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Discurso da posse do Deputado
Anderson Adauto na Presidência da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais,
em 12 de fevereiro de 1999.
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O início de nova legislatura exige essa solenidade
ritual, em que se reafirma o nosso compromisso com a
sociedade, e a esperança renasce. Os povos sonham com
coisas simples, como a paz, a liberdade, a dignidade, o
conhecimento e a solidariedade. E todos os seres huma-
nos sabem que só podem obter o direito a essa paz e a
essa segurança com deveres, que so também direitos: o
dever de construir o destino da comunidade; de traba-
lhar e produzir; de cuidar de sua família; de obedecer às
reis justas, na alegria do afeto de seus filhos e do convívio
com os amigos.

Esse é o mais antigo contrato dos homens com a
vida, e, para assegurá-lo, eles criaram o Estado e criaram a
política.

Esta legislatura se reúne em meio a uma crise que
talvez seja a mais desafiadora de toda a história republi-
cana. De sua solução depende o futuro da nacionalida-
de: ou refundamos o Estado Nacional sobre as bases da
soberania e da justiça, ou deixamos de ser um país au-
tônomo. De repente, sentimos o fracasso das institui-
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ções, na negligência dos homens aos quais elas foram
confiadas. A Federação, que a República adotou, como
exigência geográfica e histórica de um país continental,
encontra-se esgarçada, destruída em processo
centralizador que se acelerou nos últimos quatro anos.

Ao assumir a Chefia do Governo, em 10 de janei-
ro de 1995, o atual Presidente da República recebeu o
País com mais de 40 bilhões em reservas, 10,5 bilhões
de saldo no comércio exterior no exercício de 1994,
modesta dívida mobiliária das 3 esferas do Estado, de
apenas 72 bilhões (13,9% do PIB), déficit nas transa-
ções correntes de apenas 1,7 bilhão (irrelevante no vo-
lume de 76,6 bilhões ao ano no comércio exterior), dívi-
da externa, negociada, de 148 bilhões e o crescimento
do PIB em 4,9% em 93 e 5,7% em 94, chegando a 9,3%
no mês de dezembro. A taxa de desemprego era de ape-
nas 3,4% no último mês do governo Itamar.

Estamos vivendo hoje a angústia dos últimos dias,
com ameaça de corrida aos bancos, a desvalorização
veloz do real, o pavor da recessão e do desemprego.
Acumularam-se desde então os déficits comerciais, em
conseqüência da abertura do mercado brasileiro, e o
déficit nas transações correntes chegou a 35 bilhões de
dólares no ano passado. A dívida líquida do setor público
saltou para 349 bilhões no último agosto - ou seja, cin-
co vezes mais do que há quatro anos. Depois disso, a
taxa de juros pagos aos especuladores chegou em ní-
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veis ainda mais demenciais. Minas não pode aceitar, sem
seu protesto mais enérgico, que os aposentados paguem
os erros cometidos pela equipe econômica do governo
federal.

Minas não pode aceitar, sem seu protesto mais
enérgico, os ajustes fiscais que jogam na rua e no de-
sespero milhões de trabalhadores, fecham hospitais,
cortam a merenda escolar, doam empresas estratégi-
cas, reduzem a segurança pública e sacrificam a capaci-
dade combativa das forças armadas, a fim de que haja
dinheiro para pagar os mais altos juros do mundo.

Os ajustes que se fizeram - e foram todos os que
o governo pediu ao Congresso - de nada serviram. Ao
contrário: sem a contrapartida da necessária redução
dos juros, tornaram ainda mais precárias as finanças
nacionais, com a redução das atividades econômicas, a
contração do consumo, o endividamento sempre maior.
E quanto mais ajustes dessa natureza houver, mais sa-
crifícios haverá.

O parque industrial, edificado a duras penas, com
o sacrifício de gerações sucessivas de trabalhadores, que
produziram os capitais acumulados para a formação das
empresas nacionais, públicas e privadas, está, em sua
maior parte, alienado a aventureiros sem pátria.

Empresas estratégicas, que constituem, no mun-
do moderno, as armas para a defesa da soberania dos
Estados e para impelir o desenvolvimento e a criação de
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empregos, passaram ao domínio privado, entregues a
controladores estrangeiros e a prepostos brasileiros.

Nesse processo de demolição, nós, mineiros, nos
sentimos os mais atingidos. Não temos o monopólio do
patriotismo, nem somos senhores de todo o saber e de
toda a verdade. Mas, talvez por viver a maior parte do
tempo no centro do País, submetidos às nossas próprias
reflexões, sofremos na carne e na alma todas as vezes que
as fronteiras físicas e morais do Brasil são violadas.

O grande salto do desenvolvimento econômico do
Brasil se deve aos mineiros. Sem o minério de Minas e sem
a energia de nossos rios, não teria havido o extraordinário
crescimento dos anos 50. Mais ainda do que os recursos
naturais de Minas, concorreu, para a afirmação nacional
daquele tempo, a vontade política de nossa gente, que
.Juscelino Kubitschek soube interpretar e impor. Naqueles
escassos cinco anos, os brasileiros, sob a direção política e
técnica de mineiros, construíram Brasília, abriram os gran-
des eixos rodoviários, consolidaram a Petrobrás, ergueram
as grandes barragens, implantaram a indústria nacional
de base e a indústria automobilística.

É natural que tenhamos protestado contra a
privatização da Cia. Vale do Rio Doce, que, em poucos
meses, fez o enriquecimento de tanta gente e está pro-
movendo o empobrecimento das regiões que explora. Que
o diga o nosso Presidente, Deputado Luiz de Menezes. É
mais do que natural que o Governador Itamar Franco
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tome providências para recuperar o pleno controle dos
mineiros sobre a Cemig; é natural que exijamos a
renegociação das dívidas assumidas em contratos de
vassalagem com as autoridades financeiras da União.

Para que sejamos bons brasileiros, temos que ser;,
em primeiro lugar, bons mineiros. Não será abandonando
as causas específicas de Minas que serviremos ao Brasil.
Ao contrário, quando Minas protesta contra a centraliza-
ção do poder e contra a discriminação tributária, em nome
de suas dimensões e de sua importância econômica e
política, ela está prestando um serviço a todas as outras
unidades da Federação.

A eleição do Presidente Itamar Franco para "o Go-
verno de Minas e a renovação desta Assembléia Legislativa
trazem novo alento ao nosso Estado e ao Brasil. A socieda-
de mineira se reencontra na coragem, serena e indesviável,
de seu Governador. Voltamos a dizer ao Brasil que não
deixamos de existir, que não deixamos de nos preocupar
com o destino da Pátria, que o eclipse já passou, e que a
luz clara do sol se reflete em nossas serras, para desfazer as
neblinas do engano e da submissão.

Entre outras, são essas as razões que nos levam a
conclamar os outros Estados da Federação à luta para
que a sensatez se restaure. Não pode a União absorver
mais de 50% dos tributos nacionais, gastando esse dinhei-
ro na manutenção de um modelo insano e de uma equi-
pe econômica que não conhece o Brasil, não quer
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conhecê-lo e se empenha em entregar as nossas rique-
zas e o nosso destino ao controle externo.

A prepotência do Ministério da Fazenda, por or-
dem do Presidente da República, chegou ao absurdo de
pedir aos órgãos internacionais que suspendam os con-
tratos de financiamento, a juros baixos, para obras que
estão sendo realizadas e que são indispensáveis ao de-
senvolvimento social em Minas e no Rio Grande do Sul.
Obras como as de saneamento básico, sem as quais
não poderemos combater as endemias que assassi-
nam centenas de milhares de crianças todos os anos,
serão interrompidas, em ato de represália mesquinha
contça o nosso povo e o bravo povo gaúcho.

Deixem conosco os recursos que o nosso traba-
lho produz e saberemos utilizá-los na promoção do bem
comçim.

É inadmissível que nos confisquem os tributos, não
só na discriminação fiscal clássica, como no saqueio odio-
so do FEF e da Lei Kandir.

As situações anormais pedem respostas corajosas.
O cerco contra Minas e os interesses de seu povo impediu
que pudéssemos constituir a Mesa diretora da Assembléia
Legislativa mediante o entendimento entre a maioria e a
minoria.

A disputa, nos sistemas democráticos, é sempre
salutar - e se impôs, tendo em vista a gravíssima conjuntu-
ra política, que não permite acomodações.
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Por outro lado, é importante que haja, nesta Casa,
oposição vigilante. Sem oposição - e o que faltou ao Brasil,
nestes quatro anos, foi uma oposição mais consistente -
não há democracia, não há sociedade política estável.
O governo, senhoras e senhores deputados, não quer a
unanimidade do aplauso, mas deseja a vigilância sobre
os seus atos. Dela necessita, para o bem do povo mineiro.

Peço-lhes entender que o momento recusa o si-
lêncio e exige definições. Devo e quero agradecer, aos
deputados mineiros que votaram em meu nome, a con-
fiança de eleger-me Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais. Procurarei, no exercício da Pre-
sidência, defender os interesses da sociedade, a dignida-
de e a independência do Parlamento, separando bem os
meus compromissos partidários das funções na Chefia do
Poder Legislativo.

Se a situação crítica em que nos encontramos, na
qual a maioria esmagadora dos mineiros se une ao Gover-
no, na resistência contra a tentativa de sitiar o Estado eco-
nômica e politicamente, exige uma posição firme, isso não
significa, nem pode significar, a subordinação do Poder
Legislativo ao Poder Executivo.

Estamos em uma conjuntura de resistência
institucional, que impõe o alinhamento das forças políti-
cas, na defesa dos interesses permanentes do Estado. Esse
alinhamento deve fazer-se na independência dos Pode-
res, mas na sua subordinação comum aos valores de
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Minas, à sua autonomia política, à sua autodetermina-
ção constitucional.

A Assembléia Legislativa de Minas manterá a sua
independência, como a manteve, ao eleger-me seu Pre-
sidente. Ela não deve subordinar-se ao Poder Executivo
Estadual e, menos ainda, ao Poder Executivo Federal,
quando as autoridades da União pretendem sufocar o
Estado e nos fazer curvar às ordens do Planalto, trans-
mitidas por homens públicos que negam o seu passado
e negam a sua cidadania mineira.

O desenvolvimento institucional da Assembléia foi
acelerado nos últimos dez anos, contribuindo para que nos
transformássemos na verdadeira Casa do Povo Mineiro.
Coincidindo com a promulgação da Constituição esta-
dual vigente, e com os novos tempos de equilíbrio e valo-
rização dos poderes, intensificou-se o trabalho de legislar,
fiscalizar e incrementar o diálogo com a sociedade.

No âmbito da ação legislativa, demos andamento
às proposições referentes à legislação infraconstitucional,
exigida pelos dispositivos da Carta Magna mineira. Em Ple-
nário e nas Comissões Permanentes, intensa foi nossa atu-
ação em áreas como as das finanças públicas, da saúde,
da educação, do meio ambiente, dos direitos humanos e
das relações do consumidor, para citar algumas.

A intensificação do diálogo com os diferentes seto-
res da comunidade constituiu uma de nossas priorida-
des, e começou quando, na condição de Assembléia
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Constituinte, procuramos ouvir a sociedade na elabo-
ração do texto constitucional. A aproximação entre a
Casa e os cidadãos continuou com a realização de
ciclos de debates, seminários, fóruns técnicos e au-
diências públicas regionais.

Também procurou a Assembléia, com sucesso,
incrementar projetos para formação política de nossa
gente, como o Espaço Político-Cultural, o Centro de Aten-
dimento ao Cidadão, o Procon e a Escola do Legislativo.

Aqui se desenvolve trabalho concreto e profícuo,
dispomos de instrumental técnico condizente com nossas
necessidades, contamos com corpo de servidores
profissional izado e competente. No entanto, devemos evo-
luir, não perpetuando, sem mudanças, situações e estrutu-
ras apenas por se terem elas mostrado satisfatórias, até o
momento. O mundo está em constante evolução, e deve-
mos a isso ficar atentos. Particularmente, o tempo que nos
chega é para seriamente repensar os custos que o poder
público representa para o povo mineiro, bem como o re-
torno que estamos dando a essa mesma sociedade. Com
relação à Assembléia, cabe-nos insistir na racionalização
e na possível redução dos dispêndios. Isso, iremos conse-
guir ao dar utilização integral aos recursos de que dispo-
mos, e a não partir para novas iniciativas de fundo mera-
mente promocional e ostentatório.

Agradeço também aos mineiros que me escolhe-
ram para representá-los no Parlamento do Estado. Na
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Presidência da Assembléia não descuidarei de meus de-
veres para com as bases eleitorais. E, ao servir a todos
os mineiros, estarei servindo aos mineiros do Triângulo,
e principalmente de Uberaba, aos quais devo a minha
vida pública.

Para Minas é chegada a hora em que os Estados
e Municípios se façam respeitar. O Brasil são os seus
Estados e seus Municípios, onde as pessoas nascem, se
educam, trabalham, criam seus filhos, e vivem o seu
tempo. É hora de ajustar novo pacto federativo, porque
a União deve ser a soma de todos nós e não Poder que
se estabeleça isolado da vontade e dos interesses de
cada uma das unidades que a constituem. A integridade
e a soberania da Pátria dependem da integridade e a da
autonomia de cada um de seus Estados e Municípios.

Com Minas, por Minas e pelo Brasil, sou-lhes

Muito obrigado.
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