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Ao encerramento desta Reunião
Solene da Assembléia Legislativa, desejo
formular a Vossa Excelência, Senhor Governador
Itamar Franco, meus cumprimentos em nome
desta Casa por sua eleição para o Governo de
Minas Gerais e, no dia de hoje, pela sua posse
na Chefia do Poder Executivo de nosso Estado.

O sonho de governar Minas Gerais -
como afirmou mais de uma vez Vossa Excelência
- é agora realizado. Sonho que o trouxe de volta
ao campo aberto da luta eleitoral e ao exercício
de um cargo que, sendo imensamente honroso,
exige de quem o ocupa trabalho sem descanso,
especialmente nesta conjuntura de rigor e carência
em que vivem o Estado e a Nação.

Vossa Excelência assume o Governo
de nossas Minas Gerais com qualidades necessárias
ao homem público. Prefeito de Juiz de Fora,
Senador por Minas Gerais e Presidente da
República, Vossa Excelência pode avaliar,
determinar e conduzir com firmeza os rumos da
administração pública em nosso Estado no
mandato que lhe foi confiado para os próximos
quatro anos. Sei que Vossa Excelência saberá
honrar esse compromisso com o povo de Minas.
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Como homem público que viveu o
Parlamento na Câmara Alta do País, nos anos
sombrios do regime autoritário, Vossa Excelência
conhece o seu valor e sua importância na gestão
de Governo. E sabe também das conseqüências
desastrosas da submissão do Poder Legislativo
aos ditames do Executivo.

O Senhor, Governador, encontrará
em Minas um Parlamento à altura dos ideais
libertários que fizeram a história política e
orientaram a vida pública de nosso Estado. Um
Parlamento que abriu caminhos novos para o
relacionamento com o seu povo, que
encontrou novas formas de se apresentar
perante a sociedade e, principalmente, que fez
de seu Plenário o fiel depositário da livre
discussão dos anseios da gente mineira.

Em Minas Gerais, Vossa Excelência
encontrará um Poder Legislativo preparado para
exercer as suas atribuições como parceiro
constitucional na administração do Estado e
como integrante da gestão do poder.

A harmonia e a independência entre
os poderes, incluindo o exercício elevado e ético



da oposição, podem confluir nos temas, debates,
e questionamentos que transcendem todo e
qualquer interesse partidário, toda e qualquer
diferença ideológica, porque se afirmam no
espaço superior do interesse social e coletivo.

E faço tal afirmação tendo como
base o meu aprendizado nesta Casa: a prática
permanente do diálogo, do debate - muitas
vezes acalorado, mas sempre leal e
construtivo - revitalizando a democracia.

Devo testemunhar que tivemos com
o Governo do Dr. Eduardo Azeredo, homem
honrado, comprometido também com as causas
sociais, uma relação institucional sustentada no
respeito mútuo e na lealdade em cumprir com
os dispositivos constitucionais. Confio em que
tal relação, na linha de uma tradição já
histórica em nosso Estado, terá continuidade
no Governo que ora se inicia.

Senhor Governador: "A erradicação
da pobreza, da discriminação sob todas as
formas e da injustiça são imperativos éticos
que se impõem ao homem contemporâneo".
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Este pensamento de Vossa Excelência tem a
exata dimensão dos desafios que o Governo
encontrará para dotar o povo mineiro da
dignidade social que merece e dos anseios
que pretende ver realizados.

Anseios que custam ao povo o alto
preço imposto pela globalização que, para o bem
ou o mal, tornou-se irreversível neste final de
século. Nessa mesma globalização o Brasil se
insere. E Minas, em conseqüência, também aí se
situa, lucrando com seus benefícios e se
angustiando com os seus riscos.

O grande chamamento nacional a
que somos convocados é o de promovermos,
dentro deste processo, a equação ideal que
possibilite ao cidadão a maximização dos
ganhos e a minimização das perdas.

Paradoxo histórico esse que
vivemos: responder com a urgência devida o
grande chamamento nacional e, com a mesma
eficácia, encontrar mecanismos que
possibilitem ao Governo debelar a crise a
partir de suas oportunidades.
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Bem sabemos - e como o sabemos
- que não há fórmulas mágicas fora do
trabalho e da austeridade, que conduzam a
Nação para o equilíbrio de suas contas e o
bem-estar de seu povo.

Sabemos que esta é também a
preocupação maior de Vossa Excelência. Afinal
de contas, Minas, como o País - do qual não
se isola - vê-se dentro da crise convivendo com
os mesmos riscos e oportunidades.

Nosso Estado vem crescendo mais
que o Brasil e seu desempenho econômico é
superior ao alcançado pelas demais unidades
da Federação. Se nossa atual condição
financeira não nos conduz à euforia, há que se
execrar o pessimismo.

Sabemos que Minas tem bases
sólidas, construídas com fé e perseverança
pelos nossos antepassados que, no correr de
nossa história, legaram-nos a coragem de
enfrentar e vencer desafios.

A coragem de - qual iluminados
inconfidentes - construirmos as bases sólidas
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de sustentação da liberdade de ousar soluções
inovadoras.

Soluções inovadoras serão aquelas
que façam renascer, sob uma ótica moderna,
um novo pacto federativo fundamentado no
desenvolvimento auto-sustentável, compartilhado
cornos Estados e com a União.

Soluções inovadoras serão aquelas,
Senhor Governador, que não só promovam a
construção de uma sociedade mais humana
mas que dignifiquem o homem para elevá-
lo à sua singular posição no universo: a de
ser a criatura feita à imagem de Deus.

Senhor Governador Itamar Franco,
este grave momento da história republicana
brasileira tem um rico diferencial: ninguém
pode negar a honradez com que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso tem conduzido
as reformas necessárias à modernização do
Estado para o cumprimento de suas
primárias funções.



A honradez precisa ser o mais forte
apanágio do político. Quem dela se afasta é
afastado pelo povo. E aprendemos isso
através das vozes proféticas de Minas.

A voz tradicional de Minas tem
sido, nas páginas maiores de nossa história, a
voz libertária, no verbo iluminado de
Tiradentes;

a voz progressista e liberal, no
pensamento e na ação de Teófilo Otôni;

a voz que antecipa e transforma
o futuro, nos planos, metas e realizações de
Juscelino Kubitschek;

mas também a voz da Revolução,
em Antônio Carlos;

é a voz da serena reflexão em
Milton Campos e do senso grave da ordem,
na referência de João Pinheiro;

a voz da conciliação, do equilíbrio e
da ponderação, na Travessia de Tancredo Neves.



A voz de Minas, Senhor Governador,
jamais deixou de ser ouvida e de influenciar os
rumos desta Nação, porque ela é, e sempre
foi, sua síntese e sua referência.

Em nome desta Casa, renovo a Vossa
Excelência e ao Senhor Vice-Governador
Newton Cardoso os cumprimentos e os votos
de uma próspera gestão de Governo. Gostaria
de desejar-lhe, Senhor Governador, que sua voz
possa ser a mesma voz de outros mineiros, que
também receberam sobre seus ombros a
honrada responsabilidade de conduzir os
destinos de Minas Gerais.

Que Deus inspire Vossa Excelência!

Parabéns!

Deputado Romeu Queiroz

Presidente
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