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Senhoras,
Senhores,
Nobres colegas Deputados.

Ocupo hoje a tribuna desta Casa na condição de parlamentar que, tran-
sitoriamente, exerce a presidência da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, para trazer uma contribuiçao sincera ao grande debate que se
estabelece no país sobre os rumos do processo político nacional.

Sem dúvida, o momento nacional adverte a todos nós. com responsabi-
lidade na vida pública, para a grave crise do poder político que vive o país,
que acentua, sobretudo, o divórcio entre o Estado e Nação, aprofundado
pelo malogro, reiterado, das ações de governo destinadas a enfrentar as
imensas dificuldades econômicas e sociais que se abatem sobre o povo bra-
sileiro.

Minas Gerais tem o compromisso histórico de fazer ouvir o "seu pen-
samento e a sua voz nesta hora, como centro de equilíbrio da Federação bra-
sileira, como elo de conciliação da vida política nacional, em responsabili-
dade que se amplia pela posição que ocupa, hoje, como segunda economia
mais poderosa do país."

Somos, portanto, historicamente, uma força condutora dos destinos na-
cionais, desde a raiz da Inconfidência Mineira, passando, no Império, pela
figura solar de um Teófilo Ottoni - que bebeu nesta terra as razões de sua fé
na liberdade -, até alcançar, no passado recente, a convergência do pensa-
mento nacional, na campanha cívica que conduziu à restauração das liberda-
des democráticas, liderada, entre tantos, pela sabedoria de estadista do Pre-
sidente Tancredo Neves.



Eis que, novamente, vozes autorizadas do cenário político, como a pa-
lavra lúcida e experiente do Governador Hélio Garcia, vêm alertando para o
imperativo de um entendimento que esteja acima das questões regionais, da
paixão partidária, das disputas de facções, das ambições personalistas, para
que prevaleça o interesse nacional na resolução dos gravíssimos problemas
que o pais enfrenta.

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

O quadro que vivemos abre perigosas brechas à estabilidade institucio-
nal do país. Acumulam-se, para tanto, múltiplos fatores: a inflação resiste
aos tratamentos de choque; os investimentos externos estão em aberta e fran-
ca retração; a poupança interna, fundamental para sustentar o desenvolvi-
mento, desaparece com a incerteza e as cores sombrias do futuro econômico.
Em tudo e por tudo, aproxima-se perigosamente de nós o fantasma da estag-
flação, combinando inflação em alta com crescimento negativo do PIB.

As iniciativas do governo central, para superação desse quadro, reve-
lam-se inconsistentes e, muitas vezes, meramente incompetentes.

A recente proposta do "Emendão" parece ter-se esgotado na própria
descrença sobre seus efeitos. Advertimos, aliás, desde o primeiro momento,
que o "Emendão" não poderia jamais servir de pretexto - e muito menos de
armadilha - para estabelecer-se uma relação de confronto entre os Poderes
Executivo e Legislativo.

Fontes do governo chegaram, todavia, a sugerir um caminho sem volta:
ou se aprova o "Emendão" ou se faz o "choque". Corno o expediente emer-
gencial dos "choques" perdeu totalmente sua credibilidade no conjunto da
população, para onde apontaria a direção do processo político? Apontaria,
evidentemente, para a luz vermelha, que sinaliza riscos de impasses institu-
cionais, de imprevisíveis conseqüências.

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



Neste quadro, seria inútil a tentativa de buscar o entendimento se o go-
verno central não se capacitar de que sua vontade não pode estar acima do
pensamento majoritário da Nação. Como também não poderá haver entendi-
mento, se o pensamento da maioria não assumir o gesto de grandeza, des-
cendo do seu pedestal para negociar com o governo, de igual para igual.

Nada resolve, portanto, procurar um "bode expiatório" para sobre ele
jogar o fardo da crise que atravessamos. O "Emendão" reforçou a tese de
um funcionário desprevenido do FMI, que nos veio dar receitas sobre mu-
danças na Constituição...

A realidade inquestionável é que o senhor Presidente da República foi
eleito com a atual Constituição em plena vigência, sendo conhecedor, por-
tanto, das limitações que a Carta poderia impor ao seu governo.

Reformas da Constituição estão claramente previstas nas disposições
constitucionais transitórias, com prazo determinado para tal fim.

Entendemos, portanto, que a questão da governabilidade está a exigir
um plano de observação mais direto e objetivo. A nosso ver, a crise de go-
vernabilidade, em que estamos mergulhados, está exposta com todas as evi-
dências na fragilidade política do próprio governo.

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

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

Nesses termos, antes de postergar o entendimento, condicionando-o às
mudanças no texto constitucional, o caminho viável apresenta-se num amplo
exercício de negociação política por parte do governo. Esta iniciativa deve
anteceder todas as demais alternativas que vêm sendo tentadas pela burocra-
cia governamental. Ou assumimos o exercício político para valer, ou ficare-



mos sempre à merca do pensamento tecnocrálico, fechado em sua postura
imperial, buscando impor à sociedade soluções verticalizadas, que depois se
revelam irreais e ilusórias.

A elaboração de um novo projeto nacional impoê a co-gestão do poder
governamental entre o Executivo e o Legislativo, sem interregno da conti-
nuidade política e administrativa do país.

Em outras palavras, o momento nacional sugere, claramente, a oportu-
nidade de uma reforma ministerial para a recomposição das forças governis-
tas. Caberia ao governo - senhor do jogo, mas que já não detém a posse da
bola - convocar os Partidos representados no Congresso, para com eles divi-
dir a responsabilidade da condução de um novo projeto nacional. Evidente-
mente, as forças hoje em oposição ao governo não iriam comprometer-se
com um projeto que não tivesse a sua participação na fase elaborativa.

Esta ampla rearticulação da vida econômica, política e social do país -
com Governo e Oposição deixando de lado o "Ernendão" para traçarem
juntos um novo projeto nacional - poderia justificar, a médio prazo, uma re-
visão constitucional antes do prazo legalmente estabelecido.

Em linguagem de mineiro, o governo deixaria, assim, de colocar "o
carro à frente dos bois", ou seja, construiria uma base real de sustentação
parlamentar, compondo um gabinete em parceria com os partidos co-respon-
sáveis pelo novo projeto nacional, viabilizando, desta forma, os instrumentos
políticos e institucionais de governabilidade do país.

Para esta iniciativa, a hora é agora: a oposição vem emitindo sinais de
que se dispõe a dialogar com o governo, desde que este efetivamente se dis-
ponha a repensar seu projeto político-administrativo, em torno de uma pro-
posta nova e consistente.

A imprensa também divulga que o governo, saindo de uma posição de
inércia, se dispõe a convocar o Conselho da República, órgão superior desti-
nado, precisamente, a refletir, orientar e opinar sobre questões de alta rele-
vância da vida nacional.

Há, portanto, forças de convergência para o entendimento. Entendi-
mento capaz de responder à angustiada expectativa que vive a sociedade in-



teira, estarrecida com a velocidade do esvaziamento precoce do poder cen-
tral, fenômeno que obedece menos à vontade pessoal e política do Presidente
da República, mas que é ditada pela complexidade dos desafios que a Nação
enfrenta.

A Nação - reconheçamos claramente - está legitimamente representada
no Congresso Nacional - com sua pluralidade, com suas diferenças, com os
defeitos e virtudes que retratam, em grandes traços, o perfil da sociedade
brasileira.

É nesse fórum legítimo de representação política da sociedade que o
governo deve, em definitivo, buscar a formulação do projeto nacional e a
sustentação do seu poder político, abrindo-se, assim, ao reencontro com a
Nação, pela via do entendimento e da negociação.

Com essas palavras, penso haver traduzido o sentimento da maioria dos
mineiros, o pensamento majoritário do Parlamento de Minas, desta Casa que
vem reassumindo, pela nova consciência política dos senhores Deputados e
dos Partidos aqui representados, a posição destacada que o regime democrá-
tico atribui às Casas Legislativas, espaço real de intermediação entre a von-
tade política da sociedade e ação dos governantes, que a ela devem seus car-
gos e mandatos.

O Parlamento de Minas agora se manifesta em defesa do interesse na-
cional com a mesma razão, ditada pelo imperativo histórico, com que nos
idos de 70 esta Casa teve a coragem cívica de assumir, pioneiramente, a
bandeira das forças democráticas em defesa da anistia política. Este sonho,
que foi consumado com a restauração das liberdades públicas em nosso país,
nos motiva, outra vez, a traduzir o clamor coletivo em uma manifestação
concreta desta Casa, em nome dos interesses superiores da sociedade brasi-
leira. Nos momentos difíceis, Minas Gerais sempre concentra seu pensa-
mento e sua ação em favor da causa nacional!

Muito obrigado!
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Romeu propõe mudanças políticas
para salvar o Brasil do colapso

Em pronunciamento que mo'
simentou o plenário da Assem-
bisia Legislativa, ontem de ma-
nhã, o presidente da Casa. depu-
tado Romeu OueirL fez uma
ampla análise do "momento po.
litico nacional e apresentou su-
gestões para "urna recorrspoiiçáo
das forças de apoio parlamentar
ao governo federal", incluindo a
reforma ministerial e a participa-
çáo dos partidos na "forrnulaçáo
de um novo projeto nacional'

Ante um plenário atento, o
presidente da Assembléia adver-
tiu para 'a grave crise de poder
político existente no Pais, que
acentua o divórcio entre Estado
e Naçao", acrescentando que
"Minas Gerais tem o compromis-
so histórico de fazer ouvir a sua
voz nesta hora, como centro de
equilíbrio e de conciliação da vi-
da política nacional'

As propostas
Insistindo que "a verdadeira

crise de governabilidade que o
Brasil enfrenta reside, sobretudo
na fragilidade política do gover-
no central, que já não conta. in-
clusive, com o apoio da opinião
pública ás suas iniciativas". Ro-
meu Queiroz iniciou seu dtscur
so fazendo uma análise do qua-
dro nacional

"O quadro que viveriios -
afirmou - abre perigosas bre-
chas á estabilidade institucional
do Pais. Acumulam'se, para tan-
to múltiplos fatores, a inflação
resiste aos tratamentos de cho-
que: osinvestimentos externos es-
tán em franca e aberta retração.
a poupança interna, fundamen-
Ia l para sustentar o desenvolvi-
mento desaparece com a incer-
teza e as cores sombrias do futu-
ro econômico -

Nesses termos, o presidente da
si ssembléia entende que "o go-
s'emo central deve capacitar-se
de que sua vontade não pode es-
tar acima do pensamento majo-
ritário da Nação Como também
não poderá haver entendimento
- salientou - se o pensamento
da maioria não descer do pedes'
tal. assumindo um gesto de gran-
deza para negociar com o gover-
no, de igual para igual"

Lembrou, então. que "vozes
autorizadas do cenário político.
corno a palavra lúcida e expe.
riente do governador Hélio Gar-
cia. vém alertando para o impe-
rativo de um entendimento que
esteja acima das questões regio-
nais, da paixão partidária, das
disputas de facções, das ambi.
ções personalistas, para que pre^
valeça o interesse nacional na re-
solução dos gravíssimos proble-
mas que o Pais enfrenta".

Reforma ministerial
A partir deste ponto. Romeu

Queiroz passou a enunciar as ir-
nativas concretas que. a seu ver.
podem viabilizar "uma profun-
da rearticulaçáo das forças polí-
ticas, para cnar as condições ml-
nimas e indispensáveis ao desen-
volvimento auto-sustentado do
Pais"

Ao enumerar as medidas suge-
ridas. o presidente da Assembléia
propõe o seguinte roteiro: a) Coo-
vocaçao, pelo governo federal.
dos partidos políticos com repre-
sentaçáo no Congresso Nacional,
para um amplo exame da con-
juntura nacional e elaboração
compartilhada de um novo pro-
jeto para o País: b Reforma mi-
nisterial, através da formação de
umgabinete com representantes
das forças partidárias que passa

ráo a dar susíentaç5o politica ao
goserno: ci Cogestáo entre c> Exe-
cutivo e o Legislativo na condu-
ção do novo projeto nacional, di
Exame de proposta de revisao
constitucional, a partir de con-
senso estabelecido através do diá-
logo político com o Congresso e
a sociedade"

Reiterou Romeu Queiroz que
o grande fórum para o entendi.
mento nacional são as duas Ca-
sas do Congresso, onde a Nação
está legitimamente representada
com sua pluralidade, com suas
diferenças, com os defeitos e vir-
tudes que "retratam, cio grandes
traços, o perfil da sociedade
brasileira"

Fim dos "pacotes"
Enfatizando que a crise nacio.

nal "só tem saída através de um
exercício político adulto e reis-
porssâvel". Romeu Queiroz ape-
lou ao presidente da Ri-pública
para "dar um basta definitivo
aos pacotes', pois esse expedien-
te emergiricial perdeu totalmen-
te sua credibilidade no conjunto
da população. Ou assumimos o
exercício político para valer, ou
ficaremos sempre à mercé das
decisões tenocráticas, fechadas
em sua postura impenal. buscan-
do impor à sociedade soluções
verticalizadas, que depois se ri-
velam irreais e ilusórias, com se
deu com o confisco da poupan-
ça e do dinheiro depositado pe-
los cidadães em sua contas
bancárias"

"É preciso evitar essa ai-ma
lha da burocracia - denunciou
o presidente da Assembléia -
que parece pretender estabelecer
um confronto entre Executivo e
Legislativo ameaçando fazer o



Romeu Queiroz fez contundente discurso na Assembléia

Pais resvalar para um impasse
institucional, de consequéncias
imprevisíveis".

Citou como exemplo desse na-
co, a proposta do Emendáo, que.
na opinião de Romeu Queiroz,
"esgotou-se na própria descren-
ça sobre seus efeitos. Assim -
acrescentou - as iniciativas do
governo federal, para conlurar a

crise. revelam-se, em sucessivas
oportunidades. inconsistentes,
ou, meramente, incompetentes'

Oportunidade
Ao concluir, Romeu Queiroz

chamou a atenção para a opor-
tunidade da reorganização poli-
tica, econômica e social do Pais.
lembrando que a oposição vem
emitindo sinais de que está pron.

ia a dialogar com o governo, des-
de queeste, efetivamente, se dia-
ponha a repensar seu projeto
polltico-adrzunistrativo, em torno
de uma proposta nova e
consistente

"Há forças de convergência
para o entendimento, que seja ca-
paz de responder à angustiada
expectativa que vives sociedade,
estarrecida com a velocidade do
esvaziamento precoce do poder
central. fenônemo que obedece
menos à vontade pessoal ou po-
lítica do presidente da Repibli-
ca, mas que è ditada pela com-
plexidade dos desafios que a Na-
ção enfrenta, encerrou Romeu
Queiras
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Momento é ideal para reforma
O Brasil esta vtvendo o momento ideal para uma

re(orina ministenaJ. para antecipação da revisão
conststucionai e para a unplanlação do sistema par
lamentarssta de governo Á avaliação foi feita os-
tem pelo prendeste da Aasembléia Legislativa.
outado Romeu (rog {PRS3. pua quem a persia
tir agrave crise do poder político em que vive
o País' que implicará o divórcio entre o Estado
e a Nação, estarão abertas perigosas brechas
estaodidade institucional"

"Acumulam-se, pira tanto. múlflplos fatores' a
inflação resiste sou tratamentos de choque. os in
vestImentos enernos esth,o em aberta e franca cv
Iraçâo.0 poupança interna, fundamental para sus'
tentar o desenvolvimento, desapae a Incer
tesa e as cores sombrias do futuro económico
explicou Romeu Queiro Segundo ele. as inicuat
vau do governo federal. pua a superaçio desse qus--
dm revelam-se incztnsistesstes 'muitas v, me
ramente incompeenles", cuja explicação estaria na
edição do emendào

Crucial
Na avaliação do presidente do Legislativo. as pm

petas de emenda constitucional e a pom'ior amei-
ça de um choque na economia nacional, caso não
seja aprovado o proero do Executivo. levam a crer

que o Pais chegou a um "ponto crucial" de seu
proso político e institucional Nesse quadro, se
gundo Romeu Queime, será inútil buscar qualquer
entendimento se o governo central não entender
que sua vontade são pode esta, acima do pensa-
mento maortLano da Nação
"Como tainbem riso poderá haver entendimento,
se o pensamento da mamona não assumir o gesto
de grandeza. descendo do seu pedestal para nego>--
cmii com o governo, de igual para uaï'

Garantindo que a crise de governabilidade em
que. segundo ele, o Pais está mergulhado "ema es
posta na fragilidade politica do governo", Romeu
Queiroz aaeacestou a faita de aposo popular, co
mo causa do divorcio entre o Estado e a Nação,
a falta de suslernuação do Palkm do Planal to rio
Congresso Conto solução, ele apontou a elabora-
ção de um novo proo nacional que estabeleça
a cogestão do poder govemannentsi entre o Execu-
tivo e o Legislativo, 'sem interregno da contmsuI
dada poluira e administrativa do Pau'

Recomposição

"Em outras Palavras. o momento nacional su-
gere, claramente a oportunidade de uma relorsna
ministerial para recomposição das forças gover-
nimas' avaliou o deputado Romeu Queroz. para

ílo:neu: ponta crucial

quem cabem ao governo convocar os partidos no
Congresso, para com eles dividir a responsabilida.
dedo condução de um projeto nacional Eviden-
temente. as forças hoje em oposição ao governo
riso iriam compromer-se com -j7= não
tivesse a sua participação na	 va"
explicou

Na sua avaliação, essa inspIa reart,culação da
vida econômica, política e social do Pais, 'com o
governo e oposição deixando de lado o emendio
para traçar juntos um novo proeo ,cioni'. p0
leria lustirKm. a mediu prazo, uma revisão cons-
titucional atines do prazo legalmente estahetecsdo

"Em tuiguagem de mineiro avaliou o panatneiv
rui, o governo deixaria, assim, de colocar o cairo

frente dou bois", construindo uma base real de
susnentação no Congresso. compondo um gabine
te em pa7sa mm ia pemdoa wonsases pelo
proo e viabilizando. dessa forma. 'co nnwumen-
[os políticos e ulslitucionams de qovernabilidade do
Pais'
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Queiroz prega entendimento nacional contra crise

Queiroz quer os partidos ria conduçôo de um !iu projeto nacional

Um dia após o governador
Hélio Garcia (PRS) pregar o cri-
rendimento nacional, o presiden-
te da Assembléia Legislativa de
Minas -4 -outado Romeu Queiroz
(PRS). ocupou ontem a tribuna
da Casa e riào só apoiou a pro-
posta como ainda criticou o
emendão defendido pelo previ.
dente Fernando Collor e sugeriu
que seja realizada uma reforma
ministenal para a recomposição
das forças governistas. "Caberia
ao governo, senhor do Jogo, mas
que ã não detém a posse da h.-

Ia, convocar os partidos repre-
sentados no Congresso para com
eles dividir a responsabilidade da
condução de um novo projeto
nacional", afirmou.

Para Romeu Queiroz, o mo-
mento nacional adverte a todos
que têm responsabilidade na vida
pública para a grave crise do po-
der politico que vive o pais. so-
bretudo o divórcio entre o Esta-
do e a Nação. Este divórcio, dis-
se o presidente. e aprofundado
pelo insucesso reiterado das
ações cio governo federal destina-



das a entrentar a imendas difi-
culdades e,,onomicas e sociais
que se abatem sobre o povo bra-
sileiro.

Em seu discurso, que foi va-
rias vezes aparteado por outros
parlamentares. Romeu Queiroz
ressaltou que Minas tem o com-
promisso histórico de fazer ouvir
o seu pensamento e a sua voz.

como centro de cquilibrio da fe
deração brasileta", como elo de
conciliação da vida pública na-
cional. "Somos historicamente
uma força condutora dos desti-
nos nacionais", disse.

O presidente da Assembléia
ainda citou o governador Hélio
Garcia que. "com a palavra lúci-
da e experiente'', está aletando
para a necessidade de um enten
dimento que esteja acima das
questões regionais, da paixão
partidária, das disputas de fac-
ções, das ambições personalistas.
para que prevaleça o interesse na-
cional na resolução dos gravissi-
mos problemas que o pais en-
frenta.

Romeu Queiroz lançou alerta

para o quadro atual. Na sua asa
liação este quadro abre brechas ,i
estabilidade institucional do pais
des ido a multiplos fatores, conii'
a retração de investimentos exter-
nos e a estagflação: "As iniciati-
vas do governo federal para sti
peração desse quadro revelam-se
inconsistentes e, muitasvezes,
meramente Incompetenses".

ColIor - Ao criticar o emen-
dão, que a seu ver ê inoportuno.
o presidente da Assembleia te
gislasiva afirmou estar o governo
federal frágil politicamente, sem
deter a maioria nas casas do
Congresso nem o indispensasel
apoio da opinião pública em suas
iniciativas. "Entendemos que a
questão da governabilidade esta a
exigir um plano de observação
mais direto e ob jetivo''. salien
iou.

O entendimento, para Queiroz.
passa por uma reforma minisit'
ria] e ainda pelo lançamento uc
nova proposta politico-admino
tratisa pelo presidente Fernando
Collor. ''A hora e agora'', con
clamou.
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Minas entra no debate e faz
sugestões para entendimento

E

srijario das asptrade'
mineiras, a Assemblçia
j j,s!atisa do Estado

deu ontem, de maneira objeto
ia • a sua contribuição ao de
bate nacional sobre as saidas
possiseis para a crise que ali,-
ge o pais ao presidente-
da Casa, a partir de reflexões
pessoais e de consersas com
outros depurados, a iniciatts'a
de defender abertamente a ne-
cessidade de uma reforma mi-
nisterial e a consequente foi
maçâ.o de um governo de coa -
fujo, tia Congresso Nacional,
para a elaboração de uni pro-
jeto s iáse! capa., de eritar o
aprofundamento dos proble-
mas e recolocar o pais em um
noto caminho Com sua fala,
aparreada pelos diversos parti-
dos. Romeu _Queiroz de certa
forma recoloca a Assembleia
de Afinas na trilha percorrida
por sarros de seus anrecessore'
que. imbuidos do serdadetrs
espirito liberraris, dos murei -
ros, jamais dci,saram de ofre-
cer sua contribuição para a so-
lução dos problemas nacio-
nais

,\'io fãz muito tempo. em-
bora as geracões mais nota'
possam não, si' lemhrrar, fo
da .4ssembkia de Afinas QUi'
saiu o primeiro gruo de um
politico no esercicio do man-
dato em fator da anistia Em
pleno regime militar, o depu-
tado montes -c!aren$c António
Dias. que presidia a Assem-
Heis, pronunciou-se em tato'
ua anistia ampla e irrestrita
Dias hasta tido tocado pelo'
primeiros mos,mcntos da si'
çiedadC brasileira em fator JJ
anistia e jchnu por beni lesa'

o tema para o interior da - s.
sembleja, .- anistia era então
um palavrão na boca dos poli
ttcos gosernistas. entre o'
quais o a epoca presidente d;i
Assembleia, filiado à Arena.
de sorte que o pronunciamen-
to chocou os seus companhe:-
ros de partido, incomodou
áreas serrs,s'eis. mas acabou a
rombando a porta para lazer
entrar por ela vi clamor tias
ruas atidas pelo perdão ..o
que pegaram em armas.

Ontem, is': i s dia de kti,ni'u
Queiroz fa,'er o reencontro di'
Parlamento mineiro com a sua
verdadeira socação historica.
E o fel sem is5 sofismas nece'
sarios em outros tempo,.
Queiroz foi direto ao assunto e
nem se resumiu a dizer coisas
genericas. Diagnosticou ii'
males do pais. de resto conhe-
cidos por todos nos, cons-t,x'oii
a sociedade ao debate, pediu o
desprendtmenro das forcas
contrárias ao governo e apelou
ao presidente para que abra
mão de seus poderes quase mi
periais para que tia Congresso
seja possisel a reconstituição
da gosernabiltdade ao que se
diz perdida em tão curto pra-
zo. E pelo menos por um dia a
Assembleia de Minas esque-
ceu-se do sarcio que faz o di
a-dia daquela Casa.

E bem serdade que a lide-
ranca do PT. exercida pelo u'-
sem deputado Antônio Fuzza-

manifestou sua estranheza
pela tese do entendimento de-
fendida pelo presidente Ris-
meu Queiroz - e no dia ante-
rior pelo lii ernado r Helio
Garcia Para F-uzzato a tese do
entendirnenio. bem como da
un,ào dc 1iflas. esta de auto

ria de (,arçoj nas» passam
ambas, iii' uni 4-onçhato cii:.',
as elites para a sua perpetu.»

no poder Menos contur,
dente com relação ao preside),
te da Casa. Fuzzato. no entan
to. não perdoou o governaa- -
pela frase, que considera temi-
rar,a. de que "poluica se faz a
noite, se possssel de tasi r iii
chapeu ' - certamente para
não ser reconhecido pelos cir
constantes De taro, a frase.
ainda que espirituosa, ia ttSi'
parece condizente com o ri):::
de modernidade que se preen-
Ji' imprimir ao pais. aind.i
mais pelo caminho do entendi
mento que se prefere claro
transparente e a lu, do dia

O fato e que a tese do ente,»
dimento. há poucos dias cois.s
para analistas polizicos, esp,
lha-se pelo pais conto a uni,.
possibilidade para os probli
mas nacionais Antes impe
measci a qualquer solucj
desse tipo, o presidente da k
publica parece não so adn:ii-,
a ideia como da passas ne'
direçào. Contudo, não bas:,
conversar. se bem que este e
começo de tudo. E nCcessar: -
que os setores ensolsidos
çam propostas concretas ncs-
sentido Não basta pregar
entendimento. E preciso
cer contribuição a cio E asso'
como o presidente da .4ssi'n
h!eia. sicpuijd, ' Romeu Que.
roi, tese o assombro de ofer,--
cer suie'tóes que considcr.i
tia Seis - ijls-ez fosse o caso
iambem a Assoc,acjo Comi':-
c,al e a Federação das Indus-
trias oferecerem sua contribui-
ção ao momento nacional. Da
niesma forma, os sindicatos
,irineiros, 1 hora e i'sta. ea-
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A PROPOSTA DE MINAS PARA O ENTENDIMENTO NACIONAL
"O rromento nacional adverte a tdoos lós,

C" respensabilidaces na vida pública, para a
grave crise de Poder político existente no Pais,
Que acentua. sci(yetudo, o Civ&ciO entre Estaco e
kíaçáo, aprofundado pelo rnaljo reiterado das
•ções aOvern.smenta,s destinadas a enfrentar as
*'nensas o,hcuidades econ&'riicas e sociais Que se
abatem sctxe a sociedade brasileira '

Com esta a!,rriaçáo, o Presipente da As.
se.'rlbiéia Legislativa do Estaco de Minas Gerais.

erx,qaco Romeu Queira.', iniciou seu pronuncia-
fnerito na reunião penátia do Legislativo mineiro,

•a ult 'na sexta-fera, em jue te: a"rwa anáise oc
'reynento nacional e sugeriti novas bases para
entenoimento nacional, incluindo, em suas çy(sos-
Ias, a refoi'ma minislería' e a reccJ'r.'xosiçâo parti.
cjána cas 

f
orças políticas de sustentação CO QO-

verno.

Em apartes, representantes das Ortnc'ipa,S
!,aricacias cc par farre r,rc 'r:flerro erxx,ssaram a
Posição assumida pelo Deputaco Rcy'neu Cueiroz,
que situa a posição de Minas diante do p.'ocessc
político nacional, A Seguir, os principais trechos
CIO pronlunciaçrentQ do Deputado mine,r

'Minas Gerais tem o com
çiromisso histórico oe fazer ouvir
é seu pensamento e a sua voz
iesla hora, como centro de equili-
brio da Federação brasileira, como
•lo de conciliação da vida ciolilica
iecionei, em responsabilidade que
*e amplia pela posição que ocupa,
role, como segunda economia

- riais poderosa do pala."

Vozes autorizadas do ce-
riário politico, como a palavra iii-
lida e experiente do Governeooi
liCho Garcia, vem alertando para
o imperativo de um entendimento
cue esteia acima dos q uestões re-
uOnais. ne paixão partidária, nas
disputas de facções, das ambições
Personalistas. para Que prevalece
o interesse nacional na resolução
ãos gravissimos problemas Que o
Dais enfrenta.

O Quadro Que vivemos
abre perigosas brechas é estabili
dede institucional do pais. Acu.
iTiuiam . se. para tanto. múltiplos
latores: a inflação resiste aos Ira
lamentos de choque, os investi.
isentos externos estão em abona
.-irarrca retração, a poupança ri-

fundamental para sustentar
ilesenvolvimento, desaparece

som a incerteza e as cores som.
brios do futuro econõmico. Em
lido e por tudo, aproxima-se De
ígoeamente de nós o fantasma da

•stagflaçào, combinando inflação
•m alta com crescimento negativo
4lB."

"Neste quadro. sena inútil e
ahvl de buscar o entendi-

e'IentOOe o governo central não se

capacitar de q ue sua vontade não
pode estar acima do pensamento
majoritário de Nação Como tam
bém não poderá haver entendi
manto, se o pensamento da
maioria nao assumir o gesto de
grandeza, descendo do seu pe
degral pare negociar com o gover
no, de igual pare 'Qual

"Entendemos Que a questeo
da qovernabil,cjade esta a exigir
um piano de Observação mais di-
reto e Objetivo. A nosso ver, a cri-
se de governahiidade em que
estamos mergulhados, esta ex-
posta. com rodas as evidências, na
fragilidade pOlitiçe do próprio go
vento.

Sem deter maioria nas Ca.
555 do Congresso, o governo
também j á não conta com o indis-
ensável apoio na Opinião pública

às suas iniciativas E esta é, tan,'.
bém. Outra realidade inquestioná-
vel.

"A elaboração de um novo
oroleto nacional impõe a coqes-
tão do DOder governamental entre
o Executivo e o Legislativo, sem
interregno da continuidade polit-
co e administrativa do pais.

Em outras palavras o mo-
mento nacional sugere, clara.
mente. a oportunidade de uma
reforma ministerial para a recom-
posição dos forças çovsrnisLas.4
Caberia ao governo - senhor do
fogo , mas QUØ lã não detém i pos-
se da bola - convocar os Partidos
representados no Congresso pare

com eles dividir a responsabilide.
de da condução de um novo pio
eto nacional,

"Este ampla re5rticulaçáo do
vida económica. polhica e socia
do pais - com Governo e Oposi-
ção deixando de lado o "Emen'
dão pare traçarem juntos um no-
vo nroieto nacional - poderia lua.
tificar, a médio prezo, uma revisão
constiluciorrai antes do prazo te.
gaimente estabelecido,"

"Há forças de convergência
para o entendimento. Entendi-
mento capaz de responder a au.
gustiada ex pectativa que vive a
sociedade inteira, estarrecida com
5 velocidade do esvaziamento
Precoce do poder central, fenó-
meno Que obedece menos á von-
tade pessoal ou pOlitica do Presi-
dente da República, mas Que é
ditada trela com plexidade dos de
safios q ue e Nação enfrenta.

A Nação - reconheçamos
claramente - está legitimamente
representada no Congresso Na.
cional - com sua pluralidade, co,
suas diferenças, com os defeitos e
virtudes Que retratam, em grandes
traços, o perfil de sociedade br.
sueira.

E nesse forum legitimo de
representação Dciitrca da socieda-
de, Goa O Governo deve. em deli'
riutivo, buscar e formulação do
Projeto nacional e a sustentação
do seu poder político. abrindo.ae
assim, ao reencontro com e nação.
pela via do ent.ndim.nto e da ne-
gociação	

oáQ -



Romeu Queiroz mostrou-se preocupado com perigo da estagflação

14OL^:^_
Novas bases para o enteiidinieiito

Presidente da AL
vê crise ameaçando
estabilidade no pais

o

quadro que vive-
mos abre perigosas
brechas a estabili-

dade institucional do pais
\i.uniulam-se para tanto muI-
tiplos fatores. A inflação resis-
te aos tratamentos de choque,
enquanto os investimentos ex-
ternos estão em aberta e fraca
retração. Em tudo por tudo.
aproxima-se perigosamente de
nos o fantasma da estagflaçáo,
combinando inflação em alta
com crescimento negativo do
Pia.—

Essa foi uma das advertn
tias que o presidente da As.
çembléia Legislativa, deputado
Romeu Queiroz (PMDB). fc7
na reunião planaria da manhã
de ontem, durante pronuncia-
mento em que expôs ampla
análise do delicado momento
nacional. Surpreendendo os
colegas de plenário, Romeu
Queiroz deixou a cadeira da
presidência e ocupou a tribu-
na, num gesto raro na história
do Legislativo mineiro, mas
que obteve aprovação nos
apartes seguidos dos deputa-
dos.

Para reverter o quadro.
Queiroz sugeriu novas bases
para o entendimento nacional.
incluindo em suas propostas a
reforma ministerial e a recom-
posição partidária das forças
políticas de sustentação do go-
verno. "O momento nacional
sugere claramente a oportuni-
dade de uma reforma ministe-
rial para a recomposição das
forças governistas. Caberia ao
governo - senhor do jogo,

mas que já não detém a posse
da bola - convocar os parti-
dos representados no Congres-
so para com eles dividir a res-
ponsabilidade da condução de
um novo projeto nacional''.
salientou.

Com relação às propostas
de emenda constitucional,
apresentadas pelo presidente
Colior, Romeu Queiroz obser-
vou que "a rearsiculação da vi-
da económica, política e social
do pais, com governo e oposi-
ção deixando de lado o
"emendão" para traçarem
juntos um novo projeto nacio-

nal - poderia justificar, a
dio prazo, uma revisão consti
tuctonal antes do prazo legal
mente estabelecido".

Queiroz tambem referiu . -
ao posicionamento do goser
nador Hélio (,arcta, diante da
situação: "Ele veres alertando
para o imperativo de um en-
tendimento que esteja acima
das questões regionais, da pai-
xão partidária, das disputas de
facções, das ambições persona-
listas, para que prevaleça o in-
teresse nacional na resolução
dos gravissimos problemas que
o pais enfrenta".



HOJ-L-,->W

Ao analisar especiticamen
e a aluacão do presidente (o

lor. Romeu Queiroz lo, axal
o: ''As lisIciaIisa do g os erno
entraI, para superaçao ues'e

quadro, resetam-se Inconsi' -
ieflICs e. muitas seles, mcr,i-
mente incompetentes — E oi
IiflLlOU ''l-iiilles dii IiOSCtli'

cheiraram j siteenir uni cani
1110 'Clii skiuiU. OU 'L' .lj)l ii .1 -

emendão'' ou se la, o
que — . Corno o espedienie
s'mergencial dos choques pc
deu totalmente sua credihit,ij,
de no coniunlei da populacão

direçzio do	ssecso p<) 1 1 11 ,,
 para a lu vermeln,i

que sinaliza riscos de impasse
lns(uluc,onai', de lmprcv l çli. ce-
onsequèneias

1 inahzartdo seu discurso. i
presidente dj Assembleia ai,,
mou que acredita na eIslencu
de torças de QonvcrQénela Para
o enlendirneniu. Ln,cnd
mento esse. asaliou capa/ c.
responder a angus,iad.i espc
tai Is a que s is e a soc,ed ade li

leira, estarrecida Com .1 selo,,
dade do esvaziamento preco.,
do poder central, lenõrneini
que obedece menos a sontau
pessoal ou politica do prei
dente da Republica mas ou., .
duada pela complesidaue di-
desalios que snaçao entrei

Romeu ()ue,ro, concluiu
alirmando que qualquer som-
cio dese passar pelo ( ongre'
Sti Nacional	E nesse lorun
1 CL! 1111110 de r epreserli acao P1'I

i teu da sociedauc, que o Lote
,,o dei., em de! milho lUs,,'.i

1 ormul.ieao 00 prolei i s li.
,jonal e a sustefllacào do sei,
roder p'li i co a hr i lido- is a''
'iii 2 ao reencontro coni a na -
cai', pela iizi d5' eniendimenn
e da ,Ieioclacds'	• -

NAVARRO



MINAS GERAIS

A PROPOSTA DE MINAS PARA
O ENTENDIMENTO NACIONAL

rrynento naciiai ao%'eqe a tcloos nós
Com 'esc sab,l'cjacles ria vica pibhCa. para a
grave crise oe txaei' PoMico existente rio País.
Que acentua. sccretL.wco. o Oivócio entre Estam e
Nação. a.orotuncaoo pelo maiogro re,teraoo aas
ações governamentais Pestinacas a entrentar as
Tensas oilicu,aaoes económicas - sociais Que se

soai err sobre a sxieczace brasileira

,Tyr, esta afirmação. o Presicerite na 4s-
se'r'bléia Legislativa ao Estaco ce Minas Gerais.

ectitaco Ro"reu Queiroz, r.iC,CÜ seu oronuncia-
mento 's runiáo oienána cc eo:slatvo mineiro,

na última sexta-/eira, en aue te: ar-cia analise cc
To-rento nacional e suaeriu 'icvas ase :,ara
enterjc,mento nacional. iflClUiflCO, cc r suas ocxs-
ias, a refoffrla ministerial e a reco-rcajs cão 080-
cana nas torças contscas ce sus tentação co go-
verno,

Em avalies. 'eoresenl antes cas crlricoa,s
bancavas ao oar,'amier'ro mineiro ericosSaram a
:osiçáo assij'niaa veio Deoutaoo ,icrreu i,t1eiro:.
oue situa a aosiCão oe Minas ciente co orocesso
.00l(tiCQ nacional. A seguir. os onincoais Çrecrv)s
.c oronunciarr'ento ao Geoutaoo mineiro

Sennoras.
Senhores.
Noores Colegas Deputados.

Ocupo, hoje a tribuna desta
Casa na condição de parlamentar
Que. transitoriamente, exerce a
presdéncia tia Assembléia Legis
letiva 00 Estado de Minas Gerais
para trazer uma contribuição siri.
cera ao grande debate Que se es
tabelece no Pais Sobre OS rumos
do processo político nacional.

Sem dúvida, o momento na-
cional adverte a todos nós, com
responsabilidade no vide pública.
para a grave crise do poder pollti-
co Que vive o Pais, q ue acentua.
sobretudo, o divórcio entre o Es-
tado e Nação, aprofundado pelo
malogro reiterado, das ações de
Governo destinadas a enfrentar as
imensas dificuldades económicas
e sociais que se abatem sobre o
povo brasileiro.

Minas Gerais tem o com-
promisso histórico de fazer ouvir
O seu pensamento e a sue voz
nesta hora, como centro de equilí-
brio cia Federação Brasileira, co-
mo elo de conciliação da vida po-
lítica nacional, em responsabilida-
de que se amplia pela posição que
ocu pa, nojo. como segunda eco-
nomia mais poderosa do Pafi.
Somos. portanto, historicamente,
uma força condutora dos destinos

nacionais, desde a raiz da inconfi
dãncia Mineira, passando, no im-
pério, pela figura solar de um
Teófilo Ofloni - que bebeu nesta
terra as razÕes de sua fé na liber-
dade -. até alcançar, no passado
recente, a convergéncia do pen.
sarnento nacional, na campanha
cívica que conduziu é restauração
dos liberdades democráticas. li-
derada, entre tantos, pela satiedo-
ria de estadista GO Presidente
Tancredo Neves.

Eis que, novamente, vozes
autorizadas do cenário politico,
como a palavra lúcida e experiente
do Governador Hélio Garcia, vem
alertando para o imperativo de
um entendimento Que esteia aci-
ma das questões regionais, de
Pa i xão partidária, das disputas de
facções, das ambições persona-
listas para Que prevaleça o inte-
resse nacional na resolução dos
gravissimos problemas Que o pais
prrf rente,

Para Que se'e o interesse na-
cional - e somente ele - Sela o
clemente condutor das alternati-
vas de SOIUCÓO oare a crise Que
está nas ruas, na angustia do tra-
balhador na oerolexidaøe do em.
oresário na desesoerança da clas-
se média ria desilusão e #fé r ia.
volta das camadas desposzuídaa
da população.

O quadro que vivemos s&e
perigosas brechas ã estabilidade

institucional do pais. Acumulam-
se, para tanto, miihsplos fatores. a
inflação resiste aos tratamentos de
choque, os investimentos esternos
estão em aberta e franca retração.
a poupança interna, fundamental
para suslentar o OesenvolvimentO.
desaparece com a incerteza e as
cores sombras cio futuro econô-
mico. Em tudo o por :udo, apto
cima-Se perigosamente de nos
o fantasma da estagflaçâo. Combi-
nando inflação em alta com cies-
cimento negativo do PIS.

As iniciativas do Gover;io
Central, paro suCers3'3 de-,5e
Quadro. revelam-se inconsistentes
e, muitas vezes. meram.rine Ir.
competentes.

A recente or000sta cio 'E
menclão" parece ter-se esgotado
na propria descrença sobre seus
efeitos Advertimos. aliás, desde o
primeiro momento que o "E
mendão" não poderia jornais Ser-
vir de pretexto - e muito menos
de armadilha - para estabelécer-
se urna ralação de confronto entre
o, poderes Executivo e legislati-
vo.

Fontes do Governo chega-
ram, todavia, a sugerir um cemi-
nf)o sem volte ou se aprova o
"E mandão' ou se faz o "choQue".
Como o expediente em.rgenci.l
doa "c*ioou.&' Perdeu tolamente
sua credibilidade no conjunto de



População. Dera onde apontara e
direção do processo politico?
Aporrtaria evioentemer,fe, pare
a liii vermelha Que sinaliza riscos
de moesses institucionais de im.
previsiveis COflsequèrrcias.

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

Neste Quadro se g a nY,i
a tentativa de buscar o entend-
manto se o Governo central não
se capacitar de q ue sua vontrioe
não Pode estar acima rio pensa
mento m ajo r itário da nação. Co-
mo também não podara haver
entendimento se o pensamento
da maioria não assumir o gesto de
aranideza descendo do seu pe
oestal para negociar com o govei -
no. de igual oara igual.

Nada resolve. portanto, pro.
irar um "Borie Eitoiatõ;io" para

sobre '.Ie rogar o fardo da crise
Que atravessamos o "Ernenrião"

• 'urçvu a tese de um funcionário
Oesoreveniitlo do FMI, Que nos
veio dar receitas sobre mudanças
na Constituição.

A realidade inquestionável é
Que o Senhor Presidente da Re-
publica fo i eleito corri a atual
Constituição em plena vigãncia,
sendo Conhecedor. portanto, das
l r iiraçàes que a Carta poderia
impor ao seu Governo. Reformas
da Constituição estão claramente
Previstas nas disposições Constitu-
cionais transitõrias, corri prazo
determinado para tal fim.

Enteriøemos, portanto, Que
a ouestào ria governabilidade está
a exigir um plano de observação
mais direto e objetivo. A nosso
ver. a crise de governabilidade,
em que estamos mergulhados
está exposta, com todas as evi-
dências, na fragilidade política do
próprio governo.

Sem deter maioria nas Ca-
sas do Congresso. o Governo
também tã não conta com o indis.
Pensável apoio da opinião pública
às suas iniciativas E esta é. tem.
bêrri, outra realidade inauesfioná.
vel

Sob tais pressu postos a
busca rio entendimento não será
viável se se configurar, apenas,
COMO um acordo para aprovar
adulo q ue uma das partes Quer. O
entendimento como instrumento
de negociação poiltica. se dá atra-

vés Co desoreendi,yrenso rias bar-
res, ioaos nevem  precisar,, ce-
der Quando o q ue esta em oq o é
o futuro do pele,

£'.ezscs termos, antes de
postergar o entendimento, condi.
cionando-o 55 mudanças no texto
Cor5stitucional o caminho viável
apresenta-se num amplo exercicio
de negociação política por parte
do Governo. Esta iniciativa deve
anteceder todas as demais alter-
nativas Que vem sendo tentadas
Dela burocracia governamental
Ou assumimos o exerccio político
para valer, ou ficaremos sempre á
mercã do pensamento ten,cr,t-
co, fechado em sua postura impe-
rial, buscando impor a sociedade
soluções verticalizadas. Que de,
Pois se revelam irreais e ilusórias.

A elaboração de um novo
Projeto nacional impôs a co-g
es-tão do poder governamer tal entro
o Executivo e o Legislativo, sem
interregno da contrnuide polils.
ca e administrativa do bais.

Em outras palavras, o m
manto nacional surere. cara.
mente, e O portunidade de uma
reforma ministerial para a re(o'ri'
Posição das forças governisras.
Caberia ao Governo - senhor rio
jogo, mas que lã não detem a pos-
se da bola - convocar os paniØc
representados no Congresso, para
com eles dividir a responsabrlida
de da Condução de um novo pro-
jeto nacional. Evidentemente, as
forças fole em Oposição ao Go-
verno não iriam comprometer-se
COM um projeto Que não tivesse a
sua Participação na fase alaborati-
va,

Esta ampla rearticulação da
vida económica, política e 50Cal
do riais - com Governo e oposição
deixando de lado o "Emerrijão"
Pa ra traçarem juntos em novo
projeto nacional - poderia iutifi'
car. a médio prazo. uma revisão
constitucional antes do p razo le-
galmente estabelecido.

Em linguagem de mineiro o
Governo deixaria, assim, de colo-
car "O carro á frente dos bois' Ou
sela, construiria uma base real de
sustentação parlamentar, com-
pondo um gabinete em parceria
COM os partidos co'responávei5
Pelo novo projeto nacional, e via-
bilizando, desta forma, os instru-
mantos potiticos e institucionais



de governabilidade do pais.
Para esta iniciativa, a hora é

aqora a 000sicho vem emitindo
sinais de Que St dispõe e dialogar
com o Governo. desde Que este
efetivamente se disponha a repen-
sar seu projeto pofltico-.dmirii,-
tral,vo. em torno de uma proposta
nova a consistente.

A imprensa também divulga
aue o Governo, saindo de uma
posicéo de inércia, se dispõe a
..onvocsr o Conselho da Repubti-
te, dgão superior destinado, pie.
ciesmente, a refletir. orientar e
opinar sobre questões da alta rio.
Ievãncia da vida nacional.

h'iã, portanto. forças de con
vergéncia pira o entendimento.
Entendimento ca paz de responder
b angustiada expectativa que vive
a sc .Cieode inteira, estarrecida
com a velocidade 0.) esvazia-
mento precoce do poder central,
fenôrreno Que obedece menos é
vontade pessoal ou política do
Presicterite da República, mas Que
é ditada pele complexidade dos
desafios Que a Nação enfrenta.

A Nação - reconheçamos
claramente - está legitimamente
representada no Congresso Na-
cional - com sue pluralidade com
suas diferenças. corri os defeitos e
virtudes Que retratam, em grandes
traços, o perfil da sociedade bra.
Sueira,

É nesse fórum legitimo de
representação politica da socieda-
de Que O Governo deve, em deli•
fliiIvO, buscar a fOrmu l açao ac'
projeto nacional e a suslentaçao

cio seu L,,JiJilr poUiico abrindo se
assim, ao reencontro com a nação.
Pele viaao entendimento e cia nn-
gociaçIg.

Com estas Dalevras, penso
haver traduzido o sentimento da
maioria dos mineiros, O pensa-
mento majoritário do Parlamento
d. Mines. desta Casa Que vem
reassumindo, pela nova conciArr.
ci. polihica dos Senhores IDeputa'
dos e dos partidos aqui represen-
tados, a posição destacada que o
Regime Oemocrãt,co atribui às
Casas legislativas, espaço real de
intermediação entre a vontade
p011ica da sociedade e ação aos
governantes, que $ ela cevem
seus cargos e mandatos.

O Parlamento do Minas
agora se manifesta em defesa do
interessa nacional corri a mesma
razão, ditada pelo imperativo bis
tõrico. com Que, nos idos de 70.
esta Casa teve a coragem Clvic.a de
assumir, pionelramente, a ban
deita das forças democráticas em
defesa da anistia pofltica Esta so
nho, que foi consumacio com a
restauração das liberdades p&bt
cas em nosso pais, nos motiva
outra vez, a traduzir o Clamor co
letivo em uma manifestação coer
creta cesta Casa, cri' nome aos
interesses superiores da sOcieciacie
brasileira. Nos momentos difíceis
Minas Gerais sempre concentra
seu pensamento e sua ação em
favor da Causa Ncionall

Muito Obrigadol
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