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Palavras do Deputa-do Elmiro Nascimento

Lxirios .Srs. [)anilo de Ca.-,t ro, Secretírio de (overno, re-
presentando o Exmo. Sr. Governador do 1stado, Aécio
Neves; César Maia, Prefeito do Rio de Janeiro; Deputado
Federal Jorge Boruhausen, Presidente Nacional do PFL;
Senador Marco Maciel, ex-Presidente da República; Sena-
dores José Agripino Maia e César Borges: Deputado Fede-
ral Tomaz Nonô, Vice-Presidente da Cuuara dos Depura-
dos; Deputado Federal Eliseu Resende, Presidente do P11
de Minas Gerais; Francelino Pereira, ex-Governador e cx-
Senador; Deputado Federal José Carlos Aleluia, Líder da
Minoria na Câmara dos Deputados; Deputados Federais,
Deputados Estaduais, Prefeitos, Vereadores, lideranças do
PFL, minhas senhoras e meus senhores, coube-me, graças
à delicadeza do Presidente Mauri Torres, presidir esta reu-
nião especial. Ao agradecer à Presidência desta Casa a defe-
rncia de seu gesto, ve jo-me obrigado a contar uma peque-
na história aos ilustres visitantes.

(...) cresci entre a certeza de que a política é o espaço público
por excelência para homens e mulheres de bem ( ... )

Criança ainda, ouvia de meti pais udenista fiel com alma de
pessedista da velha guarda, os memoráveis embates que
foram travados no Plenário desta (asa de leis. Dele ouvia,
ainda, as histórias sobre a importância do discurso político
para a formação do caráter cívico de um povo. Dessa ma-
neira, cresci entre a certeza de que a política é o espaço pú-
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blico por excelência para homens e mulheres de bem e a
esperança de (]LIC estaria, um dia, emprestando minha voz,
minha ação e meu ideal na construção e na manutenção
desse espaço.

Daí, senhoras e senhores, minha alegria e justificado orgulho
em estar nesta hora presidindo uma reunião da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais cujo objetivo maior é
provocar consciências para que o debate político retome seu
lugar na construção da cidadania de nossa gente.

Nós, os liberais, entendemos que o conjunto da sociedade
é sempre mais importante do que o Estado, que deve estar

a serviço da sociedade e submetido ao controle desta.

Dessa maneira, sejam todos bem-vindos i Casada liberda-
de de Minas. E liberdade, aqui, é entendida como aquele
traço tão característico da formação do caráter do cidadão
das Minas e tios gerais que pode ser identificado na sabedo-
ria popular de nossa gente. O mineiro é aquele que sabe
que o Estado está a serviço tio hOmeuL e não, o homem a
serviço do Estado. Prima esta Casa, senhoras e senhores,
por garantir o direito de cada cidadão de exercer, em pkni-

sua liberdade. Por esse motivo, abre suas portas para
que o PEL venha professar alto, claro e bom som a sua
convicção no li uinan ismo liberal.

Ao ideólogo maior de nosso partido, mestre de todos nós,
Presidente Marco Macid, minha homenagem especial.
Com ele aprendi a lição liberal de que "de acordo com a
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concepção conservadora do poder, a cidadania é apenas um
con j unto de direitos que o Estado concede ou reconhece a
seus naturais. Para o humanismo liberal, mais que um di-
reito, a cidadania é uni conjunto de atributos de todo ser
humano. Como direito, a cidadania pode ser ampliada
restringida. Como atributo, a cidadania prescinde do re-
conhecimento do Estado". E fácil, pois, se chegar ao ama-
go do ensinamento de Marco Maciel: "Ser liberal é, sobre-
tudo, jamais temer a liberdade".

( ... ) o rolo compressor daqueles que não acreditam na
liberdade individual e querem transformar este País em um

reduto soberano cio Estado acima do cidadão.

Mais fácil, ainda, é ver a prática de UOSSO credo liberal nas
ações corporai ivas de nosso Presidente Nacional, Senador
Jorge Bormiliatisen. A este alemão de boa estirpe, se é que
há algu iii que não o seja, o cenário político brasileiro miii-
to já tem a dever. Sol) seu comando, UOSSO partido enfren-
ta o rolo compressor daqueles que não acreditam na liber-
dade individual e qtieremii transformar este País em um re-
duto soberano do Estado acima cio cidadão. Obrigado.
Senador Bornhaiisen. Sua luta não será em vão.

Ao nosso Presidente Regional, Depurado Eliseu Resende,
quese (Ii))s• a aceitar a I'residência de nossa comissão regio-
nal provisória em moniellt() cruicial da vida partidária do
P11 em Minas, o reconhecimento e a alegria de todos os
seus liderados. Sua ação à frente do partido em Minas, Dr.
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Eliseu, tem feito com que a concepção liberal do poder
seja revigorada a cada dia.

Nós, os liberais, entendemos que o conjunto da sociedade
sempre mais importante do que o Estado, que deve estar

a serviço da sociedade e submetido ao controle desta. Con-
trole efetivo que ainda está longe de ser vivenciado pelo
povo brasileiro. No entanto, vozes têm-se levantado con-
tra essa situação. A exemplo, talvez, do brado liberal lança-
do há tempos pelo pensador George Stigier em sua magis-
tral obra "O Cidadão e o Estado - Ensaios sobre a
Regtilaç5o". É dele o ensiiiamen to de que " é também pos-
sível mostrar que a segunda grande área de invasão potenci-
al da liberdade pessoal é a crença disseminada na incompe-
tência do indivíduo e na eficácia da censura económica das
preferiicias individuais".

E vem do PFL a voz mais forte em favor da liberdade indi-
vidual. Ve j o o Prefeito César Maia como o grande porta-
voz da insatisfação pessoal de quem paga tributos, de quem
consonie, de quem exporta, de quem estuda, de quem
sofre com as mazelas provocadas pela distância cada vez
maior da concretização de uma vida digna de ser chamada
de vida.

Oportunidades de acesso incondicional de todos -
independentemente de suas condições econômicas ou sociais
- a serviços eficientes de educação, saúde, segurança e justiça.

8



Vejo o Prefeito César Maia como o porta-voz oficial da-
queles estão contra o que aí está. Vejo-o, ainda, como
um Dom Quixote moderno, montado no Rocinante da
esperança de implantação da ética liberal entre nós. Visio-
nário de um mundo novo e eterno construtor da utopia,
vejo que o Prefeito César Maia quer implantar entre nós a
ética que tenha por fundamento a defesa intransigente dos
princípios consagrados pela doutrina liberal e que podem
ser consubstanciados em cinco pontos centrais, a saber: a
independência plena dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário; a livre existência de fontes alternativas de infor-
inação; a limitação dos poderes do Estado, no que tangc i
utilização discricionária de seus instrumentos, quer para
conceder benesses aos sinlpat17anres do Governo, quer para
coagir os seus oposltorcs; a prevalência da vontade da maio-
tia, expressa pelas kis, limitadas estas h Constituição e ao
estrito respeito dos direitos das minorias; e, por ultimo,
mas talvez o mais importante, a liberdade sustentada de
forma permanente ieii igualdade das oportunidades. Opor-
tuiiidacles de acesso incondicional de todos- independen-
temente de suas condições econômicas ou sociais - a servi-
ços eficientes de educação, saúde, segurança e justiça.
Chegue, Prefeito César \laia. Esta Casa recebe  Exa. para
o debate franco, com a certeza de que sua voz encontrará
eco nestas Minas que são gerais e que tanto aluamos.
Ao colega Deputado George Hilton, meu abraço fraterno
pela filiação ao PFL. Seja bem-vindo ao reduto liberal -
reduto liberal formado agora por seis parlamentares lide-
rados pelo mais novo Deputado de Minas, que j á desponta
no cenário estadual. Ao nosso Líder, Deputado Gustavo
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Valadares, l)FiOSO companheiro, meu abraço fraterno, ex-
tensivo a todos os colegas de bancada.

Aos Senadores, Deputados Federais e membros do Diretório
Nacional do Partido da Frente Liberal, o abraço amigo do
povo mineiro. Esta Casa, centro do diálogo democritico,
é enriquecida com a presença de V Exas. Obrigado, pois,
pela honrosa presença de todos. Aos presentes de todas as
regiões do Estado, os votos de uma proveitosa manhã em
defesa dos princípios liberais. Permitam-me cumprimenta-
los e agradecer a presença dos companheiros das regiões do
Alto Paranaíba e Noroeste mineiro, onde garimpo os vo-
tos de meus ideais, pois aqui vieram para expressar o irrestrito
apoio à minha caminhada de lutas. Obrigado, amigos. Ações
assim fizcm com que nos sintamos mais próximos do pa-
raíso.

A esperança de que somos capazes de construir um mundo
onde não tenhamos o medo da liberdade.

Saibamos, pois, senhoras e senhores, conservar a esperança
que nos motivou a vir aqui. A esperança de que somos
capazes de construir um mundo onde n5o tenhamos o medo
da liberdade. Sejam bem-vindos ao parlamento mineiro.ro.
Muito obrigado.

LI!
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Palavras do Deputado Gustavo Valadares
() nosso Presidente, De 1 )tIlado Limito Nascirtierito, já agra-
deceu, de antemão, as palavras carinhosas do companhei-
ro. Exmos. Srs. César IVIaia, Prefeito do Rio de janeiro;
Jorge Bornhausen, Presidente do PFL Nacional; Danilo
de Castro, nosso Secretário de Governo; Senador Marco
Maciel, ex-Vice-Presidente da República, companheiro e
amigo; Eliscu Resende, Presidente do PFL Estadual, nosso
gi-ande comandante; Agripino N'faia e César Borges. Sena-
dores da República; José Carlos Aleluia, flOSSO Líder da
Minoria na Câmara dos Deputados; Rodrigo N'faia, nosso
Líder na Câmara dos Deputados, que muito nos honra;
Nonô, 1 '-Vice-Presidente da Câmara dos Deputados,
inembio do nosso partido; Francelino Pereira, nosso cx-
Senador e Governador, grande professor, minhas palavras
serão breves. Quero agradecera presença de todas as lide-
ranças. Prefeitos, Vereadores, em especial das autoridades
que vem de outros Estados, em nome da Bancada do PFL.
Nosso partido muito rios orgulha, pois tem Sido cociente
desde o início do último mandato. Foi eleito pelo povo
para ser oposição a este Governo e tem desempenhado esse
papel com muita seriedade, com muita responsabilidade e,
acima de tudo, com iiitiiia coeréncia. Hoje assumimos tini
novo papel, quando começamos a discutir um novo mo-
ciclo inacroeconomico para este País, modelo este que, te-
nho certeza, será a melhor solução a ser apresentada nas
próximas eleições. Prefeito César Maia, tenha certeza de
que, nesta Assembléia Legislativa, V. Exa. terá o apoio de
toda a Bancada do PFL. 1 lonramo-nos por tê-lo como
pré-candidato à Presidência da República. Tudo faremos
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para que ecoem seus discursos do Rio de janeiro nas ruon-
rarihas de Minas Gerais. Muito obrigado a todos, e que
aproveitem a nossa palestra.

FiIiaçio do Deputado Gorg Hilton
O Deputado Federal El iscu Resende - Esta sei urna pala-
via breve do Presidente do partido em Minas Gerais, para
agradecer a honrosa presença de Prefeitos, Vice-Prefeitos,
ex-Prefeitos, Presidentes de Ciinaras Municipais, Vereado-
res e lideranças políticas. Esta é urna reu nião promovida
em SCSSO especial pelo I'FL na Assembléia Legislativa do
Estado, para receber a visita do Prefeito César Maia, com a
presença de figuras exponenciais da comissão executiva na-
cional do partido, debater e discutir com César Maia o
momento político e administrativo do País e as graves
questões sociais e econômicas que ho j e tanto preocupam
a sociedade brasileira. Os trabalhos (lesta reunião serão con-
duzidos pelo Presidente da comissão executiva nacional,
Senador Jorge Rornhausen, a quem passarei a palavra bre-
vemente.

Antes disso, peço licença aos presentes para que formalize-
mos a Aliação ao nosso partido do Depurado George 1 lil-
ton. Peço a sua presença para a assinatura da Filiação parti~
ddria, que seri abonada pelo Presiden te Jorge Bornhatisen
e pelo Si. César Maia, Prefeiro do Rio de Janeiro. Solicito
A presença dos três para que formalizemos e oficializemos
este precioso e valioso recrutamento para o nosso partido
a hliação do Deputado George Hilton.

- Procede-se a assinatura de ficha de filiação.

um
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Pallavras do Deputado-Federal EIisu Resende
O PFL se debruça em reflexões, procurando sei1)Ie atua-
lizar a sua plataforma co seu programa estratégico de açio.
Cada vez mais, procuramos aproximar-nos da fiel inter-

dos anseios do povo, sem perder de vista as suas
origens, como a da sua fundação. Liberdade e democracia
s5o a tarefi do PFL. O partido é um guardião da liberdade
e da democracia. Desejo fazer uma menção e pedir uma
salva de palmas para aqueles que estão aqui presentes hoje e
que lideraram o movimento de 20 anos atrás com a flm1da-
ç5o do PFL, para assegurar a democracia e a liberdade de
Voto. Quero Illemleioilar as figuras de Jorge BorilIlatisen,
Marco Maciel, José Agripino Maia e Francelino Pereira,
que liderami'i, há 20 anos, esse histórico movimento de li-
berdade  e de democracia no País.

(...) o povo, no Brasil de hoje, requer os atributos da
modernidade, da competência e da eficiência

administrativas e o atributo da ética ( ... )

Ao promover essas reflexões por meio de reuniões como
esta, o PFL procura atualizar o seu programa para, como jí
disse, ficar mais fiel aos anseios do povo e, en-
te, manifestar-se em termos do seliliniento de que o povo.
no Brasil de hoje, requer os atributos da modernidade, da
competência e da eficiência admllinistrarivas e o atributo da
ética, tão rarefeitos no exercício do Governo, como assisti-
lilos 110 País hoje.

lu
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Exatamente para debater as questões com nossos candida-
tos, transfiro a palavra ao Presidente da Executiva Nacio-
nal do partido. Senador Jorge Bornhausen, para que possa
conduzir os trabalhos que ob j etivam ouvir o Prefeito César
Maia, com a participação (leste Plenário. Muito obrigado.

Palavras dSenadorJorge Bornhausen
Queridas amigas e amigos que se reúnem ho j e nesta As-
sembléia Legislativa, mima reunião visando à preparação
do nosso partido para as eleições de 2006; caro e querido
amigo Presidente Elmiro Nascimento; Deputado Danilo
de Castro, que representa o Governador Aécio Neves, que
muito nos honra; companheiros de bancada no Senado e
na Câmara dos Deputados; companheiros Deputados Fe-
derais de Minas Gerais - destacam-se três ex-Ministros que
honram a nossa bancada—; companheiro Secretário de Es-
tado, companheiros (ICSSa j ovem bancada na Assembléia
1 egislaL iva, houve concordância por parte de todos aqueles
da Executiva Nacional, que aqui estão para homenagear o
PFL. de Minas e sua direção, de que o espaço será (lado ao
Prefeito César Maia, que, em 16 de dezembro do ano pas-
sado, cm reunião do diretório nacional, foi lançado como
nosso pré-candidato à Presidência da República. Assim,
diante da ob j etividade que deve ter esta reunião, passo ime-
diatamente a palavra ao Prefeito César Maia.

IR
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Senador Jorge Bornhau.scn, caro companheiro Presidente,
Sr. Secretírio de Governo, cumprimento todos os compa-
nheiros e companheiras. Vereadores. Prefeitos, Deputados
Federais e Estaduais, Senadores, Governadores e ex-Gover-
nadores na presença maior do ex-Governador Francelino
Pereira e do nosso Presidente, Senador Marco Maciel.
Presidente, olho para este Plenário e não ve j o nem uma
fumacinl)a aqui dentro, nada. Fico pensando quantas vidas
foram poupadas de fumantes e não fiimaiires ciii função
do trabalho do Deputado constituinte, ho je Secretário, [lias
MLIrad. No Congresso Nacional, havia apenas tinia pala-
vra na luta contra o tabagismo: unia não, existiam duas.
Deputado Elias Murad, agradeço os anos a mais de vida
que terei graças ao amigo.

"( ... ) A democracia é um valor em si mesmo. Não existirá
progresso, não existirá justiça, muito menos social, se não

defendermos com destemor o regime democrático." Esse é
nosso principal compromisso. Quando nos perguntarem qual

é o compromisso básico do Partido da Frente Liberal,
inquestionavelmente é com a democracia.

Em Minas, sinto-me em casa. Cheguei aqui h;í 40 anos
para estudar Engenharia de Minas na Escola de Ouro Pre-
to. Aqui furmei-mc como militante político. Não IMt(Ic
me formar como engenheiro por conta das restrições à de-
mocracia que existiam naquela época.

15
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Aqui treqiientei algumas prisões, a 4a Companhia e o DOPS,
que rue trazem boas lembranças. Aqui fiquei largos meses
detido e aqui aprendi o (ILIe significa a importância de se
viver em um regime der ocrático. Outro dia estava em uma
entrevista no programa Roda Viva, da TV Cultura, e aquele
discurso de colocara questão econômica na frente da ques-
tão democrática surgiu da palavra de urna jornalista. Eu di-
zia: 'Ctridado. A democracia é um valor em si mesmo. Não
existirá progresso, não existirá justiça, muito menos social,
se não defendermos com destemor o regime democrático.
Fsse é nosso principal compromisso. Quando nos pergunta-
rem qual é o compromisso básico do Partido da Frente Li-
beral, i uquestionavel mente é com a democracia.

Não pretendo fazer um discurso, até porque o PFL está
em processo de discussão acerca daqueles pontos de nosso
programa que foram superados com o tcriipo, com os 20
anos de PFL. E do outro lado, daqueles elementos que
constituirão os compromissos de nós todos corri essa pró-
xima conjuntura, nos próximos dois, três, quatro anos, no
nosso programa de Governo. Para isso, há quase tini ano o
PFL chamou o concurso de estudiosos, consultores, pro-
fessores e acadêmicos para desenhar alguns documentos
básicos e submetê-los à discussão do nosso partido. Recen-
temente, em um seminário em Brasília, o PFL submeteu
várias dessas teses a seus militantes, a seus dirigentes. F a
partir daí que trabalho, para que possamos chegar em ju-
nho com essas idéias cristalizadas.

•l)resem1tamei três perguntas e 15 teses curtas, para nossa re-
f1cxio, para nosso debate, não apenas aqui, ruas principal-
incute depois que nossa reunião for concluída, para que

Im
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continuemos discutindo nos nossos diretórios municipais,
entre nós, convocando aqueles que têm conhecimento es-
pecífico mais desenvolvido, para que possam, junto
conosco, iden t ifcar os ca n i n hos do progresso sustentável
do nosso País. As três pergin ras são: Por que a economia

As três perguntas são: Por que a economia brasileira não
cresce de forma sustentável? Por que nesses últimos 25 anos
(...) a economia brasileira teve um crescimento bisonho, que
mal supera o crescimento da população? ( ... ) Por que razão

na economia brasileira é tão difícil derrubar a inflação?

brasileira não cresce de forma stistentível? Por que nesses til-
rimos 25 anos, rendo partido do mesmo ponto - em vários
casos, de um ponto mais i frente - de tantas outras econo-
mias do mundo. como 1 long Kong. Coréia do Sul. China,
Tiivan. Chile e por aí vai, a economia brasileira teve um
crescimento bisonho, que mal supera o crescimento da po-
pulação? Nesses 25 anos, o crescimento médio geométrico
esteve na casa de 2,5%. Por quê? Por que razão na economia
brasileira é tão difícil derrubara inflação? A inflação no Equa-
dor, que viveu uma situação de golpes e contragolpcs, assim
COMO mio l'eru e no Chile, se sustenta no nível de 2% a 3%.
Por que o Brasil precisa tomar tantas medidas regressivas para
clue a inflação se mantenha num nível de 10% ou de 7,5%,
como é o acumulado nesse mês de março, e mais ainda será
no mês de abril? Por que os juros são tão altos mio Brasil?

São três perguntas: Por que não crescem, por que a inflação
é tão difícil de cair e por que os juros são tão altos? Venho

Fk
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acompanhando isso com 15 teses. Vou filar de forma afir-
mativa, mas quero que sejam entendidas conto tese de pro-
vocação do debate e nada mais do que isso. Primeiro, uma
questão que é difícil para os empresários, os economistas e
os meios de comunicação entenderem: há uma preliminar
na economia que é política. Quanto maiores as incertezas
políticas quanto ao futuro, mais as decisões dos atores eco-
nômicos caminham em direção ao curto prazo. Se não se
consegue identificar cenários para daqui a sete anos, traba-

Cada vez que o Governo aumenta tributos, só há duas
formas de fazê-lo: reduzindo a renda das famílias ou das

empresas e, conseqüentemente, a capacidade de
investimentos das empresas e a criação de empregos.

lha-se no curto prazo. Essa é uma razão que leva a econo-
mia a ter dificuldade de crescimento, os juros a serem mais
altos, a inflação a ser difícil de ser derrubada. Por essa razão
também, nunca a economia brasileira consegue trabalhar
com taxas de juros pré-fixadas. É sempre um valor muito
pequeno da dívida pública e da dívida particular. O medo
do que vai acontecer no futuro leva sempre à utilização de
taxas pós-fixadas, que são ratificadoras da inflação cm cada
conjuntura. Todos esses riscos políticos terminam
precificados. Eles vão aos preços do dinheiro, das merca-
dorias, portanto, vao aos juros e vão à inflação. A taxa "pri-
me" da economia brasileira está em 1 9,5'!o, e qualquer eco-
nomista sênior que trabalha em organizaçoes internacio-
nais fora do País afirma que, nas mesmas condições brasi-

Is



Lt	-(i€ irr ov I)CE(	 pa	o 5i,jl -

leiras, essa taxa poderia estar em 13% se O rLSC0 político
não fosse esse com que estamos convivendo. Isso vale para
a inflação. Na niedida em que há incerteza em relação ao
tut tiro, as empresas antecipam o seu ajuste de preço, im-
pulsionando uni processo inflacionário que nunca
gue ser reduzido, a não ser a golpes de regressividade social,
como taxas de juros muito altas e recessão.

A natureza do Governo do PT é autoritária, processam uma
dinâmica que leva a sociedade a imaginar que a sua

natureza mudou, corno um mágico faria com urna das
mãos enquanto realiza a mágica com a outra; corno um
"boxeur" faria, fingindo que golpeia com urna mão para

dar um golpe mais forte com a outra ( ... )

Então, essa é a primeira tese. Por que essa insegurança polí-
tica? Porque a cada dia que passa a natureza verdadeira do
Governo do PT torna-se mais transparente. A natureza do
Governo do VI' é autoritária, processam uma dinâmica
que leva a sociedade a imaginar que a sua natureza mudou,
como uni mágico faria com tinia das mãos enquanto reali-
za a mágica com a outra; como um "boxeur" faria, ingin-
do que golpeta com uma mão para dar um golpe mais
forte com a outra, de maneira que tenham uni segundo
mandato em que possam abrir a sua natureza autoritária.
Estamos vendo intervenções nas agências reguladoras, ten-
tativa de se criar uni conselho de jornalismo para controlar
a imprensa, tentativa de se criar um conselho para contro-
lar o rádio e a televisão. Aí está o MST ferindo o direito de



propriedade. Ocorreram mais de 30 invasões apenas em
Pernambuco no niés de abril; aí estão as ligações internacio-
nais do Governo do P1'; aí esteve o ato em que o Supremo
Tribunal Federal derrubou, de forma contundente, uma
unidade da Federação, no caso, o Rio de Janeiro. A presen-
ça da Ministra de Relações Exteriores do governo america-
no sen•'iii para que essa natureza fosse mais bem-explicitada.

Se o Governo cresce, só há três opções: diminuir a renda
das íimílias que são tributadas 011 diminuir a renda das
empresas que, com isso, perdem capacidade de investimen-
to e de criação de empregos, ou o caixote cresce. Se a eco-
nomia brasileira vive encilhada e o caixote não cresce, essa
opçáO em Médio prazos é eliminada. Cada vez que o Go-
verno aumenta tributos, só há duas fornias de fizê-lo: re-
duzindo a renda das famílias OU das empresas e, conseqüen-
temente, a capacidade de investimentos das empresas e a
criação de empregos.

Num país pobre ou em dcsertvolvimento, corno o nosso,
o consumo das famílias, para que vivam precariamente
tem de atingir 50% do PIB. Atualmente o Brasil já não
tem acesso à poupança externa, em vista do processo de
endividamento que ocorreu nos anos passados. Para que a
economia brasileira cresça mediocremente, comparando-
se com os países asiáticos, a tirita taxa de 4,5% ou 5%, é
necessário que a poupança interna alcance 25% do P1 B. Se
as famílias, para viverem razoavelmente, de fornia regular
para baixo, precisam consumir 500 do PIB,,,- se as empre-
sas precisam investir 25% do PIB, o tamanho do Governo
tem desci- 25% do PIB. Sc o tanitanho do Governo é 36o
do P113, incluindo o setor externo na carga tributária, é

MC
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necessário que o consumo das finiílias diminua e que a
taxa de investimentos caia. Com isso, é necessário que se
produza um processo socialmenre regressivo. Por outro
Lido, é necessário que a economia cresça a essas taxas ridí-
culas de 2.5u ao ano, com uni valor médio, em médio e
longo prazos.

E urna suspeita que podemos confirmar. 1.1 urna entrevista
do Sr. Gerdati, no último final de semana, numa revista
semanal, em que ele dizia que a tributação incidente sobre
a sua empresa. no Brasil, alcança 45%. A mesma empresa,
produzindo a mesma coisa nos Estados Unidos, sofre urna
tributação de 14%. E claro que, na margem, investirá cada
vez mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Reparem o
setor exportador, apesar da taxa de câmbio, que
inexplicavelmente  se situa hoje em patamares que tornam
inviável parte das atividades de exportação para empresas
que operam com nível intermediário de atividade, incluin-
do-se o caso da soja. O preço do algodão despencou, inclu-
sive o firor câmbio, praticamente para a metade: o preço
da arroba caiu de R$ 22 para R$ 13. Se o setor exportador,
assim mesmo, cresce e sobrevive, é porque a taxa global de
tributos sobre a exportação é muito diferente dos 40% para
o mercado interno. Seria 10%, 14% ou 15%, conforme o
setor. Essa é uma demonstração inequívoca de que lií
correlação muito alta eu tre o crescimento econômico e a
carga tiibtitíria.

A quarta tese é que nos úlcimos 25 anos, o Brasil, entre os
países com significação no mundo, foi aquele em (ILIC a
produtividade media menos cresceu. Estou falando de to-
dos os países com significação. Ora, se o Brasil, num mun-
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do competitivo cada vez mais aberto como este em que
vivemos, que exige competitividade dos países, não conse-
gue acelerar sua produtividade, evidentemente que nossa
economia transfere para dentro, socialmente, os problemas
que poderia resolver se fosse uma economia mais competi-
tiva, com taxas de produtividade maiores, o que afetaria o
nível dos preços, jogando-os para baixo.

Por quê? Em primeiro lugar, essa carga triburária produz
um efeito defensivo em empresas diversas em relação à sua
negação.

Ora, as grandes empresas que incorporam tecnologia mais
avançada não podem sonegar impostos. podem iii terpretar
a legislação, mas não têm margem para sonegação. Aquelas
que sonegam fugirão mais da tributação. Fogem da tribu-
tação, mas a tecnologia nelas incorporada é muito baixa.
Com ribuem, por meio de seu crescimento, para unia pro-
dutividade média mais baixa. As que possuem mais
tecnologia incorporada e são mais tributáveis têm a sua ca-
pacidade de investimento inibida.

Uma vez em que a poupança nacional flutua nesse nível
medíocre de 170, 10, 18 11, 4) ou 19%, e, novamente, as empre-
sas com maior capacidade de atrair poupança para si ou de
abrir poupança são as mais produtivas, outra vez, inibem
Sua participação, reduzindo a produtividade média do País.

Outro fitor importante é o gasto público. () Deputado
Federal Eliseu Resende, durante uma conversa que manti-
vemos no aeroporto comentava que, há muitos iflOS, OS

investimentos em infra-estrutura no Brasil não eram tão
medíocres como o são agora. 0 que significa investimeli-
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tos medíocres em infra-estrutura? Significa que o custo-
país do Brasil é muito alto: buracos nas estradas, portos
improdutivos e por aí vai. O que temos visto nos últimos
anos - não apenas, de forma mais intensa, nestes dois anos
e quatro meses de Governo Lula - é um deslocamento do
gasto público, de gastos em investimentos, para gastos
assisrencialistas. Ninguém tem dúvidas em prestar assistência
a tinia pessoa que, desesperada, precisa de um prato de co-
mida. Mas deixará de precisar desse prato de comida, se a
economia crescer, se o poder público criaras condições para
esse crescimento: diretamente, por meio de seus investi-
mentos, e, indiretamente, reduzindo o custo-país, com in-
vestimentos em infira-estrutura. Um gasto público deslo-
cado de investimentos para um gasto assistencial é desloca-
do de empresas com taxas de produtividade maior para os
setores de taxa de produtividade menor, os setores de con-
sumo familiar. Novamente, a produtividade média da eco-
nomia despenca.

Há necessidade de se reformular a base dos fundos e
incrementá-los, para que seja feita uma redistribuição

tributária em direção aos Estados e municípios mais pobres.

Sexta tese. A estrutura tributária brasileira conspira contra
o crescimento. De um lado, a CPME que é um tributo
espalhado. Sendo espalhado e aplicado de forma discricio-
njria aos setores da economia, afeta mais os setores de mais
alta produtividade. Há necessidade urgente de que essa con-
t rihuiço seja apenas de caráter Fiscalizador, mínima, e que

IM
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as receitas provenientes dessa contribuição possam engros-
sar as que nio tèin esse papel regressivo que tem a CPMF.

A base dos fundos de participação de Estados e municí-
inos, que são Imposto de Renda e IPI, é inconveniente,
porque os fundos são muito importantes para a vida de
Estados e municípios especialmente os mais pobres. Para
eles, os fundos são meramente arrecadadores. São dois tri-
butos típicos de política económica, que não podcm ser
tributos horizontais com função arrecadadora. ftí necessi-
dade de se reformular a base dos fundos e incrementá-los,
para que seja feita uma redistribuição tributária em direção
aos Estados e municípios mais pobres.

Esse estrangulamento de Estados e municípios pode verifi-
car-se nos Estados que são mais bem geridos hoje no Brasil.
E o caso de Minas Gerais. O Governador Aécio Neves reali-
za um esforço gigantesco de boa administração e, finalmen-
te, consegue equilibrar as contas do Estado na margem. Mas,
quando se abre a apresentação da Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF - de Minas relativa ao ano de 2004 - é publicada
na Internet a execução por via da LRF no último dia de
janeiro—. ainda se verifica que os restos a pagar processados e
OS restos a pagar não processados superam os recursos em
caixa de Minas Gerais, em função da herança recebida pelo
Governador em mais de R$ 3 bilhões. Exatamente da mes-
ma forma, o Estado do Rio Grande do Sul. No Esta-
do do Rio de Janeiro é um pouco menos, mas a mais
de R$ 2 bilhões. A Prefeitura de São Paulo, da mesma
maneira, cm torno de R$ 2 bi 1 hões.

Essa asfixia de Estados e municípios é traumática do ponto
de vista social, pois eles têm a responsabilidade maior de
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reduzir as desigualdades no nosso País, e é grave do ponto
de vista político, porque afeta o núcleo da democracia bra-
sileira, que é a Federação. () presidencialismo e a república
não são cláusulas pétreas da nossa Constituição. Foram sub-
metidos a plebiscito anos atrás. A Federação é unia cláusula
pétrea. Essa é uma questão de fundo. Não se pode olhai o
que está acontecendo com a Federação brasileira do ponto
de vista (ril)utário, econômico e político de braços cruza-
dos. Por isso, o Governador de Minas Gerais propõe urna
revisão do pacto federativo.

Sétima tese. O ICNIS deve, inevitavelmente, continuar sen-
do o grande tributo da economia brasileira, como o é, por
exemplo, nas economias européias, como imposto de va-
lor agregado. Porém, a legislação do ICMS precisa ser
federalizada. Por quê? Se o Brasil se propõe a participar de
zonas de livre comércio, é impensável fazê-lo sem a
federalização da legislação do principal tributo que incide
sobre a indústria e o comercio. Quando o Estado X decide,
para defesa de sua economia, produzir Lima vantagem fis-
cal, não está realizando tinia guerra fiscal apenas contra os
demais Estados, mas contra os países que fazem parte dessa
zona de livre comércio. Não há como ter uni M ERCOSUL
desenvolvendo-se, se a Argentina tem uni IVA centraliza-
do na legislação, e o Brasil tem um ICMS bem centraliza-
do na legislação.

Oitava tese. É urgente desirnobilizar a dívida ativa do País.
A dívida ativa da União, da previdência social, de Estados e
municípios alcança no Brasil valores próximos a R$ 400
bilhões. Se excluirmos a dívida ativa não mais cobrável -
porque a empresa não mais existe ou porque foi urna em-
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presa "laranja", para sonegação de tributos -, essa dívida
ativa líquida alcança cerca de R$ 30() bilhões. E um atrati-
vo. As empresas preferem ganhar tempo esperando a pró-
xima anistia, que acontece aqui e ali e, em nível da União,
de vez em quando, uma anistia mais radical, um REFIS, o
que surgir. E necessário que se desimobilize essa dívida ati-
va em mercado, por meio de uni instrumento que,
sectiritizando a dívida, permita a uma empresa em dívida
ativa, em niercado, em Bolsa, comprar ou vender dívida
aos preços que o mercado definir, através de títulos especí-
f'icos de dívida pública, para que se possa levar essa dívida
ativa a patamares muito menores e para que o círculo t'iscal
se complete: arrecadação, fiscalização, litígio, julgamento e
execução.
Se esse ciclo não estiver completo, haverá um estímulo ao
não-pagamento, esperando-se algum tipo de política mais
frouxa e desesperada da União, dos Estados e dos iiitinicí-
pios, buscando-se, por meio de uma anistia, gerar receita a
curto prazo.
Nona tese. Créditos acumulados pelos Estados em relação à
exportação. O competente Governador da Bahia. Paulo Souto.
outro dia dizia no jornal: "[.)csse jeito, o Estado da Bahia não
pode mais ser sede de novas empresas exportadoras. () Estado
não resiste a tanto crédito acumulado.". Qualquer analise que
se faça disso remete-nos a soluções de médio e longo prazo, e
a nossa economia não pode esperar. Um caminho seria aquele
associado i oitava tese: por meio de lei nacional, autorizar as
empresãs com crédito acumulado a executd-los contra a dívi-
da ativa da União. Se não estiver na dívida ativa da União,
podemos negociar com outras empresas qtic estejam. Se api-
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recer alguém que diga ser muito influente junto a uma Secre-
taria de Fazenda do Estado, a um Governador, desafio que
essa empresa aceite pagar com desdgio, para o bem ou para o
mal, de 50 11 0. Se é assim que acontece, é melhor que aconteça
em mercado, que esse benefício seja transferido para tiiia
empresa que esteja em dificu Idades, para que possa sair dessa
situ^ão por meio dessa negociaçao.

Tese n° 10. A nossa previdéiicia. Em 1998, o Congresso
Nacional aprovou a Lei n° 9.7 17, que define restrições e
estabelece parimetros para os fundos de aposentadoria e
pensão da União, dos Estados e dos municípios. Com
raríssimas exceções, nenhum Estado cumpre essa lei. A co-
meçar pela União, que até hoje não constituiu o seu fundo,
não separou as despesas previdenciírias das despesas
assistenciais, passando pelo Estado de São Paulo, que até
hoje não constituiu um fundo de aposentadoria e pensão,
os maiores Estados brasileiros não observam o teto de 12%
na despesa de aposentados e rica por isso mesmo, prorro-
ga-se por mais um ano. Acho que agora a prorrogação está
vencida, esqueceram-se de fiz-la e ninguém cumpre a Lei
n° 9.717. Aliás, no Brasil, muitos Estados e municípios
não cumprem até a Emenda n" 29, da saúde pública.

Tese n° 1 1 . A 1 RF deve ser aplicada à União. Temos uma
lei de responsabilidade fiscal que cada vez mais, com o apoio
da opinião pública e com enorme destaque por parte dos
meios de comunicação, stihuiiete Governadores como
Itamar Franco, Benedita da Silva, Garotinho, como a
Prelta Marta Stiplicv, a um processo, tendo em vista que
a insuficiência financeira leva o governante a ser penalizado
com até dois anos de cadeia.
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Por que razão a União não precisa aplicar as restrições da
LRF? Temos de, no Congresso Nacional, enquadrar o
Governo Federal e determinar que ele seja o primeiro a
cumprir a LRF. O Governo Federal alia na ERF com
volúpia, com entusiasmo gigantesco, e não há parâmetro
da LRF que ele cumpra. O Governo Federal esconde as
despesas do seu pessoal, empurrando-as para a Previdência
Social. Na verdade, deveriam ser pagas pelo orçamento da
União, para não se dizer de endividamento do serviço da
dívida e assim por diante.

À medida que o Governo Federal decidiu que o câmbio deve
flutuar - e o câmbio flutuando ijlz flutuar o Índice Geral de
Preços - IGP - da Fundação Getúlio Vargas, fortemente
impactado pelo índice de preços de atacado -, não se pode
ter uma dívida renegociada com os Estados e com os muni-
cípios baseada em um indicador que flutua com o mercado
externo, seja de bens e serviços, seja de capitais. Portanto, há
necessidade de se substituir o !GP pelo IPCA no cálculo da
correção da dívida dos Estados e dos municípios.

[)o ponto de vista ético e fiscal, deveria discutir-se, inclusi-
ve, se essa conta nio deveria vir do momento em que o
câmbio passou a flutuar - portanto, de j aneiro de 1999. O
ético seria considerar esse momento e refazer os cálculos
(IaS dívidas dos Estados e dos municípios. Bem, que não se
faça isso, mas que seja feito daqui para frente.

l'ese 12 - O Governo Federal trabalha com o conceito de
superávit primário. () Brasil é o um ico país do mundo que
trabalha com esse conceito. Por cpi? O Brasil viveu um
processo longo de hiperinflação, de .superinílação. Com a
superinflação, se fosse incluído o serviço nominal tia dívi-
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da, chegar-se-ia a números extravagantes. Mas, uma vez qtie
o Brasil passou a controlar o processo inflacionário, não se
justifica que Seja O único paíS do mundo a se expor à análi-
se do FMI, das qualificadoras de risco, oferecendo corno
objetivo fiscal o superávit primário. O País tem de oferecer
como ob jetivo fiscal o superávit nominal. O Brasil tem de
produzir superávit nominal, ou seja, superávit que, nas des-
pesas, inclua os serviços da dívida pública.

Tese 13 - iiltam apenas duas. A política externa do Go-
verno lula é uru dos maiores desastres de todos os tem-
pos neste País. Não porque, do ponto de vista ideológi-
co, tenhamos divergèncias graves com esse Governo. Se
um país quer ser visto com seriedade no âmbito do com-
plexo dos países, é necessário que aqueles elementos desse
país, que estão não apenas sob o julgamento e crivo do
nosso eleitor, mas também dos outros eleitores, produ-
zam consensos nacionais. Se a política externa for, certa-
mente, o elemento mais importante, e for feita uma
ruptura de política externa, não se passará por um pro-
cesso de lenta transição. O risco-país irá ao infinito, e
se agravará o risco político, que comentei no início da
apresentação.

São essas coisas que vemos todos os dias. Hoje o Ministro
José Dirceu nos permitiu fizer o julgamento que quiser-
mos, deixando uma frase incompleta, com reticências: "A
nossa relação com o Presidente Chávez é...". Deixa-nos
pensar que relação é essa. Não imagino que o Governo
brasileiro e o Presidente Chávez namorem. As relações en-
tre eles não devem ser de amor nem Familiares. Imagino
que sejam políticas, ideológicas, muito profundas.

29
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NO ano passado no Conselho de Segurança <.Ias Nações
Unidas, o Brasil negou seu voto à retirada das forças sírias do
Líbano, mas legitimamente pretende compor como mem-
bro permanente nesse conselho. Ontem, ou anteontem, vi
pela televisão as forças sírias de ocupação retirarem-se do Lí-
bano e lembrei-me de que o Brasil não deu seu voto para a
retirada das forças sírias do Líbano. Por aí vão os exemplos.

Essa afirmação do Brasil pega muito bem para aqLleleS que
estão longe do que é a necessidade do País de desenvolver
as relações Sul-Sul. Eles se esquecem de que todos os paí-
ses, sem exceção, que migraram do terceiro Mundo em
direção ao Primeiro Mundo, tiveram acesso ao mercado
norte-americano. Todos, a começar pela China. Sem aces-
so ao gigantesco mercado norte-americano, dificilmente
conseguiremos ter presença sustent;ível, ativa e signií'icativa
no mercado internacional, exceto como celeiro do mun-
do, pois cada vez mais o Brasil ganha esse título pelo esfor-
ço gigantesco realizado pelo setor rural.

Tese 14. Se a poupança externa j á no é acessível ao País,
temos duas questões que resolver. Uma é a questão política
interna, o risco político interno; a segunda é a segurança
produzida pela política externa. Se o acesso à poupança
externa é muito difícil, o investimento novo, direto, des-
pencou nestes últimos alies. Se o Brasil não oferece segu-
rança política e não corrige sua política externa, mais grave
será essa situação e mais difícil será respondermos apenas
internamente por uma necessidade de poupança que tiOS

conduza ao crescimento que se sustente.

'lese 1 . A natureza da esquerda tradicional, não da esquer-
da moderna como vemos lia Filropa, é antifederativa. Não

IH
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h.í uni país onde a hegeinonia da esquerda tradicional se
imponha ou se tenha imposto em um país federado. Se-
gundo, a natureia da esquerda tradicional é antilegislariva.
O Governo Federal descobriu um truque para fechar o
Congresso Nacional sem precisar usar do concurso do Exér-
cito. Se o Governo Federal decide que a Càmara dos De-
purados não vai funcionar, manda 20 medidas provisórias
e pára o trabalho da Càmara dos Deputados. Não precisa
do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, de bomba nem
de prender ninguém. E só mandar 20 ou 30 medidas provi-
sórias, e param os trabalhos da Câmara dos Deputados,
como está ocorrendo neste momento.

A esquerda tradicional não se conforma com a convivência
com um Poder Judiciário autônomo: por isso, entre essas
medidas de escalada autoritária, eslava a tentativa de amor-
daçar o Ministério Público, instância do sistema de jusúça,
embora não do Poder Judiciário. Por isso baixam decreto
COMO esse contra o Rio de janeiro, na expectativa de que o
STF se vá submeter a uma medida que atropela a Consti-
tuição brasileira: por isso é que, a cada decisão da justiça, há
entrevistas concedidas por líderes e próceres da esquerda
tradicional, dentro do PT e do PCdo13, questionando uma
decisão tomada pelo Poder Judiciário. Se acompanharmos
cada declaração, cada improviso, cada tentativa de medida
do Governo Federal do 19' em relação à Federação, ao
legislativo e ao judiciário, identiíkaremos com muito mais
ficilidade essa natureza autoritária presente no Governo.

1



Palavras do Senackr Jorge Bornhausen
Em primeiro lugar, quero relembrar quern no dia 30/10/
2002, três dias após a vitória, no Segundo turno, do atual
Presidente da República, a direção nacional do PFL, por
meio de sua Executiva Nacional, emitiu uma nota, dando
nossa posição, nosso entendimento sobre o comportamento
que deveríamos ter em relação ao novo Governo que iria
instalar-se. Nessa data, posicionávamos como Oposição
responsável e fiscalizadora. Essa tem sido a nossa atitude
desde o primeiro dia do atual Governo. O que enteride-
mos responsabilidade na Oposição? Eu rendemos que
não basta colocarmo-nos contra o Governo, não basta cri-
ticar aquilo que entendemos estar errado. Precisamos apre-

Uma oposição consistente é aquela que mostra o erro,
analisa as circunstâncias em que está ocorrendo e apresenta

uma solução. E foi com base nesse comportamento que
batizamos nossas lideranças na Câmara, no Senado e nas

Assembléias Legislativas.

sentar soluções à sociedade brasileira. Unia oposição con-
sistente é aquela que mostra o erro, analisa as circunstâncias
em que está ocorrendo e apresenta tinia solução. E foi com
base nesse comportamento que balizamos nossas lideran-
ças na Câmara, no Senado e imas Assembléias Legislativas.
A voz da Oposição sempre se fez presente, condenando,
mas também aprceiitaiido soluções. Quando disctttimnos
assuntos de i rilportâlicia pala o País, conu) por exemplo as
rdormas tributária e da Previdência, cm nenhum momen-

ffi
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to o P11. apresentou-se contra. Pelo contrário, sempre apre-
sentamos emendas que pudessem aprimorar o texto, para
que pudéssemos obter resultados positivos. Chegamos, na
nossa convenção de maio de 2003, que rarifcou essa posi-
ção, a uma decisão que brotava na sociedade. Realizamos
uma cruzada contra o aumento de tributos, aumentos es-
ses que se tornaram rotina na atual administração, volúpia
de Castro, independentemente de qualquer crise nacional e
internacional. Neste ano, fomos surpreendidos com a Me-
dida Provisória n° 232, que sacudiu o País e que teve a
palavra de repúdio do PFL, no dia 3 de janeiro, dia em que
o "Diário Oficial" de 301121 -1 004 circulou, já de forma
ilegal. A voz do PFL fez-se presente durante os 90 dias,
nascendo um movimento muito forte, uma frente, que
nos ajudou, no Congresso Nacional, com os partidos de
oposição, com o PEYF, com o PSDB, a impedir mais esse
sacrifício inútil de grande parte da sociedade brasileira, dos
prestadores de serviço e dos pequenos agricultores. Tem
sido essa a nossa missão. Reunimo-nos no dia 16 de de-
zembro - e aqui quero fizcr unia hoirienagem ao Presi-
dente do conselho consultivo nacional, Dr. Francelino Pe-
reira - para decidir a posição que deveríamos adorar de ocu-
pação de espaços importantes, evitando a calamidade de um
segundo Governo do Vi' e de Lula. Vivemos um grande
gesto de desprendimento e de coragem do Prefeito César
Mala em aceitar ser o condutor das nossas idéias, que coinci-
dem com o desejo da grande maioria da sociedade brasileira,
com responsabilidade e um reflexo imediato, a unidade par-
tidária. A voz da Oposição, nø P11., passou a ser unânime
perniaiientc no alerta i sociedade brasileira sobre os atos de



autoritarismo e uma política externa equivocada. Ganhamos
densidade graças à decisão de ocuparmos espaços para evi-
tar unia reeleição que será nefasta para o País.

Agora, completamos um ciclo exatamente na apresenta-
ção de uma proposta ao povo brasileiro. Resolvemos fa-
zer o congresso de refundação, que nos leva a lembrar a
fundação do partido. Muitos aqui presentes fundaram o
partido em Minas, no Brasil, um ato de coragem. ()
mundo mudou, 20 anos se passaram, precisamos nos
reciclar, modernizar e atualizar. Daí, o Instituto Tancredo
Neves e o partido fizeram com que vdrios especialistas
apresentassem sugestões para um Brasil melhor, mais mo-
derno, crescendo e com aquilo que todos desejam: me-
nos impostos e mais empregos. Por meio de documentos
do Prof Lavareda, aqui presente. do Prof. Cláudio Adílson
Gonçalves. do Dr. Raul Veloso, do Prof. José Pastore, do
Dr. Everardo Maciel, do [)r. Carlos Eduardo Gonçalves,
do ex-Presidente do Banco Central, Si. Gustavo Lovola,
e do Dr. Celso Campos de Toledo, colecionamos o que
há de melhor no pensamento brasileiro. Por meio da ca-
pacidade de síntese do eminente companheiro Gustavo
Krause, ex-Ministro do Meio Ambiente, tivemos unia
primeira versão apresentada da junção de todos esses do-
cumentos para unia discussão prévia no partido, que foi
acrescida desta palestra inteligente em conteúdo e com
demonstração dc capacidade e de conipctncia de quem
conhece o País e vê o seu futuro, o Prefeito César Maia.
Esses documentos estarão à disposição dos diretórios es-
taduais e, por meio destes, dos diretórios municipais e
dos Vereadores, aqueles que fazem o dia-a-dia do serviço
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público e partidário. Assim, voceS poderão enviar suges-
tões para aprimorarmos aquilo que já está realizado e con-
cretizado no papel. E isso o que desejamos.

Realizaremos um congresso e receberemos a Internacional
Democrata de Centro, no Rio de janeiro. nos (lias 18 a 20
de maio. Estarão presentes representantes de 100 partidos
políticos do mundo, e, ao final do congresso da JDC, com
a presença do Prefeito e na sua cidade, com a presença do
nosso candidato à Presidência da República, haverá o lan-
çamento do nosso congresso de refundação.

Até lá, rodas as sugestões serão muito bem-vindas pela
vivência de cada um no dia-a-dia, que é muito importante
e que respeitamos muito.tO.

E no Congresso todos estarão convidados a comparecer no
dia 16 de j unho. Na véspera, pretendemos fizer uma reu-
ii iio com todos os Deputados Estaduais do partido no
Brasil, pois estaremos aptos a decidir por unia proposta de
um Brasil melhor, em que o econômico e o social estejam
contidos juntamente com a idéia de sociedade, através do
partido, que é o nosso braço, e a ouvir e receber as infor-
mações e as sugestões da sociedade. Daí porque convoca-
mos todos os presentes e, por intermédio dos presentes,
todos os pefelistas de Minas Gerais, que realizam um belo
trabalho de refundação do partido. Aqui começou a
reftindaçáo 110 ano passado quando praticamente, tive-
mos que reiniciar 05 nOSSO5 trabalhos, mas com qualidade,
acima de tudo, dos companheiros que ficaram na comis-
são executiva estadual, na Câmara dos Deputados e na As-
sembléia Legislativa e realizam esse trabalho de refundação,
para que o partido seja sempre mais aberto e a liberdade
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esteja sempre presente entre todos os que compõem a nos-
sa agremiação.

A partir da refundação de Minas, chegamos à refundação
nacional e, da refundação nacional, chegaremos ao plano
de governo e, do I)I1no de governo, chegaremos a nossa
etapa preparados, prontos para disputar a Presidência da
República e o maior número de postulações de compa-
nheiros a Governos Estaduais. O partido escar cm conso-
nância com a sociedade, com audiência completa com a
voz do povo e com as suas lideranças tinidas cm torno do
eminente Prefeito e candidato César Maia. Da minha par-
te, milito obrigado.
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