beneficiar os cerca de doze
mil condutores de táxi de Belo Horizonte, sem mencionar
outros três mil que atuam na Região Metropolitana da Capi-
tal. Trata-se, portanto, de um expressivo universo, direcionado
para o atendimento ao público.

Cabe-nos incentivar nossos
caros profissionais do

volante, para que
continuem a exercer sua
atividade de alto nível
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Em nome desta Assembléia, apresentamos nossos cum-
primentos à l\CAT pela iniciati\'a, enguanto estendemos nos-
sa saudação amiga e cordial aos condutores de veículos de
passageiros desta e de todas as outras regiôcs do Estado de
Minas Gerais,

Muito obrigado!

Uma parceria produtiva

"IX Encontro Democracia Empresarial", da FIEMG
14/3/2000
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De\"emos confessar que a tarefa que nos cabe na reunião
de hoje - de falar para essa parcela importante do
empresariado mineiro - deixa-nos muito moti\"ados, apesar
da responsabilidade que representa.

Tinmos o privilégio de assumir a Presidência do
Legislati\.o de ~Iinas Gerais em época de grandes transfor-
mações na \"ida brasileira. Foi um desafio que assumimos e
que estamos procurando vencer, inclusive por meio de diálo-
go com os mais diversos setores da sociedade. Dessa maneira
é que encaramos a oportunidade de participar do "IX Encon-
tro Democracia Empresarial", promovido pela FIEl\IG.

Para melhor compreensão, vamos dividir esta nossa con-
versa e exposição de idéias - preferimos chamá-Ia assim, e não
de conferência formal- em duas partes: na primeira, vamos ana-
lisar o momento político; na set,'tmda, \"amos manifestar nosso
ponto de vista sobre a ação do
empresariado nacional e sobre como
ele pode consolidar parceria efetiva
com o Poder Legislativo. Lembramos
sempre que não é nossa a última pala-
vra, nem nos julgamos donos da ver-
dade: o que dissermos vai-se basear na
vivência parlamentar e no trato com o
interesse maior do povo mineiro.

I - O ATUAL MOMENTO
POLÍTICO BRASILEIRO

[\ Constituição Federal em \"i-
gor define ser o Brasil uma repúbli-
ca federativa, formada pelos Estados, municípios e o Distrito
Federal. Enquanto cabe à União o exercício da soberania na-
cional, as entidades estaduais e municipais são entidades autô-
nomas, inclusive financeiramente, não havendo subordinação
delas ao Governo Federal.

A/o;r Vieira I ALEMG

--- •••.. --=íÊ' ••••t.....------,__--r'.,..----
Minas Gerais

Anderson Adauto, Robson
Braga de Andrade
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Não existe uma hierarquia
na Federação, mas, na
prática, a União concentra
em suas mãos a maioria
dos poderes, sujeitando
Estados e municípios a uma
dependência indevida

Por outro lado, na condição de Estado Democrático de
Direito, são nossos objetivos fundamentais: construir uma
sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento
nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais; e promO\'er o bem de to-
dos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.

É isso que estabelece a Carta j\Iagna brasileira em seu
capítulo dos princípios fundamentais. Estarão esses prin-
cípios sendo integralmente respeitados? Sabemos que não,
e aí reside a origem de nossos problemas. É a partir daí,
portanto, que vamos analisar o momento político, esten-
dendo-nos à questão econômica a que ele se vincula,

Em primeiro lugar, se nosso País é uma federação, é
óbvio assumir que existe um pacto unindo as unidades
federadas. Esse pacto pressupõe - além do equilíbrio entre os
Poderes constituídos - uma associação dos Estados e municí-
pios com o poder central. Este, a União, deve representar-
nos perante a comunidade das nações e se incumbir da defesa
nacional. ão pode interferir na autonomia estadual e muni-
cipal, que é garantida pela Constituição, como já dissemos,
inclusive no plano financeiro. Não existe na Federação uma
hierarquia, não estando os Estados e i\funicípios subordina-
dos ao Governo Federal.

Essa é a norma constitucional. Na prática, no entanto, o
que acontece? A União concentra em suas mãos a maioria dos
poderes, sujeitando Estados e municípios a uma dependência
indevida: com a atual estrutura, ficam eles à mercê das benesses
financeiras de Brasília, as quais são distribuídas com critério
eminentemente fisiológico. Prova disso é a diferença entre o
tratamento que recebe o Estado de São Paulo e o que recebe
Minas Gerais: aqui, como não aceitamos a ditadura civil do
Governo Fernando Henrique Cardoso, somos ferozmente
discriminados pelo Planalto.

Os objetivos fundamentais do Estado Democrático de
Direito, por sua vez, estão longe de ser alcançados em razão
das diretrizes econômicas em vigor. Como podemos cons-
truir uma sociedade livre, justa e solidária, promovendo o
desenvolvimento e erradicando as desigualdades? Não será,
certamente, agindo em função dos interesses internacionais e

abstraindo das necessidades internas. ão será, tampouco,
abrindo nossas fronteiras ao produto estrangeiro subsidiado,
sem exigir reciprocidade e prejudicando a empresa nacional.

ão será insistindo no fisiologismo e nas medidas provisó-
rias, como arma para enfraquecer o Congresso Nacional. Em
síntese, no campo econômico, não chegaremos lá se não con-
trolarmos a globalização em nosso benefício e se insistirmos
no neoliberalismo. Já no campo político, é absolutamente ne-
cessário que se restaure o pacto federati\'o, com a devolução
da autonomia aos Estados e municípios e o respeito do Exe-
cutivo ao Legislativo e ao Judiciário.

O momento apresenta graves distorções, portanto. 1\
Federação está comprometida, da mesma forma que o equilí-
brio entre os poderes. A crise econômica segue persistente,
porque o modelo adotado se distancia do social. Em poucas
palavras, diríamos que somos uma nação em desenvolvimen-
to e uma democracia em consolidação sobre as quais pesam a
política econômica equivocada e o poder central autocrático.
Mas é honesto reconhecer que nem tudo é negativo: a duras
penas, temos registrado avanços positivos.

A revisão do pacto federativo - movimento lançado em
Minas Gerais - já está, na prática, em andamento: o Planalto
denota mais cuidado ao impor suas decisões aos Estados e
municípios - prova disso é que o texto original do Projeto da
Lei de Responsabilidade Fiscal não está sendo aceito, e consti-
tui objeto de debate em nível nacional. O Legislativo está pro-
curando fortalecer-se, o pluripartidarismo é uma realidade, não
existe censura na imprensa e aspectos importantes da política
econômica, como as privatizações, estão sendo questionados e
obstados: vide os exemplos da CEMI G e de Furnas.

o segundo semestre deste ano, teremos as eleições para
a sucessão nos municípios. j\ real importância do pleito tal-
vez escape ao observador comum: trata-se de oportunidade
única para promover o fortalecimento das unidades munici-
pais. Nunca é demais repetir que a vida nacional começa e
termina nos municípios. É neles que a população vive, traba-
lha, paga impostos e constrói para o futuro, Incentivar o
municipalismo - mais que uma filosofia política - é viabilizar
o desenvoh'imento e robustecer a Nação como um todo. Para
que as próximas eleições sejam conduzidas livre e democrati-

(omo a União tudo
concentra, o empresário
tende a recorrer a ela,

esquecendo-se de que o
Legislativo existe para

apoiá-lo no estímulo ao
desenvolvimento e em
direção ao bem público

IL

38 39



40

camente, faz-se necessária a participacão de todos inclusive, , ,
obviamente, da classe empresarial e dos Poderes Legislativos
Federal e Estadual. E aqui chegamos à segunda parte de nossa
exposição, ao falarmos sobre a parceria entre os empresários
e os parlamentares.

11 - AS CLASSES EMPRESARIAIS E SUA
PARCERIA COM O PODER LEGISLATIVO

Não vai aqui crítica à ação do empresariado brasileiro.
O que entendemos é que ele se ressente com a própria quebra
do equilíbrio federativo: como a União tudo concentra, o
empresário tende a recorrer a ela em primeira mão, esquecen-
do-se de que o Legislativo existe para apoiá-lo no estímulo ao
desenvolvimento e em direção ao bem público.

Ora, o processo de fortalecimento do Poder Legislativo
corre paralelo àquele da empresa nacional. Ambos enfrentam
dificuldades de distinta natureza: enquanto o Legislativo sen-
te sobre si o peso do Executivo Federal, o empresário luta
para se manter à tona em meio à globalização e ao
neoliberalismo.

Os efeitos negativos da globalização, bem como os de-
sacertos da política neoliberal, são muitos, e não nos vamos
estender sobre eles. Vamos citar apenas alguns exemplos que
bem ilustram a situação. Tomemos, para começar, o caso da
aviação comercial no mundo globalizado.

Existem no Brasil quatro grandes empresas do setor, e a
situação delas não é das mais confortáveis, ao que saibamos.
Enquanto se envolvem em disputas internas e sobrevivem à
custa de subsídios oficiais, a concorrência estrano-eira avancab ,

sempre. Assim é que 60% da aviação comercial na América
Latina está em mãos de outras quatro empresas, só que norte-
amencanas.

Vejamos agora a questão da abertura indiscriminada de
nosso mercado ao produto estrangeiro, com ou sem similar
nacional. Enquanto o Brasil despende preciosas divisas com
importações muitas vezes desnecessárias - e o desequilíbrio
da balança comercial está difícil de ser superado -, os outros
países fazem restrições à entrada da mercadoria brasileira. Os
Estados Unidos impõem pesadas sobretaxas ao aço, ao con-
centrado de laranja e aos calçados brasileiros. A União Euro-

péia impõe sobretarifa ao nosso café, enquanto isenta o café
colombiano. 1\ China nos impõe quotas e licenças para im-
portação. Tudo isso prova apenas um fato: o Brasil abriu suas
portas, mas não se preocupou em exigir reciprocidade.

A o-lobalizacào é irre\'ersível, mas o neoliberalismo podeb ,

ser afastado. Controlar a primeira em nosso favor e afastar o
segundo de\'e ser um dos objeti\'os da parceria entre o
Legislativo e os empresários.

Nossa aproximacão irá \'iabilizar a criacào de instru-, ,

mentos legais de proteção da empresa nacional. De sua parte,
ela se deve preocupar com a competitividade e com a quali-
dade. De nossa parte, os legisladores, cabe-nos legislar para
que o esforço empresarial não se perca com os desmandos de
um poder único, insuflado por interesses externos.

Este encontro de hoje assinala o lançamento da "Agen-
da Minas", em que se listam todos os projetos de interesse da
indústria mineira em tramitação na Assembléia, Paralelamen-
te, estamos firmando convênio entre o Legislati\'o e a FIEl'vIG,
para a realização, na Escola do Legislativo, de um curso de
assessoria parlamentar. É ele destinado a preparar represen-
tantes das empresas mineiras para atuarem no Palácio da In-
confidência, no acompanhamento e subsídio às proposições.
É o "lobby" no bom sentido, significando troca de idéias e
racionalização de objetivos comuns, sem incorrer em interfe-
rências ou insinuações questionáveis.

Com a iniciativa, Minas Gerais mais uma vez se coloca
na dianteira: enquanto não avança a tramitação da chamada
"Lei do Lobby" no Congresso Nacional, nós, aqui, já estamos
atacando honesta e objetivamente a questão, Ao fazê-lo,
estamos implementando o processo de fortalecimento do
Legislativo e de defesa da empresa nacional, a que já aludi-
mos.

Encerrando nossas palanas, apresentamos à Diretoria
da FIE1'vIG a saudação cordial da Assembléia Legislativa do
Estado de l\Iinas Gerais. Estendemos os nossos cumprimen-
tos ao empresariado mineiro e agradecemos a todos os que
hoje reservaram seu tempo para nos ouvir.

Muito obrigado.
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A solidariedade feminina

Reunião Especial Comemorativa do
Dia Internacional da Mulher

15/3/2000
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Um apelo à solidariedade é o que nos ocorre ao analisar-
mos o Brasil de hoje. Estamos convencidos de que no fator
solidário reside a solução de nossos problemas. Em ajudando-
nos uns aos outros, poderemos chegar à justiça social de que
hoje nos distanciamos. E é evidente - em País onde é largo e
profundo o fosso entre a elite privilegiada e a legião dos exclu-
ídos - que a responsabilidade maior cabe ao primeiro grupo.
Abdicar do egoísmo, portanto, é o que cabe aos ricos. Para tal,
deveriam mirar-se no exemplo humilde e sincero dos próprios
pobres, que se ajudam no limite de seus modestos recursos.

É preciso ser consciente e sensível para ser solidário. 1\
conscientização, no entanto, em muitos homens não se faz acom-
panhar da sensibilidade. Já as mulheres, ao longo da História da
Civilização, demonstram ser conscientes, sensíveis e solidárias.
o dizer do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, isso é

porque elas enxergam bem com
o coração, já que o essencial é in-
visível aos olhos. Pois é à solida-
riedade feminina que rendemos
tributo nesta reunião em que a
Assembléia mineira comemora o
Dia Internacional da Mulher.

Vejamos a sublime rela-
ção entre mãe e filho. Durante a
gravidez, ela acaricia afetuosa-
mente o ventre onde ele se alo-
ja. Ao amamentá-lo, dá nova de-
monstração desse carinho, nu-
trindo-o com o leite da vida. A
luta prossegue ao educá-lo e ao
encaminhá-lo, até que o sangue de seu sangue seja, ele pró-
prio, um chefe de família. Mas não cessa aí o trabalho da mãe:
transforma-se ela, então, em avó amorosa, em amiga e
conselheira credenciada pela experiência de vida. É um ciclo

Rodrigo Dios I ALEMG

Maria Olivia, Elbe Brandao,
Jo Moraes, Mizabel Derzi,
Anderson Adauto, MariaJosé
Haueisell
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As mulheres, ao longo da
História da Civilização,
demonstram ser
conscientes, sensíveis e
solidárias, porque elas
enxergam bem com o
coracão~
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completo de solidariedade, clue não se limita ao filho, mas se
estende ao companheiro, aos pais, aos irmãos, aos amigos.

Fazendo de sua existência, no âmbito familiar e social,
um inegável exercício solidário, a mulher beneficia toda a co-
munidade a que pertence. E ao partir para a "ida profissional,
não admira que seu êxito seja uma constante na sociedade
moderna. Só que ela soma à natureza feminina o arrojo e a
disposição para a luta, sem apelar para a pieguice. Cabe-lhe,
então, como uma luva, aquela máxima do revolucionário Che
Guevara: "É preciso ser duro sem perder a ternura".

Realmente, é notável a contribuição feminina em todos
os ramos, como o provam estes exemplos que nos fornece a
História brasileira: desde Bárbara Heliodora, heroína da In-
confidência e símbolo da coragem da mulher mineira; passan-
do por Ana Néri, que fez da enfermagem seu apostolado;
prosseguindo com a Princesa Isabel, a Redentora, e com
Chiquinha Gonzaga, a musicista; até chegar ao século XX, com
uma constelação de mulheres notáveis nos mais ,'ariados cam-
pos. AÍ estão as figuras de Cecília J\feireIes e de Adélia Prado,
na literatura; de Irmã Dulce, na filantropia; de Fernanda
I\Iontenegro, nas artes cênicas; e de todas essas administrado-
ras e políticas - são tantas e muitas dclas mineiras - que ainda
hoje ilustram a vida pública brasileira.

Dizem que as pessoas crescem mm,idas pela dor ou por
vislumbrar possibilidades. o caso da mulher, acreditamos
que o processo seja simultâneo: o sofrimento lhe mostra o
caminho da realização. Isso a torna mais receptiva para ajudar
seu semelhante, E aqui voltamos ao tema da solidariedade,
com que lntclamos esta nossa mensagem.

É a solidariedade da mulher que estamos reverenciando
nesta reunião. Temos certeza de que nela se apóia grande parte
dos fundamentos daquele Brasil moderno, desenvolvido, soci-
almente justo, que tanto desejamos, mas que ainda não conse-
guimos alcançar. Contamos com sua ajuda, mulher mineira e
brasileira! E acreditamos que maior homenagem não lhe pode-
mos prestar - ao comemorar o Dia Internacional da Mulher-
do que manifestando-lhe essa moção de confiança no recinto
da Assembléia Legislativa do Estado de ~Iinas Gerais.

Muito obrigado!

Avaliacão dos trabalhos
j

legislativos de 1999

Pronunciamento em Reunião Ordinária do Plenário
22/3/2000



Vamos aproyeitar que estamos somando esforços ao
cobrir esta pauta extensa e trabalhosa, para fazer breve
retrospecto de nossas atiyidades durante o ano de 1999. Acre-
ditamos ser oportuno, como forma de incentiyo aos colegas
parlamentares: afinal, não podemos esquecer que a presente
Sessão Legislati,'a muito irá de nós exigir, particularmente le-
vando em conta as eleições municipais que se m'izinham.

I\luito a propósito, notamos que é necessário esclarecer a
sociedade sobre o significado das eleições no calendário de ati-
"idades dos Deputados, já que elas não se limitam ao trabalho
interno em Plenário e nas Comissões. Por outro lado, serye tam-
bém esta oportunidade para reiterar ao povo mineiro aquilo
que o Palácio da Inconfidência vem fazendo em seu benefício.

O ano passado assinalou sensível crescimento das ativi-
dades da t\ssembléia de modo geral. Muito especialmente,
foram fortalecidas as nossas funções legislativa, fiscalizadora
e político-parlamentar. Embora seja errôneo supervalorizar a
chamada "produtividade parlamentar" -, não é pelo número
de proposiçôes apresentadas que se avalia o desempenho do
Deputado - deyemos recorrer a dados estatísticos para de-
monstrar o fortalecimento referido.

1 o âmbito legislativo, fizemos tramitar exatamente
1.854 projetos, dos quais 219 foram transformados em lei. Se
considerarmos que, em 1998, foram tramitadas 806 proposi-
ções, verifica-se que o aumento foi da ordem de 130°ltl. Citan-
do aleatoriamente alguns exemplos, regulamos por norma
jurídica matérias importantes, tais como: o desmembramento
do Corpo de Bombeiros em relação à Polícia Militar; a cessão
de títulos creditícios em caráter oneroso, alterando a legisla-
ção tributária; a renegociação de créditos oriundos de contra-
tos dos extintos Bemge, Credireal e MinasCaixa; e a criação
da Secretaria de Turismo e do Instituto da Terra.

No exercício da função fiscalizadora, o Legislativo mi-
neiro não fez por menos. Instauramos sete Comissões Parla-

o objetivo maior que nos
deve guiar é fazer de todos

os brasileiros,
indistintamente, cidadãos

de primeira classe

49



Não é pelo número de
proposições apresentadas
que se avalia o
desempenho do Deputado
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mentares de Inquérito, algumas já concluídas com sucesso,
outras ainda em andamento. No primeiro caso, temos a CPl
da CEl\flG e a dos fundos do Poder Executivo. o segundo,
aí estão a CPl do Narcotráfico e a do Sistema financeiro. 1\
importância e oportunidade de cada uma delas dispensam
comentários.

Em análise comparativa, nota-se (lue o percentual de
aumento das CPl's, em relação a 1998, foi de 45°/Í). Além dis-
so, instauramos 8 Comissões Especiais na última Sessão, em
contraste com a anterior, quando nenhuma foi realizada. Ali-
ás, o trabalho das Comissões como um todo, inclusive das
Permanentes, merece reg:istro: foram realizadas 897 reuniões~, ,
com a participação de 2.031 pessoas nas audiências públicas.
O crescimento da participação popular foi de 240%.

De\'e constituir para nós, Deputados, motivo de orgu-
lho, a dimensão que conseguimos imprimir à função político-
parlamentar do Poder. A consagração definitiva desta Casa
como pólo de reivindicações populares ocorreu no ano fin-
do. Sob esta ótica, interpretamos o trabalho de construção da
cidadania e o processo de interiorização da l\ssembléia.

A esta altura, não se discute que o objetivo maior que
nos deve guiar é fazer de todos os brasileiros, indistintamen-
te, cidadãos de primeira classe. A manutenção de privilégios
e de exceções para poucos, e da exclusão social para a maio-
ria, é uma situação que não honra nossos foros de Nação civi-
lizada. Assim, foi nossa prioridade a discussão e o encami-
nhamento de soluções para problemas como o desequilíbrio
do sistema federativo e a orientação macroeconômica con-
trária ao bem-estar da população. Promovemos nada menos
que 8 ciclos de debates, fóruns e seminários sobre temas que
variaram do desemprego à questão da educação pública. De
cada encontro, participaram, em média, 800 pessoas e 200
entidades da sociedade civil e da Administração Pública.

Especificamente sobre a questão macroeconômica, rea-
lizamos 5 fóruns. É interessante observar que, no ano ante-
rior, quando já estavam no auge os males causados pela polí-
tica econômica do Governo federal, nenhum encontro so-
bre o assunto foi promovido. O avanço comprova que o povo
mineiro, por intermédio desta Assembléia, cresceu em
conscientização e em participação. O processo de

-
interiorização dos trabalhos deste Legislativo foi bastante
implementado em 1999. Somos um Estado de grande exten-
são territorial, com inúmeras regiões onde a realidade
socioeconômica é diversificada. l\ssim, não é admissível o iso-
lamento do Palácio da Inconfidência quanto a essa realidade:
é imperati\'o que este Parlamento esteja presente onde \.i\'e a
população. foi assim pensando que nos deslocamos para os
mais distantes rincões do Estado, em construtivo diálogo com
a gente mineira. Aí vale também citar alguns números referen-
tes a 1999: as Comissões realizaram 27 visitas externas, bem
como foram promovidas 18 Audiências Públicas Regionais.
esse particular, a implantação do Orçamento Participativo

contribuiu para os resultados concretos. No ano anterior, ne-
nhuma Audiência Pública Regional havia sido realizada.

Durante a tramitação de projetos, as cidades-pólo de
Belo Horizonte, Divinópolis, lpatinga, Juiz de fora, Montes
Claros, Paracatu, Patos de Minas, Teófilo Otoni, Uberaba e
Varginha foram sede de reuniões preparatórias e de seminá-
rIOS.

finalmente, outra evidência de nossa interiorização é a
penetração da TV Assembléia. Hoje, supera 100 o número de
municípios alcançados por nosso canal televisivo. Até o final
de abril, com a assinatura de novos convênios, 119 municípi-
os estarão recebendo o sinal da TV.

Perdoem-nos os colegas e a audiência se insistimos em
números e percentuais. Eles são necessários para confirmar
que muito fizemos no ano que passou e que - por isso mesmo
e com todo direito - o povo mineiro espera que façamos mais
ainda na presente Sessão. Temos que ficar atentos, portanto, a
essa justa expectativa de nossos constituintes: é o apelo e a
conclamação que fazemos a todos os colegas parlamentares,
independentemente de filiação partidária.

l\luito obrigado.
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Parlamento debate
alternativas

Abertura do Ciclo de Debates
"Sistema de Execução das Penas"

27/3/2000



A questão da segurança pública em nosso País se em-
parelha hoje, em intensidade, com outros problemas de mag-
nitude que afligem o povo brasileiro, tais como a fome, as
enfermidades e o desemprego.Enquanto o nível de desen-
volvimento humano entre nós está longe de fazer jus a um
País que ostenta o título de oitava economia do mundo, cres-
cem a violência e a delinqüência, tanto no meio rural como
nas cidades.

Particularmente, nestas últimas é que mais sentimos o
problema, talvez porque grande parte da população brasilei-
ra hoje viva nos centros urbanos. Dos ricos, passando pela
classe média, até chegar aos muito pobres, todos sofrem: é
evidente que os mais abastados sofrem menos, porque os re-
cursos financeiros lhes permitem manter toda uma aparelha-
gem de segurança privada.

Já a classe média se enclausura em seus condomínios,
literalmente aterrorizada quando deve sair às ruas: os assal-
tos, a rapina, as agressões tornaram-se rotineiros. I\Ias é nos
muito pobres que a questão incide de forma mais dolorosa:
na favela e na periferia, confundem-se inocentes e culpados,
muitas vezes os primeiros pagando pelas faltas dos segundos.

É um ciclo perverso que não termina com a ocorrência
do delito. Detido o suspeito ou criminoso em flagrante, vai
ele para prisões superlotadas, onde impera a degradação, e
das quais eles saem - se chegam a sair - como candidatos
inevitáveis à reincidência criminosa.

Na presente legislatura, a Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais vem demonstrando inegá\"el
conscientização quanto ao assunto: nossa participação para
equacionar o problema é um fato, como o comprova o Ciclo
de Debates que estamos abrindo.

Não faz muito, apresentamos ao Executivo do Estado
uma proposta desta Casa sobre o tema Segurança Pública,
incluindo desde a unificação das Polícias Militar e Civil até a

Em vez de lotar as prisões
com culpados e presumíveis

culpados, melhor seria
implementar a legislação

existente para a cominação
de penas alternativas
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parceria com prefeituras mUOlClpais e a descentralização do
Judiciário nas grandes cidades.

Diríamos que o encontro de hoje é uma continuação
desse trabalho. Ao debater o sistema de execução das penas,
teremos oportunidade de om'ir expositores que nos irão fa-
lar, com conhecimento de causa, sobre o sistema carcerário, o
contraditório e a defesa na execução penal, as penas alternati-
vas e a participação comunitária.

Muito em especial, a questão das penas alternativas de-
ri\'a da necessidade de humanização do processo de execução
penal, o qual será tema da última conferência. Realmente, ao
invés de lotar as prisões com culpados e presumínis culpa-
dos - não importando o grau de gra\'idade do delito -, me-
lhor seria implementar a legislação existente para a cominação
de penas alternativas.

1\ prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a in-
terdição temporária de direitos e a prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas serão, em muitos casos,
mais positivas que o mero confinamento. j\ questão extrapola,
aliás, dos próprios direitos humanos, para abranger o aspecto
econômico: não é segredo que os poderes públicos enfren-
tam sérias limitações materiais para manter as atuais delega-
cias e penitenciárias e, mais ainda, para melhorar suas condi-
çôes e instalar novos estabelecimentos.

Entre projetos de lei, propostas de emenda à Constitui-
ção e \'etos a proposição de lei, tramitam hoje, no Palácio da
Inconfidência, nada menos que 35 diferentes proposiçôes. O
Parlamento mineiro, portanto, está fazendo a sua parte. Na
função legisladora, estamos envidando esforços para embasar
a ação da segurança por meio de legislação atual e eficaz. Na
função político-parlamentar, estamos arregimentando a so-
ciedade para que todos colaborem e para que eliminemos esta
grande mazela. I~ assim pensando que abrimos a presente reu-
nião, agradecendo aos ilustres conferencistas que nos honra-
rão com sua palavra, bem como a todos os participantes que
reservaram seu tempo para colaborar conosco.

Muito obrigado!

A ousadia necessária

Reunião Especial em Homenagem à Sociedade
Mineira de Engenheiros

30/3/2000
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o filósofo alemão Goethe ensinaYa que o gemo, a ma-
gia e o poder têm origem na ousadia. Pois essa máxima se
aplica, com perfeição, à presença dos engenheiros no proces-
so de construção de nosso País.

Com efeito, grande parte da infra-estrutura de que dis-
pomos aí está porque nossos profissionais da Engenharia fo-
ram ousados. No Brasil Colônia, eles ousaram ao abrir o "Ca-
minho Real", serpenteando por entre serras altas e rios pro-
fundos, para carrear as riquezas das minas até a costa. No Bra-
sil Império, o pioneirismo do Barão de i\Iauá levou-os a ousar
novamente e a implantar as primeiras linhas férreas. Já na era
republicana, essa audácia se materializa num sem-número de
obras revolucionárias, tais como a Ferrovia Curitiba-
Paranaguá; as barragens de Furnas, Três Marias e Itaipu; e a
ponte Rio-Niterói, para citar uns poucos exemplos da mágica
genialidade a que conseguiram chegar. Para tanto, souberam e
sabem eles conciliar o domínio da técnica com particular ver-
satilidade para transpor obstáculos aparentemente
intransponíveis.

Superar acidentes geográticos é rotina no trabalho de
nossos engenheiros. Poucos países de dimensões continentais,
como o Brasil, são dotados de tantas variações de relevo, tão
extensa rede tluvial, tão vasta gama de solos e climas. O que em
si é uma riqueza incalculável - a ser utilizada e preservada em
benefício do povo - constitui dificuldade a mais para os que
constroem: aqui, fazer obras é sinônimo de galgar montanhas,
de domar rios, de enfrentar a força da natureza. E isso, nossos
homenageados continuam fazendo, e bem, razão porque a ho-
menagem de hoje - desta r\ssembléia à Sociedade i\Iineira de
Engenheiros - realiza-se em boa hora. São 69 anos de existên-
cia que a entidade está comemorando, praticamente sete déca-
das de respeitável folha de serviços prestados à populaçào.

O trabalho de construçào no qual hoje nos empenha-
mos vai além de abrir estradas, erigir pontes e represar os
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rios. Ele diz respeito à cidadania, traduzindo-se naquele ideal
a que todos têm direito: promover a justiça, a paz e o pro-
gresso material.

Pois é em função desse contexto que nos sen'imos da
ocasião festiva para formalizar uma conclamação. Estamos
certos de que nossas palavras vão encontrar receptividade:
afinal, estamo-nos dirigindo àqueles profissionais que ajuda-
ram a consolidar a oitava economia do mundo e que, agora,
vão colaborar para estabelecer a solidariedade entre os brasi-
leiros.

Quando falamos em ser solidários, aliás, significamos
alimentar os que têm fome, alfabetizar os analfabetos, curar
os doentes, dar casa aos sem-teto, dar terra aos sem-terra e
dar emprego aos desempregados. É - para usar uma expres-
são muito própria da classe que estamos homenageando -
promover a reengenharia social brasileira.

Pois vamos ousar todos juntos nesse trabalho de
reengenharia, caros amigos engenheiros! Assim como essa
ousadia já resultou em obras materiais que nos enchem de
orgulho, ela irá contribuir para que a cidadania deixe de ser
uma metáfora, transformando-se em positiva realidade. Eis a
mensagem que lhes dirigimos - em nome da .Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais -, acompanhando nos-
sos calorosos parabéns à Sociedade Mineira de Engenheiros
pelo seu sexagésimo-nono aniversário.

~ruito obrigado.

Uma unanimidade na vida
brasileira

Na Homenagem a Francisco Cândido Xavier
Uberaba - r/4/2000
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Muito querido amigo Francisco Cândido Xa"ier

Não temos certeza se a homenagem que hoje lhe presta-
mos será de seu inteiro agrado. Conhecendo a grandeza de sua
humildade, lembramo-nos de trecho de um dos seus livros
magistrais: nele, o ilustre amigo declarava que não vinha a pú-
blico fazer um nome, porque a dor há muito o convencera da
inutilidade das bagatelas. Entretanto, em que pese sua modéstia
e sinceridade, não temos dúvida de que saberá identiticar nesta
manifestação - não um afago à vaidade pessoal -, mas o reco-
nhecimento de ;\Iinas Gerais à sua obra, E nenhuma maneira
mais adequada para manifestar esse apreço que conceder-lhe a
Comenda da Ordem do Mérito Legislativo, no grau de Grande
Mérito. É o clue tivemos a honra de fazer, faz pouco, na condi-
ção de Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

O senhor está completan-
do 90 anos de benfazeja existên-
cia. 1\ sua legião de amigos e ad-
miradores - entre os quais nos
incluímos - é testemunha de que
sempre fez jus àquela mensagem
de Allan Kardec, o pai da dou-
trina espiritualista: ''!-\o te esco-
lherem, os Espíritos conheciam
a solidez das tuas convicções e
sabiam que tua fé, qual mero
muro de aço, resistiria a todos
os ataques,"

Podemos dizer, portanto, que no pensamento karderis/a
está a síntese de sua personalidade. Sólido nas convicções, tem-
perado no aço da fé, o senhor tem resistido a todas as
incompreensôes e a todas as agressões para se tornar, hoje,
mais que um escolhido, uma unanimidade na "ida brasileira.

Rodngo Dm / ALEMG

\Vanderley Ávila, Anderson
Adauto, Francisco Cândido
Xavier
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Nunca o amor ao próximo
foi tão necessário à
melhoria da realidade
social em nosso País

A intolerância religiosa em nosso País - se é que existe -
não é expressiva. Aqui convivem harmoniosamente cristãos e
não-cristãos, crentes e não-crentes. Entre os primeiros, estão
nossos irmãos espiritualistas, dos quais o senhor é um dos
maiores lideres, se não o maior. E o que faz acentuar tal lide-
rança é a aproximação entre a caridade que o senhor prega e a
solidariedade a que o povo brasileiro aspira.

Nunca o amor ao próximo foi tão necessário à melhoria
da realidade social em nosso País. A brutal diferença entre
ricos e pobres, entre privilegiados e excluídos, demanda ur-
gente e radical eliminação. Em meio à desigualdade e à injus-
tiça, no entanto, é sempre bom saber que existe um Chico
Xavier. Existe aquele menino pobre, deixando atrás de si um
rastro de bondade e de inteligência, desde os tempos de in-
fância na Pedro Leopoldo natal. Existe, agora, esse jovem de
90 anos, que veio radicar-se e propagar o bem na nossa
Uberaba, de onde seu nome se irradia para todo o h1Undo
como sinônimo de virtude.

É com orgulho, caro amigo Chico Xavier, que lhe de-
claramos termos, nós dois, uma particular afinidade. Assim
como o senhor saiu da terra pedro-leopoldense para se fixar
em Uberaba, também nós somos uberabense por adoção.
Nascido na vizinha Sacramento, para cá viemos e aqui nos
tlzemos, sempre acompanhando com interesse o seu trabalho
nesta terra. Somos conterrâneos, portanto, e conterrâneos por
livre escolha, o que torna nossa condição muito especial.

A Ordem do Mérito Legislativo foi instituída pelo Par-
lamento mineiro para distinguir os que se notabilizam na con-
tribuição prestada ao Estado e ao País. Pois o encontro de
hoje, às vésperas de seu aniversário natalício, transformou-se
para nós, pessoalmente, num momento de privilégio: como
Presidente do Conselho da Ordem, pudemos outorgar-lhe a
condecoração em seu grau de máxima hierarquia.

Receba, Francisco Cândido Xavier, a mensagem de ad-
miração e carinho do povo de :Minas Gerais. E continue entre
nós, ainda por muitos anos, em sua trajetória de luz. O senhor
escreveu, um dia, que se sentiria compensado se alguém, um
entre mil, encontrasse consolação no seu exemplo. Pois esteja
certo de que tem trazido, não só consolo, mas também alento
a milhares de brasileiros. 1\fuito obrigado.

o cooperativismo como
saída

Abertura do 11 Encontro Nacional das Frentes
Parlamentares do Cooperativismo

3/4/2000

64



A atual Constituição do Estado de i\Jinas Gerais foi pro-
mulgada no ano de 1989, quando o processo de
redemocratização já era irreversível. Nesta Casa, desenvol-
\'eu-se, então, intenso trabalho procurando dotar ;,\Iinas e os
mineiros de uma lei maior à altura de suas aspirações. De lá
para cá, a realidade socioeconõmica mutante e mutá\'el, tão
característica dos tempos modernos, fez com que \'árias das
normas constitucionais fossem emendadas. Um dos preceitos
da Carta, no entanto, não se modificou quanto à atualidade e
reledncia: aquele definido no artigo 233, fazendo coro com a
Constituição federal, de estímulo e apoio ao associati\'ismo e
à organização da atividade econômica em cooperativas.

O tema - antes circunscrito pela legislação preexistente
quase que só à agropecuária - encontrou respaldo na norma
constitucional para ampliar-se. Hoje, também temos no Bra-
sil cooperati\"as de crédito, de trabalho, de saúde, de educa-
ção e de serviços.

É evidente que o Poder Legislativo - trabalhando pelo
PO\"O e em nome do PO\"O - não poderia ficar alheio a esse
panorama de notório interesse popular. Daí surgiu a Frente
lacional Parlamentar do Cooperativismo, que frutificou em
organizações congêneres nos âmbitos estadual e municipal. E
foi nesse contexto que a Assembléia mineira - devidamente
sensibilizada pela Organização das Cooperativas do Estado
- criou a Freme Parlamentar do Cooperativismo em Minas
Gerais.

O encontro que estamos abrindo - em âmbito nacional
e com a participação de r\ssembléias Estaduais, Câmaras
"Municipais, municipalidades, entidades cooperativistas e sim-
patizantes do movimento - tem duplo objetivo: discutir a
legislação pertinente e fomentar a criação de Frencoop's nos
Estados e municípios.

Com efeito, se a norma constitucional básica continua
atual, é preciso implementar a legislação complementar espe-
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cHica. Tramitam hoje no Congresso Nacional inúmeras pro-
posições sobre a matéria, ainda não transformadas em norma
jurídica. Há que fortalecer a yontade politica para que che-
guemos à lei, e aqui estamos para fazê-lo, ao analisar e encami-
nhar propostas objeti\.as.

Quanto à criação de frentes parlamentares de
cooperatiyismo, o cenário é auspicioso: além das organiza-
ções já existentes, temos conhecimento de que - no âmbito
estadual - as Assembléias da Bahia, do Espírito Santo, do
Paraná e de São Paulo estão-se preparando para instituir suas
FRENCOOP's. Isso sem mencionar aqueles municípios em
todo o Brasil, igualmente interessados, e que se tàzem repre-
sentar neste simpósio.

O movimento cooperativista pode ser considerado, atu-
almente, a maior organização não-goyernamental existente no
mundo. É um dos aspectos da globalizaçào, da qual o Brasil
não se pode omitir e para a qual deve preparar-se. Portanto,
vamos trabalhar no assunto com entusiasmo e motivação, le-
vando em conta o lema da FRENCOOP "Se todos coopera-
rem, o Brasil acha saída".

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais, que tem a honra de sediar o encontro, apresenta-
mos a mensagem de boas-vindas e yotos de bom trabalho a
todos os participantes. Aos ilustres expositores que teremos
oportunidade de ouvir, os agradecimentos do Legislativo
Olmeiro.

Muito Obrigado.

b

Um conflito a ser resolvido

Abertura do Debate Público sobre o Transporte
Alternativo na Região Metropolitana de Belo Horizonte

10/4/2000



A prolongada crise socioeconômica enfrentada pelos
brasileiros \'em trazendo, entre outras conseqüências, o êxodo
rural e a explosão demográfica nos grandes centros urba-
nos. Inicia-se aí um ciclo problemático, com o declínio da
qualidade de \'ida da população: cresce o desemprego, en-
quanto faltam moradias, escolas, centros de saúde e meios
adequados de transporte.

É um dos aspectos dessa última questão, o transporte al-
ternativo, que originou o presente encontro. Trata-se de debate
público em linha com as várias proposições sobre o assunto
que tramitam hoje nesta Casa. Na verdade, o tema transcende o
problema do transporte alternativo na Grande Belo Horizon-
te, para abranger a questão do transporte rodoviário de passa-
geiros em todo o Estado de l\[inas Gerais.

Tramitam nesta Casa proposiçôes de peso sobre o as-
sunto, tais como aquela que institui o transporte rodO\'iário
intermunicipal alternativo; outra que define direitos e obriga-
ções dos usuários do transporte rodo\'iário intermunicipal;
outra, de inegável oportunidade, que dispôe sobre o fim da
exclusividade da exploração dos serviços; e mais uma que dis-
põe sobre a instalação de sanitários em terminais e pontos
rodoviários, para citar algumas dessas propostas.

Desse relativamente recente posicionamento da Assem-
bléia sobre o assunto, podemos tirar, no mínimo, duas con-
clusões: existe um conflito a ser resolvido e esta Casa já se
mobiliza para ajudar a resolvê-lo.

Vamos recuperar o tempo perdido, pondo fim a uma
realidade que privilegia alguns para sacriticar o grande públi-
co dos usuários. Nossas autoridades efetuaram a pri\'atização
dos serviços, mas não regulamentaram exigências para a sua
prestação. O resultado aí está: terminais rodoviários sem o
mínimo conforto, em que se pagam taxas para os serviços
mais elementares, como o uso de sanitários; os preços das
passagens em l\[inas são os mais altos do País; o item seguran-
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Se falta aos
concessionários
autorizados meios para
atender integralmente à
demanda, há que supri-Ia
de alguma forma.
A atividade paralela não
pode ser ignorada nem
simplesmente proibida: é
necessário regulamentá-Ia
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ça nem sempre recebe a atenção que merece, haja \'ista o nú-
mero de acidentes nas estradas, em'olvendo coletivos,

Se compararmos a qualidade dos sen'iços que é dispo-
nível nos aeroportos, onde tudo funciona a contento e segun-
do normas civilizadas de higiene, eficiência e funcionalidade,
concluímos que, nesse caso, a estatização do serviço \'em fun-
cionando. Já a privatização do transporte rodoviário - com a
perpetuação de concessões para as mesmas empresas e a não-
abertura de novas concorrências - deixou de acompanhar o
mesmo padrão.

o caso especHico do transporte alternativo, a nosso
ver, a matéria deve ser analisada a partir da existencia da cha-
mada economia informal. É evidente que, se faltam aos con-
cessionários autorizados meios para atender integralmente à
denunda, há que supri-la de alguma forma. A atividade para-
lela não pode ser ignorada nem simplesmente proibida: é ne-
cessário regulamentá-la, para que se integre à economia for-
mal, com os resultantes benefícios para todas as partes. E es-
sas regulamentação e melhoria, repetimos, devem ser aplica-
das também aos que já têm autorização oficial para explorar
os servIços.

Estima-se que a atual população da Região i\fetropoli-
tana de Belo Horizonte seja superior a 5 milhões de habitan-
tes. Não existe um eficiente sistema de transporte de massa: as
linhas disponíveis do metrô cobrem apenas um segmento da
região. Daí surgiu o esquema do transporte alternativo, com a
popularização dos perueiros, Eles vêm prestando bons servi-
ços à comunidade, apesar dos problemas originados pela
informalidade em que operam. É uma realidade que já existe
em muitas partes do Estado, onde sua importância deixa de
ser meramente regional, para situar-se como pertinente à so-
ciedade mineira como um todo.

Para que todos os interessados sejam ouvidos, teremos
exposições dos órgãos oficiais competentes e debate com re-
presentantes das diversas organizações classistas que operam
no setor. a impossibilidade de citar nominalmente a todos,
agradecemos sua colaboração, certos de que seu contributo
será decisivo para equacionar o problema.

A coordenação do evento está a cargo dos colegas par-
lamentares Irani Barbosa e José Henrique, autores da inicia ti-

------

\'a que lhe deu origem, bem como dos Deputados Ambrósio
Pinto, Presidente da Comissão de f\ssuntos i\f unicipais e
Regionalização; e Ah'aro Antônio, Presidente da Comissão
de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

A todos os participantes, os agradecimentos e os \'otos
de bom trabalho da Assembléia Legislati\'a do Estado de
Minas Gerais.
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Reflexões sobre os 500 anos

Lançamento de Edição da "Revista do Legislativo" e
Abertura da Mostra Coletiva de Artes Plásticas

17/4/2000



----------------------------- ..•------------------------------------------

o êxito do projeto institucional desta l\ssembléia "Re-
pensando o Brasil 500 Anos Depois" pode ser a\'aliado pela
repercussão dos eventos que realizamos até a presente data.

Ao dar andamento à iniciativa, o Legislativo mineiro se
preocupou em que o objetivo fosse - não a mera comemora-
ção dos 500 anos -, mas uma oportunidade para retletir cons-
trutivamente sobre a realidade brasileira.

Assim, procuramos sensibilizar os \'ários setores de
nossa sociedade, tendo em conta alguns pressupostos rele-
vantes, tais como: que a História do Brasil não começou com
a chegada de Cabral - pensar diferente seria menosprezo às
seculares civilizações indígenas aqui existentes; que o contex-
to socioeconômico continua elitista e excluindo grande par-
cela da população; que uma maneira válida de corrigir as
distorções do presente é tomar como exemplo o passado.

As matérias constantes da
edição especial da "Revista do
Legislativo", que estamos lan-
çando, estão em consonância
com essa filosofia. Seus autores
nos apresentam uma visão críti-
ca da História brasileira para
mudar seu rumo em benefício
do povo.

Ao ensejo, estamos tam-
bém promovendo a abertura da
l\Iostra Coletiva de Artes Plás-
ticas "De Cabral Até Nós: 500
Anos do Brasil".

O apego aos valores cul-
turais sempre foi uma característica da gente mineira. J á no
Ciclo do Ouro, nossas cidades luziam com as manifesta-
ções de seus artistas. Pois, na melhor tradição dos mestres
Athayde e Aleijadinho, temos aqui exemplos significativos
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do talento de nossos artistas plásticos. l\liás, é justo reco-
nhecer que, no campo das artes, o Brasil está entre os pri-
meiros no cenário mundial e ~Iinas não fica atrás.

Em nome da r\ssembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais, agradecemos a todos que nos honram com sua
presença. Em especial, endereçamos nossa mensagem de apre-
ço aos colaboradores da "Re,'ista do Legislati,'o" e aos ex-
positores que abrilhantam a nossa l\Iostra.

1\Iuito obrigado,

Uma parceria bem unida

Assinatura de Convênio com a TV Universitária
24/4/2000



-

••••

1\ TV Assembléia constitui uma das mais \Oitoriosas ini-
ciati\"as de caráter institucional em que esta Casa tem-se em-
penhado.

Nossas transmissões - a esta altura alcançando boa par-
te do território mineiro - são acompanhadas por milhares de
coestaduanos. É um processo transparente, por meio do qual
a população pode comprovar o trabalho que o Parlamento
do Estado vem fazendo em favor da cidadania.

É natural e desejável que a atividade se expanda pelo que
nos é muito t,'Tata a oportunidade de hoje. Aqui estamos para
firmar convênio com as instituições que compôem a TV Uni-
versitária, a saber: a PUC/MG, a U l1/BH, a UEMG e a
UF1\IG.

O evento assinala uma associação que só pode dar bons
frutos. De um lado, temos o Legislativo, representando a so-
ciedade mineira. De outro, es-
tão quatro cios mais conceitua-
dos órgãos de ensino superior
do País. Dessa parceria, surge a
realização inicial, que é o Pro-
grama "Estação".

O programa foi concebi- ,
do para enfocar atualidades de
interesse público, por meio de
reportagens e debates com en-
tidades representativas. 1\ I\S-

sembléia se sente honrada em
ceder suas instalações para
realizá-lo, ao mesmo tempo em
que irá exibi-lo semanalmente
em seu canal, a exemplo da nossa agora co-irmã, a TV Uni-
versitária.

A ocasião é também para dar posse aos membros do
Conselho de Programação da TV Universitária. i\ eles, nos-
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sos parabéns e \'otos de êxito na missão. Estejam certos ele
que, ele nossa parte, o Palácio da Inconfidência dará o melhor
de seus esforços para a colaboração mútua.

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado ele Minas
Gerais, agradecemos a todos que nos honram com sua presen-
ça, convidando-os, desde já, para assistir ao primeiro progra-
ma da série, que irá versar sobre os SOOAnos da Descoberta.

Muito obrigado.

Um ideal ainda vivo

Solenidade de Chegada do
Fogo Simbólico da Inconfidência

28/4/2000
81



-

Nas antigas ci"ilizações, o fogo tinha significado de pu-
rificação e de renascimento. Das cinzas, tal como a Fênix mi-
tológica, renascia a "ida e com ela a esperança.

O simbolismo das chamas continuou presente ao longo
dos séculos, ora para assinalar a ocasião festiva, como a pira
das Olimpíadas; ora para ratificar o sacrifício assumido por
uma causa maior, como o fogo simbólico da Inconfidência
I\'lineira.

Foi há mais de 200 anos que se desenrolou a epopéia
dos Inconfidentes. Da noção de que já éramos uma naciona-
lidade, originaram-se os ideais libertários fomentados pelo
Iluminismo. Em tempo relativamente curto, completou-se
cada capítulo do drama cívico: a Derrama, a movimentação
de Tiradentes e dos conjurados, a delação de Joaquim Silvério,
a De\'assa, a morte do Alferes e o degredo de seus compa-
nheiros.

Foi um lance grandioso
de nossa História, quando se
juntaram, de um lado, a solida-
riedade, o idealismo, o amor à
terra natal e os anseios de liber-
dade; e de outro, o individualis-
mo egoísta, a prepotência e a
traição.

Seria de se imaginar, com
a morte de Tiradentes, que tudo
terminasse na frustração e no
esquecimento. J\final, prossegu-
íamos sem autonomia e sem so-
berania, enquanto os interesses
econômicos da Metrópole continuavam pesando sobre a dig-
nidade material dos brasileiros.

]\fas não foi assim. ]\fenos de 40 anos depois, o fogo
libertário da Inconfidência se reacendeu e - por ironia do des-

Morcelo Metkzer / ALEMG

Anderson Adauto hasteia
Bandeira do Brasil
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A História se repete e,
guardadas as proporções,
quase tudo aquilo que o
ideal humanista rejeitava
continua presente em
nossas vidas
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tino - pelas mãos do neto daquela soberana que o apagara.
Tornamo-nos uma Nação li\Te, embora não tenhamos conso-
lidado integralmente a cidadania. Esta segue, até hoje, cercea-
da para milhões de brasileiros, presos aos grilhões da pobre-
za e da falta de perspecti,'a.

A chegada do fogo da Inconfidência à Casa do Povo
Mineiro - cerimônia que se realiza, para nossa emoção, a cada
ano - de,"e valer-nos como estímulo para o trabalho de cons-
trução a ser feito. Porque a História se repete e, guardadas a
proporções, quase tudo aquilo que o ideal iluminista rejeita,"a
continua presente em nossas vidas.

Estamos subordinados a um poder central autocrático
que - assim como os soberanos absolutistas do século XVIII
- não admite contestação a seu modo de governar. Nossa eco-
nomia é guiada pelos interesses externos, e a Derrama se re-
pete infindavelmente, com a saída de nossos recursos para
pagamento de juros e lucros às corporações internacionais. 1\
escravidão subsiste para milhares por meio de servidão infor-
mal, de desemprego e de emprego mal remunerado . .r\ políti-
ca fiscal-tributária penaliza muitos e concentra a riqueza em
poucos.

Se o ideal de Tiradentes está vivo, ainda não o alcança-
mos. Caso aqui estivesse, o Alferes daria seu sacrifício por
recompensado se todos os brasileiros fossem livres e felizes.
Atingir esse grau de libertação e de felicidade deve ser o nos-
so objetivo comum. O fogo simbólico que hoje chega à As-
sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais nos serve,
portanto, como lembrança e como incentivo.

Muito obrigado.

Reconhecimento ao trabalho
realizado

Reunião Especial em Homenagem à
Fundação João Pinheiro

18/5/2000



o serviço público - compreendendo órgãos da admi-
nistração direta e indireta - com relati\'a freqüência é alvo de
injusta generalização. l\lega-se que a máquina oficial é
inoperante e burocratizada e que muitos setores são instituí-
dos para atender a interesses específicos, não atingindo o ob-
jetivo do bem comum.

Trata-se, como dissemos, de generalização incabí\'el.
Aqui mesmo, esta Assembléia - como poder autônomo que é
- constitui prO\'a em contrário: sem falsa modéstia, integra-
mos um corpo de parlamentares que se renO\'a a cada quatro
anos no irrestrito empenho à causa pública, enquanto nosso
quadro de funcionários é competente e dedicado.

Ocorre que o Palácio da Inconfidência não constitui ex-
ceção. Outro honroso exemplo de proficiência, no âmbito
estadual, é a Fundação João Pinheiro, que estamos homenage-
ando pelo transcurso de seu 30 aniversário.

Criada para desenvolver estudos e pesquisas nos cam-
pos econômico e social, nossa homenageada se firmou, ao
longo destes 30 anos, como instituição de peso. Para tanto,
faz uso daquela premissa segundo a qual a racionalidade eco-
nômica e administrativa, bem como o avanço tecnológico,
forma um tripé sobre o qual se apóia o processo de desenvol-
vimento. Nessa linha, seu trabalho tem-se caracterizado pelo
planejamento e pelo permanente esforço modernizante.

Um diagnóstico da realidade socioeconômica de J\'finas
Gerais nos coloca em desvantagem em relação ao eixo Rio-
São Paulo. A guerra fiscal, a carência de suporte à iniciativa
privada e a falta de qualificação de mão-de-obra são algumas
dessas dificuldades, para cuja superação a Fundação João Pi-
nheiro vem decisivamente trabalhando.

Falando numa perspectiva mais ampla, os países que não
investem em pesquisa estão condenados a serem eternos im-
portadores de tecnologia. Recentemente, isso ficou mais uma
vez confirmado por relatório do Banco Interamericano de
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Desenvoh"imento - BID -, denominado "Progresso Econô-
mico e Social na América Latina 2000". O documento diz
como o desacerto das políticas oticiais, nos países latino-ame-
ricanos, soma-se, entre outros fatores, à dependcncia
tecnológica, gerando a estagnação econômica, a concentra-
ção de riqueza e o empobrecimento do povo.

o Brasil, esses componentes atuam de forma especial-
mente pen"ersa: 50l% da população detém 10°1<1da riqueza
nacional, contigurando a pior distribuição de renda do plane-
ta; a renda "per capim" supera somente a dos países mais mi-
seráveis da Africa e da Asia; houve sensível retrocesso na edu-
cação, com escolaridade média de apenas 5 anos para a popu-
lação na faixa etária adulta; e a corrupção e ineticácia são nor-
mas nos serviços públicos essenciais.

Nesse universo que nos deixaria pessimistas, não fôsse-
mos nós, brasileiros e patriotas, uma organização como a Fun-
dação João Pinheiro nos faz orgulhosos. Investindo na pes-
quisa, quando os serviços básicos de educação são precários;
apresentando resultados positivos e transparentes quando a
ineticicncia se mescla à improbidade em tantas operaçôes;
entim, desenvolvendo esforço heróico para atingir seus obje-
tivos; tudo isso torna a Fundação João Pinheiro merecedora
de nossa admiração e de nossa homenagem.

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de j\Ii-
nas Gerais, temos, portanto, a grata satisfação de apresentar à
homenageada, na pessoa de seus dirigentes e funcionários, os
nossos calorosos cumprimentos.

Parabéns, Fundação João Pinheiro, e esteja certa de que
o povo de Minas Gerais não abre mão de sua colaboração
inestimável.

j\Iuito obrigado.

A polêmica dos transgênicos

Abertura do Ciclo de Debates
"Minas Gerais e os Transgênicos"

29/5/2000
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o a\'anço tecnológico traz para a humanidade um sem-
número de implicações. J'vfuitas delas são altamente positivas,
mas outras existem de caráter discutí\'el. O tema dos
transgênicos, que a Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais aborda no presente Ciclo de Debates, oferece-nos
os dois lados da questão: até que ponto devemos proibir ou
desem'olver as modificações genéticas de produtos para con-
sumo humano.

Poderíamos comparar o assunto àquele dos medicamen-
tos. Se a medicação prescrita ao paciente concorre para a cura,
devem-se relevar os efeitos colaterais. Se estes, entretanto, che-
gam a comprometer o organismo de outra forma, é o caso de
se repensar a prescnçao.

1ão somos técnicos em matéria de transgênicos e nem
pretendemos sê-lo. Falamos como cidadão e parlamentar, in-
teressado no seu correto posicionamento. Aos nossos olhos
de leigo, destacam-se dois aspectos fundamentais: o impacto
da produção de transgênicos no meio ambiente e as altera-
ções que eles possam trazer à saúde do homem.

No primeiro caso, não nos podemos esquecer de que o
Brasil é detentor da maior biodiversidade do planeta. Nossos
recursos de tlora e fauna são de tamanha dimensão que nos
obrigam a pensar duas vezes antes de liberar no ambiente os
OGMs, ou seja, organismos genéticamente modificados. Afi-
nal, não poderíamos colocar em risco um portentoso
patrimônio natural, que devemos preservar e explorar, racio-
nalmente, em benefício de nossas futuras gerações.

Nesse contexto, devemos estar atentos aos dois princí-
pios que regem o moderno Direito l\mbiental: o princípio da
prevenção, segundo o qual deve-se evitar determinada ati\'i-
dade se a mesma resultar danosa; e o princípio da precaução,
pelo qual, em caso de dúvida, tal atividade é afastada.

A controvérsia quanto aos efeitos dos transgênicos so-
bre a saúde humana reveste-se de igualou maior importância.

Aos nossos olhos de leigo,
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Os próprios cientistas nos alertam que os produtos modifica-
dos poderiam ter múltiplas e problemáticas conseqüências para
quem os consome: medicamentos como os antibióticos teri-
am seu efeito anulado, as alergias se agravariam, novas enfer-
midades e novos vírus poderiam surgir e o uso de agrotóxicos
seria aumentado. São hipóteses que nos cumpre necessaria-
mente \"eritlcar.

o entanto, não se pode refrear gratuitamente o pro-
gresso. Os eventuais malefícios poderão, a nosso ver, ser re-
vertidos em favor da humanidade. Igualmente, fatores de or-
dem ética e econômica deverão ser considerados na análise
do problema.

É este o trabalho a que nos propusemos com o Ciclo de
Debates "Minas Gerais e os Transgênicos". Para tanto, tere-
mos o privilégio de ouvir autoridades no assunto e com elas
discutir objetiva e proveitosamente. A esses ilustres exposito-
res, agradecemos pela colaboração com que nos prestigiam.
i\ todos os participantes, manifestamos a saudação cordial e
os votos de bom trabalho da Assembléia Legislativa do Esta-
do de j\finas Gerais.

Muito obrigado.

o exemplo do Projeto
"Manuelzão"

Reunião Especial em Comemoração do
Dia Mundial do Meio Ambiente

2/6/2000
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Pois vamos fazer nossas as palanas do escritor: não tra-
temos a r\mazônia como tratamos a Reserva l\tlântica. Se esta
última deixou que a \"ida continuasse sobre seus escombros, a
Amazônia não o fará. Fincada em solo pobre e geralmente
arenoso, a \"egetação amazônica dará lugar - se destruída -
ao maior deserto da Terra.

Vamos lutar contra o projeto de internacionalização
que as potências estrangeiras querem impor-nos, mas \"a-
mos explorar essas riquezas em nosso benefício, respeitan-
do o ecossistema. É um desafio difícil, mas que podemos
enfrentar.

j\[uito a propósito, registramos a importância do "Pro-
jeto Manuelzão", que estamos também homenageando.

Desenvolvido em nosso Estado, o "J\Ianuelzão" con-
tém diretrizes que podem, inclusive, subsidiar o trabalho de
salvação da Amazônia. Os vários subprojetos de que se com-
põe visam ao desenvolvimento auto-sustentável e à sobrevi.
vência do meio ambiente; à recuperação do sistema do Rio
das Velhas e à melhoria da qualidade de \"ida da população
em termos de cidadania e de saúde. De parabéns estão, por-
tanto, os idealizadores e agentes desta iniciativa com que j\Ii-
nas Gerais, mais uma vez, dá exemplo ao País.

É essa a mensagem que endereçamos à sociedade mi-
neira ao ensejo do Dia Mundial do Meio Ambiente, em nome
desta Assembléia.

Muito obrigado.
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Valores necessários

Abertura do Debate Público
"Educação e Valores Humanos"

2/6/2000



Deus não criou o homem com físico funcional e inteli-
gência para que ele se limitasse ao instinto animal e se apegasse
à matéria. l'vfuito ao contrário, se o Criador nos proporcionou
um cérebro pri,"ilegiado e sentimentos, é porque nos resen"a,"a
também os valores espiriruais. São esses, por serem nossos de
modo exclusivo, que chamamos de ,"alores humanos.

O avanço tecnológico acentuou o materialismo na so-
ciedade moderna. Conferimos à máquina um poder extraor-
dinário em função dos bens materiais que podemos acumular
por meio dela. Com isso, relegamos a segundo plano os bens
do espírito e tendemos a desconsiderar os próprios direitos
humanos.

É evidente que uma sociedade alheia à ação correta, à
verdade, à paz, ao amor e a não-violência torna-se pouco re-
ceptiva aos direitos de cada um. O direito à vida, à liberdade
e à cidadania são mais bem reconhecidos pelos que se dedi-
cam, inclusive, à cultura e às tradições legítimas. Resgatar esse
aspecto de espirirualidade é necessário para fazer deste um
mundo justo e próspero.

O Debate Público de hoje, em trabalho conjunto elas
Comissões de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e de
Direitos Humanos tem por objetivo, exatamente, discutir a
educação em valores humanos. Como expositores, teremos o
privilégio de ouvir as Sras" Regina de Fátima Migliolli e Marilu
Martinelli, respecti,"amente, Diretora e membro da Fundação
Peirópolis, bem como o Sr. I,-aká Verá, da Nação Txucarramãe
e Diretor do Instituto Arapoty. Como debatedores, contamos
com ilustres representantes das Secretarias de Estado da Edu-
cação e da Justiça e de Direitos Humanos, bem como com o
colega Deputado João Leite. Como coordenador, temos o com-
panheiro Deputado Edson Rezende.

Agradecemos a todos pela cooperação, formulando
votos de bom trabalho aos que se juntam a nós, como partici-
pantes deste oportuno encontro.

Uma sociedade alheia à
ação correta, à verdade, à

paz, ao amor e à não-
violência torna-se pouco
receptiva aos direitos de

cada um
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Cultura é vida

Reunião Especial em Comemoração do 30° Aniversário
da Fundação Clóvis Salgado

5/6/2000



---.---

Todas as grandes capitais do mundo dispõem de um
centro de espetáculos que se transforma, ao longo do tempo,
em autêntico Ícone da cultura e das artes. Assim é com a Ópe-
ra de Paris, com o Lincoln Center de NO\-a York, com o Tea-
tro i\Iunicipal do Rio de Janeiro e, entre nós, com o Palácio
das Artes.

Um dos maiores complexos de exibição e produção
artística da América Latina, o Palácio foi inaugurado há 30
anos, coincidindo com a criação de sua administradora, a Fun-
dação Clóvis Salgado. Pois é a essa cara entidade, pelo magní-
fico trabalho que lhe reconhece a sociedade mineira, que a
Assembléia Legislativa do Estado de l\/Iinas Gerais presta
homenagem na noite de hoje.

Segundo a tradição, quando Mozart se apresentava in-
terpretando suas inspiradas composições, o povo vienense que
o escutava sentia-se transportado aos céus. Ora, tal enlevo não
se apossaria de ouvidos menos educados, mas se explicava
porque a platéia de Viena, já então, era dotada de excelente
educação artística. Essa educação, com que a comunidade
mineira e belo-horizontina também hoje contam, nós a deve-
mos em muito à Fundação Clóvis Salgado.

Investindo na música clássica e popular, na dança, no
teatro, no cinema e nas artes plásticas, a Fundação faz jus
ao seu patrono, um dos maiores governadores que Minas
Gerais já teve. Mas a entidade - é justo observar - não é
obra exclusiva do estadista e incansável incentivador das
artes que foi Clóvis Salgado da Gama. Ela muito de\T ao
arrojo de Juscelino Kubitschek, ao talento administrativo
de Israel Pinheiro e ao empenho de vários outros de nos-
sos governantes.

Foi de Juscelino a idéia original, materializada com a
construção do Palácio, feita por Israel. E foi de Clóvis Salga-
do o incentivo e a sensibilidade que viabilizaram a existência
da obra exemplar. Foi, finalmente, graças ao apoio de nossos

Cultura é vida, e se temos
vivido culturalmente, em

muito o devemos à
Fundação Clóvis Salgado
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outros governantes nestes 30 anos, que podemos hoje come-
morar tão grande realização.

1\ sede da Fundação Clóvis Salgado é um marco na
fisionomia da cidade. À sombra das frondosas árvores do
Parque ~Iunicipal, sob a inspiração do Mestre Guignard, que
vivia não longe dali, desenvolve-se hoje extraordinário traba-
lho cultural. São os corpos estáveis da Fundação em trabalho
de ensaio e de pesquisa para, posteriormente, apresentar-nos
espetáculos de qualidade. É a sucessão de recitais, concertos,
espetáculos de dança, exibições de filmes e mostras de artes
plásticas ao longo do ano, comprovando que somos um cen-
tro de cultura de nível internacional.

Será desnecessário falar em detalhe sobre como se com-
põe e como funciona a Fundação Clóvis Salgado. Embora
nós, a platéia, fiquemos maravilhados com o que vemos no
palco, não ignoramos o esforço e o idealismo que existem
por trás disso tudo. É, exatamente, por conhecermos esse
talentoso processo de elaboração, que estamos promovendo
esta homenagem.

Em nome do Parlamento de Minas Gerais, apresenta-
mos sinceros parabéns aos dirigentes, funcionários, artistas e
beneméritos da Fundação. Vamos encerrar lembrando que
cultura é vida, e se temos vivido culturalmente, em muito o
devemos à nossa homenageada.

Muito obrigado.

Patrimônio a ser preservado

Pronunciamento do Deputado Anderson Adauto,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, na Abertura do Debate Público "Reserva
Legal e Áreas de Preservação Permanente"

12/6/2000
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As recentes controvérsias em torno do projeto do novo
Código Florcstal dcixaram cm c\"idência dois fatos incontes-
tá\"cis: primciro, quc o Brasil ainda é detentor da maior
biodi\'crsidade do planeta; scgundo, que temos tratado muito
mal esse patrimônio incalculá\"el.

o caso específico de ~[inas Gerais, a natureza foi pró-
diga conosco, embora scm a exubcrância que caracteriza, por
excmplo, a Região Amazônica. Mas, quando aqui chcgaram
os primeiros bandeirantes, dcsbravando o sertão das Gerais,
boa parte do território minciro era cobcrto ou pela Mata Atlân-
tica ou pelo ccrrado. Os recursos hídricos eram considcrá-
veis: basta dizer que três das maiores bacias hidrográficas bra-
sileiras têm início em nosso Estado.

Quase 500 anos depois, a paisagem mineira mudou para
pior. Da Mata Atlântica, só nos restam faixas isoladas. O cer-
rado, este continua a nos maravilhar com scus tesouros da
flora e da fauna, mas sua sobrevivência corrc sério pcrigo.
Quanto aos cursos d'água, têm contra si o desmatamento nas
nascentes e nas veredas, o assoreamcnto c a poluição. Ainda
agora, quando se discute o projeto de transposição das águas
do Rio São Francisco, vemos como temos maltratado o "Ve-
lho Chico" e seus afluentes. Excmplo disso é o \"izinho Rio
das Velhas, outrora navegável, mas hoje reduzido - em largos
trechos - a um filete de água poluída.

Salvar o que nos resta do patrimônio natural, portanto,
é questão de absoluta prioridade. Felizmente, a conscientização
quanto à qucstão ambiental se intensifica a cada dia. Prova
disso são os inúmeros encontros que temos rcalizado nesta
l\sscmbléia, no âmbito de nossa função político-parlamentar,
para discutir c procurar cquacionar a matéria ecológica. O
Dcbatc Público de hoje, cujos temas são a reserva legal e áre-
as dc preservação permanente, cstá em linha com essa prco-
cupação, que o Palácio da Inconfidência compartilha com o
povo minciro.

Salvar o que nos resta do
patrimônio natural é
questão de absoluta

prioridade
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Declarando abertos os trabalhos em nome da Assem-
bléia Legislati\'a do Estado de Minas Gerais, agradecemos
aos expositores que se dispuseram a "ir aqui, colaborando
hoje conosco. Aos colegas Deputados encarregados da co-
ordenação do evento, nossos cumprimentos pela iniciati\'a,
que também integra a pauta das Comissões de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Meio l\mbiente e Re-
cursos aturais. A todos os participantes - inclusive aqueles
que nos acompanham pela TV Assembléia -, nossa mensa-
gem de boas-vindas.

J\[uito obrigado.

o debate da transposição

Pronunciamento do Deputado Anderson Adauto,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, no Encerramento do Ciclo de Debates
"Transposição das Águas do Rio São Francisco"

20/6/2000
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1\ realização do presente Ciclo de Debates, que estamos
encerrando hoje com bom saldo de resultados, coincide com
a di,'ulgação de notícias yindas do Goyerno rederal sobre a
transposição das águas do São rrancisco.

Segundo a imprensa, o Palácio do Planalto já teria dado
o sinal verde para a arrancada do projeto, só que com
abrangência ainda maior: fala-se agora de dupla transposição,
das águas do Rio Tocantins para o Rio São hancisco, e deste
para o semi-árido do ordeste.

A se confirmar a informação, ela vem ratificar que estc
evento institucional foi promovido pela I\ssembléia mineira
em momento bastante oportuno. l\Ias, sem sermos parciais,
confessamos que estamos preocupados com a pretendida in-
ten'cnção do Presidente remando Henrique Cardoso. Afi-
naI, a filosofia de exercício do poder esposada por Sua Exce-
lência - caracterizada, entre outros aspectos, pelo fisiologismo
- pode ser prejudicial no trato de assunto com tamanhas im-
plicações.

Em especial, é de se verificarem as conseqüências sobre
o meio ambiente. Estamos falando agora de interligar dois
ecossistemas distintos. Como se sabe, as experiências de trans-
plante de tlora e fauna já realizadas foram extrcmamente ne-
gativas. Exemplo típico é a introdução, na Bacia do São rran-
cisco, de espécimes de peixes amazônicos: a fauna original do
"Velho Chico" está hoje sob concreta ameaça.

Sem querer cerrar fileiras contra o projeto, ,'amos reite-
rar o que já dissemos antes: em ano eleitoral, as soluções
imediatistas tendo em mira o resultado das urnas, mas podem
criar, em médio e longo prazos, problemas de gra,'idadc. O
ideal será examinar o assunto de maneira isenta e ponderada,
levando em conta que o projeto é irreversível.

Repetimos que a solução definitiva para as secas do
ordeste não mais pode esperar. Nesse sentido, manifesta-

mos nossa satisfação pelo bom trabalho realizado durantc este

o ideal será examinar o
assunto de maneira isenta
e ponderada, levando em

conta que o projeto é
irreversível
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Ciclo de Debates. Se da discussão nasce a luz, o que discuti-
mos ncste Parlamento muito ajudará no equacionamento da
questão.

Em nome do Lcgislati\"o mineiro, agradecemos nova-
mente aos ilustres expositores, debatedorcs e participantes,
transmitindo-lhes nossa saudação a mais cordial.

?\Iuito obrigado.

-

Prioridade entre prioridades

Pronunciamento na Reunião Especial Comemorativa dos
225 Anos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e

em Homenagem ao Corpo de Bombeiros pelo seu 1°
Aniversário como Entidade Autônoma

20/6/2000
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1\ proposlto dos direitos e deveres do homem, disse
uma vez o escritor Richard Bach: "Se a culpa nunca é nossa,
não podemos aceitar a responsabilidade. E se não podemos
aceitar a responsabilidade, sempre seremos as \"Ítimas."

Lembramo-nos dessa afirmação - sem dúvida muito
bem colocada - ao ensejo do evento de hoje, que tem dupla
finalidade: homenagear a Polícia Militar de Minas Gerais pe-
los seus 225 anos de existência, bem como o Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado pelo transcurso de seu 1li aniversá-
rio como entidade autônoma.

Hão de indagar os que nos ouvem por que essa associa-
ção de idéias. O que tem a ver o momento festivo com uma
reflexão sobre aquilo que se exige do cidadão e aquilo que ele
pode exigir? Pois diremos que tem tudo a ver, como decor-
rência da realidade experimentada pelo povo brasileiro em
termos de segurança pública.

Com toda honestidade, seria alienação de nossa parte
se não falássemos sobre a questão da segurança nesta ocasião
em que homenageamos dois dos órgãos que dela se encarre-
gam. O assunto se tornou, para a Nação, uma prioridade en-
tre prioridades. Como tal, alguém deve assumi-lo e esse al-
guém é a sociedade como um todo. Encargos existem, que
recaem sobre cada segmento da população em diferentes
gradações: os poderes públicos, aliados às elites intelectual,
empresarial e política, devem abdicar do isolamento dos pri-
vilégios, compartilhando com os demais o problema e a pro-
cura de soluções. À classe média, cabe H)ca!izar sua
representatividade, exigindo o retorno pelo clue contribui em
termos socioeconômicos. Quanto aos pobres e aos muito
pobres, reconhecemos que lhes é difícil assumir posiçôes, já
que a eles é negada uma situação. l\Ias diríamos que podem
colaborar, fazendo prevalecer seu tradicional bom senso e a
sabedoria das ruas e rejeitando o paternalismo estéril e as ilu-
sões capciosas. Se assim agirmos todos, deixaremos de ser



É preciso reconhecer que
entidades como a Polícia
Militar e o Corpo de
Bombeiros nunca tiveram
pela frente um desafio tão
oneroso
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vítimas e de transferir a responsabilidade, de modo exclusivo,
às corporações e aos agentes de segurança.

Efetivamente, é preciso reconhecer que entidades como
a Polícia ~Iilitar e o Corpo de Bombeiros nunca ti\'eram pela
frente um desafio tão oneroso. Sem exagero, \"ivemos um cli-
ma de guerra civil, que se espalha pela cidade e pelo campo. O
policiamento e a repressão ao crime se tornaram trabalho para
super-homens, no caso da Polícia. Já o atendimento a situa-
ções emergenciais, tal como se verifica, denunda que o Cor-
po de Bombeiros seja uma organização quase onisciente e
onIpresente.

Não vamos ao ponto de dizer que a gra\'idade dos fatos
não é pertinente a nossos homenageados. O envolvimento
existe, não só para os órgãos em si, mas também para seus
integrantes como cidadãos. E, como todos os cidadãos, os
militares têm direitos e correspondentes deveres.

A história de quase dois séculos e meio da Polícia Mi-
litar de Minas Gerais é plena de registros que a engrandecem
e que fizeram dela uma das instituições mais caras ao povo
mineiro. A nosso ver, trata-se de garantia de que podemos
contar com ela e que, com seu apoio, vamos superar as difi-
culdades.

Quanto ao Corpo de Bombeiros - por longos anos in-
tegrando a estrutura da Polícia Militar e agora desmembrado
-, igualmente faz por merecer nossa confiança. Sobretudo na
vida urbana, onde as contingências excepcionais se repetem,
sua presença se destaca e reconforta.

1\ Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
está em fase de lançamento do "j'vfovimento pela Segurança
e Vida." A solenidade de hoje pode inserir-se nesse relevan-
te projeto institucional, como oportuna manifestação de fe-
licitações e como conclamação: parabéns, Polícia ?\filitar de
~rinas Gerais e Corpo de Bombeiros ~Jilitar! Contamos com
ambos para atingir o magno objetivo da paz e da tranqüili-
dade!

Uma justa homenagem

Reunião Especial em Homenagem ao
Unicentro Newton Paiva

26/6/2000



Muito se fala sobre a falência da estrutura de educação
em nosso País, fruto do desleixo em que incorrem governantes
pouco comprometidos com o bem público. Nesse quadro, a
crise no sistema universitário oficial se avoluma, deixando-
nos dúvidas quanto a seu alcance e sua qualidade.

Entretanto, como tudo neste mundo, as generalizações
são perigosas: em meio a tal panorama pouco lisonjeiro à pri-
meira vista, a Universidade brasileira como um todo marca
presença e continua prestando inestimável respaldo a sucessi-
vas gerações de estudantes.

De um lado, muitas instituições oficiais - enfrentan-
do notórias dificuldades - tornaram-se símbolo de exce-
lência no ensino. De outro, alguns complexos universitári-
os privados projetam a "Universitas" brasileira através do
mundo. E entre estes últimos - é com satisfação que o re-
gistramos - está o Unicentro
Newton Paiva, nosso homena-
geado de hoje.

Não só os belo-
horizontinos, mas todos os mi-
neiros se recordam do venerá-
vel Colégio Anchieta, marco ini-
cial do Unicentro. A partir da
iniciativa pioneira de educado-
res eméritos como Newton de
Paiva Ferreira, o Colégio veio a
transformar-se na instituição
que estamos homenageando.
Nos dias que correm, atuando
em níveis e áreas que o fazem um centro universitário intet,lTal,
o Newton Paiva é sinônimo de competência e garantia de se-
riedade. E se não mais temos entre nós seu patrono - para
com ele compartilhar deste instante significativo -, aqui estão
seus filhos, Maria Elvira, Newton Filho e Paulo Newton.

EI,os Morçoll ALEMG

Márcio Cunba, Newton Paiva,
Paulo Newton, Maria Elvira,
Anderson Adauto
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Atuando em níveis e áreas
que o fazem um centro
universitário integral, o
Newton Paiva é sinônimo
de competência e garantia
de seriedade

Continuadores do trabalho do pai ilustre, eles se mostram à
altura da tradição familiar, merecendo nosso reconhecimento
maIs SlOcero.

Pedimos vênia para mencionar que privamos da convi-
vência de .Maria Elvira há longos anos, ela que é nossa compa-
nheira de lutas partidárias e de lides parlamentares. Se ela ja-
mais nos decepcionou no trabalho que desenvolvemos jun-
tos, sabemos que também se notabilizou como educadora.
Pois seus irmãos, Newton e Paulo -, respectivamente, Reitor
e Vice-Reitor do Unicentro Newton Paiva - levam adiante a
obra grandiosa, demonstrando invulgar empenho para com a
causa do ensino em nosso País.

São entidades como o nosso U nicentro que nos fazem
acreditar no Brasil e na sua gente. A Universidade brasileira
não tem a tradição milenar de suas congêneres européias, nem
dispõe da abundância de recursos que faz destacar as norte-
americanas. Apesar disso, ela se afirma ao superar obstáculos
aparentemente insuperáveis, e dela temos que nos orgulhar.
Assim, a homenagem que prestamos ao Unicentro Newton
Paiva - em feliz iniciativa do companheiro Deputado J'dárcio
Cunha - tudo tem a ver com a preocupação desta Casa, de
atestar o mérito daqueles que o possuem.

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais, temos a satisfação de parabenizar os dirigentes,
professores, funcionários e alunos do Unicentro Newton
Paiva. Bem sabemos que - graças ao empenho e ao talento de
todos e de cada um - chegamos a este momento de alegria,
quando registramos a admiração que lhes tributa o povo de
Minas Gerais.

Muito obrigado.

Intercâmbio Brasil - Itália

Visita de Missão Empresarial de Bolonha
27/6/2000
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Em nome da Assembléia Legislati\"a do Estado de Minas
Gerais, temos a grata satisfação de dar as boas-vindas à missão
oficial que, em boa hora, chega-nos da ilustre cidade italiana de
Bolonha.

A presença peninsular no Brasil dispensa comentários.
Começou com a vinda, no século passado, daquela legião de
pioneiros que nos enriqueceu com sua cultura, seu talento e sua
operosidade. Muitos dos que ajudaram a construir esta cidade
de Belo Horizonte vieram da Itália. Sua marca ainda é visível na
arquitetura dos nossos prédios históricos e no sobrenome de
várias das mais tradicionais famílias aqui radicadas.

O fato é que temos grandes afinidades com o povo itali-
ano: o idioma de origem comum, a formação cristã e o apego
aos vínculos familiares são algumas delas. Hoje, colhemos im-
portante benefício com essa aproximação, traduzida no sem-
pre maior intercâmbio econômico
entre nossos dois países.

Os números referentes aos in-
vestimentos econômicos italianos no
Brasil são impressionantes. 1\ come-
çar pela indústria automobilística,
carreando para cá cerca de 2,1 bilhões
de dólares; seguida pelas indústrias
metalúrgica, mecânica e de serviços,
que contabilizam aproximadamente
1,5 bilhão de dólares; para terminar
com os investimentos em telecomu-
nicações, que chegam a 350 milhões
de dólares. São cifras que traduzem a
confiança italiana na economia brasileira e que nos deixam ex-
tremamente orgulhosos.

De Bolonha, fica-nos sempre a imagem de sua secular
Universidade, de sua região altamente desenvolvida, de seu povo
dinâmico e empreendedor. Encaramos, portanto, a visita a nos-
so Estado das senhoras e senhores integrantes desta missão

Temos grandes afinidades
com o povo italiano: o

idioma de origem comum,
a formação cristã e o
apego aos vínculos

familiares são algumas
delas

Aioir Vieiro / ALEMG

A,ma Macciagodella e
Adersoll Adauto
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bolonhesa como sendo do mais alto signitlcado. Estejam cer-
tos, caros visitantes, de que o Legislativo mineiro fará sua parte
para estimular e apoiar as iniciati,'as let,>1timasque se origina-
rem deste trabalho que ora iniciam conosco.

Muito obrigado a todos e sejam bem-vindos à Casa do
Povo i\fineiro.

Buscando soluções para o
desemprego

Reunião Especial sobre a Redução da
Jornada de Trabalho

27/6/2000
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o desemprego constitui hoje uma das maiores, se não a
maior, das preocupações dos brasileiros. Os índices de deso-
cupação da população economicamente ati,oa chegam a quase
20°;;, em algumas regiôes . .Atingem não só aqueles cidadãos
que estiveram anteriormente inseridos no mercado de traba-
lho: o mais grave, a nosso ,oer, é a inexistência de empregos
para os jovens, recém-saídos das escolas profissionalizantes e
das universidades.

Nunca é demais repetir que as diretrizes econômicas a
que estamos submetidos só fizeram agravar o problema. En-
tretanto, por uma questão de honestidade, não se pode culpar
exclusivamente as práticas neoliberais. Parcela da responsabi-
lidade recai sobre o processo de globalização econômica -
para o qual o Brasil não se preparou - e sobre o desenvolvi-
mento tecnológico .. Mais que nunca, a máquina substitui o
homem, talvez sem tanta versatilidade, mas com prmoeito eco-
nômico derivado da automação.

O problema existe, portanto, e nos atlige a ponto de
requerer soluções definitivas e inadiáveis. Uma das saídas, que
poderia ,oiabilizar a geração de novos empregos, seria a redu-
ção da jornada para o trabalhador brasileiro. Essa é a motiva-
ção da reunião especial de hoje, promovida pela .Assembléia
mineira.

Sabemos que a solução foi adotada na França, embora
os resultados tenham sido contraditórios. 1\0 que consta, os
índices de desemprego não diminuíram naquele país, pelo me-
nos em curto prazo. Resta saber se o critério poderá pre,oale-
cer satisfatoriamente em futuro mais distante.

Trata-se de solução engenhosa, sem dúvida alguma, não
podendo ser sumariamente desprezada. 1~ preciso, no entan-
to, bastante cuidado no manuseio da matéria: em ano eleito-
ral, é fácil res,oalar para equações paternalistas que a ninguém
interessam. Afinal, não podemos simplesmente reduzir a jor-
nada de trabalho, penalizando as empresas e ameaçando a

o mais grave, a nosso ver,
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sobreyi\'ência delas. Se assim fizéssemos, acabaríamos com o
empregador antes de dar qualquer chance ao empregado. A
questão é séria e como tal deye ser examinada dos dois lados.

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de J\Ji-
nas Gerais, agradecemos aos que se prontificaram a colaborar
conosco nos trabalhos de hoje, bem como aos que nos
prestIgIam com sua presença.

Muito obrigado.

A segurança do voto

Abertura do Debate Público sobre a Urna Eletrônica
30/6/2000
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o ato de votar deriva de um direito pessoal, que só pode
ser exercido por seu titular. Por outro lado, a transparência
no processo de \.otação se concretiza quando o eleitor, usan-
do das próprias faculdades, pode fiscalizar a fiel obsen'ância
de seu \.0 to.

J\ adoção da urna eletrônica em nosso processo eleito-
ral suscita, em conseqüência, pelo menos estas duas grandes
questões: primeiramente, estará o direito pessoal sendo exer-
cido pelo titular? Não será a máquina que \.ota pelo eleitor?

Em segundo lugar, como pode o eleitor fiscalizar a ob-
servância de seu voto? Já que o controle operacional da má-
quina permanece com alguns poucos especialistas - os técni-
cos -, essa exclusividade de manuseio não poderia levar às
fraudes?

São aspectos que evidenciam a vulnerabilidade da vota-
ção por via eletrônica e que necessitam ser equacionados, ten-
do em vista a próxima realização das eleições municipais. Esta
é a razão por que aqui estamos reunidos, para discutir o tema
"1\ Segurança do Voto na Urna Eletrônica Brasileira".

I\S fraudes eleitorais, infelizmente, sempre ocorreram
no cenário político de nosso País. O voto de cabresto, a troca
de votos na urna, a adulteração dos votos pelos escrutinadores
e a alteração do Boletim de Urna antes de ser publicado cons-
tituíam algumas dessas modalidades fraudulentas. Com o avan-
ço tecnológico, chegamos à urna eletrônica, mas não à elimi-
nação das fraudes: surgiu um novo tipo de delito, com o des-
\'io de votos mediante alteração no sistema de informática.

O assunto é delicado, já que se comprova que os recur-
sos eletrônicos são falÍ\.eis. Para resoker o problema, muitas
propostas estão surgindo. Exemplo disso é o Projeto de Lei
n" 194/99, em tramitação no Congresso Nacional, de iniciati-
va do Senador Roberto Requião: ele recomenda, entre outras
providências, a emissão pela urna de voto impresso, confir-
mando a escolha do eleitor.

133

As fraudes eleitorais,
infelizmente, sempre
ocorreram no cenário
político do nosso País



134

o fato é que devemos e,oitar que as ,oantagens da eletrô-
nica - entre elas, a rapidez na apuração - sejam anuladas pela
ilegitimidade e assinalem retrocesso na evolução democráti-
ca. Nessa direção deve orientar-se o nosso trabalho.

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de 1',Ii-
nas Gerais, apresentamos nossos agradecimentos aos senho-
res expositores e debatedores que nos prestigiam com sua
colaboração. Aos participantes, nossa saudação e nossos vo-
tos de bom trabalho.

Muito obrigado.

Endosso ao Programa
Interlegis

Abertura do I Seminário Regional
Interlegis - Região Sudeste

3/7/2000



A Assembléia Legislativa do Estado de l\Iinas Gerais -
consciente da importância da questão municipal no contexto
socioeconâmico brasileiro - tem-se empenhado na
interiorização de suas atividades. Por meio de encontros e audi-
ências públicas que regularmente promovemos nas "árias regi-
ões mineiras, aproximamos este Parlamento dos municípios, por
entendermos que deles - como célula-mãe de nossa organiza-
ção política - irradiam-se as manifestações da nacionalidade.

Nesse sentido, estamos sempre abertos a apoiar as ini-
ciati,'as que robusteçam o relacionamento entre o Poder
Legislati,'o e as unidades municipais. E é em consideração a
isso que estamos dando nosso endosso ao Programa Interlegis,
desenvolvido e administrado pelo Centro de Informática e
Processamento de Dados do Senado Federal.

É, portanto, grandemente auspiciosa a realização nesta
Casa do I Seminário Regional Interlegis - Região Sudeste.
Temos aqui representados um grande número de municípios
do nosso Estado, de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espí-
rito Santo, todos eles, como nós, interessados na possível con-
solidação do Programa Interlegis como Comunidade Virtual
do Poder Legislativo em nosso País.

Em outras palavras, estamos atuando como elo de
ligação entre o Congresso Nacional e as Câmaras Municipais,
nesse esforço concentrado para vincular ao programa um nú-
mero expressivo de Edilidades. Desse modo, teremos um
Legislativo mais eficiente e informado; poderemos aprimo-
rar a qualidade da legislação elaborada; aumentará nossa ca-
pacidade de fiscalização sobre o Poder Executivo e, muito
importante, será intensificado, por parte da sociedade como
um todo, o acompanhamento de nossas atividades.

A postura do Legislativo mineiro sempre foi a de valo-
rizar e se utilizar efetivamente dos recursos da Informática no
exercício de suas funções. Podemos afirmar, sem falsa mo-
déstia, que fomos um dos pioneiros no processo de

Estamos atuando como elo
de ligação entre o

Congresso Nacional e as
Câmaras Municipais
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informatização legislativa no País e uma das Casas que mais
avançaram nesse sentido. E é com satisfação que, depois de
termos organizado, em 1997, o 2°Encontro Nacional de
Informática Aplicada ao Legislativo - ENIAL -, evento no
qual o projeto lnterlegis foi lançado, sediamos agora este pri-
meiro seminário regional.

Na condição de Estado com maior número de municí-
pios contemplados no programa, 1\Jinas Gerais tem muito a
dele usufruir, e esta Assembléia saberá dar o necessário res-
paldo para que tal ocorra. Esperamos, desde já, contribuir
nos comitês técnicos do lnterlegis por meio da nossa Área de
Informática e da Escola do Legislativo, no caso desta última
aproveitando a sua já \'asta experiência na capacitação de agen-
tes públicos municipais.

Como se sabe, o Interlegis é patrocinado, em partes
iguais, por tinanciamento do Banco Interamericano de De-
senvolvimento e por dotações próprias do Senado. O volu-
me total de USS 50 milhões permitirá o fornecimento gratui-
to às Edilidades de equipamentos, de sistemas e de treinamen-
to. Em última análise, esses recursos provêm do contribuinte,
pelo que aumenta nossa responsabilidade em bem utilizá-los.
Trata-se de argumento ponderável para que os municípios
brasileiros, via Câmaras J'vfunicipais, prestigiem o Programa.

É interessante observar como a utilização da tecnologia
pode ajudar-nos no processo de fortalecimento do Poder
Legislativo e, em conseqüência, do próprio sistema democráti-
co. Para esse aspecto, pedimos a atenção dos que nos ouvem: o
processo de interação entre o Senado Federal, a Câmara dos
Deputados, o Tribunal de Contas da União, as Assembléias
Legislativas e as Câmaras Municipais - essencial à democracia
plena - poderá ter no Interlegis um válido instrumento.

Veriticamos, com satisfação, que o evento de hoje está
sendo prestigiado por Vereadores, Deputados Estaduais e
Federais, Senadores e sef\'idores do Legislativo em geral. A
eles e aos demais participantes, bem como aos expositores
que nos honram com sua colaboração, a mensagem de boas-
vindas da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

j\fuito obrigado.

Certeza do dever cumprido

Encerramento do 1° Período da za Sessão Legislativa da
14a Legislatura

7/7/Z000



1\0 darmos por encerrados os presentes trabalhos,
apraz-nos endereçar aos colegas Deputados, bem como aos
servidores da Casa, aos jornalistas e a todos os que colabora-
ram conosco, a nossa mensagem de agradecimento.

Gostaríamos, ao ensejo, de fazer breve levantamento de
nossas atividades no semestre, coerentes com aquele critério
de transparência que tem norteado este Parlamento e que o
povo mineiro - que nele representamos - faz por merecer.

a primeiro período da atual Sessão Legislativa caracte-
rizou-se por louvá\"el inovação no comportamento desta As-
sembléia, sobretudo em relação aos demais Poderes. Fazen-
do prevalecer nossa condição de poder constitucionalmente
autônomo, reafirmamos a isenção e o compromisso com a
causa popular, não nos curvando a pressões externas. 1\ssim
agimos, não a título de desafio ou para autopromoção, mas
com o propósito de assegurar que a indesejável concentração
de poderes - ciosamente defendida pelo Palácio do Planalto
em favor da União - não se estendesse ao âmbito estadual.
Foi uma oportunidade única para reatlrmação desta Casa e
que - sem falsa modéstia - soubemos bravamente aproveitar.

Dentro desse critério, apoiamos o Executivo em suas
iniciativas que julgamos de legítimo interesse público. Em
contrapartida, exercitamos nossa capacidade de
questionamento sempre que esse interesse esteve em jogo.
Portanto, não se pode dizer que ocorreram nem embates, nem
imutável aquiescência entre Executivo e Legislativo: o que ti-
vemos foram saudáveis discussões e conclusões positivas. Para
tanto, foi considerá\"el a contribuiçào do Colégio de Líderes
desta Casa: ele assegurou a efetiva participaçào, nas decisões,
dos partidos aqui representados, evitando que prevalecesse o
conceito individual ou de grupos isolados.

Nosso trabalho foi expressivo, tanto quantitati\"a quan-
to qualitativamente. Para começar, foram aqui apresentados
327 projetos de lei ordinária, sendo 16 de autoria do Executi-

Não se pode dizer que
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'I Se o trabalho em Plenário
foi intenso, não menos
absorvente e produtivo foi
aquele desenvolvido nas
Comissões

\'0 e 1 por parte do Tribunal de Contas do Estado; 10 proje-
tos de lei complementar, dos quais 1 emanado da Procurado-
ria-Geral de justiça e outro originário do Executivo; e 8 pro-
postas de emenda à Constituição, entre elas uma do Governo
do Estado.

Desnecessário dizer que as proposições são, em grande
maioria, de variado e rele\'ante alcance. Como exemplo, cita-
mos os projetos de lei complementar que definem a organiza-
ção do Poder judiciário e do J\finisrério Público; propostas
relativas ao meio ambiente; à defesa do consumidor; aos di-
reitos humanos; ao desenvolvimento das políticas públicas
municipais; à saúde; ao saneamento básico; à agropecuária;
ao turismo e aos sen'idores públicos. Especificamente, res-
saltamos a importância de projetos como os que tratam dos
consórcios intermunicipais; da re\'isão dos critérios de distri-
buição da parcela do ICMS pertencente aos municípios; da
instalação de fábricas de medicamentos genéricos; da questão
dos transportes e da revisão da política tributária, estes últi-
mos sob novo enfoque em vista do advento da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

Quanto às propostas transformadas em norma jurídica,
seu número foi igualmente expressivo. Foram editadas, este ano,
1 Emenda à Constituição; 2 Leis Complementares; 2 Resolu-
ções e 175 Leis Ordinárias, sendo 6 delas promulgadas pela
Assembléia, em vista da existência de veto do Executivo.

Da mesma forma, a nova legislação versou sobre temas
abrangentes e oportunos. Nesse quadro, merecem destaque a
Emenda à Constituição e a Resolução que permitiram a edi-
ção de lei delegada, para reajuste salarial dos servidores do
Executivo; a lei que criou o Instituto de Terras do Estado;
aquela que viabilizou a operacionalidade de fundos como o
SOMMA e o FUNDEURB; a que possibilitou convênio com
o Governo da Alemanha, para preservação da Mata Atlânti-
ca; a que instituiu o programa de proteção a vítimas e teste-
munhas de contravenções penais; e a que instituiu o Código
de Defesa do Contribuinte. Cumpre notar que estas duas últi-
mas foram promulgadas pelo Palácio da Inconfidência, em
virtude da existência de vetos do Executivo.

Se o trabalho em Plenário foi intenso, não menos absor-
vente e produtivo foi aquele desenvolvido nas Comissões. Sem

entrar em maiores dados sobre as atividades regulares das
Comissões Permanentes, vamos registrar que, em sua pauta
de trabalhos, realizamos nada menos que 12 debates públicos,
versando sobre temas que foram da segurança pública ao uso
de urna eletrônica nas eleições, para citar dois exemplos.

Capítulo à parte merecem, outrossim, os trabalhos das
comissões especiais para emitir pareceres, em número de 34,
bem como daquelas para proceder a estudos. No caso destas
últimas, tivemos 7 comissões, responsáveis pela realização de
3 reuniões especiais, 14 ordinárias e 5 extraordinárias. 1\S ma-
térias tratadas incluíram a apuração de denúncias sobre irre-
gularidades registradas na Loteria do Estado; transposição
das águas do Rio São Francisco; prostituição infantil; Progra-
ma Microgerais; contrato entre o Estado e a .Mercedes-Benz;
pagamentos feitos a empreiteiras no final do Governo anteri-
or e financiamentos operados com recursos do S01\f1\'11\.

já as Comissões Parlamentares de Inquérito, sua
dimensão retlete a importância que assumiram nesta Casa as
funções fiscalizadora e político-parlamentar deste Poder. Fo-
ram 9 Comissões, que se reuniram 3 vezes em caráter especial,
56 vezes em caráter ordinário e 31 vezes extraordinariamen-
te. Será redundante especificar todos os assuntos tratados -
que são do conhecimento geral -, mas lembraremos que di-
zem respeito a denúncias de corrupção na área da saúde;
narcotráfico; irregularidades no Fundef; dispensa de licitações
públicas e privarização dos bancos estaduais, entre outros.

É humanamente compreensível que para nós, parlamen-
tares, seja difícil repetir em volume o trabalho executado no
primeiro semestre. Nos próximos meses, estaremos envolvi-
dos com o processo eleitoral nos municípios e esse
envolvimento é justificado: afinal, são os municípios que re-
presentamos nesta Casa, e não participar da sucessão das ad-
ministrações municipais seria, no mínimo, negligência de nos-
sa parte. Vários dos parlamentares aqui presentes, por outro
lado, estarão concorrendo às eleições, o que igualmente con-
sideramos demonstração de espírito público: eles estarão
carreando para suas cidades a valiosa experiência auferida no
Parlamento.

Entretanto, fazemos um apelo aos colegas para que, na
medida de suas possibilidades, dêem andamento, nos próxi-
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mos meses, ao trabalho tão bem desenvolYido no primeiro
período desta Sessão. Vamos envidar esforços para que nada
se interrompa e para que continuemos a honrar esta Casa com
desempenho à altura da confiança que nos deposita o povo
mIneiro.

l\Iais uma vez, agradecemos aos que nos ouvem e ende-
reçamos a todos os coestaduanos a saudação desta Assem-
bléia.

Muito obrigado.

Legislativo autônomo e
atuante

Abertura do 2° Período da 23 Sessão Legislativa da
143 Legislatura

1°/8/2000
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Ao darmos por abertos os presentes trabalhos, gostarí-
amos de manifestar aos colegas parlamentares, bem como aos
colaboradores da Casa, à imprensa e à sociedade mineira,
nossa satisfação por este reencontro e nossa convicção de que
ele assinala o início de um período significativo.

É em tempos de crise que o homem tem oportunidade
de confirmar sua força e sua determinação. Nosso País - é
preciso reconhecê-lo - acha-se em crise. Por mais que alguns
tentem negá-la, ela é de caráter institucional e tem implicações
profundas. Apesar disso, a realidade inquietante pode servir
- e não temos dúvida de que servirá - para que este Legislativo,
em nome do povo mineiro, assuma o desafio.

Por mais que os porta-vozes do Governo Federal insis-
tam na recuperação econômica, a percepção da melhora não
atinge a população. i'vfuitos dos Índices apresentados - como
a baixa taxa inflacionária - são
passíveis de controvérsia: está
provado que a classe média, es-
pinha dorsal da sociedade, sofre
na pele com aumento no custo
de vida muito acima dos indica-
dores oficiais.

As denúncias de
corrupção e impunidade se
avolumam, refletindo indesejá-
vel inversão de valores e omis-
sào por parte das autoridades.
Particularmente, não se põe em
dúvida a honorabilidade do Pre-
sidente da República, mas não se
pode admitir que ele feche os olhos aos desvios de seus cola-
boradores. Da mesma forma, não se questiona a competência
do Judiciário, mas não se entende que tecnicismos jurídicos
garantam a liberdade de criminosos de colarinho branco e de

Conscientizar e reagir têm
sido a tônica no

comportamento desta
Assembléia

Alair Vieira I ALEMG

Rogério Correia, Antônio
Andrade, Marcelo Gonçalves,
Anderson Adauto, Gil Pereira
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Não mais se fala em
permanente beneplácito do

, Legislativo para com o
Executivo, e vice-versa

culpa formada. i\Iais ainda, não se compreende que uma em-
presa estatal - por longas décadas escorada em monopólio e
pri\'ilégios - seja reduto de incompetência e displicência, com-
prometendo o meio ambiente de maneira irremediável. So-
bretudo, não é mais humanamente tolerá\'el o clima de vio-
lência e de intranqüilidade reinante na cidade e no campo.

São múltiplos aspectos de um panorama instigante, na
medida em que ele desperta nossa consciência e nossa capa-
cidade de reação. Pois conscientizar e reagir têm sido a tôni-
ca no comportamento desta Assembléia, principalmente na
atual legislatura.

já se \'iu que o Palácio da Inconfidência adotou postura
independente em relação ao Palácio da Liberdade. Colabora-
mos com o Executi\'o quando isso atende ao interesse públi-
co, mas questionamos suas iniciativas quando esse interesse
não está claro. Não se trata de distanciamento entre os Pode-
res, mas de reafirmação da autonomia deste Legislativo, a qual
só pode beneticiar nossos constituintes.

É interessante notar que este Parlamento está fazendo
prevalecer sua independência também com o Governo da
União. Assim deve ser considerada a Ação Direta de
Inconstitucionalidade que impetramos perante ao Supremo
Tribunal Federal, contestando pontos da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal. Como se sabe, legislação federal não pode espe-
cificar percentuais da receita líquida a serem destinados a cada
Poder, no âmbito dos Estados e municípios. É contra isso que
nos insurgimos e é sobre isso que deverá pronunciar-se o STE

Aliás, o clima de autonomia por que nos estamos baten-
do encontra exemplo, em contrapartida, na ação impetrada
pelo Executivo estadual, pleiteando anulação da Lei n° 13.515,
que instituiu o Código de Defesa do Contribuinte. A legisla-
ção foi por nós promulgada, desconsiderando veto do Go-
verno, o qual recorreu subseqüentemente ao judiciário. O pe-
dido de liminar foi negado pelo Tribunal de justiça, cuja Cor-
te Superior deverá agora julgar o mérito da ação. De todo modo,
o episódio reflete sadia inovação em nosso panorama político
e administrativo: não mais se fala em permanente beneplácito
do Legislativo para com o Executivo, e vice-versa.

A demonstração de maturidade dos parlamentares mi-
neiros vai continuar nos próximos meses. Estamos em perío-

do eleitoral, quando os compromissos com as bases nos cha-
mam, seja para batalhar em candidatura própria, como é o
nosso caso pessoal, seja para apoiar aqueles que melhor pos-
sam sen'ir a nossos municípios. Temos certeza, em qualquer
caso, de que não \'amos negligenciar a pauta de trabalhos que
nos espera neste Plenário e nas Comissões.

Vale lembrar que temos em tramitação proposições
importantes, como os projetos de lei complementar que deti-
nem a organização do Poder judiciário e do Ministério Públi-
co; a proposta orçamentária para o exercício de 2001; inúme-
ros projetos pertinentes à questão da segurança pública e pro-
postas de emenda à Constituição.

Em particular, irão exigir exame atento os \'etos ante-
postos pelo Executivo a iniciativas deste Parlamento: é o caso
daquele que diz respeito à remuneração de servidores da ex-
tinta i\linascaixa; de incentivos tiscais destinados a empreen-
dimentos culturais; da contratação de servidores para exercí-
cio de função pública; de atribuições do DER/MG e da
Ouvidoria de Polícia. Merece registro, também, o trabalho
das CPls em andamento, cujos temas de magna relevância dis-
pensam comentários.

Vamos, portanto, trabalhar com garra e isenção, mos-
trando que respondemos ao momento histórico. O povo de
Minas Gerais não exige de seus representantes no Parlamento
estadual que sejam super-homens, onipresentes e oniscientes.
Mas ele espera de nós que trabalhemos, dentro de nossas ho-
nestas possibilidades, e o ajudemos a superar a fase difícil.
Pois é o que nós, Deputados à Assembléia Legislativa, vamos
fazer!

Muito obrigado.
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Estancar a sangria da dívida

Abertura da Teleconferência " Dívida Externa:
O Que Fazer?"

3/8/2000



Em abril do corrente ano, realizou-se no Rio de Janeiro
um encontro do Tribunal da Dívida Externa, patrocinado por
entidades como CNBB, MST e IAB. Na ocasião, analisou-se o
impacto do débito sobre o processo de desenvolvimento
socioeconômico, chegando-se a unânime conclusão: a dívida
externa brasileira é injusta e insustentável, seja do ponto de
\'ista ético, seja jurídica ou politicamente; por outro lado, o
endividamento foi constituído sem consulta à sociedade, fe-
rindo a soberania nacional.

O assunto permanece da maior atualidade, porquanto
o povo brasileiro continua sofrendo na pele, indetlnidamen-
te, com a sangria causada pela remessa de divisas ao exterior,
em função da amortização da dívida. Além disso, a equipe
econômica do Governo Federal vem apregoando que o supe-
rávit primário conseguido este ano é expressivo, o que consti-
tui um sotIsma: atinai, não se in-
cluem nele os montantes
despendidos com juros. Por
tudo isso, é muito oportuna a re-
alização da teleconferência de
hoje, em iniciativa desta Assem-
bléia com o apoio de entidades
representativas da sociedade ci-
vil: vamos despertar a consciên-
cia pública para a questão, daqui
saindo com subsídios para
enfrentá-Ia.

Em princípio, não vamos
endossar medidas extremas e re-
alisticamente insustentáveis,
como o radical rompimento das relações com o FMI: a expe-
riência passada nos mostrou que, ao nos isolarmos da comu-
nidade tInanceira internacional, pagamos um preço mais alto
que o previsto. I\Ias salta aos olhos que a renegociação é

A renegociação é inadiável.
Não há como prosseguir
alimentando uma dívida

que já foi paga
várias vezes

Marcelo Metkzer I ALEMG

Público e galeria
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inadiá\'el. lão há como prosseguir alimentando uma dhoida
que já foi paga várias vezes, se considerarmos o que, até hoje,
desembolsamos a título de juros. E, no entanto, contabilmente
o montante devido só faz aumentar: em 1994, era de USSl19
bilhões, e no encerramento de 1999, já alcançmoa USS242 bi-
lhões, equi\Oalentes a 430ft, do PIBo

Existem, também, aspectos profundamente penoersos
na questão, ressaltando a injustiça social. Primeiramente, grande
parte do endividamento foi contraído no período da megalo-
mania que caracterizou a ditadura militar, para financiar pro-
jetos faraônicos e im'iáveis, como a Ferrovia do f\ÇO e a
Transamazônicao Em segundo lugar, considerável parcela dos
recursos jamais entrou no País, permanecendo depositada em
paraísos fiscais por conta de agenciamentos e comissões.

Durante a presente teleconferência, esses aspectos serão
objeto de exposições abalizadas dos Srs. Ivo Poletto, Marcos
Arruda e Reinaldo Gonçalves. U ma possibilidade interessan-
te que será aventada é a da realização de um plebiscito, permi-
tindo ao povo que se manifeste sobre a eventual moratória.

Por todos os motivos, enfim, estamos confiantes quan-
to à oportunidade do evento, que será coordenado pelo com-
panheiro Deputado Rogério Correia.

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais, apresentamos nossos agradecimentos aos ilustres
expositores. Aos demais participantes, nossas boas-vindas e
votos de bom trabalho.

:Muito obrigado.

Uma vida dedicada ao
semelhante

Reunião Especial em Homenagem ao
Padre José Campos Taitson

7/8/2000
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Do Padre José Campos Taitson, que hoje homenagea-
mos, nesta Assembléia, pela passagem dos seus 94 anos, po-
demos dizer que segue à risca aquele conselho do Cardeal
Spellman, um dos luminares da Igreja Católica nos Estados
Unidos: "Reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe
como se tudo dependesse de você."

De fato, ao longo da existência frutuosa, nosso home-
nageado se norteou pela confiança em Deus e pelo empenho
no trabalho. Como resultado, temos esse exemplo e essa obra
que o tornaram digno da admiração de nossa sociedade,
posicionando-o como protótipo de virtude, de sabedoria e
de dedicação.

A trajetória luminosa do Padre Taitson já foi evocada
com exatidão pelos oradores que nos precederam. Vamos
recordar apenas aquele dia longínquo em que o rapazinho de
13 anos ingressou no Seminário de Mariana, dando início à
caminhada integralmentc percorrida em função da ação soci-
al da Igreja.

Dcsenvoh'cndo seu apostolado, todos estes anos, na
Região l\Ictropolitana de Belo Horizonte, o Padre Taitson tem-
se dcfrontado, na luta pela justiça c pc la paz, com um panora-
ma de carências.

Na verdadc, o contcxto sociocconômico brasileiro rc-
gistra os maiorcs contrastcs, invariavelmente, nos grandes cen-
tros urbanos e em sua periferia. A excessiva conccntração de
riqueza faz com que os boisões de prosperidade, que são pou-
cos, sejam vizinhos dos guetos de pobreza e exclusào, que são
mUItos.

Ora, Belo Horizonte e a Região Metropolitana não
constituem exceção: aqui muito há que fazer para se alcançar
a justiça social. Na percepção dessa realidade, é que o Padre
Taitson sempre se conduziu, como o atesta seu trabalho
como pastor de almas, como professor, como administra-
dor e como teólogo.

Ao longo da existência
frutuosa, nosso

homenageado se norteou
pela confiança em Deus e

pelo empenho no trabalho
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Nosso homenageado vem de uma família tradicional-
mente voltada para o serviço da Igreja. Seus irmãos e irmãs,
tal como ele, contabilizam admirável folha de serviços como
prelados e religiosas. Se alguns deles já não mais estão conosco,
resta-nos a alegria, não pequena, de homenagear este que fez
do ensinamento de Cristo a diretriz: trata-se, realmente, de
toda uma vida dedicada a seu semelhante.

Parabéns, Padre José Campos Taitson! Em nome da
Assembléia Legislativa do Estado de ~Iinas Gerais, temos o
privilégio de transmitir-lhe a mensagem de carinho e de reco-
nhecimento do povo mineiro.

Muito obrigado.

Gustavo Capanema,
um estadista

Pronunciamento do Deputado Antônio Júlio ao Presidir a
Reunião Especial Comemorativa do Centenário de

Nascimento de Gustavo Capanema
10/8/2000
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Foi em meados do século XVII que arribaram à região
de Pitangui, no Alto São Francisco, os bandeirantes paulistas.
A procura de riquezas, os intrépidos desbra\'adores não se
decepcionaram: o ouro era abundante naquelas plagas, e sua
exploração - por mais de um século - fez a alegria da Coroa
Portuguesa. Conta-se que, por ocasião do terremoto de Lis-
boa, as resen'as auríferas pitanguienses deram contributo res-
peitá\'el para a reconstrução da Metrópole.

Esgotado o ouro à tlor da terra - porque, em suas en-
tranhas, ele continua armazenado naqueles rincões privilegia-
dos - as pO\'oações do vasto território que integrava o ~runi-
cípio já se firma\'am como centros de importância. Com clas-
ses sociais estratificadas, padrões morais e cívicos exempla-
res, ní\'el cultural surpreendentemente elevado para a época, a
população de Pitangui e de suas coirmãs tudo tinha para con-
tribuir para a construção da Nação brasileira. E a História tal
nos confirmou: ao lado de Dom Pedro I, no Grito da Inde-
pendência, achava-se exatamente um pitanguiense, o Padre
Belchior Pinheiro de Oliveira, um dos principais conselheiros
do Príncipe que se tornou nosso primeiro Imperador.

Desde então muito se passou, e o Padre Belchior hoje
descansa, no sono eterno, sob lápide tumular no adro da \'e-
nerável Matriz de Pitangui. Mas a participação regional conti-
nuou por meio de uma constelação de homens ilustres, oriun-
dos de alguns dos principais troncos da mineiridade: assim
foi com Gusta\'o Capanema, nascido há cem anos em Onça
de Pitangui, cuja memória estamos reverenciando na Assem-
bléia Legislati\'a do Estado de Minas Gerais.

Foi em 10 de agosto de 1900, no aprazível recanto en-
tão chamado Onça do Rio São João Acima, que veio à luz o
nosso homenageado. A família de recursos modestos não des-
merecia da origem ilustre. Não admira, portanto, que
Capanema tenha recebido dos dignos progenitores aquela
noção de nobreza, a (lual nele se aliou à inteligência para
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A obra de Capanema foi
gigantesca, e esse
gigantismo era
impregnado de
genialidade

transformá-lo num dos maiores estadistas brasileiros do se-
cuIa XX.

I\OS 20 anos, matriculou-se o jovem e idealista Gustavo
na Faculdade de Direito, em Belo Horizonte, \'indo a bacha-
relar-se em 1924. Retornando a Pitangui, ali militou na ad\'o-
cacia e se dedicou ao magistério. [\ vocação politica se mani-
festava, e ele foi eleito Vereador à Edilidade pitanguiense. Seu
talento, extrapolando das fronteiras regionais, trouxe-o de
\'olta a Belo Horizonte, onde foi Oficial de Gabinete do Go-
verno Estadual e Secretário do Interior, tendo também exer-
cido as funções de Interventor Federal.

Diríamos que se encerra aí a fase mineira na trajetória de
Gustavo Capanema. Chamado por Getúlio Vargas para ser
Ministro da Educação e Saúde Pública, em 1934, deu início à
obra monumental, que se iniciou com a reforma administrati-
va do Ministério.

Cercado por uma assessoria de alto nível - uma ele suas
qualidades era saber reconhecer valores humanos e colocá-
los a serviço da causa pública - empreendeu, em 1937, a re-
forma do ensino, que assinalou autêntica revolução no campo
educacional. Incentivou a pesquisa; defendeu a preservação
da memória brasileira - entre suas iniciativas notáveis está o
órgão que intitulou Serviço do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional -; promoveu a unidade ortográfica da Língua
Portuguesa e, no campo da saúde, criou entidades que falam
por si: é o caso do Serviço acionaI de Tuberculose, de Le-
pra, Febre Amarela e tantos outros que vieram a constituir,
posteriormente, o .Ministério da Saúde.

O trabalho de Capanema à frente do J\Iinistério foi vas-
to e é bem conhecido por todos. Resta lembrar que, ao tlm
do Estado Novo, sua carreira de estadista evoluiu para a de
parlamentar fulgurante e administrador consciente: por lon-
gos anos, ele ilustrou Minas Gerais na Câmara dos Deputados
e no Senado Federal, bem como emprestou seu concurso ao
Tribunal de Contas da União.

Sem exagero, a obra de Capanema foi gigantesca, e esse
gigantismo era impregnado de genialidade. De outra maneira
não se explica como esse homem muito especial tanto pôde
fazer pela ação brasileira. Minas Gerais, seu Estado de ori-
gem, não se poderia omitir no reconhecimento à personalida-
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de de um de seus maiores filhos. É o que estamos fazendo
neste Plenário, em nome do povo mineiro.

O Palácio da Inconfidência tem sido cenário para de-
monstrações de apreço a grandes mineiros e grandes brasilei-
ros. Gustavo Capanema, inserindo-se como maior entre os
grandes, faz jus à homenagem que lhe é prestada, com emo-
ção, admiração e agradecimento, pela Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais.

Muito obrigado.
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30 anos pensando Minas

Pronunciamento do Deputado Álvaro Antônio ao Presidir
a Reunião Especial Comemorativa do Cinqüentenário do

Colégio Marista Dom Silvério
4/9/2000



Disse uma vez o escritor francês Alexis Carrel que o
homem não se faz sem sofrer, pois é ao mesmo tempo o már-
more e o escultor. Poderíamos acrescentar que - no esforço
de esculpir a si próprio - ele não trabalha como autodidata,
mas recorre aos instrumentos da educação e da cultura. E um
desses instrumentos - do qual dispõe, especiticamente, a so-
ciedade mineira - é o Colégio Marista Dom Silvério. Por essa
razão é que a Assembléia lhe está prestando homenagem ao
ensejo de seu cinqüentenário.

l'vfcio século de atividades é período de tempo respeitá-
vel. Se nesse período - tal como ocorreu - o mundo passou
por transformações formidáveis e freqüentemente traumáti-
cas, isso tornou particularmente onerosa qualquer obra de
construção. Educar as novas gerações, então, assumiu ares de
desatlo: como incutir na juventude aqueles princípios da cul-
tura e civilização cristãs, num cenário de \"iolência e injustiça
social? Foi difícil, mas o Colégio Marista Dom Silvério conse-
guiu fazê-lo a partir daquele dia 10 de maio de 1950, data que
assinala a sua fundação.

Não vamos historiar a trajetória de nosso homenagea-
do na Capital mineira. Isso já foi feito pelos oradores que nos
precederam. Inclusive, nosso companheiro Deputado Márcio
Cunha, autor da iniciativa que deu origem à reunião, foi bas-
tante feliz ao associar sua vivência como aluno e professor à
obra educacional marista.

Gostaríamos, porém, de fazer referência especial às
obras sociais desenvolvidas pelos corpos docente, discente e
administrati\"o do Colégio: trata-se de trabalho integrado, com
a participação também dos pais de alunos, com o objetivo de
exercer a cidadania e a solidariedade mediante assistência es-
piritual, pedagógica e médica a crianças e jovens carentes.
Como se vê, a comunidade marista não se isola na redoma
que lhe proporciona o saber e a cultura, mas compreende e
assume seu papel de agente social.

o mundo passou por
transformações formidáveis

e freqüentemente
traumáticas e isso tornou
particularmente onerosa

qualquer obra de
construção
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Resta-nos, ainda, lembrar que o trabalho dos discípu-
los de J\Tarcelino Champagnat extrapola os limites de Belo
Horizonte para abranger todo o mundo. Quase 200 anos são
passados desde que o fundador da Ordem iniciou a empreita-
da grandiosa de le,-ar o ensino básico à juventude. De lá para
cá, o nome "marista" tornou-se sinànimo de educar, e de edu-
car com qualidade. E esse trabalho - que se espraia pelos cin-
co continentes - chegou ao Brasil em 1897, com os discípulos
trazidos pelo sábio e virtuoso Arcebispo Dom Silvério Go-
mes Pimenta.

Portanto, foi muito a propósito a lembrança dos funda-
dores ao dar o nome de Dom Silvério ao estabelecimento. Da
mesma forma, é muito a propósito a homenagem que a As-
sembléia Legislati,'a do Estado de Minas Gerais, em nome do
povo mineiro, presta ao caro Colégio. Recebam seus direto-
res, professores, funcionários e alunos aqui presentes a sauda-
ção calorosa do Palácio da Inconfidência.

Muito obrigado.
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Simbiose entre Poderes

Pronunciamento do Deputado Márcio Cunha, na
Abertura do Ciclo de Debates "O Processo Legislativo e

Leis de Interesse do Judiciário"
22/9/2000



A História de Minas Gerais nos mostra que a harmonia
e a colaboração sempre foram a tônica no relacionamento entre
Legislatiyo e Judiciário.

Nesse sentido, os parlamentares e magistrados minei-
ros dão, ao resto do País, positivo exemplo de obseryância
aos princípios constitucionais da autonomia e do equilíbrio
entre os Poderes. Se com o Executivo ocorrem embates - e
isso é normal e saudável no regime democrático -, o diálogo
prevalece entre o Palácio da Inconfidência e a l\Iagistratura.
Pro\Oa disso é o nosso encontro de hoje, quando a Assembléia
tem a satisfação de receber representantes de nossas Cortes
de Justiça para o Ciclo de Debates "O Processo Legislativo e
Leis de Interesse do Judiciário".

Talvez seja óbvio observar que as funções de nossos dois
Poderes se completam. De um lado, este Parlamento respon-
de - entre outras - pela responsabilidade de elaborar as leis.
De outro, nossos Tribunais se encarregam de aplicar a legisla-
ção, complementada pela Doutrina e pela Jurisprudência. É
uma simbiose perfeita, de que resulta o atendimento ao inte-
resse maior do povo aqui representado.

Cabe-nos a honrosa tarefa de abrir este Ciclo de Deba-
tes em nome da Presidência da Casa. Ademais, no curso dos
trabalhos, estaremos fazendo exposição sobre a atuação dos
Deputados no processo legislativo, bem como coordenando
os debates. Seremos precedidos pelo Dr. Sabino José Fortes
Fleury, Assessor da Casa, que se concentrará em aspectos re-
levantes do processo. De nossa parte, encaramos com apreço
esta oportunidade para, inclusiye, discorrer sobre nossa
vivência como Presidente da Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária do Legislativo.

Não coincidentemente, a última palestra do dia yersará
sobre o orçamento do Judiciário, a cargo do Dr. Luiz Carlos
Gonçalo Elói, Diretor-Geral do Tribunal de Justiça do Esta-
do de l\Iinas Gerais. Enquanto agradecemos ao ilustre expo-
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sitor pela yaliosa colaboração, ,'amos lembrar que a l\ssem-
bléia tem-se particularmente empenhado para que o Orçamen-
to Público espelhe a fiel ,'ontade popular.

Na legislatura passada, o Parlamento mineiro dedicou-
se a promoyer audiências públicas regionais, coletando subsí-
dios entre o povo para a elaboração do Orçamento. Nosso
esforço - pautado pela transparência - foi em muito invalida-
do pela ausência de yontade política do anterior Executivo,
que não deu continuidade prática a nossas recomendações.
Na atual Administração, instituiu-se o Orçamento Participatiyo,
e estamos confiantes em que o processo - no qual se destaca a
participação dos parlamentares - renda bons frutos.

Encerramos, por ora, com nossos agradecimentos e
boas-vindas a todos os participantes, bem como votos de bom
trabalho, em nome da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Muito obrigado.
10 anos em defesa do

consumidor

Pronunciamento do Deputado João Paulo, em Nome do
Deputado Anderson Adauto, Presidente da ALEMG,

na Abertura do Ciclo de Debates "Educação
para o Consumo - 10Anos do Código de

Defesa do Consumidor"
28/9/2000
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A Lei Federal na 8.078, de 11 de setembro de 1990 - a
qual instituiu o Código de Defesa do Consumidor - foi, sem
dúvida, um marco fundamental nas relações de consumo em
nosso País. O amparo legal, no entanto, para ser absolutamente
eficaz, iria depender da conscientização dos agentes em'ol-
vidos: de um lado, os fabricantes, comerciantes e prestadores
de sen.iços; de outro, o público adquirente dos bens e pres-
tações.

Ocorre que a cultura inflacionária e o mercado fechado
- que, por tantos anos, imperaram no País - não estimulavam
a conscientização sobre direitos e deveres pertinentes ao con-
sumo. Muito ao contrário, para o consumidor, a avaliação de
preços e custos ficava prejudicada pela inflação galopante. Já
a proibição para importar tecnologia e componentes era um
entra\'e para vendedores e fornecedores.

A flexibilização e abertura do mercado, bem como a
queda da inflação, tiveram o mérito de alertar as duas partes.
Quem vende, passou a preocupar-se em ser mais competiti-
vo. Quem compra, passou a exigir a conciliação de sua renda
estabilizada com preços também estáveis. l'vIais ainda, a quali-
dade do produto tornou-se prioritária para o consumidor,
agora também orientado pelo Código de Defesa. Além desse
documento legal - abrangendo temas que vão da publicidade
enganosa a cláusulas contratuais abusivas -, o consumidor pas-
sou a contar com outros instrumentos, como o PROCON.

O que tem ocorrido nestes 10 anos de vigência do Có-
digo é um verdadeiro trabalho de educação do consumidor
brasileiro. Ciente disso, o Legislativo de Minas Gerais tem
participado efeti\'amente da questão, no exercício de sua fun-
ção político-parlamentar. Exemplos dessa participação, temos
no dinâmico PROCON Assembléia e no "Manual do Consu-
midor", que fizemos editar recentemente.

Entendemos, entretanto, que o aprimoramento das re-
lações de consumo é processo que não se esgota, mas que se

o aprimoramento das
relações de consumo é
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renO\'a segundo as eXlgencias da sociedade. Por outro lado,
entre nós ainda não se pode falar em estabilização econômica,
haja vista o fantasma da intlação que nos anda rondando. I~
exatamente para debater a continuação do esforço educativo
e conscientizante que estamos aqui reunidos neste Ciclo de
Debates.

Agradecemos à ilustre expositora, Ora. Maria Inês
Fornazzaro, Diretora Executiva do PROCON/Sào Paulo, pela
valiosa colaboração. Estendemos nossos agradecimentos aos
debatedores: Dr. Geraldo de Faria ~Iartins da Costa, Procu-
rador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais; Manoel
Bernardes, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de
Belo Horizonte; e Luiz Custódio Corta ~Iartins, da Diretoria
Executiva da FIEMG.

A todos os presentes, endereçamos a mensagem de boas-
vindas da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
bem como nossos votos para um profícuo trabalho. -

Muito obrigado.
Um magistrado ilustre

Reunião Especial Comemorativa do Centenário de
Nascimento do Desembargador Monso Teixeira Lages

9/10/2000
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Ao reverencIar a memona do Desembargador I\fonso
Teixeira Lages, a Assembléia Legislati\'a do Estado de ~Iinas
Gerais está reconhecendo os méritos de um coestaduano que,
em vida, militou em vários campos e em todos eles se notabi-
lizou. Como pudemos ouvir pelos oradores que nos precede-
ram, nosso homenageado serviu com rara competência à
magistratura, ao magistério e ao jornalismo. Foi uma longa e
profícua existência, que estaria perfazendo cem anos se c1e
entre nós estivesse.

Uma das fases dessa trajetória que nos chama atenção
de modo especial foi aquela em que o Desembargador Afon-
so Lages lecionou Direito Romano, como Professor Cate-
drático da Faculdade de Direito da Universidade de Minas
Gerais.

Profundo conhecedor da matéria, ele foi, sem favor, um
dos maiores romanistas que este País já conheceu. E sua im-
pecável postura como cidadão e profissional talvez em parte
se explique pela afinidade que nutria em relação à legislação
da velha Roma.

Os que tiveram o privilégio de ser alunos do Professor
Lages ainda se recordam do entusiasmo com que ele discorria
sobre a Lei das Doze Tábuas, esse monumento jurídico cuja
atualidade desafia os séculos. Recordam-se de que ele definia
o documento como o mais legítimo ato constitucional que a
humanidade já teve; de como enfeixava princípios de direito
público e privado; de como se inspirou na tradição legislativa
e nos usos e costumes; e de como sacramentou o instituto do
Decenvirato, a magistratura extraordinária incumbida de dis-
pensar a Justiça e de legislar.

Pois é como Decenvirato que estamos aqui reunidos.
De um lado, temos o Parlamento mineiro, por seus Deputa-
dos e colaboradores, na qualidade de órgão legislador; de
outro, aí está toda essa prestigiosa audiência, em que se desta-
cam magistrados ilustres, encarregados da aplicação da lei e
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da prevalência da Justiça. Pois este encontro de modernos
decênviros seria coincidência significatiya se não tivesse um
objetivo maior: o de homenagear o Professor,
Desembargador, Adyogado e Jornalista 1\fonso Teixeira Lages.
A sua memória - na melhor tradição da Roma republicana
em que se inspira a austeridade mineira -, prestamos o tribu-
to de admiração e saudade da Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais.

Muito obrigado.

Valorização do produto
artesanal

Pronunciamento do Deputado Adelmo Carneiro Leão,
em Nome do Deputado Anderson Adauto, Presidente da

ALEMG, na Abertura do Debate Público sobre a
Regulamentação da Produção de Alimentos Artesanais

16/10/2000
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Nos dias que correm, muito se fala em nosso País sobre
os efeitos da globalização econômica. No mais das vezes, as
opiniões são contrárias ao processo, o qual nos estaria sendo
imposto no exclusivo interesse dos "Grupo dos 7", como se
rotula o conglomerado das nações mais ricas do mundo.

Ocorre que a globalização aí está como fato irreversível,
onde só nos resta prepararmo-nos para enfrentá-la. Para tal, a
P'7017, devemo-nos conscientizar de que o processo globalizante
dispõe de um canal principal, que é o comércio exterior, e que
este tem mão dupla: quem compra tem o direito de vender
em contrapartida, ou seja, o país importador pode e deve
equilibrar suas aquisições com a correspondente exportação
de seus próprios produtos.

Os que nos ouvem poderão, a esta altura, estar questio-
nando: o que tem a ver um debate público sobre a regulamen-
tação da produção de alimentos artesanais com a globalização
econômica? Pois respondemos que tem tudo a ver, como se
vê pelo exemplo a que nos vamos referir.

Todos sabem que a França é um dos maiores produto-
res e exportadores de alimentos do planeta. Sabe-se também
que esse comércio gastronômico - dos vinhos aos queijos,
passando por vasta gama de produtos - apoia-se na produ-
ção regionalizada e, freqüentemente, artesanal. O resultado é
que, no setor de laticínios, a nação gaulesa fatura preciosas
divisas com a venda de seus queijos e derivados no mercado
internacional.

Vejamos, agora, o caso da produção de ]\finas Gerais,
este Estado cuja vocação para a industria de laticínios é tradi-
cionalmente reconhecida em todo o País. Entre os queijos di-
tos "curados" ou de "meia-cura" que aqui se fabricam, so-
bressai o famoso queijo Canastra, elaborado a partir do leite
cru. Ocorre que, no leite cru, proliferam bactérias, entre as
quais está aquela que confere ao produto seu peculiar e apre-
ciado sabor. Isolar essa bactéria, eliminando as demais que
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contaminam o produto, seria a maneira de atender às normas
sanitárias oficiais e inserir o queijo Canastra artesanal no mer-
cado formal de alimentos.

É uma tecnologia a desenvoh'er, e isso não estamos fa-
zendo. 10 entanto, sabemos que pesquisadores estrangeiros
têm visitado a região produtora e se interessado em desen-
volver a pesquisa. Em resumo, se não agirmos nós, agirão eles
e, dentro em pouco, teremos o queijo Canastra fabricado na
Europa e comercializado em todo o mundo.

A questão, portanto, se colocada em termos amplos, é:
como habilitar produtores artesanais e/ou de agricultura fa-
miliar para que se enquadrem nas normas sanitárias oficiais e
possam vender no comércio formal. É o objetivo do Projeto
de Lei n° 1.105/2000, ora em tramitação nesta l\ssembléia,
que estamos patrocinando e que vamos debater no encontro
de hoje.

Ao levarmos adiante o Projeto nesta Casa, tivemos em
conta que ele deveria enfocar dois aspectos básicos: o sanitá-
rio e o econômico. De um lado, é essencial que a saúde do
consumidor seja preservada mediante a adoção de normas
específicas na produção e manuseio dos alimentos, da fábrica
até as mãos do consumidor final.

De outra parte, a insistência em normas rígidas e de cum-
primento inacessível ao pequeno produtor desestimula a ati-
vidade econômica. Em outras palavras, será preciso estruturar
o produtor para cumprir as formalidades legais e as normas
sanitárias. A saída que se nos vislumbra, e que consta como
dispositivo do Projeto de Lei nO 1.105/2000, é agrupar os
produtores artesanais e familiares em associações ou coope-
rativas. Estas se irão incumbir do controle de qualidade, da
emissão de laudos, enfim, do cumprimento das exigências para
que o produto receba aquele selo que possibilitará sua
comercialização regular. E quando falamos na comercialização,
temos em vista não só o mercado interno, mas igualmente o
de exportação.

Na situação de hoje, o produto artesanal é subvalorizado
e penaliza o produtor. Não podendo vendê-lo nos centros
abastecedores formais, como as redes de supermercados, o
fabricante o coloca no mercado informal com margem de lu-
cro notoriamente reduzida. Ao ingressar no mercado formal

de alimentos, no entanto, ele irá agregar valor ao produto,
sem mencionar que irá gerar tributos e aumentar a produção,
com a criação de novos empregos. É um nOH) ciclo produti-
''o que se irá desenvolver em benefício de toelos, muito ao
contrário elo que pensam alguns. Cai por terra, portanto, a
idéia de que nosso Projeto poderia burocratizar e diticultar o
e1esenvoh-imento da atividade.

Não ,'amos neste momento dissecar - item por item - a
Proposição de Lei n° 1.105/2000. Isso será feito no curso
dos trabalhos de hoje. Acrescentaremos, apenas, que a reu-
nião em associações ou cooperati,'as facilitará também a ob-
tenção de incentivos. Nesse sentido, já nos posicionamos com
a Direção do l\Iicrogerais, cientes de que, sem incentivos ra-
zoáveis e legítimos, nossa empreitada não terá êxito.

Como síntese tinal, diríamos que o arcabouço do proje-
to se fundamenta em 4 pontos:

a) assegurar qualidade e competitividade ao produtor;
b) inseri-lo no mercado formal com o atendimento de

exigências legais e sanitárias;
c) agregá-lo ao sistema cooperativista, que se incumbirá

dos requisitos operacionais, da viabilização de incentivos e
do desenvolvimento de mercados;

d) desenvolver a pesquisa tecnológica em benefício do
produto e do produtor.

A propósito, é auspicioso notar que hoje se celebra o
"Dia Mundial da Alimentação", o que torna mais signiticativa
e oportuna a realização deste debate. l\final, quando se sabe
que um terço da população mundial passa fome, dispensa
maiores comentários a importância do incentivo à produção
de alimentos.

Estamos certos de que daqui sairemos com conclusões
válidas sobre o assunto. Em nome da Assembléia Legislativa
do Estado de ;\Iinas Gerais, agradecemos a todos os que
acederam a nosso convite, formulanelo-Ihes ,'otos de bom
trabalho.

i\Iuito obrigado.
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Saudação à CDL/BH

Reunião Especial Comemorativa do 40° Aniversário de
Fundação da Câmara de Dirigentes Lojistas de

Belo Horizonte
23/10/2000
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Dizer da importância socioeconômica da ati\'idade co-
mercial, no contexto de uma nação, será insistir no ób\'io. 1\0
longo dos séculos, a História nos mostra que o comércio é
um dos pilares da economia, além de cumprir função social e
política de relevo, quando promove o abastecimento da po-
pulação e aproxima as comunidades e os povos.

Que esse trabalho esteja tradicionalmente ligado ao
associativismo, tampouco é novidade: exemplo disso são os
fenícios, na Antigüidade Clássica, singrando os mares com suas
cooperativas mercantis. Igualmente, a Idade Média assistiu ao
florescimento das ligas de artesãos e mercadores, enquanto,
no século XIX, a Revolução Industrial viabilizou os contor-
nos do moderno comércio exterior.

No Brasil, e especificamente em Minas Gerais, merecem
registro as rotas comerciais abertas pelos tradicionais "mas-
cates" que, a partir do século XVIII, percorriam as regiões
mineradoras em atividade essencial para a sociedade que en-
tão se estratificava. A contribuição desses simpáticos
antecessores dos modernos comerciantes e lojistas foi consi-
derável. Basta dizer que - para citar um aspecto curioso -
essa influência se fez sentir até na arte culinária: foram eles que
desenvolveram a saborosa "cozinha do tropeiro".

Nossa reunião especial desta noite - para homenagear a
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte pelo seu
quadragésimo aniversário - tem a ver, muito a propósito, com
a atividade comercial e com o associativismo: a homenageada
é a líder inconteste do comércio lojista de Belo Horizonte,
reunindo em associação cerca de 12 mil membros.

1\0 nos prepararmos para esta comemoração, chamou-
nos a atenção o artigo firmado pelo Sr. ~Ianoel Bernardes,
Presidente da CDL/BH, ac]ui presente e a quem endereça-
mos nossos cumprimentos. Nele, o ilustre Presidente, agora
reempossado, faz a seguinte conclamação aos companheiros:
"Temos que ser cúmplices em criatividade, solidariedade, par-
ceria e cooperação".
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o moderno empresário,
para se inserir no círculo
do êxito, deve encarar os
colegas de classe não como
concorrentes, mas como
parceiros nesse trabalho
para bem servir ao público

Pois parece-nos (Iue o jmoem e dinâmico Presidente acer-
tou em cheio ao definir a filosofia que norteia a entidade por ele
presididao O moderno empresário, para se inserir no CÍrculo do
êxito, deve encarar os colegas de classe não como concorren-
tes, mas como parceiros nesse trabalho para bem senoir ao pú-
blico. É uma cumplicidade honesta e saudável, a qual esta I\S-

sembléia hoje endossa ao comemorar os 40 anos da CDL/BH.
Desde que a Câmara foi fundada, no ano de 1960, ainda

com o nome de Clube de Diretores Lojistas, o mundo passou
por muitas transformações. O progresso tecnológico e cientí-
fico, sobretudo nas telecomunicações e na área da informática;
a nova realidade política, com a queda dos regimes totalitá-
rios de direita e de esquerda; a formação de blocos econômi-
cos e a globalização cultural e econômica, foram algumas des-
sas mudanças. Paralelamente ao avanço da informação, o ce)O-
sumidor passou a ser mais cioso de seus direitos, exigindo
dos fornecedores maior qualidade e menor custo. No Brasil,
particularmente, a contenção da espiral inflacionária modifi-
cou a política de consumo, tornando-se o cidadão mais ciente
e mais consciente dos limites de seu poder de compra.

É evidente que o novo panorama veio demandar do
empresariado uma postura mais versátil e mesmo mais em-
preendedora. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Hori-
zonte soube compreender o momento e, por isso mesmo, a
cada dia mais se fortalece como representante do empresário
belo-horizontino. Prova disso é o sucesso de suas campanhas
e a ativação de suas vendas, como termômetro auspicioso de
retomada econômica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
entende que é sua obrigação reconhecer o mérito daquelas
pessoas físicas e jurídicas que servem ao povo mineiro. A
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte se destaca
no mérito e se supera na prestação de serviços, pelo que a
iniciativa da reunião de hoje, proposta pelo companheiro
Deputado Sebastião avarro, é inegavelmente oportuna.
Ressaltamos, ainda, a deferência da homenageada para
conosco, ao dar posse à sua no\"a Diretoria neste Plenário.
I\OS dirigentes ora empossados, transmitimos os parabéns e
os votos de feliz gestão do Parlamento mineiro.

Muito obrigado.

Alerta à juventude

Debate Público "Dependência Química e
Currículos Escolares"

6/11/2000
190
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Assistimos, neste final de século, ao agigantamento do
problema da dependência causada por fatores como as dro-
gas e o alcoolismo, deixando a questão de ser apenas social e
sanitária para se tornar também política.

É no caso específico das chamadas "drogas ilegais" que
tal aspecto mais se e\'idencia. Na América Latina, o "Plano
Colômbia" tem conotação fortemente política, ao viabilizar a
intervenção estrangeira naquele país andino, com retlexos
inquietantes sobre seus vizinhos, entre os quais o Brasil. A
verdade é que a esta altura, as potências do Hemisfério Norte
não mais escondem o interesse longamente acalentado de
internacionalizar a Amazônia. A ajuda à Colômbia para eli-
minar o tráfico serviria igualmente para que fincassem pé na
reglao.

Ora, o bom senso há muito nos mostra que o tráfico
não existiria se não fosse pelos consumidores. Os Estados
Unidos e os países europeus dariam demonstração de sinceri-
dade política, se iniciassem o combate dentro de suas pró-
prias casas, junto aos usuários. E, como a juventude é o alvo
principal dos traficantes, deveriam suas autoridades
implementar os programas educativos nas respectivas esco-
las, alertando as novas gerações sobre os males da dependên-
cia química.

Pois é exatamente esse o exemplo que Minas Gerais está
dando ao resto do mundo, ao fazer cumprir preceito consti-
tucional e determinar em lei a obrigatoriedade do estudo da
dependência química, em disciplinas constantes dos currÍcu-
los escolares de níveis fundamental e médio. Cientes de que a
questão é de importância estratégica, estamos nos antecipan-
do para que as novas gerações não sucumbam ao tlagelo. Por-
tanto, discutir o correspondente embasamento legal e colocá-
lo em prática é o objetivo do encontro de hoje.

r\ Lei n° 13.411, de 1999, ora em discussão, e o Decreto
n" 41.166, de 2000, que a regulamentou, têm origem em pro-

Qualquer que seja a
modalidade de

dependência, os efeitos
nefastos ocorrem sempre e
têm impacto maior sobre a

juventude
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jeto apresentado nesta Casa pelo companheiro Deputado
Chico Rafael, um dos coordenadores de nosso debate. Du-
rante os trabalhos, teremos oportunidade de om"ir algumas
das vozes mais credenciadas sobre a questão e iremos nova-
mente constatar que - se a mesma não for equacionada - esta-
rá em jogo a própria cidadania.

Realmente, qualquer que seja a modalidade de depen-
dência, os efeitos nefastos ocorrem sempre e têm impacto
maior sobre a juventude. São os jovens, por essa razão, que
devem merecer nossa preocupação primeira, em campanha
que tem por objetivo prevenir, em vez de remediar. Orientar
a criança e o adolescente a partir dos bancos escolares é o
propósito da legislação. Assim como já consta dos currículos
a educação sexual, vamos ensinar aos alunos como se defen-
der contra os tóxicos, livrando-os de um futuro sombrio e
Incerto.

Ao abrir a reunião de hoje, gostaríamos de ressaltar que
a matéria está incluída na pauta prioritária da nossa Comissão
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Agradecemos aos
ilustres expositores e debatedores que se dispuseram a cola-
borar conosco e apresentamos a todos os participantes a sau-
dação e os votos de bom trabalho por parte do Legislativo
mineiro.

j'vluito obrigado.

Homenagem ao IPSEMG

Reunião Especial Comemorativa do 88° Aniversário de
Fundação do IPSEMG

9/11/2000



o octogésimo oitavo aniversário de fundação do Insti-
tuto de Pre\'idência dos Servidores do Estado de Minas Ge-
rais - que esta Assembléia homenageia com a presente reu-
nião especial - constitui ensejo para que ratifiquemos nosso
apreço para com uma instituição que se tornou positiva una-
nimidade, não só para o funcionalismo, mas também para o
pO\'o mineiro como um todo.

Nosso homenageado tomou forma, como já vimos, nos
idos de 1912, mas veio a receber a atual denominação em 1945,
coincidindo com a redemocratização do País, após a ditadura
do Estado Novo. Posteriormente, tivemos os anos de chumbo
da ditadura militar e hoje estamos submetidos a um pseudo
neoliberalismo que pretende desmantelar a máquina adminis-
trativa e o patrimônio públicos. Ora, é oportuno observar que,
decorridos 88 anos, o IPSEMG passou pelas diversas etapas da
História Republicana sem negli-
genciar a missão a que fora des-
tinado: a de órgão previden-
ciário modelo, encarregado da
assistência médico-social, de pe-
cúlios, seguros, pensões e apo-
sentadorias em favor dos servi-
dores públicos mineiros e de suas
famílias.

A verdade é que os funci-
onários do IPSEMG mantive-
ram a administração do órgão
em níveis dignos da mais avan-
çada previdência social, em que
pesem as pressões e ingerências externas que sofreram ao lon-
go do tempo.

~Atualmente, ocorre que o Governo Federal, em seu pro-
pósito de globalizar o Brasil contra os brasileiros, está agindo
para que a previdência pública se desmoralize, a fim de que os

Rodrigo Dias / ALEMG

Durval Ângelo,João Diniz
Pinto, Anderson Adauto eJosé
Augusto Braga

••
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Muito obrigado.

Senhoras e senhores,
As últimas eleiçôes municipais demonstraram, princi-

palmente nas capitais, o desejo de mudanças. O eleitorado está
constatando que a moralidade administrati,"a é o principal fa-
tor da eficiência dos gO\"ernos. Pois é em nome dessa
moralidade, que sempre caracterizou a postura do IPSE'\fG,
que nos congratulamos com seus servidores e seus direto-
res. Receba, Instituto de Previdência dos Sen"idores do Es-
tado de '\finas Gerais, a mensagem calorosa do Legislati,"o
mlnelro.

-

10SSa homenagem ao IPSEi\IG é a homenagem a to-
dos os seus servidores e a todos os funcionários públicos de
r.'finas. Graças a seu devotamento ao povo, o Estado continua
cumprindo as suas obrigações, apesar do cerco econômico
que lhe fazem, com a concentração do poder tributário na
União, a privatização dos bancos públicos, o iníquo sistema
de distribuição dos recursos federais.

bancos pri,"ados possam cnar um extraordinário sistema de
captação e concentração de recursos dos trabalhadores. i'das
o bom senso indica que a pre,"idência pri,"ada pode funcionar
como complemento, mas não substitui a oficial.

Foi assim pensando que as lideranças do funcionalismo
mineiro leyaram adiante a Frente contra a Destruição do Ser-
Yiço Público, com o propósito de obstar a priyatização do
nosso IPSE'\fG. O moyimento foi Yitorioso, e o órgão segue
agora com seu trabalho exemplar, inclusive atuando como
protótipo de representatividade e de colegiado: em sua di-
reção, o funcionalismo e o corpo de beneficiários estão pre-
sentes e participantes, tal como deve ser. 1\ gestão inde\"ida
por parte de outros órgãos da administração pública é coisa
do passado.

O que afirmamos vem comprovar que não podemos
ser radicais, a ponto de liqüidar com a previdência pública. O
sistema enfrenta problemas, é verdade: as receitas se reduzem
enquanto as despesas aumentam. No entanto, está prevista,
no âmbito das reformas constitucionais já efetivadas, a cria-
ção do fundo de aposentadoria dos servidores. O Governo
mineiro já se antecipou à providência, ao passar a descontar a
respectiva contribuição da folha de pagamento do funciona-
lismo. Falta, agora, oficializar a operacionalidade do fundo.
essa fase, sem dúvida, o IPSEMG terá papel importante.

Podemos dizer, a propósito, que também esta Assem-
bléia - no exercício de sua função fiscalizadora - está atenta
para que nossos servidores sejam amparados, em futuro pró-
ximo, pelo fundo oficial de aposentadorias e pensões. É uma
questão de honra para nós, parlamentares mineiros, não
descurar do assunto e fazer nossa parte para que os servido-
res não sejam prejudicados. Para tal, uma de nossas garanti-
as é exatamente a presença do nosso homenageado desta
nOlte.

o bom senso indica que a
previdência privada pode
funcionar como
complemento, mas não
substitui a oficial



Um salesiano exemplar

Reunião Especial Comemorativa do 90° Aniversário de
Dom João Resende Costa

13/11/2000

~~~~~~~~~~------_ ••e_ -------------------------- _



Ao darmos encerramento à solenidade de hoje - com a
qual homenageamos Dom João Resende Costa pelo seu no-
nagésimo aniversário -, pedimos vênia para fazê-lo com uma
citação da Bíblia Sagrada. Trata-se do seguinte trecho do E\'an-
gelho segundo Mateus, em que Jesus faz suas recomendações
aos Apóstolos: "E.II tOS elll'io como ol'elúas 110meio dos lobos. Sede,
pois, COlllOelas, prtldelltes, lllaS simples COIllOas pOlJJbas. Cllidai-tos
dos úOlJJens. Ele tOS ler'tlIiio aos SellS tribllllais e açoitar-tos-ào COlJJ
taras 11m slIm sillagol"as. Sereis por millúa callsa lel'ados diall/e dos
gOl'ernadores e dos reiJ: serl'ireis assim de /es/eJJJJlIlIIOpara eles e para
os pagàos".

Parece-nos que o texto bíblico se aplica com perfeição à
personalidade e à obra de nosso homenageado. Em sua longa
e rica trajetória - coroada pela investidura como segundo
Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte -, Dom João
trabalhou como legítimo sucessor dos Apóstolos. Hoje, na
serenidade e na sabedoria de seus 90 anos, ele pode reconhe-
cer isso sem resvalar para a imodéstia e a vaidade.

O fato é que ele se dirigia como ovelha às ovelhas, mas
também teve, em determinadas ocasiões, que ir até os lobos.
Ele foi prudente e simples. Ele enfrentou, ainda que
figuradamente, tribunais e açoites. E ele se fez presente junto
aos governantes terrenos para impor a vontade divina.

Dom João é um salesiano, e como tal sempre dignifi-
cou a Ordem de Dom Bosco. Não nos esqueçamos de que o
patrono da Congregação - o santo torinês que espalhou a
mensagem salesiana pelo mundo - destacou-se, em vida, tanto
no cenário político como no campo educacional. Participan-
do ativamente do processo de unificação da Itália, Dom
Bosco fez de sua Igreja um dos suportes da ação libertária.
E, como educador - começando por acolher a juventude
abandonada da Província do Piemonte -, desenvolveu essa
universal obra salesiana, sinônimo inconteste de excelência
no ensIno.

Ele soube dignificar a ação
política da Igreja, sem

esquecer sua formação de
educador
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Pois Dom João Resende Costa não fez por menos, e se-
guiu à risca o exemplo de Dom Bosco. Ele soube dignificar a
ação política da Igreja, sem esquecer sua formação de educa-
dor. Seu Arcebispado coincidiu com os anos dc chumbo da
ditadura militar, aquclcs tcmpos de libcrdadc ccrccada e de
censura às opiniôes. Nosso l\rcebispo Emérito, no cntanto,
jamais deixou que a Igreja se curvasse ao poder temporal. E
isso mesmo quando essc poder tenta\'a atingir diretamentc a
religião e os religiosos.

Como educador, basta lembrar que Dom João foi o
fundador, em 1958, da Univcrsidadc Católica, que, cinco anos
depois, receberia a atual denominação pontifícia. A PUC/
i\IG é uma instituição quc honra Minas e da qual se orgu-
lham os mineiros. E estamos, hojc, rc\'crenciando aquelc que
a fez nascer.

A presente reunião decorre de iniciativa do nobre com-
panheiro Deputado Dalmo Ribeiro Sika, merecendo a una-
nimidade do Parlamento mineiro. Assim é que, em nome da
Assembléia Legislativa do Estado de J\linas Gerais, apresen-
tamos a Dom João Resende Costa a emocionada mensagem
do povo que representamos: receba, Dom João, nossos para-
béns pelo seu aniversário, nossos agradecimentos por seu tra-
balho grandioso e nossa manifestação de alegria por estar aqui
conosco.

Muito obrigado.

Formatura na Escola do
Legislativo

Solenidade de Formatura da la Turma do Curso de
Especialização em Poder Legislativo

14/11/2000
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Hugo Pereira do Amaral,
Maria Regina Nabuco,
Geraldo Magela, Anderson
Adauto, Sérgio Barcelos,
Tbeofilo Pinto Júnior e Patrus
Ananias

Aloir Vieira / ALEMG

Ao formalizarmos a abertura da presente solenidade,
consideramos - sem falsa modéstia - que estamos consoli-
dando, durante nossa gestão como Presidente do Parlamento
mineiro, uma de suas iniciativas mais válidas e oportunas.

Com efeito, foi durante os trabalhos da atual ~Iesa Di-
retora que a 1a turma do Curso de Especialização em Poder
Legislativo completou seus estudos. E, ainda durante nossa
gestão, temos o privilégio de participar de sua formatura, ates-
tando a dedicação e o brilhantismo que seus integrantes de-
monstraram ao longo do Curso.

O processo de abertura política da Nação brasileira,
após quase 30 anos de sombria ditadura, veio ratificar um dos
princípios fundamentais do próprio sistema democrático: o
de que não há democracia e liberdade sem equilibrio dos po-
deres constituídos e, mais ainda, sem um Legislativo forte,
representativo e atuante.

Imbuídos dessa idéia, pro-
curamos dar ênfase ao trabalho
de fortalecimento do Poder
como um todo, seja atuando di-
retamente nesta Casa, seja con-
tribuindo, dentro de nossa com-
petência, com o Congresso Na-
cional e com as Câmaras :Muni-
cipais. Antes mesmo de identifi-
car outros meios para desenvol-
ver tal processo, tínhamos em
mente as atividades da nossa Es-
cola do Let,rislativo. O Curso de
Especialização em Poder Legislativo, que instituímos em feliz
parceria com a Pontifícia Universidade Católica de j\'unas Ge-
rais, é retlexo dessa preocupação e dessa prioridade.

Dizem que a modéstia é típica dos mineiros, os quais des-
denham da autopromoção porque crêem que o mérito sempre

---------------._~----------------------------------------.-



Nos moldes em que a
instituição foi idealizada, e
em função do trabalho que
realiza, ela é considerada
a melhor Escola do País
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atlora. No caso da nossa Escola, entretanto, preferimos ser um
mineiro de exceção para lhe entoar nossos louvores: nos mol-
des em que a instituição foi idealizada, e em função do trabalho
que realiza, ela é considerada a melhor Escola do País.

Os cursos e programas de treinamento que promove
são do mais alto nível, abordando assuntos de relevância e
atualidade. Exemplo disso é o enfoque que vimos dando aqui
a temas como a Lei de Responsabilidade Fiscal, sem mencio-
nar o currículo em especialização legislati\'a ora concluído por
esta turma talentosa. Aliás, se não nos falha a referência, trata-
se do único curso de pós-graduação na área hoje disponível
no País.

Os 39 laureados desta noite incluem funcionários deste
Parlamento e agentes políticos que atuam em outros órgãos
públicos. Com o suporte valioso e indispensável do Instituto
de Educação Continuada da puc/~vrG, e nas mãos de corpo
docente dos mais credenciados, aprofundaram-se eles em
matérias como Teoria da Democracia, Direito Constitucio-
nal, História do Legislativo no Brasil e Legislativo e Políticas
Públicas. Saem eles daqui, portanto, ainda mais preparados
para as atribuições de que já se desincumbem com proficiên-
Cla.

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de ~Ii-
nas Gerais, encerramos nossa fala com mensagens de agrade-
cimento e de parabéns. Os agradecimentos, nós os reserva-
mos à Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a seu
Instituto de Educação Continuada e às demais instituições e
aos ilustres professores que colaboraram conosco. Os para-
béns, nós os dirigimos a todos e a cada um dos pós-gradua-
dos, integrantes da 1a turma do Curso de Especialização em
Poder Legislativo.

J\fuito obrigado.

Perspectivas de
desenvolvimento

Abertura do Debate Público "Obras Públicas:
Perspectivas de Desenvolvimento com Geração de

Emprego e Renda em Minas Gerais"
20/11/2000



Hoje em dia, quando se quer discutir de modo objetivo
a questão do desenvokimento socioeconômico, de\'e-se ter
em mente, ti priOli, que o processo seja auto-sustentá\'eL

Durante a ditadura militar, adotou-se a política
desem'okimentista escorada em financiamentos externos, O
tempo nos mostrou que o correspondente endividamento -
muitas \TZeS contraído para financiar obras faraônicas, refle-
tindo a vaidade dos governantes - foi um equínKo, Atual-
mente, apenas no serviço da dh'ida externa, o Brasil transfere
para o exterior, a cada ano, recursos que seriam suficientes
para eliminar o déficit habitacional do País ou para fazer a
renda do brasileiro médio chegar a USSI0 mil anuais, A dívi-
da é impagánl - não se consegue amortizar o capital - e im-
põe tremendo sacrifício ao nosso povo,

O encontro que estamos abrindo tem por objetivo dis-
cutir as perspectivas de desenvolvimento, com a geração de
emprego e aumento da renda, a partir da execução de obras
públicas, t\ nosso ver, portanto, a questão primeira é promo-
ver o desenvolvimento dentro dos limites das receitas ofici-
ais. Deve-se, a todo custo, evitar clue o Estado aumente sua
dívida. Sabemos que é meta difícil, mas viável: só assim tere-
mos, em bases sólidas, a criação de postos de trabalho e o
incremento da renda per eapita e familiar.

Na pauta dos trabalhos, vamos enfocar vários aspectos
relevantes: a ação do Governo mineiro no tocante a obras de
infra-estrutura; os investimentos do Governo Federal em j\li-
nas Gerais; projetos para a Região Metropolitana de Belo
Horizonte e a situação da indústria de construção pesada em
face da crise e do desemprego.

O momento para a realização do debate é muito opor-
tuno. Cada \TZ mais, a sociedade mineira vem exigindo a
implementação de um programa de obras por parte do Go-
\'erno. Na Grande Belo Horizonte, para dar um exemplo, sal-
ta aos olhos a necessidade de obras para melhorar o trânsito.

A questão primeira é
promover o

desenvolvimento dos
limites das receitas oficiais
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Discute-se, também, a discriminação que estaria sendo prati-
cada pelo Governo Federal em relação a Minas, na alocação
de verbas. E em que pesem os indicadores de Brasília, a espi-
ral do desemprego não dá mostras de arrefecer.

Vamos, por conseguinte, aproveitar o ensejo e confir-
mar o acerto desta iniciativa, coordenada por nossa Comis-
são do Trabalho, da Previdência e da Ação Social. Em nome
desta Assembléia, agradecemos aos senhores expositores,
damos nossas boas-vindas aos demais participantes e formu-
lamos a todos votos de bom trabalho.

Protecão às mulheres
j

Reunião Especial Comemorativa dos 15 Anos da
Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher

21/11/2000
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Segundo um velho ditado popular, a mulher é o do-
mingo da vida. Realmente, se levarmos em conta que ela
nos identifica a alegria, o colorido e a motivação de um belo
dia de domingo, a afirmação não poderia ser mais justa e
verdadeira.

Sem incidir no óbvio, diremos que a mulher é a
inspiradora do homem. Sem ela, o mundo seria árido e uni-
forme. Na figura da mãe, e depois da esposa, o homem en-
contra a âncora e a mola impulsora, o porto seguro para suas
canseiras e inquietudes e o estímulo para ir à luta.

Modernamente, a mulher se equiparou ao homem tam-
bém na vida profissional. Ela colabora para o equilíbrio fi-
. nanceiro da família com seu trabalho e seu talento, sem negli-
genciar as sagradas obrigações de filha, mãe e companheira.
No entanto, é isento reconhecer que ela continua a ser discri-
minada das mais variadas formas. E uma dessas formas é a
violência física de que é alvo.

1\ natureza dotou a mulher de inteligência igualou,
freqüentemente, superior à do homem, mas deu-lhe complei-
ção física mais delicada. Em função disso, ela sofre na pele a
agressão que começa, não raro, no recesso do lar e pelas mãos
do companheiro.

Uma das modalidades de agressão mais terríveis de que
é vítima a mulher é, sem dúvida, o estupro. A violência sexual
a atinge na intimidade da anatomia, no cerne da sensibilidade
e no âmago da personalidade. É um crime que deixa marcas
mais profundas que qualquer outro.

Felizmente, a sociedade como um todo vem amadure-
cendo para o problema. As iniciativas de proteção às mulhe-
res se multiplicaram na segunda metade do século XX. Entre
nós, uma das mais positivas foi a instituição de delegacias
especializadas em delitos contra as mulheres, cuja congênere
de Belo Horizonte estamos hoje homenageando pelo 15° ani-
versário de implantação.

Ela continua a ser
discriminada das mais
variadas formas. E uma

dessas formas é a violência
física de que é alvo
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o requerimento que originou a presente reunião especi-
al é de autoria da nobre colega Deputada Elaine Matozinhos.
Foi ela a primeira Delegada do órgão, instalado exatamente
em 19 de novembro de 1985. Ocupou o cargo por bom pe-
ríodo e, desnecessário dizer, ali desen"olveu belíssimo traba-
lho, o qual a qualificou, inclusive, para ilustrar o Legislativo
mineiro. Portanto, a ilustre Deputada e prezada companheira
de lides parlamentares sabe - melhor que ninguém - da im-
portância e do extraordinário alcance social da entidade que
homenageamos.

A Delegacia belo-horizontina, aliás, foi a segunda
a se instalar no Brasil. A primeira foi na capital paulista, pou-
cos meses antes. Vê-se, assim, que nós, mineiros, estamos sem-
pre atentos às iniciativas que valem a pena. E a nossa Delega-
cia provou à sociedade mineira que seu trabalho ,'ale a pena.
Mais que isso, é um esforço que frutifica e enobrece os que o
desenvolvem.

Em nome da Assembléia Legislati"a do Estado
de IvIinas Gerais, congratulamo-nos com a Deputada Elaine
Matozinhos, com suas sucessoras à frente do órgão homena-
geado e com a mulher belo-horizontina e mineira pelos 15
anos de instalação da nossa primeira Delegacia Especializada
em Crimes contra a Mulher. De parabéns, na verdade, estamos
todos nós, homens e mulheres, adultos e crianças, que usu-
fruímos de sua existência.

l\/fuito obrigado.

Celeiro de grandes médicos

Reunião Especial Comemorativa do 30° Aniversário de
Fundação do Sindicato dos Médicos do

Estado de Minas Gerais
24/11/2000
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As vantagens do associativismo - no sentido da união
de forças profissionais para a prestação de bons sen'iços à
sociedade - dispensam maiores comentários. Provado está
que o esforço conjunto se sobrepõe à iniciativa isolada em
termos de alcance social e de desenvolvimento econômico. É
a própria História da Civilização que nos traz um exemplo
significativo: se não fosse pelos movimentos sindicais surgi-
dos com a Revolução Industrial, a humanidade poderia ainda
estar convivendo com o trabalho escravo, sem questioná-lo.

a Parlamento mineiro sempre valorizou o legítimo mo-
vimento sindical, por bem aquilatar a sua importância. Não nos
iríamos omitir, portanto, quando o Sindicato dos Médicos do
Estado de Minas Gerais completa 30 anos de fundação. Eis o
motivo justo e auspicioso da presente reunião especial.

Um dos maiores vultos da História Republicana brasi-
leira, o saudoso Presidente Juscelino Kubitschek - ele pró-
prio, um médico - sempre deu particular atenção ao binômio
educação e saúde. Entendia JK que era preciso assegurar a
saúde e proporcionar educação ao povo, como base essencial
para o processo desenvolvimentista. Pois se ele estivesse en-
tre nós, sem dúvida que iria maravilhar-se com os avanços da
Medicina brasileira, embora nem tanto com a situação da saú-
de pública.

A verdade nos força a reconhecer que o Brasil ainda é
um país doente. As endemias e epidemias persistem em nosso
contexto socioeconômico, embora nenhuma parcela de culpa
possa ser imputada aos médicos brasileiros. Esses fazem sua
parte, a tal pomo que a Medicina nacional se posiciona, sem
ufanismo, entre as melhores do mundo. Se tal avanço não be-
neficia toda a população, a responsabilidade disso cabe, sem
dúvida, às autoridades competentes e ao incompleto exercí-
cio da cidadania.

Minas Gerais sempre foi um celeiro de grandes médi-
cos, e é gratificante verificar que muitos deles emprestam e
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emprestaram seu concurso a este Legislativo. ,\ figura do
médico-parlamentar já é uma tradição no Palácio da lnconti-
dência. Agora mesmo, na presente legislatura, um grupo sele-
to de protissionais da .Medicina nos honra com sua compe-
tência e seu denHamento à causa pública.

Não vamos nomeá-los individualmente, mas daqui lhes
endereçamos a mensagem de companheirismo e reconheci-
mento desta Presidência. Por uma questão de justiça, porém,
de\'emos destacar o nome do nobre colega Deputado e mé-
dico Edson Rezende. Foi' ele, como se sabe, o autor da inicia-
ti\"a que originou a presente homenagem, por nós endossada
com entusIasmo.

Ao Sindicato dos Médicos do Estado de 7\Iinas Gerais,
na pessoa de todos e de cada um de seus associados, os calo-
rosos parabéns desta Assembléia pelo seu 30° aniversário. Pa-
rabéns esses que estendemos à classe médica mineira como
um todo, por contar com tão dinâmico e tão representativo
orgao sindical.

Muito obrigado.

Projeto de reforma
administrativa

Reunião Conjunta de Comissões Permanentes sobre a
Reforma Administrativa

24/11/2000
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É sabido que as reformas, sobretudo quando estrutu-
rais, provocam reações as mais diversas. É uma tendência com-
preensÍ\'el, já que a implantação de novos modelos - se aten-
de às aspirações populares e à exigência dos tempos - tam-
bém pode contrariar interesses legítimos, caso não seja bem
conduzida. Por esse motivo, faz-se mister, por parte dos
reformadores, serem isentos e ponderados.

Em se tratando de reformas na Administração Pública, a
complexidade aumenta na mesma proporção do zelo exigido
pela causa do povo. E, como é o povo mineiro que representa-
mos nesta Casa, deve-se entender que nós, parlamentares, atua-
mos como seu porta-voz ao apontar aspectos - tanto consensuais
quanto divergentes - no Projeto de Lei n° 1.266/2000.

A referida proposição, de iniciativa do Poder Executi-
vo, diz respeito à reforma administrativa do Estado. Desne-
cessário, portanto, que nos estendamos sobre sua abrangência
e relevância. Vamos, apenas, ressaltar alguns pontos, a título
de exemplo e como orientação para o nosso trabalho.

O Projeto detine o vínculo da Fundação João Pinheiro
- hoje, no âmbito da SEPL1\N - diretamente ao Executivo.
Sabe-se da importância da Fundação, hoje um dos órgãos mais
respeitados do País em sua área de atuação. Ao modificar o
organograma, devemos estar absolutamente convencidos de
que não serão afetados os bons serviços que a entidade vem
prestando.

Outro ponto que nos chama a atenção é o posicionamen-
to reservado ao Conselho de Segurança Alimentar. A esta al-
tura, reconhece-se, sem restriçào, o extraordinário alcance
social das ati\'idades propostas para o órgão. É fundamental
que esse alcance nào se restrinja em função de estrutura admi-
nistrativa eventualmente inadequada.

Dois outros pontos do Projeto que merecem nosso exa-
me atento são o que desmembra as Om'idorias-Gerais em
Ambiental e de Polícia, bem como o que dá no\'a estrutura à

Faz-se mister, por parte
dos reformadores, serem

isentos e ponderados
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Secretaria da Casa Civil do Go\'erno. O órgão passaria a se
concentrar nas matérias administrati\'as, criando-se, em para-
lelo, as Secretarias de Comunicações e do Governo. Esta últi-
ma, a nosso \'er, por se encarregar das matérias políticas, me-
rece nosso endosso: sabemos, nesta Casa, como é essencial
que o relacionamento entre os Poderes se desenvoh-a sob óti-
ca politicamente correta e dinâmica.

Nesta reunião conjunta de nossas Comissões de Admi-
nistração Pública e do Trabalho, da Previdência e da I\ção
Social, contamos com a presença de representantes de entida-
des do Executivo, que vêm discutir conosco a reforma. Agra-
decemos a todos por nos prestigiarem com sua participação,
enquanto reafirmamos que a l\ssembléia Legislativa do Esta-
do de l\finas Gerais está - no presente caso e como sempre -
plenamente consciente da alta responsabilidade que lhe é sub-
metida,

Muito obrigado. Cooperativismo e o futuro
do trabalho

Debate Público "Cooperativas de Trabalho - Solução
para uma Justa Distribuição de Renda"

27/11/2000



É com grande satisfação que, em nome da Assembléia
Legislati,'a do Estado de Minas Gerais, declaramos abertos
os trabalhos do Debate Público "Cooperati,'as de Trabalho
- Solução para uma Justa Distribuição de Renda".

O encontro ,'em, mais uma vez, comprovar que esta Casa
não se distancia dos interesses maiores do povo que nela re-
presentamos. No caso de hoje, vamos debater sobre a ques-
tão da concentração da riqueza, bem como de uma alternati-
va válida para encaminhar o problema.

Não é segredo que a distribuição de renda, no Brasil, é
das mais injustas do mundo. Aqui convi,'em e se chocam, lado
a lado, minorias extremamente privilegiadas e bolsões da mais
extrema pobreza .. t\ crise econômica prolongada que vimos
experimentando só faz agravar a questão: o flagelo do desem-
prego constitui uma das maiores, se não a maior, das atuais
preocupações do povo brasileiro.

Ora, a globalizaçào econômica e a necessidade de tor-
nar competitiva a economia faz com que os setores produti-
vos apelem, mais e mais, para a automação operacional e
para a racionalização de custos. Isso significa que a tendên-
cia é de redução dos postos de trabalho, no sentido clássico
do mercado estrutural. O fenômeno é de nível mundial e
atinge, inclusive, os chamados países desenvolvidos. Para
resolver o problema, recorrem eles a soluções que - para
nós, países em desenvolvimento - seriam, em princípio, eco-
nomicamente inviáveis, como a redução das jornadas de tra-
balho.

O que de,'emos, então, fazer? O caminho é procurar am-
pliar o mercado de trabalho, não no sentido de criar empre-
gos, mas atividades que garantam ao cidadão manter-se de
forma autônoma. É aí que entra o cooperativismo e, especifi-
camente, as cooperativas de trabalho, como modo democrá-
tico de organizar um empreendimento dentro do critério
cooperativIsta.

o flagelo do desemprego
constitui uma das maiores,
se não a maior, das atuais

preocupações do povo
brasileiro
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Na verdade, a expressão "cooperativa de trabalho" é
genérica. Ela engloba toda e qualquer congregação de, no
mínimo, 20 associados, em torno de um objetivo econômico,
nos vários ramos da venda de kIlOJ1'-boll', bens e serviços. As-
sim é que, hoje, para citar alguns exemplos, temos aqui repre-
sentantes de cooperativas de microprodutores, trabalhadores
rurais, prestadores de serviços e deficientes auditivos, entre
outros. Todos estão irmanados no mesmo propósito de pro-
porcionar trabalho pela afirmação da competência
cooperativista. A cooperativa é uma empresa social, em
contraposição à empresa mercantil. Existem, atualmente no
Brasil, exatamente 12 ramos de cooperativismo. Sintomatica-
mente, o que mais cresce - aqui, como de resto em todo o
mundo - é o da cooperativa de trabalho. Uma das razões de
seu sucesso é que a modalidade ataca o chamado desemprego
estrutural.

Existem, obviamente, resistências ao movimento. Elas
partem, sobretudo, das atividades intermediárias, que recla-
mam do abuso na constituição de algumas entidades: seria o
caso da formação de cooperativas-fantasmas, por parte de
aproveitadores. A ocorrência não invalida, no entanto, a im-
portância e oportunidade das nossas cooperativas. Se alguns
se aproveitam das entrelinhas da legislação, o que se deve tà-
zer é aprimorar essa mesma legislação, mas, nunca, desestimular
a iniciativa cooperativista.

Na reunião de hoje, teremos o privilégio de ouvir
gabaritados expositores, que irão tàlar-nos sobre o futuro do
emprego e do trabalho, bem como sobre encargos tributá-
rios e previdenciários incidentes sobre a cooperativa. Além
dos debates, ouviremos também o relato de algumas experi-
ências cooperativistas. Temos certeza de que, ao final, saire-
mos daqui com nossa convicção reforçada quanto à necessi-
dade de promover uma justa distribuição de renda e de
tlexibilizar o mercado de trabalho com o incentivo ao
cooperativismo. É uma bela ocasião para tratarmos de ques-
tões que demandam, a cada dia que passa, mais premente
equalização.

Agradecemos aos senhores expositores, relatores e
debatedores. Os trabalhos de hoje têm a chancela da Comis-
são do Trabalho, da Previdência e da Ação Social desta Casa,

bem como da Frente Parlamentar do Cooperativismo de l\Ii-
nas Gerais - Frencoop/l\IG. Sem falsa modéstia, podemos
afirmar que são dois órgãos que honram este Legislativo pela
atuação dinâmica e competente.

Nossas boas-vindas aos participantes do debate e votos
de bom trabalho.

l\I ui to o brigado.
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Avaliando o Estatuto da
Criança e do Adolescente

Abertura do Seminário "Dez Anos do Estatuto da
Criança e do Adolescente - Avanços, Desafios e

Perspectivas"
27/11/2000
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o Seminário que estamos abrindo é um dos últimos de
uma agenda que registra saldo extremamente positivo de rea-
lizações.

Sem falsa modéstia, diremos que a presente legislatura
tem-se notabilizado quanto à promoção de eventos
institucionais, não só em número, mas, o que é importante,
pelo teor das matérias enfocadas. Não é o momento de
enumerá-los, mas o assunto de hoje é um exemplo expressi-
vo: vamos fazer retrospecto dos dez anos do Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente, sob a ótica dos avanços verificados,
dos desafios pertinentes e das perspectivas.

Tecnicamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente
- que entrou em vigor em 1990, em desdobramento de maté-
ria introduzida pela Constituinte de 1988 - assinala um gran-
de progresso. Ao consolidar as normas existentes na legisla-
ção brasileira sobre o assunto, o Estatuto ratificou a condição
de "sujeitos de direito" da criança e do adolescente . .Mais que
isso, o documento reflete a preocupação do legislador em ali-
nhar o Brasil com as nações realmente civilizadas, onde a pro-
teção do menor é um verdadeiro dogma.

Na prática, passados estes dez anos, é forçoso reconhe-
cer que não avançamos tudo o que deveríamos. Questões como
a do menor abandonado, da delinqüência, do uso e tráfico de
drogas por menores e do trabalho infanto-juvenil continuam
a afligir-nos com intensidade. Para reduzir a matéria à equa-
ção mais simples, diríamos que, entre nós, ainda é falha a pre-
sen-ação social do menor, bem como sua preparação para
integrar a cidadania adulta e responsável.

A pauta dos trabalhos do presente seminário - que se
estenderá de hoje até o próximo dia 30 - é ampla, mas objeti-
va. Ouviremos exposições sobre o Estatuto; a Lei Orgânica
de Assistência Social; Conselhos; Fundos; Violência e Segu-
rança; trabalho infantil e políticas sociais básicas para a cida-
dania. Convenhamos que seria pretensioso, dadas as dimen-
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sõcs, daqui sair ao término do encontro com todas as solu-
ções exigidas. Mas, estamos certos, a iniciati\'a irá frutificar
em a\"anços e subsídios para enfrentarmos os desafios.

Para a realização do Seminário, esta Assembléia está
contanto com o apoio de 25 entidades, entre ONG'S e ór-
gãos públicos. A cada uma delas, agradecemos pela colabora-
ção, de que também somos reconhecidos aos senhores expo-
sitores, debatedores e autoridades presentes. Aos participan-
tes, a mensagem de saudação da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais e nossos votos de bom trabalho.

~Iuito obrigado.

Direito à Nação palestina

Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino
30/11/2000
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l\inda não será neste século que a humanidade assistirá
à consagração da paz entre árabes e judeus. t\ questão palesti-
na aí está, como inquietação crescente que a mídia nos faz che-
gar a cada dia que passa. ~Ias a esperança de um acordo nos
moti,"a sempre: afinal, Deus nos ensinou a ter nele confiança,
ainda mais quando está em causa aquela parte do mundo onde
Ele se fez presente como homem.

l\cionados pela esperança e reconfortados pela palana
divina é que estamos presidindo esta reunião, ao ensejo do
Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. 1\0

destacar a data, este Parlamento não está solidário apenas com
o pon) em causa: estende sua solidariedade a todos os povos
e, em particular, a palestinos e israelenses, ora mergulhados
na voragem das diferenças.

É preciso lembrar que ser solidário não é ser partidário.
O partido da Casa do Povo Mineiro é o da humanidade como
um todo, e sob essa ótica é que se faz a presente reunião.

Para entender a causa palestina e avaliar as divergências
com Israel, de,"emos recorrer à verdade histórica. Pois, na
História da Ci,.ilização, vamos constatar que - desde os tem-
pos bíblicos - na chamada Terra Santa ,"ivia o povo judeu. f\
Diáspora, fruto da prepotência do Império Romano, disper-
sou boa parte da gente judaica pelo mundo. Em Israel ficaram
muitos de seus filhos, vivendo e convivendo com primos de
ascendência árabe, os palestinos, também eles legítimos do-
nos da terra.

1\ saga do pm"o judeu avançou pelos séculos, até chegar
ao Holocausto - vergonha maior do século Xx. - e à criação
do Estado de Israel, com a rcunificação de seu povo.

i ão se cjuestiona, portanto, () direito dos judeus à Na-
ção judaica. Mas não se pode questionar, tampouco, o direito
dos palestinos à Nação palestina. São dois povos e dois direi-
tos a respeitar, devendo tal respeito começar entre eles pró-
pnos.

Não se questiona o direito
dos judeus à Nação

judaica. Mas não se pode
questionar, tampouco, o
direito dos palestinos à
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Sabemos que a questão se reveste de extrema delicade-
za, mas acreditamos que a compreensão mútua é a palavra-
chave para resolvê-la. Nesse aspecto, o Brasil já deu ao mun-
do um exemplo a seguir: a simpática e pacífica convi,-ência
entre comunidades de comerciantes árabes e judeus, nas capi-
tais brasileiras, já entrou para o nosso folclore.

Só Deus pode entender o que se passa no foro íntimo
dos homens. Não nos cabe, portanto, analisar ressentimentos
nem moti,-ações. Podemos, todavia, solidarizarmo-nos com
o povo palestino para que ele consolide sua pátria. Podemos
apelar ao povo judeu para que se esforce ainda mais em dire-
ção ao entendimento. J\Ias, repetimos, não podemos tomar
partido: tal atitude seria o embrião para eternas dasavenças.

É esta a mensagem isenta e solidária da "Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, ao ensejo do Dia In-
ternacional de Solidariedade ao Povo Palestino.

Muito obrigado. Admirável organização social

Abertura do Debate Público "Incentivo à Apicultura"
1°/12/2000



Em sentido amplo - não restringindo o termo "socie-
dade" exclusi\'amente ao agrupamento humano - podemos
dizer que alguns animais dispõem de uma organização social
digna de admiração.

É o caso das formigas, se abstrairmos do prejuízo que
nos trazem e nos fixarmos em seu modo organizado de vi\Oer
e trabalhar. E é o caso das abelhas, esse inscto prodigioso que
só pode nos ensinar e proporcionar benefícios.

Ainda nos bancos escolares, foi-nos mostrada quão per-
fcita é a estrutura de uma colméia. r\s operárias, as rainhas e
os zangões trabalhando em sintonia e com \'istas ao bcm co-
munitário; a racionalização matemática das tarefas, com uma
eficiência de fazer inveja aos mais avançados emprcendimen-
tos humanos; e o senso de hierarquia e disciplina, sem o qual
nenhum trabalho rende frutos.

l\contece que a abelha, se para nós é exemplo, tam-
bém pode tornar-se fonte de inestimável atividade econô-
mica, com a apicultura. Desde a Antigüidade, o homcm
soube apreciar e se habituou a consumir o mel, a cera e a
geléia real, para citar apenas alguns dos produtos apícolas.
Hoje, países como a China, a Argentina, o México e o Ca-
nadá se incluem entre os maiores produtores apícolas do
Mundo.

O Brasil tudo tem para se alinhar entre esses grandes
produtores: dispomos de climas, águas, solos, vegetações, en-
fim, um hábitat ideal para a abelha diligente e lucrativa. Mas,
como muitas coisas neste País, falta ainda incenti\Oar a apicul-
tura, e1ando-lhe o apoio que ela merece.

É estc o tema elo Debate Público ele hojc. Aqui cstamos,
sob a coordenação ele duas ele nossas Comissões Permanen-
tes: a elo Trabalho, da Pre\'idência e ela Ação Social e a de
Política l\gropecuária e Agroindustrial. Vamos discutir tuelo
o clue, e1cmomento, possa ajudar-nos para desenvolver a api-
cultura mineira. Para tanto, contamos com a prestigiosa parti-
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cipação de 12 expositores, que nos irão falar, com conheci-
mento de causa.

Vamos terminar lembrando que, na maior parte do Bra-
sil, em apiários fixos, é possível realizar duas coletas de mel
por ano. Só essa condição, de que não desfrutam muitos ou-
tros países, deveria bastar para que desem'olvêssemos intensi-
\Tamente a apicultura.

Assim motivados e assim pensando, damos por abertos
os trabalhos do presente Debate. i\f.,'Tadecemos aos senhores
expositores e participantes e auguramos a todos uma boa jor-
nada de trabalho.

l\Iuito obrigado!

Direito à qualidade de vida

Abertura do Debate Público
"Lazer, Trabalho e Qualidade de Vida"

4/12/2000
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De acordo com um velho ditado popular, o homem
inteligente não acrescenta dias à sua vida, mas vida a seus dias.

Com efeito, se a qualidade da existência se deteriora, o
homem simplesmente segue em melancólica contagem regres-
siva. I\Ias, se essa qualidade corresponde a padrões mínimos
de bem \'iver, ele estará acrescentando vida a seus dias.

Poderia parecer que a questão fosse, em princípio, de
natureza indi\'idual. Seria o próprio homem que escolheria
sua maneira de como \'i\'er. Sabemos, no entanto, que tal não
é correto: é também responsabilidade dos poderes públicos
assegurar ao cidadão aquelas condiçôes existenciais dignas. Esta
é a razão por que aqui estamos reunidos, para debater a ques-
tão do lazer, do trabalho e da qualidade de vida.

Os que habitam as grandes cidades conhecem a pab\Ta-
chave, (lue sintetiza os males da complexidade urbana e soci-
al: é o estresse, que debilita as pessoas em função do trânsito
congestionado, da violência, da poluição e de outros fatores.
Em conseqüência, enfermidades como o câncer e as molés-
tias cardiovasculares aumentam assustadoramente. Essas - (lue
eram doenças úpicas dos países desenvolvidos - já se incor-
poraram à realidade das naçôes em desenvolvimento, como o
Brasil.

1\ solução, em poucas palavras, é eliminar ou minimizar
o estresse. Para tanto, há que melhorar as condições de traba-
lho do cidadão e proporcionar-lhe lazer, otimizando, desta
forma, a qualidade de vida. Em termos de lazer, especifica-
mente, é preciso incentivar a cultura e os esportes. Assim fa-
zendo, chegaremos àquela condição ideal proposta pelos an-
tigos romanos: 'i\lel/s Sm/{/ il/ COlpore Sal/o".

O debate de hoje conta com o endosso de nossas Co-
missões Permanentes de Turismo, Indústria e Comércio e do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social. Como exposito-
res, teremos o pri\'ilégio de ouvir algumas das maiores autori-
dades em esportes, lazer, cultura física e recreação. A todos,
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agradecemos pela inestimável colaboração. £\os participan-
tes que nos honram com sua presença, apresentamos a sau-
dação cordial da £\ssembléia Legislativa do Estado de ~Ii-
nas Gerais.

Muito Obrigado!

Legião por um futuro
melhor

Na Reunião Especial Comemorativa do 50° Aniversário
da Legião da Boa Vontade - LBV

4/12/2000



'7Zeedllcar o IJO!!lflJIpam aforlJ/açào do cidadào eClllllêl/ico, COIIIO
fOl7lla de illIStrar a solidariedade social por lJ/eio de ações COIJllfIlitárias
~/icazeJ, d!/iflldil/do os l'alores da espilitllalidade eCIIlllêl/ica ". Eis a
missão a que se propôs, 50 anos atrás, a Legião da Boa Vonta-
de, e que aí está, atuante e atual, tendo à frente esse extraordi-
nário benemérito que é o Doutor José de Pai\'a Neto.

osso companheiro Deputado Doutor Viana, em de-
monstração de sensibilidade e alto espírito público, foi autor
da iniciati\'a que deu origem à reunião especial desta noite.
Por suas palanas, bem como pelos oradores que nos antece-
deram, tivemos oportunidade de oU\,ir sobre a magnífica obra
desenvolvida pela LB\!. Pedimos vênia, por conseguinte, para
acrescentar algumas palavras em nome da Presidência da Casa.

Sabemos que entre a genuína filantropia e o mero
paternalismo existe uma linha divisória. Os antigos já nos lem-
bra\'am que mais \'ale ensinar o homem a pescar que lhe dar
um peixe para comer. Esse é o espírito que norteia as ativida-
des de nossa homenageada: ao amparar as crianças e os jo-
vens, ela não lhes proporciona apenas assistência imediata, mas
também formação para enfrentar um futuro digno.

Em um país com enormes carências na área social, como
é o Brasil, a situação seria inegavelmente mais crítica se não
contássemos com entidades do porte da LBV. r\ organização
se transformou, nestas cinco décadas, em sinônimo de apoio
à educação, à cultura, à saúde e ao trabalho com espiritualidade.
O raio de alcance da obra - que conta com mais de 500 cen-
tros de atendimento em todo o Brasil- hoje extrapola as fron-
teiras nacionais, espalhando sua ação benfazeja por países
como os Estados Unidos, Portugal, Argentina, Uruguai,
Paraguai e Bolh.ia. É o Brasil dando ao mundo liçôes de be-
nemerenCla.

Um aspecto da atuação da LBV que nos parece relevan-
te é que ela envolve toda a comunidade. Contribui, assim, para
despertar os sentimentos de solidariedade e de cidadania. Não
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estabelece, simplesmente, uma relação bilateral entre benfei-
tor único e beneficiários específicos.

Se fôssemos nos estender, correríamos o risco de incor-
rer em repetição, porque a Legião da Boa Vontade é um nome
que fala por si. Terminamos, portanto, em nome da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, cumprimentan-
do nossa homenageada por este meio século de lom"á\"eis rea-
lizações.

Muito obrigado.

Trabalho solidário e
coordenado

Instalação da Frente Parlamentar de Cancerologia
5/12/2000



Em que pesem os extraordinários avanços da medicina
curati\Oa, ainda não se encontrou melhor saída para escapar
das enfermidades que por meio da prevenção. O homem \Oeio
aprendendo essa lição ao longo dos séculos: na Idade l'vlédia,
por exemplo, conseguiu-se debelar a temíyel "peste negra"
com o saneamento e a urbanização das cidades. Há menos de
dois séculos, a yaríola ceifa\Oa milhares de yidas; com a intro-
dução da yacina específica, essa moléstia praticamente desa-
pareceu da face da terra.

No século que estamos terminando, a medicina preyen-
tiya tem sido extraordinária aliada, entre outras, no combate
às moléstias cardiovasculares e ao câncer. No caso deste últi-
mo, especificamente, se falha a prevenção, o diagnóstico pre-
coce pode leyar à cura. O desafio aqui, portanto, é não apenas
prevenir, mas proporcionar tratamento curativo a todos aque-
les que sucumbem aos males cancerígenos. E é esta a razão
por que estamos fazendo instalar nesta Assembléia a Frente
Parlamentar da Cancerologia.

t\ iniciativa é de autoria do companheiro Deputado
I\Iiguel I\Iartini, Coordenador da Frente nesta Casa, o (Iual tem-
se notabilizado pelo denodo à causa pública e pela preocupa-
ção com o social. O movimento - que já existe no âmbito da
Câmara dos Deputados - tem por objetivo trabalhar, de forma
solidária e coordenada, para prevenir e yiabilizar o tratamento
do câncer. A ação envolve os poderes públicos em todas as esfe-
ras da Federação, em estreita sintonia com a sociedade.

Estima-se que cerca de 9 milhões de pessoas serão \Oiti-
madas pelo câncer em todo o mundo este ano. 1 o Brasil, como
na maioria dos países, a doença já é a segunda causa de óbitos.
Caso não sejam adotadas drásticas medidas de pre\Oenção e
tratamento, os índices de mortalidade poderão dobrar nos
próximos 20 anos.

J~ uma situação preocupante, que fala por si, dispensan-
do maiores justificativas para a instalação da Frente ParIamen-
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tar de Cancerologia. Pois é o que estamos fazendo, em nome
da Assembléia Legislati,'a do Estado de j\Iinas Gerais, com
nossos agradecimentos a todos que nos honram com sua par-
ticipação na nobre empreitada.

?vfuito Obrigado

Apoio à CPI do Narco tráfico

Sobre a CPI do Narcotráfico
6/12/2000

154



t\o instaurarmos nesta Casa a CPI do Narcotráfico, sa-
bíamos, de antemão, que estávamos prestes a iniciar um tra-
balho de extraordinário alcance para a sociedade. Da mesma
forma, não ignorá\"amos que iríamos enfrentar interesses con-
trários, por parte de elementos sobre os quais o tráfico de
drogas - com sua bilionária motivado financeira - havia es-~ '
tendido seus tentáculos. Poi exatamente o que aconteceu.

Desde o princípio, os colegas parlamentares integrantes
da CPI e suas famílias foram alvo de pressões, ameaças, tenta-
tivas de chantagem e "armações", partindo de setores antes
insuspeitos. E não há dúvida de que, a esta altura, muitas das
ações partem da chamada "banda podre" da Polícia Ci\"il,
com pactuando com os traficantes.

É este o tema a propósito do qual pedimos licença aos
companheiros para ocupar a Tribuna. Especificamente, va-
mos formalizar - em nome da Assembléia - nossa manifesta-
ção de apoio e desagravo ao colega Deputado Rogério Cor-
reia, vítima de lamentável tentativa de "armação".

Fazendo breve retrospecto, lembraremos que a CPI do
Narcotráfico está recomendando a saída do Secretário da Se-
gurança, como já havia recomendado o afastamento de dele-
gados. Um desses delegados, no entanto, continua oficiosa-
mente à disposição da Secretaria, em Belo Horizonte, e atu-
ando na sombra contra os nossos trabalhos. Sabendo disso, já
prevíamos que represálias viriam contra os integrantes da CPI,
o que de fato aconteceu com a "armação" preparada para o
Deputado Rogério Correia. Aliás, cinco dias antes do ocorri.
do, os membros da CPI haviam sido informados por teste-
muniu de que se preparava a farsa.

Não vamos historiar o episódio, que já é do conheci.
mento de todos. Vamos registrar apenas que o indi\"íduo que
acusa o Deputado de ser usuário de drogas é um marginal, e
pela marginalidade sempre pautou suas ações. Senão vejamos:
trata-se, comprovadamente, de informante da Polícia Civil,
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tem contra si extensa ficha criminal, com pelo menos três pro-
cessos em andamento referentes a crimes de tortura, agressão
e coação física. Documentação a respeito se encontra em po-
der desta Assembléia à disposição dos que se dispuserem a
examiná-Ia.

Ocorre que esse famigerado informante (o termo cons-
ta dos autos de um dos processos contra ele), abusando da
fraqueza humana, preparou "armação" contra um assessor do
colega Rogério Correia, \'isando atingir a este. Segundo o
marginal, o Deputado seria também usuário de drogas, o que
foi imediatamente desmentido com os exames clínicos a que
nosso colega se submeteu.

Temos então, de um lado, a palavra de um elemento sem
a mínima credibilidade e, de outro, os atos e palavras de um
parlamentar desta Casa, acima de qualquer suspeita. É uma
situação intolerável, que esta Assembléia repele, reafirmando
que levará até o fim - doa a quem doer - os trabalhos da CPI.

Cumpre notar que a CPI se insere na função fiscalizadora
do Legislativo, vinculada à nossa responsabilidade política de
vigilância sobre fatores que contribuam para a negligência,
desonestidade, incompetência e desmandos contra o cidadão.
Nos trabalhos da Comissão, não estamos manifestando nos-
sas opiniões sobre determinado assunto, mas cumprindo um
encargo de natureza constitucional.

Ocorre que a questão do narcotráfico atingiu dimensão
tal que compromete a própria sobrevivência da civilização. O
assunto já extrapolou as fronteiras da criminalidade para cons-
tituir questão política internacional: está aí o Plano Colômbia,
que poderá transformar aquele país num novo Vietnã, com
reflexos diretos e imediatos sobre o Brasil. A rede do
narcotráfico contamina o tecido social em todas as vertentes:
é fonte de corrupção de agentes públicos, \'iolência armada,
roubo de cargas, lavagem de dinheiro, assassinatos, contra-
bando de armas e sonegação de impostos.

É esta magnitude do assunto que a CPI do Narcotráfico
vem abordando de forma articulada e em respeito aos direi-
tos humanos. Os ataques que a ela se fazem são ataques à As-
sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, como Poder
autônomo e independente que é. Tudo o que se faz no âmbito
da Comissão é em nome do Poder e nunca em razão da \'()O-
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tade indi\'idual de seus integrantes. 1 esse sentido, toda e qual-
quer tentati\'a de desmoralização do trabalho merece o repú-
dio \'eemente da Casa e do povo que nela representamos.

j\ tentativa de envolver o Relator da Comissão em situ-
ação de consumo de drogas poderia ser considerada uma pi-
ada de mau gosto, se não fosse um execrável ataque à própria
instituição. j\s denúncias reiteradas pelo marginal contra o
colega Rogério Correia carecem de pro\'a, de argumento ló-
gico e de consistência, exigindo maiores explicações. Quem
estará por trás das maquinações do informante da Polícia Ci-
vil? Que objetivos escusos motivam a "armação"? Por que o
episódio ocorre exatamente quando se deterioram as relaçôes
da CPI com a Secretaria da Segurança Pública, em virtude da
estranhável atitude do Senhor Secretário? São perguntas para
as quais exigimos resposta em nome desta r\ssembléia.

Terminamos hipotecando o irrestrito apoio da Mesa da
Assembléia Legislativa à Comissão Parlamentar de Inquérito
do Narcotráfico e a cada um de seus integrantes. Estejam cer-
tos os que nos ouvem de que este Parlamento irá com seu
trabalho até o fim, reagindo, com vigor, a outras tentativas
que se articularem.

Muito obrigado!
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Contraponto ao
neoliberalismo

Instalação do Fórum Social Mundial em Nosso Estado
Salão Nobre
6/12/2000
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Poucos países terão, talvez, sido mais penalizados que o
Brasil, nesta última década do século, em conseqüência do
neoliberalismo econômico. Muito já se disse a respeito, e as
críticas que se fazem à doutrina dispensam comentários: nun-
ca o povo brasileiro experimentou, de forma tão intensa, os
males da concentração da riqueza, do desemprego, da vio-
lência, da falta de perspecti,'a resultante de carências na área
social.

Não estamos sozinhos, porém, nessas agruras por que
passamos. Cresce a cada dia a conscientização mundial sobre
a necessidade de revisar a filosofia e a estrutura econômica
vigentes. Prova disso é o Fórum Social r.Iundial que estamos
instalando em Minas Gerais. Será aquele espaço para reflexão
e organização de todos os que se contrapõem às políticas
neoliberais.

É relevante observar que o movimento não apenas con-
dena, mas também recomenda. Assim, seu objetivo maior é
procurar alternativas para priorizar o de-
senvolvimento humano, superando as de-
sigualdades hoje existentes nas relações
internacionais, seja no campo político, seja
na área econômica.

Em nome da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, apresentamos
nossa saudação aos que, auspiciosamente,
juntam-se a nós na instalação do Fórum.
Nossos cumprimentos, evidentemente, es-
tendem-se aos autores da iniciativa, que re-
putamos de fundamental importância para
a construção de um mundo digno e prós-
pero para toda a humanidade.

i\fuito obrigado!
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Morcelo Metkzer / ALEMG
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Retorno da ficção à realidade

Ciclo de Debates "70 Anos da Revolução de 30"
7/12/2000

-~--------



Luiz Tadeu Leite, Sylvio Back
(cineasta e poeta), Vamireb
Cbacon (Universidade de
Brasilia), Ronan Tito ( ex-
senador), Sávio Souza Cruz,
Anderson Adauto, Pedro
Simon (senador), Alfredo
Campos (ex-senador) e Otávio
Dulci (UFMG)

Marcelo Metkzer / ALEMG

•...

tUÇAO d£

"Uma revolução é sempre o retorno da ficção à realida-
de", disse um dos maiores pensadores do século XIX, Victor
Hugo, em seu monumental romance sociológico e político
"Os Miseráveis". A mesma idéia, de forma mais singela, foi
expressa por nosso conterrâneo Israel Pinheiro ao afirmar que
" ... em política, só são possíveis as soluçôes naturais".

A Revolução de 30, apesar de seu desvio institucional,
com o Estado Novo, cujas causas merecem uma análise sere-
na dos historiadores, foi o mais importante momento da vida
republicana brasileira. Com o movimento, as oligarquias ru-
rais de São Paulo perderam a hegemonia do poder nacional, e
os interesses urbanos, representados pelo empresariado in-
dustrial e pelas classes médias, assumiram a direção da vida
republicana. Esses interesses
contrariados das oligarquias
paulistas tentariam, em julho de
1932, retomar o comando, a
pretexto da necessidade de uma
Constituição, mas seriam venci-
dos pelo Governo Provisório,
nos combates da Mantiqueira,
com a ajuda decisiva de Minas
Gerais.

A Revolução de 30, como
todos os processos históricos,
resultou de uma contluência de
fatores objetivos e subjetivos,
aliada a circunstâncias ocasionais e menores. Suas causas me-
nores, mas decisivas, podem ser encontradas no rompimento
de um compromisso entre São Paulo e Minas, que vinha, des-
de 1907, com o Convênio de Taubaté, estabelecido pelas oli-
garquias rurais e políticas dos dois Estados, com o propósito
de defender o preço de seus produtos básicos, sobretudo o
café. O acordo não escrito pre\"ia a tutela política da jovem
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As intenções de
Washington Luís foram
logo identificadas. Isso
conduziu os mineiros,
gaúchos, pernambucanos e
paraibanos, sob a chefia
do extraordinário líder
João Pessoa, a iniciar seus
entendimentos, visando à
resistência ao predomínio
paulista

república federativa, a ser exercida pelos dois Estados maIS
importantes de então. Em termos práticos, Minas e São Pau-
lo, ainda que não exercessem diretamente a Presidência da Re-
pública, decidiriam (luem viria a exercê-la, sempre tendo em
\'ista o que consideravam importante para o País. Dentro des-
se entendimento, f\rthur Bernardes foi eleito Presidente da
República para o quadriênio 1922/1926, e \\?ashington Luís o
sucedeu no período de 1926/1930. No acordo tácito, o Pre-
sidente de .Minas, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, teria a
palavra mais forte na escolha do candidato a eleger-se e
empossar-se em 1930, se não preferisse ele mesmo apresen-
tar-se à pos tulação, como antes fizera o próprio
\'\lashington Luís.

O então Presidente da República, no entanto, traiu o
compromisso e decidiu fazer do Governador de São Paulo,
Júlio Prestes, o seu candidato. Supunham os paulistas, sob o
comando de \\lashington Luís, que já não precisavam da alian-
ça com os mineiros e que poderiam administrar o Brasil sozi-
nhos. Partiam de um cálculo até certo ponto correto: a políti-
ca paulista estava sob o comando das oligarquias rurais e o
empresariado urbano, se não estava dominado pelas mesmas
famílias, era constituído de imigrantes, sem força política
ponderável. As intenções de Washington Luís foram logo
identificadas. Isso conduziu os mineiros, gaúchos,
pernambucanos e paraibanos, sob a chefia do extraordinário
líder João Pessoa, a iniciar seus entendimentos, \.isando à re-
sistência ao predomínio paulista. Tratou-se, em linhas ideoló-
gicas, da defesa da Federação contra o mando arbitrário de
um só Estado.

Ora, essa intenção de predomínio estava evidente nos
lemas escolhidos pelos paulistas para os seus símbolos: "Pro
Brasilia fiant eximia" e" on ducor, duco". Ou seja, presumi-
am-se de fazer o melhor pelo Brasil e atirmavam não serem
conduzidos, mas, ao contrário, conduzir.

Em suma, os seus ideólogos não aceita\'am o consenso
federativo, mas, com o pressuposto de que faziam o melhor
pelo País, reivindicavam o mando. "Non ducor, duco" ("Não
sou comandado, comando").

\,\lashington Luís, para quem a questão social era um mero
"caso de polícia", articulou tudo para afastar os mineiros da

decisão política. Antônio Carlos, um conciliador astuto, qua-
se se humilhou, em busca de solução política. Em carta a
Washington Luís, dispôs-se a renunciar à própria candidatura
em favor de outro nome de Minas e, se isso não fosse possÍ-
vel, em nome de um "tertius" que não fosse mineiro nem
paulista. \'\!ashington Luís respondeu com o lançamento do
nome do Governador de São Paulo, Júlio Prestes. Em \'ista
disso, os mineiros se aliaram aos gaúchos - temos aqui o ilus-
tre gaúcho Senador Pedro Simon - e, com o apoio da Paraíba,
lançaram a candidatura de Getúlio Vargas.

A candidatura de Vargas era uma bandeira política, por-
que todos estavam convencidos de que o Governo Federal
tudo faria a fim de impedir a derrota de seu candidato. Como
o voto não era secreto e os livros de atas eleitorais eram nor-
malmente adulterados em cada comarca, sabia-se logo que a
vitória de Getúlio só estaria garantida nos Estados rebeldes.
Por isso mesmo, enquanto se desenvolvia a campanha eleito-
ral, já se articulava a rebelião armada. Nessa articulação se
destacaram o !:,'Tandemineiro Virgílio de Mello Franco e dois
gaúchos excepcionais, João Neves da Fontoura e Oswaldo
Aranha. E, se muitos mineiros se destacaram no apoio à Re-
volução, outros, reunidos na famosa Concentração Conser-
vadora, mantiveram-se ao lado de São Paulo, como Fernando
de Mello Viana e Alfredo Viana do Castelo.

A campanha política da Aliança Liberal, que tinha como
lema "Representação e Justiça", serviria, como serviu, para
trazer à opinião pública a mensagem de refundação republi-
cana e da necessidade do respeito ao pacto federativo.

A Revolução de 30 pode também ser entendida como
resposta nacionalista à primeira grande globalização econô-
mica e cultural da década de 20, como conseqüência da vitó-
ria aliada na Primeira Grande Guerra. Na década de 20, em-
purrada pelo cinema e pelo rádio, houve uma invasão cultural
norte-americana, impressionante naquela época, em que nos
salões se dançava o "charleston" e o cinema se universalizava.
Ivlesmo antes do cinema sonoro, ou falado, já havia, no Brasil,
centenas e centenas de salas de projeção e, nas cidades em que
não havia salas permanentes, equipes ambulantes levavam os
seus rolos de celulóide. Da invasão econômica nem se fale: os
serviços públicos eram concedidos a empresas anglo-nortc-
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o nacionalismo e a
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americanas, algumas supridas também de capitais canadenses,
como a Light and Power.

.1\ Aliança Liberal era, assim, um movimento nacionalis-
ta e, em seu pr0t,lTama, constavam o desenvolvimento econô-
mico e a justiça social, além da democratização da vida políti-
ca, com o fim do controle oligárquico do Congresso, que se
exercia com a comissão de verificação de poderes, um filtro
arbitrário que impedia a posse de parlamentares não confiáveis
e que, durante muitos anos, foi controlada pelo senador gaú-
cho Pinheiro Machado.

A Aliança Liberal estava também enraizada nos setores
nacionalistas do Exército. Desde 1922, com o Levante do For-
te de Copacabana, do qual participaram jovens militares que
se destacariam em nossa história, como Siqueira Campos e o
futuro Brigadeiro Eduardo Gomes, os corpos armados se en-
contravam agitados. Vencido o levante de 1922, ainda no
Governo Epitácio Pessoa, seu sucessor, o mineiro .t\rthur
Bernardes - que era nacionalista - te\'e de se confrontar com
uma oposição militar crescente, baseada também no ressenti-
mento dos partidários do Marechal Hermes da Fonseca, o
que o levou a decretar o estado de sítio e mantê-lo até o fim
do mandato.

Em 1924, estouraria a Revolução de São Paulo, vencida
pelas tropas federais. O remanescente dessas tropas, retiran-
do-se de São Paulo em direção ao Oeste, constituiria, com a
adesão de Luiz Carlos Prestes, um jovem capitão gaúcho, a
famosa Coluna Prestes, que percorreu o Brasil de norte a sul e
de oeste a leste, retornando depois ao ponto de partida, para
retirar-se para a Bolivia.

Podemos ver que foram várias as vertentes que cons-
tituíram a vigorosa corrente revolucionária de 1930 e que
a colocam em atualidade. O nacionalismo e a reação con-
tra a internacionalização da economia e contra a perda da
identidade nacional foram os seus traços dominantes. 1\ ne-
cessidade de justiça social, estimulada pelos mo\'imentos
operários nos centros industriais, era outra razão revoluci-
onária. E o elemento político e emocional, quase sempre
necessano à ação militar, veio com a arrogância de \V'a-
shington Luís, ao negar cumprimento ao acordo com os
mineiros.

Mesmo com os des\'ios políticos impostos pela realida-
de internacional, que deram origem ao Estado Novo, a Revo-
lução de 30 iniciou a transformação do Brasil agrário em ur-
bano e industrial. Trouxe o reconhecimento do trabalho e do
trabalhador, com a legislação trabalhista. Criou a Previdência
Social, tal como a ti\Temos até recentemente, e deu bases para
o grande processo de desenvolvimento econômico dos anos
50, com o retorno de Vargas ao poder e o Governo extraor-
dinário do mineiro Juscelino Kubitschek.

Em sua mensagem à Assembléia Nacional Constituin-
te, em 15/11/33, Getúlio Vargas aponta como fundamental
para o Brasil o cumprimento de duas tendências de nossa
tradição política: a federação e a representação popular.
Assim, a Revolução de 30 não conseguiu completar-se, até
hoje, com a adição de um sistema realmente federativo. f\O
contrário disso, a Federação de nossos dias é apenas a cari-
catura da que havia na Velha República anterior a 1930, e a
representação popular é eivada dos vícios antidemocráticos
que conhecemos.

Mas os três anos de Governo Pro\'isório ha\'iam sido
vantajosos para a Nação, conforme disse o próprio Vargas
aos constituintes no balanço sumário de seus resultados:
"ivlanteve a ordem, cultuou o direito e elevou a justiça. Pu-
rificou o ambiente moral da Pátria e fortaleceu-lhe o prestí-
gio no exterior. Saneou a administração, aperfeiçoando os
serviços públicos e premiando a capacidade de seus set"\'i-
dores. Ordenou as finanças e estimulou a economia nacio-
nal: não contraiu empréstimos e conseguiu reduzir os com-
promissos do Tesouro. Conservou baixo o índice do custo
de vida, sem diminuir, internamente, o poder aquisitivo da
moeda. Melhorou as condições das classes menos abastadas
e as regulamentou, valorizando o trabalho nacional; resta-
beleceu a hierarquia e a disciplina nas Forças f\rmadas; re-
formou a instrução superior e a secundária e delineou as bases
para a criação da Universidade do Trabalho; aumentou de
6.800km as vias de comunicação do País e de 1.200.000.000013

a capacidade dos reservatórios contra a seca no Nordeste;
deu seguros alicerces à Nova República com a reforma elei-
toral, instituindo o voto secreto e a representação proporcio-
nal; estabeleceu o voto feminino; e, para garantir a \'erdade
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do sufrágio, entregou, finalmente, à justiça a inyiolabilidade
das urnas, a apuração do pleito e o reconhecimento dos can-
didatos.

Essa foi a Era Vargas, que também poderia ser chamada
a Era de 30, contra a qual temos hoje, 70 anos depois, o auge
de outra era, a Era Fernando Henrique Cardoso.

?vfuito obrigado.
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Luta para erradicar a
pobreza

Abertura do Ciclo de Debates
"Minas Gerais e o Projeto Alvorada"

11/12/2000



l\inda estão recentes em nossa memona as contrm.ér-
slas que cercaram o lançamento, pelo Go\'erno Federal, do
Programa que originalmente se rotulou de IDH-14. Tendo
por base o Índice de Desenvoh'imento Humano adotado pela
Organização das Nações Unidas desde o ano de 1990, o Pro-
jeto \'isava e ainda visa - agora com a denominação definiti\'a
de Projeto Alvorada - promover o desenn)h'imento dos
municípios mais pobres do País. São im'estimentos nas áreas
de educação básica, saúde, saneamento e geração de trabalho
e renda.

Inexplicavelmente, chegaram-nos informaçôes, à época
do lançamento do Prot,trama, de que i\Iinas Gerais estava dele
excluída. Não sabemos se a notícia foi fruto de especulação
política, se resultante de lapso administrativo ou de delibera-
da retaliação contra nosso Esta-
do. O fato é que os protestos não
se fizeram tardar e, afortunada-
mente, produziram efeito. Afinal,
como excluir l\'Iinas, em cujo ter-
ritório se encontram algumas das
cidades mais carentes do Brasil?
E quando falamos nisso, estamos
falando de bolsões de extrema
pobreza, que ocorrem até mes-
mo na Região Metropolitana de
Belo Horizonte.

Pessoalmente, na condição
de Presidente desta Casa, estivemos com alguns companhei-
ros parlamentares no Distrito Federal, onde nos avistamos
com os titulares da Casa Ci\'il e da Secretaria-Geral da Presi-
dência da República, bem como com a Doutora \'(landa Engel
J\duan, Coordenadora do Projeto. Confessamos que saímos
animados da reunião, na qual nos foi assegurado que, no próxi-
mo ano, 141 municípios mineiros irão beneficiar-se do Progra-

Rodrigo Dios / ALfMG

Anderson Adauto, \'(Ianda
Engel Aduan,josé
Braga, \'(Ianderley Ávila,
Cbarles Ricbards Lewakowics,
Márcio Kangussu, Ermano
Batista
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Inexplicavelmente,
chegaram-nos informações,
à época do lançamento do
Programa, de que Minas
Gerais estava dele excluído

ma. Outras 130 de nossas unidades municipais seriam contem-
pladas no ano seguinte.

É para discutir a matéria que estamos aqui reunidos, nes-
te Ciclo de Debates que se faz grandemente oportuno. Conta-
mos com a prestigiosa participação da Doutora \\!anda, a qual
- na qualidade de Secretária de Estado de l\ssistência Social
do Governo Federal e Coordenadora Nacional do Projeto
Alvorada - irá fazer-nos importante apresentação sobre a ini-
ciativa. 1 osso objetivo é abrir caminho para que as cidades
mineiras se credenciem, o quanto antes, para o Programa.

Não podemos esquecer que o Índice de Desenvolvimen-
to Econômico é inovador porque introduz - além da variável
econômica correspondente à renda - indicadores que
objetivam captar aspectos múltiplos das condições de ,'ida
da população. Os fatores renda, educação e longevidade re-
cebem pesos iguais para se chegar ao IDH, cuja classificação
pode ser baixa (até 0,5); média (entre 0,5 e 0,8); e alta (acima
de 0,8). Vale observar que l\linas Gerais tem 20 municípios
com IDH entre 0,363 e 0,395, dos menores do mundo, por-
tanto. A média do Estado não é tampouco excepcional: situa-
se por volta de 0,779.

Em nome da Assembléia Let-,rlslativa do Estado de Minas
Gerais, apresentamos nossas boas-vindas a todos os Prefeitos e
demais representantes dos municípios mineiros, presentes ao
encontro e em condições de se beneticiar do Projeto. Agrade-
cemos, penhoradamente, à Doutora Wanda Engel Aduan pela
valiosa colaboração. A coordenação dos debates estando a car-
go do companheiro, Deputado Márcio KanbTUssu, aqui encer-
ramos nossas palavras, com cordial saudação a todos.

Muito obrigado!

Solidariedade que salva vidas

Abertura do Debate Público "Transplante de Órgãos"
11/12/2000
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1\ propósito do transplante de órgãos, a mídia nacional
nos trouxe, há dias, noúcias enfatizando aspectos positi,'os e
negativos. 1\ boa nova é que o Brasil passou do 8° para o 2°
lugar na classificação mundial do transplante de rins. Em
contraponto, existem hoje 40 mil brasileiros em regime de
hemodiálise, aguardando doações para se submeterem ao
transplante renal.

O registro serve para nos lembrar que - em matéria de
saúde, como de desenvolvimento humano em geral- quanto
mais se faz, mais se deve fazer. Por entendermos, portanto,
que muito temos a fazer é que reservamos para nosso debate
de hoje o lema " Jovo Século, ova Filosofia: ?\Iais Trans-
plantes, ?\Iais Vidas".

A lei que definiu a obrigatoriedade de constar na identi-
ficação das pessoas sua condição de eventuais doadoras foi,
sem dúvida, um grande progresso. É necessário, agora,
conscientizar a sociedade para o extraordinário alcance da
doação de órgãos.

Para a Medicina, em breve serão possíveis praticamente
todos os tipos de transplante. J\Ias está comprovado que a subs-
tituição de órgãos por similares artificiais nem sempre é a solu-
ção ideal. Faz-se mister a implantação de bancos de órgãos
humanos, disponíveis em caráter imediato para as intervenções
requeridas. Para chegar a isso, sabemos que ainda falta muito,
mas a solidariedade humana é o grande trunfo com que conta-
mos. Se entrarmos no novo século com a nova filosofia pro-
posta por este Debate, seguramente que chegaremos lá.

I\gradecemos aos gabaritados expositores que nos
prestigiam com suas palestras. Nosso reconhecimento é ex-
tensivo aos senhores debatedores e aos demais participantes
do encontro.

J\luito obrigado!

Em matéria de saúde, como
de desenvolvimento

humano em geral, quanto
mais se faz, mais se deve

fazer
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Sesquicentenário do
Coronel Murta

Reunião Especial Comemorativa do Sesquicentenário de
Nascimento do Coronel Inácio Carlos Moreira Murta

11/12/2000



Na Grécia, o escritor Plutarco notabilizou-se pelo re-
lato das \"idas dos grandes homens da República. Desde en-
tão, a expressão "Os Varões de Plutarco" tornou-se clássica
para designar aqueles vultos que engrandecem a História das
Nações.

No Brasil, e particularmente em Minas Gerais, se for-
mos seguir o exemplo grego e registrar no prelo a \"ida de
todos os nossos grandes homens, dessa coletânea não pode-
rá faltar o nome de Inácio Carlos ~Ioreira Murta.

Faz agora 150 anos que nasceu em Minas o nosso
Coronel :Murta. Em vida, ele foi testemunha ocular da
crônica do Império e da História Republicana. Na pri-
meira fase, como membro da Guarda Nacional - aquele
grupo de elite do Imperador Dom Pedro 11 - ele se des-
tacou pelo trabalho idealista e incansável em prol de nos-
so País.

Mudados os tempos, com a Proclamação da Repúbli-
ca, compreendeu ele que sua missão ali não terminava: con-
tinuou na defesa da causa do povo com a mesma dedicação
e renovado civismo.

Tivemos há pouco a oportunidade de conhecer a rica
biografia de nosso homenageado. Vamos ressaltar apenas
um aspecto que é, possivelmente, único na história política
de Minas Gerais: ele foi Deputado Provincial e Estadual por
45 anos ininterruptos. Só este marco bastaria para justi ficar
a homenagem que hoje prestamos à sua memória.

Esta reunião especial resulta de iniciativa do nobre
companheiro Depurado Márcio Kangussu. Embora repre-
sente ele nesta Casa aquela mesma região em que nasceu
nosso homenageado, este evento - longe de ter conotação
regional - insere-se nos anais da cidadania mineira como
um todo. Em nome da Assembléia Legislativa do Estado

Em vida, ele foi testemunha
ocular da crônica, do
Império e da História

Republicana
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de :Minas Gerais, formalizamos nossa mensagem de respei-
to e admiração à personalidade daquele que foi () Coronel
Inácio Carlos i\foreira !\furta.

!\fuito obrigado!

Tributo aos vencedores

Solenidade de Entrega das Medalhas da
Ordem do Mérito Legislativo e dos 500 Anos do

Descobrimento do Brasil
15/12/2000



Segundo um milenar provérbio chinês, \'encedores são
aqueles que sabem o que fazer quando perdem. Quanto aos
perdedores, são os que não sabem como proceder quando
ganham.

A máxima é válida para este grupo seleto de pessoas e
instituições que estão sendo homenageadas pela 1\ssembléia
Legislati\'a do Estado de Minas Gerais. Nosso reconhecimen-
to às \'itórias de cada um tem por pressuposto que, para
alcançá-las, enfrentaram desafios, os quais para outros seriam
perdas. Por outro lado, saberão apreciar, de forma construti-
va e solidária, a distinção que lhes tributamos.

1\ finalidade desta nossa cerimônia é dupla: \'amos fazer
entrega das ins(~,ll1ias comemorativas dos 500 1\nos do Des-
cobrimento do Brasil e das j\<fedalhas da Ordem do Mérito
Legislativo. o primeiro caso, trata-se de condecoração insti-
tuída especialmente este ano pelo Legislativo mineiro.

Como se recorda, as comemorações pela chegada do
na\'egador português ao Brasil foram marcadas por contro-
\'érsia, da mesma forma que é controvertida a presente reali-
dade socioeconômica brasileira. Questionou-se o que fizemos
durante estes cinco séculos, aquilo que deixamos de fazer e o
que não deveríamos ter feito.

É característica do brasileiro, aliás a tendência a não cul-
tivar a auto-estima e a exagerar na auto-análise. O pessimismo
aDora quando deveríamos lançar mão do realismo otimista.
Tah'cz tenha sido o que aconteceu com as comemorações dos
500 1\nos. Uma nau que não chegou a seu destino no tempo
prc\'isto foi motivo suficiente para generalizarmos e acrcdi-
tarmos quc a efcméridc carecia de sentido.

Mas sabcmos que não é assim, Se é \'crdade quc enfren-
tamos problemas num País dividido pela injustiça social, tam-
bém é incgável que aqui construímos uma sociedadc que dcs-
perta a atenção da Comunidade das açôes, a despeito das
incertezas. Foi assim motivado que estc Parlamento deliberou
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Muito obrigado!

de fazcr. Voltamos, entretanto, à sabedoria chinesa para lem-
brar, a todos e a cada um, que nós os consideramos grandcs
vencedores. l\final, souberam vencer - cada um em seu terre-
no - pelo esforço, pela abnegação, pelo cnfrentamento da
perda c\"entual como desafio estimulante. Igualmente, como
não são perdedores, estamos convencidos dc que a comenda
não lhes irá inspirar vaidades fútcis, mas rcforçar-Ihes a
conscientização responsá\"cl. É esta a mensagem sincera que
lhes cndereçamos, cm nome da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Parabéns, nossos votos de Boas-Festas a todos e que
Deus nos ilumine para romper o ovo Milênio sempre mais
cmpenhados na construção de um Brasil menos injusto. Ati-
naI - tcmos certeza dc que todos concordam conosco - não
será utopia pretender quc façamos desta uma Nação justa,
solidária, sem diferenças sociais, com oportunidades para to-
dos, com a devida distribuição da riqueza de modo a não pri-
vilegiar poucos e a penalizar muitos, como hoje acontecc.
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pela cnaçao da l\Iedalha Comemoratin dos 500 I\nos do
Descobrimento do Brasil.

Ao instituí-la, est:íxamos em consonância com o Proje-
to "Repensando o Brasil 500 Anos Depois", com o propósi-
to, mediante avaliação isenta e pragmática, de colher subsí-
dios no passado para construir o futuro. Foi todo um calen-
dário de eventos que aqui realizamos durante este ano e, entre
eles, pelo menos um merece referência especial: em data de
ontem, tivemos oportunidade de fazer entrega dos prêmios aos
jm"ens \"encedores do Concurso de Redação e Ilustração Brasil
"500 Anos Depois", promovido pela Assembléia em parceria
com instituições públicas e privadas. A par da qualidade dos
trabalhos apresentados, impressionou-nos a visão crítica e rea-
lista sobre o País, demonstrada pela nossa juventude. Isso nos
encoraja a acreditar que as novas gerações se empenham em
eliminar as distorções e desit-,JUaldades que aí estão.

Estamos, agora, coroando este ciclo de eventos-ao re-
verenciar instituições públicas e privadas, movimentos, gru-
pos étnicos e órgãos de classe que contribuem para a forma-
ção da cidadania. 1\ lista dos agraciados poderá parecer ex-
tensa, mas retlete a preocupação desta Casa em não esquecer
quaisquer dos que fizeram por merecê-lo.

Quanto à Medalha do Mérito Legislativo, esta já é uma
das mais caras instituições da Casa do Povo l\Iineiro. Desde
que foi criada, no ano de 1982, vimos distinguindo pessoas
físicas e jurídicas cujo valor excepcional as faz sobressair no
cenário de Minas, do Brasil e do mundo. Entre os homena-
geados de hoje, temos representantes de praticamente todos
os setores da sociedade.

Sem falsa modéstia, podemos afirmar que este ano a
Assembléia se superou na luta para firmar-se como poder
autônomo e compromissado exclusivamente com a causa
pública. A colina do Palácio da Inconfidência se consolidou
como baluarte da democracia e da representação popular.
Estamos certos de que nossos agraciados não o ignoram e
devem conferir ao galardão o significado - não apenas de
honra ao mérito -, mas de iniciativa isenta de um Poder legi-
timamente constituído.

O protocolo não nos permite que citemos individual-
mente as entidades e pessoas distinguidas, como gostaríamos

Este ano, a Assembléia se
superou na luta para
firmar-se como poder
autônomo e
compromissado
exclusivamente com a causa
pública



Liberdade de consciência e
de crença

Solenidade de Promulgação da Emenda
n° 44 à Constituição Estadual

Espaço Político-Cultural
18/12/2000



No âmbito de sua função constituinte, a l\ssembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais está promulgando
a Emenda à Constituição n° 44, pertinente à dispensa de
a!Yará ou licenciamento para o funcionamento de templos
religiosos.

Ao exercermos, no presente caso, o Poder Constituin-
te de Re,'isão, estamos acatando proposição de autoria do
nobre companheiro Deputado João Paulo, a qual se funda-
menta em princípio consagrado pela Carta Magna: a liber-
dade inviolá,'el de consciência e de crença, com o line exer-
cício dos cultos religiosos e a proteção dos templos e
liturgias.

A História Universal nos mostra que da intolerância
podem originar-se graves equívocos para a humanidade. A
intolerância religiosa, particularmente, caminha lado a lado
com o fanatismo, representando fator de desagregação da
própria cidadania. o Brasil atual- em que pese a injusta con-
juntura socioeconômica -, são esparsos os exemplos de per-
seguição religiosa. A múltipla etnia dos brasileiros contribui
para fazermos uma sociedade que repele os extremos.

ão se discute, assim, o direito de cada cidadão de pro-
fessar o credo de sua escolha, bem como a necessidade de se
garantir a liberdade de culto e de liturgia. Pessoalmente - e
embora respeitemos o direito dos agnósticos de manter seu
ponto de vista - acreditamos que a religião constitui um freio
para os excessos e uma inspiração para o desenvo!Yimento
humano. Não é por outro motivo que, nesta Casa, sempre
invocamos a proteção de Deus ao iniciarmos os nossos tra-
balhos.

A Emenda ora incorporada à Constituição Estadual ,'em
referendar nossa religiosidade, inclusive ao proibir a limita-
ção de caráter geográfico para os locais de culto. Levamos
sempre em consideração que o direito de cada um termina
onde começa o direito do outro: eis a base da harmonia co-

A intolerância religiosa
caminha lado a lado com o
fanatismo, representando
fator de desagregação da

própria cidadania

1

193



294

munitária pela qual de,'emos ,.elar em nossa condição de le-
gisladores e representantes do povo.

A toelos os presentes, apresentamos a mensagem ele con-
fraternização e ele Boas-Festas elo Legislati,'o mineiro. E que
Deus nos proteja e ilumine para construir o Brasil elo Nc)\'o
Milênio.

Muito obrigado.

As alternativas políticas para
o Brasil

1° Fórum Social Mundial, em Porto Alegre
28/1/2001



Companheiros,

Em nome do povo mineiro, representado por sua As-
sembléia Legislativa, cuja presidência exerci na última
legislatura, saúdo os militantes do mundo inteiro que se reú-
nem em Porto Alegre, com o projeto político de construir
um mundo melhor.

t\ escolha desta cidade, que ,'em sendo gO\'crnada há 12
anos por uma coligação de csqucrda, tem suas raz()es. J\qui,
os cidadãos participam cfctivamente do governo do municí-
pio; sentem-se senhores de sua casa, Mas, ao mesmo tempo,
Porto t\legre se encontra no Brasil, o país que mais se subme-
teu à globalização em todo o mundo.

O atual Presidente da República se destacou, nestes seis
anos, em demolir o Estado Nacional, em entregar às empresas
multinacionais o patrimônio construído em 500 anos, em reali-
zar a maior transferência líquida de capitais de toda a história e,
obstante tudo isso, em quintuplicar a dívida pública nacional.

Nós, mineiros, que sempre nos unimos aos gaúchos na
defesa dos interesses nacionais, temos oferecido a resistência
mais tenaz e mais conseqüente à política de submissão do go-
,'erno central. O Governador de Minas Gerais, com o apoio
de todo o povo do Estado, foi o primeiro a denunciar, nas
primeiras horas do seu mandato, essa política que concentra,
no governo central os recursos tributários, sufocando as uni-
dades da Federação, a tim de gerar recursos para o sistema
tinanceiro internacional. A suspensão dos pagamentos da dí-
vida do Estado não foi só um ato de coragem. Foi um impe-
rativo do dever que o Governador Itamar Franco cumpriu
com determinação e serenidade.

Infelizmente, naquele momento decisivo, os mineiros não
puderam contar com a efetiva solidariedade de outros Esta-
dos poderosos, o que tcria sido importante para conter a ân-
sia entreguista do governo central.
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1\ l\ssembléia Legislarin de ;\Iinas - em nome do po\'()
mineiro - deu todo o seu apoio àquela atitude política do
GO\'ernador e começou a realizar sucessivos debates, em en-
contros realizados em suas dependências, sobre as alternati-
vas de políticas macroeconômicas para o Brasil, com a pre-
sença de personalidades de renome internacional. l\lgumas
delas encontram-se também aqui, como Bernard Cassen e Susan
George, entre outras.

Senhores e senhoras,

;\finas esteve sempre na vanguarda da defesa dos direi-
tos fundamentais da pessoa humana e na defesa intransigente
da autodeterminação dos povos. Em Minas se estabeleceu,
em 1708, o primeiro governo autônomo sobre uma região
latino-americana, com a administração rebelde dos emboabas.

ós, mineiros, sentimo-nos plenamente identiticados
com as teses basilares do Fórum Social J'vlundial. Estamos
certos de que, conforme resumiu Ramonet, o novo século
começa aqui, em Porto Alegre. O novo século e o mundo
novo que serão editicados sob a solidariedade internacional
de todos os povos, cada um deles independente, autônomo,
soberano, dentro de suas próprias fronteiras históricas.

Estamos, os que representamos, dentro dos quadros
políticos, o pensamento brasileiro de resistência contra a
mundialização da economia e do poder, empenhados em unir
nossas forças partidárias, a tim de conquistar a Presidência da
República e a maioria parlamentar nas eleições de 2002. As
forças nacionais, amparadas sob um amplo arco de centro-
esquerda, serão capazes de vencer o pleito e dar a sua contri-
buição efetiva à construção de um novo mundo, oferecendo
o Brasil como ponto efetivo de apoio à luta dos povos de
todos os países, na defesa da vida e da dignidade dos homens.

Muito Obrigado.

Avanços em sintonia com os
cidadãos

Pronunciamento do Deputado Anderson Adauto,
Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, na Transmissão de Cargo ao
Deputado Antônio Júlio

15/2/2001
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Há dois anos, ao assumir a Presidência da Assembléia
Legislativa do Estado de ]\Iinas Gerais, pude dizer ao povo
mineiro que as pessoas pedem a suas autoridades políticas
aquilo a que têm direito. Elas querem apenas que lhes sejam
assegurados os direitos essenciais à vida, como o de educar-
se, conservar a saúde, trabalhar e expressar os seus sentimen-
tos de amor e de amizade.

Nestes dois anos, nos limites de nossas prerrogati\'as e
de nossas responsabilidades, meus companheiros de direção
desta Casa e eu procuramos atender a essa postulação simples
dos cidadãos de Minas.

Quando, em nome do povo mineiro, apoiamos a atitu-
de do Poder Executivo ao questionar os termos do acordo
da dívida estadual, celebrado com a União pelo Governo an-
terior, estávamos buscando os recursos necessários para a edu-
cação e a saúde de nossa gente,

Ao apoiar movimentos
como aquele contra a privatização
do sistema energético e dos recur-
sos hídricos, estávamos defenden-
do a própria vida, uma vez que
não haveria um só segundo de
vida orgânica na Terra sem a pre-
sença da água.

Entendemos, desde o pri-
meiro momento em que chegamos
a este Parlamento, que o Poder
Legislativo deve-se posicionar sem-
pre ao lado dos interesses maiores
da população. <10 basta que cada
um dos Deputados visite as suas bases e delas recolha as reivindi-
cações e esperanças. É necessário que as instituições parlamenta-
res, por intermédio de seus órgãos interpartidários, convivam
permanentemente com a cidadania e suas associações.

Rodngo Dios / ALEMG

José de Alencar, Itamar
Franco, Anderson Adauto e
Amônio Júlio



Quero dizer a todos que lhes sou pessoalmente grato e
que falo em nome da Mesa Diretora, ao reconhecer o seu es-
forço singular nesta legislatura, tendo em vista a atuação den-
sa e intensa do Parlamento nos dois últimos anos.

Senhor Presidente eleito, Antônio Júlio:
Ao entregar-lhe a direção desta Casa, faço-o com a ale-

gria de quem se vê substituído por um homem honrado, fir-
me em suas convicções, mas disposto a ouvir e a conciliar,
quando o interesse comum assim o exige.

Seus companheiros da Mesa Diretora, escolhidos pelos
partidos e referendados pelo Plenário, são homens experien-
tes e lúcidos, que terão total condição de fazer uma gestão
compartilhada com Vossa Excelência, que, com sua franque-
za e cordialidade, é um líder natural entre nôs.

Vossa Excelência assume com a confiança plena desta
Casa, e estou certo de que, sob o seu comando, a Assembléia
Legislativa, seguindo uma tradição de 165 anos, iniciada com
a criação dos parlamentos provinciais, manterá a sua indepen-
dência e altivez para servir à altivez e à independência do povo
de Minas Gerais.

Para finalizar, quero registrar, ainda, um agradecimento
aos funcionários que trabalharam diretamente comigo, no ga-
binete da Presidência, os quais sempre demonstraram dedica-
ção, garra e entusiasmo em cada tarefa realizada.

Manifesto também profunda e afetuosa gratidão a mi-
nha família, que me apoiou em todos os momentos e soube
compreender a importância e a abrangência da nossa missão
ao longo destes dois anos e aceitou, com tranqüilidade e paci-
ência, suportar longos períodos de ausência na nossa convi-
vência cotidiana.

i\Iuito obrigado a todos.
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