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1 Memória

Uma terça-feira de incertezas
Há 30 anos, três deputados eram cassados, e funcionários viviam o temor do fechamento da Assembléia Legislativa
Fabiana Oliveira

Darke Baeta da
Costa: votação
de crédito para
despesas
revolucionárias
golpeou o
regimento
inferno

Em casa, ouvido colado no rádio, o fun-
cionário Darke Baeta da Costa e seu colega de
Assembléia José Sebastião Moreira recebe-
ram as primeiras notícias sobre o movimento
de março de 1964, que completa 30 anos este
mês. Na noite do golpe militar, os dois amigos
buscavam informações sobre o que ocorria.
Vizinhos de apartamento, eles se comunica-
vam pela parede comum. O primeiro dia do
movimento terminou, para ambos, com emo-
ção e incertezas.

Este clima de instabilidade não se restrin-
gia à esfera do poder central ou às repartições
militares. A sociedade civil se preocupava
com os rumos do País, e a Assembléia repro-
duzia esse clima. Mutilo Mineiro Machado
Coelho, que tinha 29 anos, diz que, em feve-
reiro de 64, os servidores já temiam pelo
futuro do Poder Legislativo. "A sensação era
de que, no dia seguinte, a Assembléia poderia
estar fechada", comenta.

No dia 31 de março (ou 1° de abril, com
muitos afirmam), a tensão chegou ao máximc
Vários estudantes invadiram, naquela manhí
o prédio da Assembléia, na Rua Tamoios
para protestarem contra o golpe. Agentes d
Departamento de Ordem Política e Socia
(DOPS) aguardavam do lado de fora. Encer
rada a manifestação, deputados acompanha
ram os estudantes até a Igreja São José. J
proteção, no entanto, não foi suficiente. Murih
Mineiro presenciou a pancadaria que se se
guiu à volta dos parlamentares à Assembléia

A Casa também foi palco de outro fat
surpreendente, logo após o golpe. Darke Baet
da Costa, então chefe da Divisão da Mesa
assessor do presidente Walton Goulart, pas.
sou por maus momentos no dia em que foi
aprovado, em poucos minutos, projeto dc
governador Magalhães Pinto, solicitando cré-
dito especial para cobrir despesas revolucio-
nárias. A discussão e votação desobedeceram
ao Regimento Interno. Um requerimento "ro-
lha", aprovado na reunião, eliminou a neces-
sidade de "publicação, pareceres e
interstícios". Darke lembra o momento difi-
cil: "Tínhamos que cumprir ordens superio-
res e agir rápido".

Após a fase de perplexidade, a Assem-
bléia se adequou à nova ordem, mesmo
porque a maior parte dos deputados simpa-
tizava com o movimento, como lembra o ex-
diretor-geral Adônis Martins Moreira. Foi a
Assembléia mineira a única também a cas-
sar seus deputados: Clodsmit Riani, José
Gomes Pimenta (Dazinho) e Sinval
Bambirra.

Outro constrangimento ocorreu a partir
de 1968, com a entrada em vigor do AI-5.
Adônis Moreira recorda que, naqueles dias,
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A
a Assembléia, que era constantemente visita- Murilo Mineiro:

medo doda por oficiais do Exército em busca de infor- fechamento da
mações, viveu a ameaça real de fechamento, Assembléia era
como ocorrera nas Assembléias de São Paulo	grande já em

fevereiroe Rio. Às indagações dos funcionários, no	de 64
entanto, a resposta era única: tudo estava sob
controle. Mesmo saindo maculada do episó-
dio, a Assembléia continuou aberta, apesar de Em 68, ameaça
perder autonomia,	 de fechamento

era real diz,
Adônis
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