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Minas Gerais está representada neste Encontro
pelos Prefeitos e Vereadores legitimamente
empossados no dia 1 2 de janeiro do corrente ano,
bem como pelos representantes dos Poderes Legis-
lativo, Executivo e Judiciário do Estado.

Este é, portanto, o fórum qualificado para a mani-
festação do pensamento mineiro diante das grandes
questões que afetam o desenvolvimento nacional,
com direta e intensa repercussão sobre as administra -
ções municipais que ora se instalam.

O problema crucial da Nação centra-se, na pre-
sente conjuntura, na geração de empregos e no
combate à miséria.



Minas Gerais, com a responsabilidade de gerar o
segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) do País -
acima de 30 bilhões de dólares anualmente -, deve
assumir posição destacada na retomada do cresci-
mento econômico e no enfrentamento do cenário de
pobreza e miséria que assola nossa sociedade.

E no Município que reside a força criadora do
nosso povo.

É no Município que se produzem riquezas e se
realiza, de fato, o desenvolvimento nacional, pela
soma do trabalho de todos os brasileiros.

E é do Município onde há de vir, afinal e em tempo,
a grande transformação que se impõe ao País.

Nesses termos, Minas Gerais deve dirigir-se à
Nação, através deste Encontro, para manifestar seu
compromisso de honra com a superação do drama
social que oprime e angustia imensas e crescentes
camadas da população.

Tão grave quanto a crise social é a crise de
confiança que sobressalta a Nação, paralisando os
mais nobres esforços e desperdiçando as mais gene-
rosas energias, que deveriam estar voltados, sem
descanso, para a construção de uma nova etapa do
desenvolvimento brasileiro.

É hora, portanto, de dar um basta à asfixia do
trabalho e à propagação indiscriminada da miséria.

Propomos, assim, que o Plenário deste Encontro,
altamente qualificado e representativo das lideranças
políticas de Minas Gerais, encaminhe ao



Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Doutor Itamar Franco, a presente moção, a ser entre-
gue pessoalmente a Sua Excelência, afirmando e
traduzindo o pensamento dominante neste Encontro
dos Municípios Mineiros, nos seguintes pontos
centrais:

a) Realização de um mutirão nacional contra a
miséria em todos os níveis em que ela se manifesta,
com as características de uma verdadeira calamidade
pública.

b) Execução de políticas ágeis com vistas a liberar
e incentivar a produção nacional.

c) Descentralização das políticas, programas e
projetos do Governo Federal, fortalecendo as admi-
nistrações públicas municipais.

d) Promoção do trabalho e da sua justa remune-
ração como a principal alternativa para o soerguimento
do País, valorizando todas as iniciativas voltadas para
a criação de riquezas.

e) Combate sem tréguas à corrupção.
São estes os termos de nossa moção ao Plenário

do Encontro dos Municípios Mineiros. Minas Gerais
sabe que a hora é agora!

Palácio da Inconfidência, Plenário da Abertura do
Encontro dos Municípios Mineiros, 1 de fevereiro de
1993.

Deputado Romeu  O	ll
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