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Tinte anos dc história. Vinte anos de lutas.
Vinte anos de sonhos. Não é um tempo tão gran-
de para a vida de uma pessoa. E o alvorecer de
urna juventude. Para instituiçôes partidárias, até
pela cultura política cio país, é um bom tempo. E
muito mais ainda se levarmos em conta que nes-
sas duas décadas o PT manteve coerência cm seus
princípios e nunca renunciou aos seus propósitos
de defesa da democracia, da liberdade, de justiça
social de um Brasil soberano, no apoio aos traba-
ibadores, aos micros, pequenos e médios empre-
sários nacionais. Enfim, ao contrario de outras
legendas (se assim podemos chamá-las) que mu-
daram seus programas com alianças espúrias, o
PT foi firme nas linhas aprovadas quando do
momento de sua fundação. Daí, o significado
maior dessa data.

São vinte anos especiais pelos quais passou o
Brasil, com grandes mudanças estruturais para per-
mitir a implantação dos políticos neoliberais dita-
dos pelo Consenso de Washington. Infelizmente,
esses vinte anos nos mostram como as coisas fica-
ram velhas, com o aumento assustador cio descrn-
prego, da violência urbana e cio processo de exclu-
são social. Tudo isso em um quadro de redução
dos espaços democráticos e cia perda gradativa da
soberania nacional. Para algumas iiestÕes, o Par-
tido dos Trabalhadores, através de suas direções,
bancadas e prefeituras, conseguiu dar respostas
satisfatórias; já cm outras, não. Mesmo assim,
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como diz o nosso conhecido chavão: "a luta conti-
nua".. Sim, pois SOOS os "Filhos da Paixão", tal
como nos descreve o poema de Pedro Tierra, no
final deste livreto.

Apresentamos Requerimento para que os vin-
te anos do Partido dos Trabalhadores fossem lem-
brados, em Sessão Especial, dia 23 de fevereiro,
no Plenário da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais. Pretendíamos destacar a data deste ani-
versário, a atuação da bancada petista neste espa-
ço político e enaltecer o trabalho árduo e incansá -
vel de nossos militantes, esses sim, símbolos de
nossas batalhas, de nossa coragem. Sempre. Esta
publicação contém os discursos proferidos por
nossos companheiros e companheiras, além das
saudações do Deputado Anderson Adauto, Exmo.
Presidente desta Egrégia Casa, bem como as fo-
tos da cerimônia. Foi elaborada para que todos
nós pudéssemos ter um registro das comemora-
ções da maioridade de nosso Partido e para que
as palavras contidas nos textos sirvam-nos como
revigoramento de nossas forças durante a cami-
nhada que ainda iremos fazer para transformar o
Brasil. E preciso que somemos esforços para que
tenhamos, como bem o disse nossa querida poe-
ta Adélia Prado: "homens bons e justos em nos-
sos governos, homens que cuidem de nosso País
para que, chegando a noite, todo mundo vá dor-
mir cedo e cansado com tanto trabalho que tinha
para fazer e foi feito.(...) E disto que todo mundo
precisa: fartura e respeito, autonomia para fazer
conta no armazém que quiser".

Com um forte abraço e saudações petistas,

Dur vai Ângelo Andrade
Depurado Estadual

20 Vice-Presidente da Assembléia
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Discurso cio Deputado Estciclucil

Durvcil Ângelo Andrade
2° Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais

"1-,,xrno. Sr. Deputado Anderson Adauto,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais; Exmo. Deputado Federal Tilden
Santiago, Secretário de Estado do Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento Sustentável, representan-
do o Exmo. Sr. 1)r. Itamar Franco, Governador
do Estado de Minas Gerais; Exmo. Coronel Bom-
beiro Militar José Maria Gomes, Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais;
1 xma. Deputada Federal Maria do Carmo Lara,
Presidente do ) I)iretório Regional do Partido dos
Trabalhadores; Exmo. Deputado Federal Gilmar
Machado; Exmo. Deputado Federal João Magno;
lxrno. Deputado Federal Virgílio Guimarães;
1 xrno. Deputado Estadual Adelmo Carneiro Leão,
Líder da Bancada do PT nesta Casa; Lxrnos. De-
putados Ivo José, Maria Teresa Lara, Rogério Cor-
reia, Maria José Haueisen; Fxmo. Deputado Gil
Pereira, 20 Secretário da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais; nobres colegas parlamentares;



companheiros, companheiras e militantes do PT;
servidores da casa, jornalistas presentes, senho-
ras e senhores, muito boa noite.

Foi com muita alegria que apresentamos nes-
ta Casa Requerimento para essa Sessão Especial
em comemoração dos vinte anos do Partido dos
Trabalhadores, do qual sou membro e cujas ideo-
logias regem minha vida política. E é com um or-
gulho ainda maior que participo desta solenidade.
São duas décadas que mostram claramente uma
trajetória de crescimento e amadurecimento. Com
satisfação, constato que nós não nos deixamos
prender a um único contexto, não paramos no
tempo. (1) Brasil mudou. O mundo mudou. Mas
o PT acompanhou.

Para comprovar esta afirmação, basta que
relembremos que o nosso Partido nasceu naque-
le movimento do ABC Paulista, proveniente da
necessidade dos metalúrgicos de possuírem uma
representatividade organizada. Nossas raízes es-
tão lá, no movimento sindical, no grito da classe
operária, no exemplo de Lula, que mostrou ter o
trabalhador brasileiro muito o que dizer e que pre-
ciso era escutar sua voz.

Ainda mantemos essa forte ligação com o
sindicalismo, tal como mostram os fatos: amplia-
mos nossa atuação e conquistamos um lugar como
representantes de toda a classe assalariada do País.
Fomos mais longe ainda: conseguimos a simpatia
e a adesão dos intelectuais ou formadores de
opinião. Juntaram-se a nós artistas, escritores, jor-
nalistas, sociólogos, pequenos e médios empresá-
rios e representantes da Igreja. Enfim, todos aque-
les que percebiam o quanto o Brasil necessitava
de uma ideologia como a nossa. Como cantava
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Cazuza: '... eu quero uma para viver'_
Pois foi com essa ideologia, empunhando a ban-

deira da redistribuição de renda e dc urna sociedade
mais justa, que salmos às ruas e levamos o povo
conosco. Reivindicamos o direito de escolher nOS-
SOS governantes e marcamos as páginas da história
de nosso País, participando ativamente da campa-
nha pelas "Diretas já". Mostramos nossa força, mas
não estávamos completamente satisfeitos. Conti-
nuamos espalhando pelos quatro cantos deste
Brasil nossos diretórios e nossas lutas. Fizemos
milhares e milhares de filiados. E compramos bri-
ga com uma velha tradição da política brasileira e
com alguns de seus representantes. Tínhamos
corno alvo a corrupção.

Felizmente, trouxemos para nosso lado um
segmento da sociedade que, desde os tempos de
1968, estava distante da política: OS jovens. Eles
pintaram as caras e foram às ruas. Transforma-
ram-se em atores principais de cenas históricas.
Sem eles, nào teríamos conseguido livrar nosso
País das falcatruas do Governo Colior e de seu
bando de assessores.

Unia vez mais, nós, filiados do PT, não nos
contentamos. Afinal, não somos um Partido só
de manifestações. Queríamos, e claro que ainda
queremos, implantar soluções, pois sabemos tam-
bém legislar e governar. Provamos isso amplian-
do, cm cada período eleitoral, nossa
representatividade nas Prefeituras, nas Câmaras
Municipais, nos Governos 1 staduais, nas Assem-
bléias Legislativas e no Congresso e Senado Fe-
deral. 1 loje, estamos à frente do Poder Executivo
de três estados e em mais de cem municípios. Te-
mos mais de mil e quinhentos Vereadores, ses-
senta Deputados Federais e sete Senadores. Dis-
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cutimos e contestamos o neoliberalismo político
e econômico de Fernando Henrique Cardoso.

Aqui, na Assembléia Legislativa de Minas, so-
mos, nesta gestão, seis Deputados.Já tivemos ban-
cadas maiores e menores, mas temos sempre man-
tido e até ampliado nossa atuação, no sentido de
lutar pelas propostas que beneficiem as classes tra-
balhadoras, resistindo a reajustes de tarifas e im-
postos e defendendo OS direitos humanos. Vale
lembrar nossa atuação expressiva nas CPIs - Co-
missões Parlamentares de Inquéritos, tais como a
da Prostituição Infantil, a Carcerária e também de
nosso trabalho junto à Comissão de Direitos Hu-
manos.

Temos sido incansáveis no combate às irregu-
laridades, cobrando desta Assembléia o exercício
do papel de fiscalizadora do poder público. Insis-
timos na instauração de CPIs, como as dos Fun-
dos do Sistema Financeiro e a da CEMIG, dentre
muitas outras. Sempre que necessário, temos ques-
tionado prestações de contas. Demos muita dor
de cabeça a governantes corruptos. Mas não nos
prendemos apenas às críticas. Também buscamos
soluções, propondo audiências públicas e semi-
nários que resultem em projetos de grande im-
portância.

E claro que não desenvolvemos sozinhos as
atuações aqui elencadas. Contamos, por muitas
vezes, com a ajuda e o apoio de colegas de outros
Partidos. Sem esses aliados, muita coisa não teria
sido possível.

Sempre que necessário, deixamos de lado as
divergências partidárias para buscar junto a parla-
mentares éticos soluções para problemas que afli-
gem o povo brasileiro. O apoio à greve dos poli-
ciais e a desvinculação do Corpo de Bombeiros
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da Polícia Militar foram dois exemplos de união
de forças por um motivo maior.

E como nem só do Legislativo vive um Parti-
do político, vale ressaltar as experiências do PT
em algumas Prefeituras mineiras. Implantamos
uma nova mentalidade de governo. Conseguimos
provar que é possível administrar dando priorida-
de às verdadeiras necessidades dos municípios e,
acima de tudo, das comunidades mais pobres-
Poderíamos citar diversas experiências, mas
não me alongar, vou me ater às administrações de
Belo Horizonte, de Betim, de Ipatinga e do Leste
de Minas.

Patrus Ananias deu exemplo, abolindo obras
faraônicas e investindo em demandas urgentes,
como o saneamento básico. Implantou projetos
voltados para os meninos de rua, aliados ao com-
bate à evasão escolar, tal como é o Programa Bol-
sa-Escola. Valorizou a participação popular em
sua administração, através do orçamento
participativo.

Já Maria do Carmo Lara e, depois, Jésus Lima
conseguiram mudar a história de Betim. Aposta-
ram em programas de habitação, saúde, aleitamen-
to materno e também na participação popular.
Alguns desses projetos chegaram a ser internaci-
onalmente reconhecidos.

Em Ipatinga, os companheiros Chico Ferra-
menta e João Magno mostraram que a união cia
classe trabalhadora pode mudar os rumos políti-
cos e administrativos de uma cidade. E um dos
municípios onde o governo cio PT deixa sua mar-
ca, promovendo o desenvolvimento econômico
e a melhoria da qualidade de vida da população.

Não posso deixar de mencionar, também, OS
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exemplos dos municípios onde trabalhadores ru-
rais, filiados ao Partido dos Trabalhadores, con-
seguiram chegar à Prefeitura. Foram os casos de
Alvarenga, com José Raimundo; Conceição de
Ipanema, Com o companheiro Gottfrid Kaizer;
Martins Soares, com Flávio Luiz Alves;
Tarumirim, com Altamir Severo da Rocha, mais
conhecido como Mirico; e Tombos, com Ivan
Carlos de Andrade.

Ninguém melhor do que eles para saber do
que precisam seus municípios, das políticas pú-
blicas necessárias para garantir qualidade de vida
às comunidades e fixar o homem no campo.

E isso aí! Mostramos que sabemos legislar e
governar. Ë estamos preparados para mostrar
muito mais. Temos a certeza que o eleitor, que
cada trabalhador, que cada cidadão brasileiro, re-
conhece o empenho do PT. Ampliaremos, nas
próximas eleições, ainda mais nossa participação
nas Prefeituras e Câmaras Municipais.

Companheiras e companheiros: nosso poten-
cial vai além de todas as palavras que acabamos
de dizer. Se mantivermos a união que construiu
o nosso Partido, certamente os próximos vinte
anos serão ainda mais construtivos. Se fizermos
prevalecer a filosofia política que faz do PT o
Partido dos Trabalhadores iremos muito, muito
mais longe. Pois é como dito nos versos de um
de flOSSOS hinos : 'Brilha uma estrela, cresce a
esperança. Sem medo de ser feliz.'

Muito obrigado".

Dur vai Ângelo Andrade
Depurado Estadual

2° Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais
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Discurso do Deputado Estadual
Adelmo Carneiro Leão

Líder do Bancado do Partido dos Trabalhadores
no Aze~ Le~ cio	 Gem

"hxmo. Sr. Deputado Anderson Adauto,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, em nome de quem gostaria de
cumprimentar todos OS presentes e demais
componentes da Mesa. Quero manifestar a alegria
e a honra de te-los conosco nesta noite de festa,
participando da comemoração dos vinte anos do
Partido dos Tral)alhadores.

Quero saudar também as Deputadas e
Deputados, as Vereadoras e Vereadores, as
autoridades presentes e, dc modo especial, as
companheiras e companheiros do PT

Vinte anos do Partido dos Trabalhadores. Uma
história singular, alicerçada, principalmente, nos
sonhos de muitos brasileiros, de jovens e de
vellos, de trabalhadores do campo e da cidade,
de intelecwais, de mulheres e homens que viveram
e vivem intensamente o seu tempo, ousando fazer
diferente: Sr. Milton, Sr. Joaquim, Helena Greco,
Dazinho, Chico Mendes, tantas companheiras e
companheiros anonimos.

Não foram poucas as dúvidas quanto à escolha
do melhor caminho a seguir, OS conflitos, as
discussões, as reuniões. Porém, sobrepunha-se em
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nossas mentes e corações a convicção, o desejo
de construir uma cidade, um Estado, um Brasil e
um mundo melhor, mais digno, mais justo.

Passos foram dados. Optamos pela construção
da democracia, atuando junto aos movimentos
sociais e nos espaços institucionais existentes.
Elegemos Vereadores, Prefeitos, Deputados,
Senadores e Governadores.

Fizemos propostas novas e muitas delas foram
colocadas em prática nas administrações
municipais. A experiência do Orçamento
Participativo, como prática democrática da
definição do uso dos recursos públicos, foi
reconhecida internacionalmente. Elaboramos
projetos como o da Bolsa-Escola, que já é uma
realidade em diversas cidades. Criou-se o modo
petista de governar, pautado na transparência e
na participação popular. Nossa marca, a estrela, é
um dos símbolos mais reconhecidos pela
população.

Fazer parte desta história de construção,
empunhar esta bandeira, nos dá muita alegria, nos
traz muita emoção. Mas também e, principalmente,
muita responsabilidade.

Sabemos que sem sonho a caminhada não se
faz. É preciso sonhar e vislumbrar novas saídas.
Sou de uma geração que sonhou muito e lutou
com todas as suas forças pelas liberdades
democráticas. Palavras como solidariedade,
fraternidade e igualdade tocam no fundo de meu
peito, no coração, pois são carregadas de
significados.



No entanto, não fomos capazes de conquistar
um governo federal honesto, um País soberano
dentro da modernidade global, que tivesse urna
economia saudável, que possibilitasse o emprego
para todos que quissessem trabalhar. Um País com
escolas de qualidade, que tivesse uma política de
saúde que atendesse às necessidades da população,
que pudesse oferecer um futuro à juvennide, aos
estudantes. Nós todos, aqui juntos, não fomos
capazes de conquistar um Brasil melhor e agravou-
se o quadro de pobreza. Que sonhos poderão ter
nossos jovens, nossos filhos Quando é que
poderemos andar tranqüilos pelas ruas, sem medo
de sermos assaltados?

A globalização trouxe à tona um paradoxo: o
mundo nunca foi tão rico materialmente e tão
pobre em justiça social, em sonhos e em
alternativas.

Sabemos que o desenvolvimento econômico e
o avanço tecnológico não significam melhores
condições de vida para a maioria da população
mundial. Nunca houve tanto crescimento
econômico como nas últimas décadas do século
XX, mas isso não significou a diminuição da
pobreza. Antes pelo contrário: cresceram as
desigualdades e a pobreza cm todo do planeta
Terra.

Em muitos lugares, vivemos o 'apartheid' social.
Se for mantido este rumo por mais décadas,
corremos o sério risco de termos sub-raças. Isso
já foi dito por Lula há alguns anos atrás, em sua
primeira Caravana da Cidadania, que saiu de
Garanhuns, no Nordeste, e foi até o Sudeste. Na
época, Lula impressionou todos nós, chamando a
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atenção do País inteiro sobre os 'gabirus' do sertão
nordestino. Homens e mulheres que não
cresceram devido à miséria, à subnutrição, ao
abandono.

Temos a tarefa de completar a democracia, de
garantir a qualidade de vida para todos os
brasileiros e buscar rumos e alternativas para a
situação de injustiça social. Por isso, digo que a
nossa responsabilidade é muito grande. Ela é maior
que o nosso Partido dos Trabalhadores. É uma
questão ética de todos os homens de bem.

Caminhamos para o final do milênio e
percebemos que há um descontentamento geral.
A experiência socialista, como a exercida neste
nosso século, não deu as respostas que a
humanidade esperava em seus sonhos de
construção de um mundo mais justo e igualitário,
embora tenha avançado em alguns setores sociais
importantes.

Temos que enfrentar esse fracasso ético. Sem
isso, como sonhar? É preciso que façamos um
mutirão nacional para buscar a solução de tantas
desigualdades. Precisamos inverter a atual lógica
perversa imposta pelo neoliberalismo, onde
somente o dinheiro, o individualismo e o
consumismo têm valor. Precisamos resgatar aquilo
que temos de mais nobre, os fl05505 valores éticos,
e construir o espaço da cidadania, da fraternidade,
da igualdade, da liberdade.

Bctinho, já há alguns anos, havia percebido isso
e corria pelo País com seu Comité de Combate à
Fome e à Miséria. 'Quem se contenta com o
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possível, nunca constrói o que quer, pois fica preso
flOS limites da mediocridade', dizia ele. E assim
me vejo e vejo o PT nesses vinte anos. Muitas
vezes, remando contra a corrente, porém sempre
apostando, buscando alternativas, às vezes até
simples, mas com resultados positivos.

O Projeto de Renda Mínima; a Escola Plural,
que busca promover a inclusão social das crianças
e é uma transfôrmação radical na concepção da
educação; o Banco do Povo; o Médico em Casa;
o Orçamento Participativo e a Bolsa-Escola são
programas e experiências cu j a lógica é a de
valorizar o ser humano, colocando-o no centro
de nossas ações. É nesta nova lógica que estamos
investindo, na democratização e desprivatização
cio Estado e na inversão de prioridades.

O grande desafio do PT, hoje, é derrotar o
projeto neoliberal e o governo de coalizão
conservadora presidido por Fernando Henrique
Cardoso. Mas é, antes de tudo, o de construir uma
alternativa para romper com a dependencia
externa e eliminar a exclusão social, aprofundando
a democratização do poder, da riqueza e da renda
no Brasil.

Hoje, estamos trabalhando para sermos urna
opção concreta e viável de governo. Um governo
que realize uma revolução democrática no Brasil.
Governamos estados e municípios, temos urna
presença marcante no Legislativo. O trabalho de
nossos Deputados Nstaduais e Federais, hem corno
o de nossos Senadores é respeitado e somos um
Partido que tem a militãncia mais apaixonada e
mais aguerrida deste País.
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É hora de transformarmos a insatisfação
popular em oposição e em mobilização para
construirmos um novo projeto para o Brasil, cujo
centro e valor maior sejam todos OS homens,
todas as mulheres, todas as crianças, todos OS

idosos. É este o desafio a enfrentar!
Muito obrigado".

Adelino Carneiro Leâo
Depurado Estadual

Líder da Bancada do Partido dos
Trabalhadores na Assembléia

Legislativa do Estado de JI'Jinas Gerais
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Discurso do Deputado Federal
Maria do Carmo Lara

Presidente do Diretório Regional do
Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais_

"Lxmo. Sr. Deputado Anderson Adauto,
Presidente da Assembléia Legislativa, Casa que
recebe, hoje, o Partido dos Trabalhadores para
homenagear seus vinte anos; Deputados,
Vereadores, Prefeitos, demais autoridades,
companheiros que estão na Mesa, colegas e toda
nossa querida militáncia presente, muito boa-
ti i te.

Falar dos vinte anos do Partido dos
Trabalhadores é falar da vida de cada um,
além de falar da caminhada que fizemos em
nosso País, como já foi dito aqui pelos
Deputados Durval Angelo e Adelrno
Carneiro Leão. Contar um pouco da nossa
histbria é resgatar um pouco do trabalho de
cada militante, de cada pessoa por este Brasil
afora e hoje, especificamente, cru nossa Minas
Gerais. Não foi fácil chegar aqui. Todos
sabemos o quanto custou. Vidas, lutas,
caminhadas, dificuldades. Lembro-me muito
de flOSSO companheiro Patrus, nosso
candidato a Governo e nosso ultimo
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Presidente . Fie sempre diz que quando se
falava que seria criado um Partido que não tinha
Deputado, que não tinha Senador, que não tinha
Prefeito, que não tinha Vereador, várias pessoas
achavam impossível, não acreditavam. Para nossa
alegria, para nossa felicidade, para nosso prazer e
também para nossa responsabilidade, criamos esse
Partido e estamos aqui, hoje, comemorando seus
vinte anos.

Já foram mencionadas nesta solenidade
algumas pessoas que ajudaram a construir
nossa história e que não estão conosco hoje.
Lembramos, aqui, o Sr. Joaquim, o Sr. Milton
de Freitas e vários outros.

Nada nunca foi fácil para nós. Antes pelo
contrário. Quem não se lembra dos obstáculos que
precisamos enfrentar para lançamento de
candidatura de flOS5OS primeiros Governos,
Prefeitos e Vereadores? O voto, meus
companheiros, era vinculado, sendo muito
complicado votar nas pessoas. Nossa primeira
candidata ao Governo foi a companheira Sandra
Starling. Como podia, naquela época, votar em uma
mulher parao Governo? Era muito difícil,
principalmente em um Partido que estava
começando, formado por jovens, por pessoas que,
até então, não tinham nenhuma expressão no
cenário político brasileiro. Mas foi por causa de
nossa insistência, de nossa capacidade de persistir
e de resistir que estamos completando vinte anos.

Queria lembrar também o nome dos
companheiros que foram Presidentes do Partido
dos Trabalhadores ao longo dessas duas décadas,
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a fim de homenageá-los. O nosso primeiro
Presidente foi o Ignácio liernandez; depois,o
Luiz Dulci; o Tilden Santiago, nosso atual
Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; o Prefeito de
Ipatinga, Chico Ferramenta; o Patrus Ananias
e o Carlao. São pessoas que coordenaram
nosso Partido durante esses vinte anos, cada
um dando sua contribuição. Atualmente, para
nossa felicidade , temos também uma mulher
coordenando o PT de Minas Gerais. Não
somos e nunca seremos o 'Sexo frágil'. Temos
força e estamos engajadas nesta luta,
contribuindo para alcançarmos mais espaços.
E isso é riqueza. Mas, ao mesmo tempo, é
uma responsabilidade muito grande
coordenar e dirigir o Partido neste momento
que estamos vivendo, como já foi falado aqui,
com um projeto nacional que está contra o
povo brasileiro, que leva em conta,
simplesmente, o capital, os juros, o
pagamento de (lívida e que desconsidera,
sobremaneira, a vida de nosso povo.
Discrimina mulheres, homens, trabalhadores,
aumentando a cada dia o desemprego. Não
temos muita perspectiva neste sentido. E é
por isso que é tão importante para todos nós,
principalmente para o PT enquanto maior Partido
de oposição, estar somando corri os outros
Partidos co-irmãos, com o PMDB, por exemplo,
para que possamos estar criando aquilo em que
acreditamos, ou seja, uma frente de centro-
esquerda, tendo como principal objetivo mudar
os rumos deste Brasil.
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Precisamos fazer uma política diferente , tal
como a que já mostramos em nossas Prefeituras e
no Legislativo. Este País precisa ser governado de
outra forma, para que todos os brasileiros possam
ter trabalho, saúde, moradia, educação e segurança.
Diante de tal objetivo, nossa responsabilidade é
imensa e nosso trabalho inenarável.

Todos temos que participar, contribuir. Desde
a coordenação do Partido até a militância, que é
nossa maior riqueza. Não podemos esquecer que
se o PT cresceu, e ainda cresce, sendo hoje um
Partido respeitado por todos, é porque temos
inúmeros militantes. Companheiras e
companheiros que empunham nossa bandeira em
todos os cantos de Minas e do Brasil, pois
acreditam que podem ter um Partido diferente,
que irá somar para mudar a política do País, como
já vem mudando.

Pessoalmente, quero agradecer, parabenizar
cada um de vocês e dizer da importância deste
momento. Muitas vezes, pensamos na luta e no
trabalho, o que é fundamental. Mas é preciso
pensar também na comemoração e na alegria. E
tão bom fazer vinte anos. Significa estar na
juventude. Precisamos aproveitar bem essa garra
que a jovialidade possui para crescermos enquanto
Partido político e ajudarmos, não sozinhos, porque
é impossível, a dar novo destino ao País. Só
nascemos porque não acreditamos na política que
está implantada nesses 500 anos do País.

Parabéns ao Deputado Durval Ângelo, que
solicitou a realização desta Sessão Solene para
homenagear o Partido dos Trabalhadores.
Agradecemos à Assembléia Legislativa, a todos os
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presentes e aos ausentes, que apesar de distantes,
também estão comemorando conosco. Neste mês
e no mês de março, vamos ter comemorações em
vários lugares, em muitas cidades de Minas Gerais
e do País. Parabéns para nós. Muita força e muita
coragem para que continuemos crescendo cada
vez mais.

Muito obrigada".

Maria do Carmo Lara
Deputada Federal

Presidente do Diretório Regional do Partido
dos Trabalhadores de Minas Gerais
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Discurso do Deputado Federal
Tilden Santiago

Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do Estado de Minas Gerais

"Dcputado Anderson Adauto, Presidente do
Poder Legislativo em nosso Estado, na sua pessoa
- como fez o nosso Líder Adelmo Carneiro Leão-,
saúdo a todos os membros da mesa; na pessoa do
Jackson Tavares, Prefeito de Itabira, quero saudar
a todos os Prefeitos do Partido dos Trabalhado-
res em Minas Gerais; cumprimento ainda, a to-
dos OS presentes na sessão, militantes, líderes sin-
dicais, ex-líderes sindicais - estou vendo o Wagner
Benevides e na sua pessoa lembro de todos os
companheiros na luta sindical, Vereadores e par-
lamentares de outros Partidos aqui presentes. Fi-
camos felizes em ver a presença de colegas de
outros Partidos. Saudamos, ainda, na pessoa do
Aluizio Marques, a todos os petistas que traba-
lham atualmente no Governo de Minas; senhores
e senhoras, é um tipo de presença curiosa a mi-
nha aqui na Tribuna, representando o Governa-
dor junto a mim mesmo, ou seja, junto a algo do
qual faço parte de coração e de mente há vinte
anos.

Já tive presença nesta Casa - e mesmo nesta
Tribuna - em diferentes condições, mas nunca
nessa situação. Aqui estive na condição de repór-
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ter, quando cobria a Assembléia Legislativa, COmO

líder sindical, quando aqui realizamos nossas as-
sembléias sindicais, NOSSOS congressos jornalistas,
como Deputado Federal ou como Secretário de
Estado participando de promoções da Assem-
bléia, como líder da Igreja Democrática e Pro-
gressista em promoções, mas hoje tem um cará-
ter especial, que é poder participar em nome do
Governador de Minas, quando o Governador de
Minas pode mandar um petista, representando o
seu governo, quando o Poder Legislativo reúne-
se para homenagear o nosso Partido. 1 ssa repre-
sentação e esse fato já é um sinal do significado e
da força do flOSSO Partido num Estado como
Minas Gerais, que tem o valor que tem no con-
junto da Federação.

E lá coisas que podem ser ditas desta Tribuna,
a partir do coração de petista e da
representatividade que trago agora. Misturando
as duas, cm primeiro lugar, trago um abraço do
Governador Itamar para o PT como um todo,
no País e nu Estado. Um abraço através da sua
direção e de nossa Presidente, Maria do Carmo, e
a todos que têm a função de dirigentes do OUSSO

Partido nos mais distantes municípios de Minas
Gerais e do Brasil. Um abraço a todos que exer-
cem funções públicas, como Vereadores, Prefei-
tos, Deputados Estaduais e Federais, Senadores.
Como disse-me o Governador, um abraço muito
carinhoso pelo papel que tem o PT e pela manei-
ra como ele sempre encarou o flOSSO Partido,
desde o início da década de 80, inclusive manten-
do diálogos com o fOSSO primeiro Presidente, aqui
lembrado pela nossa Presidente, Ignácio
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Hernandez, e outras lideranças do momento ini-
cial do PT. Fica aqui a palavra de saudação, de
homenagem, de carinho do Governador de Mi-
nas.

Aproveito a ocasião e congratulo-me com to-
dos os petistas de Minas Gerais e do Brasil, por
termos feito essa caminhada de vinte anos. Quan-
do participei de outras agremiações de esquerda
clandestinas, ou legais - a maioria clandestinas -
não só no Brasil, mas também flO Oriente Médio,
com a OLP, perguntava-me sempre: quando tem-
po vai durar? Quando entrei no PT, fazia a mes-
ma pergunta - quanto tempo vai durar? Porque
fomos obrigados, na militância de esquerda, a
passar tanto de uma organização para outra, e
me conformava com essa contingência dos Parti-
dos de esquerda cumprirem suas tarefas e às ve-
zes passarem para outro Partido o cumprimento
dessa tarefa.

Não pensava, àquela época, que fôssemos vi-
ver tanto, que chegássemos a vinte anos. E tão
difícil construir um Pais de esquerda e de massa, e
democrático, mas gostaria de lembrar os anseios
que estavam presentes nas fontes que criaram o
PT, OS três grandes movimento, os três grandes
afluentes, que vieram numa convergência criar esse
grande rio na política atual brasileira. O primeiro,
eu diria ser o sindicalismo combativo. Para nós, o
PT, naquele momento, não tanto para aqueles que
já tinham uma vivência na esquerda, mas para os
sindicalistas, era a descoberta do poder político.
Era a descoberta, a força e o elo da classe traba-
lhadora pensando, e os ricos também podendo
participar da política. 0 Lula, especialmente, vi-
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,-eu isso com grande intensidade. Etc que, como
líder sindical, via as conquistas do poder sindical,
mas imediatamente, três ou quatro meses depois
das concluistas, ,'Ia  o poder político superar essas
conquistas. O poder político, antes das greves, ti-
nha o controle da polícia para segurar a classe
operaria. E era o poder político que tinha os seus
Delfins Netos, o poder no cofre do Estado e rio
planejamento da economia, para, depois das vitó-
rias grevistas, superar e neutralizar as conquistas
econômicas da classe trabalhadora.

Então, por esse afluente sindicalismo
combativo, o PT era uma esperança de maior avan-
ço, superando a relatividade da força cio poder
sindical. Para aqueles que vinham do afluente da
Igreja Dernocratica e popular, o Partido dos Tra-
balhadores significava a possibilidade de partici-
par da esquerda num Partido Político, já que não
era ta() fácil, cm tempos anteriores, um militante
da Igreja entrar para um Partido comunista ou
socialista. Para nos, cristãos, o Partido dos Traba-
lhadores significou a possibilidade de ser de es-
querda, a possibilidade de ser socialista, a possibi-
lidade de ter indignação política - também políti-
ca - sem deixar de lado os valores evangélicos e a
nossa fé.

Por fim, diria que, no interior de não poucas
agremiações de esquerda clandestinas, o
surgimento do Partido dos Trabalhadores era a
aurora e o horizonte de um novo poder alternati-
vo, não só às classes dominantes, mas alternativo
também à esquerda ortodoxa, com todo o respei-
to que temos pela trajetória dos Partidos da es-
querda ortodoxa. Mas era a esperança de algo
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novo, não de algo baseado no Partido único, não
de algo defendendo um pensamento único, algo
baseado numa experiência socialista, sim, mas não
democrático. Era a esperança de renovação no
poder com o novo socialismo, o socialismo de-
mocrático. Então, eram esses os sentimentos.

Vinte anos se passaram. Talvez, para aqueles
que não antecederam o PT, dizer isso pode de-
monstrar o que significam vinte anos de atividade
partidária na legalidade e na luta real dos traba-
lhadores.

Fica aí, companheirada, o desafio. Fica aí o
abraço do Itamar. Mas o desafio que está coloca-
do, tanto para o Partido dos Trabalhadores como
para o Governo de Minas e outros governos es-
taduais de Oposição, de superar o modelo de de-
senvolvimento produtivista e colocar o projeto
alternativo que aí está, liderado por Fernando
Henrique Cardoso. Um projeto novo, cm que haja,
sim, Adelmo, crescimento econômico, porque o
crescimento econômico é necessário para que haja
pão na mesa de todos os viventes. Mas um cresci-
mento econômico que possa se coadunar com a
defesa do meio ambiente, a defesa da vida, com
eqüidade social e com aprimoramento espiritual,
cultural e ético da população brasileira. Esse é o
objetivo do Partido dos Trabalhadores. Essa é a
nossa meta.

Muito obrigado a todos".

Tílden Santiago
Depurado Federal

Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

do Estado de Minas Gerais
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Discurso do Deputado Estadual
Anderson Adauto

Presidente do Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais

"Em todas as Sessões Solenes realizadas na
Casa, a Presidência fala cm nome do Poder. Nor-
malmente, procuramos preparar um pronuncia-
mento. Mas confesso que não conseguirei falar
tão bem do Partido dos Trabalhadores quanto os
oradores que me antecederam.

Em primeiro lugar, gostaria de saudar a todos,
na pessoa da Presidente Estadual do PT, Deputa-
da Maria do Carmo Lara, e agradecer a presença
de todas as autoridades que aqui se encontram e
dos outros Deputados Estaduais que vieram pres-
tar esta homenagem ao PT.

Os Partidos Políticos que se sustentam, na vida
de uma Nação, são aqueles que conseguiram al-
cançar real representatividade junto ao povo. Sua
origem, no sistema democrático, ocorre quando
determinado segmento da sociedade nutre pon-
tos de vista comuns sobre a causa pública. Já nos
regimes de exceção, o nascimento pode ocorrer
quando certa ideologia, contraria ao sistema esta-
belecido, une um grupo de cidadãos, em ativida-
de heróica e mesmo clandestina. Pois este foi o
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caso do PT: no calor de uma greve de operários
que protestavam contra a tirania, nosso homena-
geado de hoje foi fundado e se consolidou.

Faz agora vinte anos que tal sucedeu. De lá
para cá, o PT - coerente com a filosofia de que o
trabalho deve enobrecer c realizar a raça humana,
mas nunca expoliá-la e humilhá-la - só tem cres-
cido no contributo à Nação brasileira. Para tanto,
soube arregimentar em torno de seus propósitos,
além do operariado, ponderáveis contingentes da
classe média e dos meios acadêmicos.

Foi um Partido inovador, esse que tão
auspiciosamente surgiu no cenário político brasi-
leiro. Inovou ao designar como candidato a Pre-
sidente um trabalhador manual. E inovou ao não
atuar como um bloco hermético, mas ao aceitar
frações partidárias e, principalmente, estabelecer
entre elas o convívio.

São duas décadas de muito trabalho, em que o
PT confirma seu propósito original, de Partido
plural, democrático e socialista. Hoje, estamos cer-
tos de que seus membros - apesar da constatação
realista de que o ideal pleno ainda não foi atingi-
do - se sentem gratificados porque o panorama
começa a mudar. A pluralidade se traduz, entre
outros aspectos, por sua presença cada vez maior
na vida nacional; a democracia se fortalece, ape-
sar dos esforços do Governo Federal, para levar-
nos à ditadura civil; quanto ao socialismo demo-
crático, ele se faz notar com a crescente reação
mundial contra a globalização sem critério e con-
tra o neoliberalismo sem fronteira.
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Nossa formação de brasileiro e de cidadão sem-
pre nos indicou que o bem público se apóia no
fator solidariedade. Sem sermos solidários uns com
OS outros, jamais atingiremos o ideal de justiça e
de desenvolvimento. Por essa razão, entendemos
que a nossa presente cruzada contra o Governo
da União deve combater - mais que a política eco-
nômica equivocada e o desrespeito ao pacto fede-
rativo - a falta de solidariedade demonstrada por
setores da elite brasileira, tendo á frente o Palácio
do Planalto. Nessa cruzada, desnecessário dizer,
temos no PT um aliado atuante e atual, I)tivad(>
e motivador.

Na qualidade ele Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, cabe-nos
a honra de formalizar esta homenagem ao Parti-
do dos Trabalhadores. F. o fazemos com senti-
mento de particular afinidade, já que nesta Casa
estabelecemos uma coligação positiva. Acho im-
portante, neste momento, dizer também que fo-
ram exatamente as Bancadas estaduais desses dois
Partidos, PT e PMDB, ou suas primeiras instânci-
as, a iniciarem essa convivência que estamos ten-
do hoje. Existe entre nossos  Partidos unia coe-
rência que se mantém e frutifica: aí estão temas
como a desnacionalização, as privatizações, a dívi-
da externa e a falência dos sistemas de saúde e
educação, merecendo nossa prioridade comum.
Sem sermos pretensiosos, diremos que somos lú-
cidos e solidários, e que compartilhamos dessa
lucidez e dessa solidariedade com o Partido dos
Trabalhadores.
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Gostaria também de dizer à militância do PT,
já que por inúmeras vezes temos tais lideranças
sentando-se, hoje, à Mesa conosco, membros do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro,
que também acreditamos que podemos juntos, de
forma mais fácil, não apenas trabalhar no proces-
so de combater aquilo que o Deputado Adelmo
observou com muita propriedade em relação à so-
ciedade brasileira atual, mas combatê-la e, quem
sabe, vencê-la. É exatamente por acreditarmos nis-
so que começamos a sentar à Mesa, reconhecen-
do as nossas diferenças, que, obviamente, temos.
Chegamos à conclusão de que, pela gravidade do
momento, pela realidade e pela situação em que o
País chegou, poderíamos nos unir em alguns pon-
tos comuns.

E colocamos como sendo o principal deles, ape-
sar de reconhecer as diferenças e as dificuldades no
processo de estabelecer a aliança centro-esquerda,
o amor ao País. Temos consciência da absoluta ne-
cessidade de um grupo de brasileiros, em nome do
espírito de nacionalismo e brasilidade, tentar uma
união possível, não apenas para combater o quadro
que aí está, mas para possibilitar sua derrota.

Deixamos à Bancada estadual do PT, com quem
convivemos no dia-a-dia desta Casa, e a todos os
presentes, nossa manifestação de apreço. Agrade-
cemos, em especial, à Bancada estadual do PT, bem
como aos nossos companheiros do Legislativo; à
Deputada Federal Maria do Carmo Lara, Presi-
dente Regional do PT; a Luiz Inácio Lula da Silva,
Presidente de Honra do Partido; à Bancada do PT
no Congresso Nacional e a todos os filiados ao
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Partido, pelo trabalho que vêm realizando. A to-
dos vocês, os cumprimentos de Minas e dos mi-
neiros.

Parabéns, PT, pelo seu vigésimo aniversário.
Nossos votos são de que prossigam com a mes-
ma garra e patriotismo, para nos ajudar a chegar
ao Brasil justo e solidário que nossos filhos mere-
cem.

Nosso muito obrigado".

Atiderson Adauto
Deputado Estadual

Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais
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Deputado Estadual DuvalÂngelo, 22 Vice-Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

E DC;	DLRI(O DIAS .ALMS

Deputado Estadual Adelmo Carneiro Leão Líder da
Bancada Estadual do PT na Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais
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Deputado Estadual Durva; njioo vice
Presidente; Deputado Estadual Gil Pereira, 2
Secretário; Romênio Martins, Membro do Diretório
Nacional do PT; Cel. BM José Maria Gomes,
Comandante Geral dos Bombeiros Militares de MG;
Deputado Federal Gilmar Machado; Deputado
Federal Tilden Santiago, Secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
Deputado Estadual Anderson Adauto, Presidente da
ALMG; Deputada Federal Maria do Carmo Lara.
Presidente do Diretório Regional do PT/MG

FOTO: RODRIGO DIAS/ALMO

L)eøLitada Esto  Mar/: Jose
Duarte Liderança Partidária; Cida, Secretaria de
Assuntos Institucionais do PT/MG: e Vereadora
Letícia da Penha, do PT/Contagem
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Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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Deputdo E;raduI Jose Alves Viana, ao PIJI;
Deputado Estadual Marcos Régis. do PPS;
Deputados Estaduais Ivo José e Rogério Correia,
do PT

FOTO: RODRIGO DIAS/ALMG

AW.
Deputado Estadual Anderson Adauto, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
Deputada Federal Maria do Carmo Lara, Presidente
do Diretório Regional do PT/MG; e Deputados
Federais Gilmar Machado e Virgílio Guimarães, do
PT/MG
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Deputado Federal Tilden Santiago, Secretário de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do
Estado de Minas Gerais

: flTQ ROflC

recebendo homenagem do Partido do Trablahadores,
através da Deputada Federal Maria do Carmo Lara,
Presidente do Diretório Regional do PT de Minas
Gerais
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FOTO. RODRIGO DIAS/ALMG

Deputado Federal Tilden Santiago, Secretário de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável de Minas Gerais; Deputado Estadual
Durval Angelo, 29 Vice-Presidente; e Deputado
Estadual Anderson Adauto, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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Os Filhos da Paixão-

Nascemos num campo de futebol
Haverá melhor lugar para dar á lu uma estrela?
Aprendemos que os donos do país só nos ouviam
quando cessava o rumor da última máquina...
quando cantava o arame cortado da última cerca.
Carregamos no peito, cada um, batalhas incontáveis.
Somos a perigosa memória das lutas.
Projetamos a perigosa imagem do sonho.
Nada causa mais horror á ordem
do que homens e mulheres que sonham.
Nós sonhamos. E organizamos o sonho.
Nascemos negros, nordestinos, nisseis, índios,
mulheres, mulatas, meninas de todas as cores,
filhos, netos de italianos, alemães, árabes, judeus,
portugueses, espanhóis, poloneses, tantos...
Nascemos assim desiguais, como todos os sonhos humanos.
Fomos batiados na pia, na água dos rios, nos terreiros.
Fomos, ao nascer, condenados a amar a drença.
A amar os d/èrentes.
Viemos da margem.
Somos a anti-sinfonia
que estorna da estreita pauta da melodia.
Não cabemos dentro da moldura...
Somos dilacerados como todos osjilhos da paixão.
Brzguentos. Desaforados. Unidos. Livres:
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como meninos de rua.
Hoje, temos lima cara. Uma z'o Bandeiras.
'fl?mos sonhos oraniados.
Queremos um país onde não se matem crianças
que escaparam do frio, da/ame, da cola de sapateiro.
Onde os filhos da maresn tenham direito a terra,
ao trabalho, ao pão, ao canto, á dança,
às histórias que povoam nossa imaginaçào,
às rakes da nossa íiieria.
Aprendemos que a construção do Brasil
não será obra apenas de nossas mãos.
Nosso /11/uro resultará
da desencontrada niu/tzjlicaçào
dos sonhos que desatamos.

Pedro Tierra
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Publicações do Mandato
Coletivo do Deputado

DurvcÂngeo

1 - Núcleos de Base (1995)
2 - Eleicões it1uniciais196 (1995)
3 - Nossa Estrela Vai Brilhar - Manual de Campa-

nha - (1996)
4- As Regras do Jogo (1996)
5 - A CPI do Cárcere em Minas Gerais (1997)
6 - A Ouvidoria de Polícia do Estado de Minas Gerais

(1997)
7- Caderno de Formação Política (1997)
8- Gente é]-'ara Brilhar - Manual de Campanha (1998)
9 - Reunião Especial em Homenagem à Paróquia Cristo

Redentor (1998)
10 - Reunião Especial com o Cardeal-Arcebispo de Belo

Horionte, Dom Serafim Fernandes de Araújo, so -
bre a Campanha da Fraternidade de 1999.

11 - Autonomia ao Corpo de Bombeiros - Anistia aos
Policiais Militares (1999)

12 - A Boa Preparação para a Corrida Eleitoral -
Manual de Campanha (1999)

13 - O Vôo do Tucano (1999)
14 - Regimento Interno do Mandato Coletivo (1999)



Publicações com apoio do
Mandato Coletivo do

Deputado Durval Ângelo

1 - Ética - Uma Necessidade Pública, de João
Sanchcs Feri-eira (1996)

2 - Procedimentos Administrativos e Processo
Legislativo Municipal - Manual dos Vereado-
res e Secretários de Câmaras, de João Sanches
Ferreira (1997)

3 - Do Amor e da Solidão, ele Gilson José de
Oliveira (1997)

4 - Não Vi Mais o Sol no Poente, de Antônio
Ribeiro da Costa (1997)

5 - Dinâmica de Grupos na Formação de Lide-
ranças, de Ana i\laria Gonçalves e Susan
(.hiodi Perpétuo (1998)

6 - Dazinho - Um Cristão nas Minas, de Michel
Marie Le Ven (1998)

7 - Quando todos somos suspeitos..., de Gilson
Jose de Oliveira (1999)

8 - Utopia, de Agenor Chiarincili e Paulo Gabriel
(1999)
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Vídeos produzidos
pelo Mandato Coletivo do
Deputado Durval Ângelo_

1 - Dom Pedro Casaldáliga na ALEMG (1995)
2- Mandato Coletivo Durval Ângelo - Ano 1

(1995)
3- Mandato Coletivo Durval Ângelo - Ano II

(1996)
4- Justiça e Paz se Abraçarão - Fraternidade e

Política (1996)
5- Campanha da Fraternidade de 1997 (1997)
6- Mandato Coletivo: Uma Nova Maneira de

Legislar, cm co-produção com a TVJ de
Belém do Pará (1997)

7 - Mandato Coletivo Durval Ângelo - Ano III -
(1997)

Mandato Coletivo do Deputado Durval Ângelo
Rua Rodrigues Caldas, 30 - Gabinete 102
30190-921 - Belo 1 lorizonte (MG)
Fone: (031) 290-7245 / Fax.: (031) 290-7525
E-mail: gabdua@almg.gov.br



A piv.reniamoç Reqllenmen/o para que os rinte anos
do Par/ido dos Trabalhadores fossem lembrados, em Reu-
nião Especial, dia 23 dejèvereim, no Plená,io da Assem-

hoC	4

da de* aniá,io, a aluaçào da bancada $ta neste

evpollv e enailecero Inibailio ánia einainsál&

nossos miitaates, esses sim, dmboh,s de nossas batalhas, de
nossa mraffx Sempiv Esta pub&'ação co~ os
ptvfènidos por nossos companhebur e amrpmbeimç albu das
saudações do Deputado Andevon Ada#14 Ecma Preri-
dente desta Eígia Casa bem como asfotos da ce,imônia
Fi elaborada para que todos mírpudéremos ter um
das comemorações da maio,idadè de nosso Paslido e para
que as palavras contidas nos textos sirvam-nos como
twigonzwento de nossas foirar durante a caminhada que ain-
da iwmos fazir para fransfomiar o Brasil


