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Apêndices 
4.  Íntegra do discurso de posse no cargo de governador do Rio Grande do Sul, pronunciado por 
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em aptidões sobra-me em disposição de servir à comunidade, cuja 
maioria me honrou com a sua escolha e cuja minoria respeito sem 
prevenções.  

Conto com todos. Espero de todos. Não recuso nenhum esforço, 
nenhuma parcela. Não tenho inimigos, senão os que o sejam do interesse 
geral. Não tenho desafetos, senão os que o quiserem ser por conta 
própria. Celebro as alegrias da vitória sem, por isto, desdenhar o esforço 
dos vencidos, e o valor de sua contribuição à causa comum, que é a da 
Pátria.  

Por isto mesmo, sinto-me à vontade em dizer que V. Ex.ª, 
Senhor Embaixador, com alta noção de responsabilidade, procurou 
mitigar parte das culpas dos que abandonaram a cidade devastada e a sua 
população. Desejo a V. Ex.ª pleno êxito em sua nova missão. E 
agradecendo a presença de todos, das mais altas autoridades, que tanto 
me honram, aos mais humildes cidadãos que tanto me encorajaram, 
encerro estas palavras como deveria tê-las resumido: vamos trabalhar.  

(In O Estado de S. Paulo, 6/12/1960).  
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4. Íntegra do discurso de posse no cargo de governador do Rio 
Grande do Sul, pronunciado por Leonel de Moura Brizola 
perante a Assembléia Legislativa a 31 de janeiro de 1959.  

 

Ex.mo Sr. Presidente, Srs. Deputados.  

Digníssimas autoridades, presentes e representadas. Minhas 
Senhoras, meus Senhores.  

Ao ser investido, pela livre decisão dos meus conterrâneos, no 
cargo de Governador do Estado do Rio Grande do Sul, minha primeira 
preocupação é a de elevar o pensamento a Deus. Neste ato, histórico e 
solene, invoco a proteção do Criador, pedindo-Lhe que inspire a todos 
nós, governantes e governados, e nos permita compreender, cada dia 
melhor, os nossos deveres e responsabilidades, no seio da família, nas 
relações da sociedade e da vida pública e no trabalho de todos os dias. 
Rogo à onipotência divina que nos conceda o privilégio de servir 
exemplarmente o Rio Grande e o Brasil e abençoe, para sempre, a nossa 
terra e o nosso povo generoso e bom, a quem dedicamos os nossos 
melhores ideais de progresso, de ordem, de paz, de fraternidade e de 
justiça.  

Depois de uma das mais intensas e vibrantes campanhas da 
história política do nosso Estado, o ato que agora se realiza é a 
conseqüência natural e lógica do processo democrático e representativo. 
Este é, sem dúvida, um instante de fé e de afirmação que pertence a 
todos. Na Democracia, a rigor, não há vencidos nem vencedores. Ela é 
um sistema de convivência humana em que o Governo existe pelo livre 
consentimento de todos e segundo o qual ninguém deve ser excluído. O 
povo, ao manifestar suas preferências por um dos candidatos, apenas 
indica aquele que deve administrar e quais os que terão as funções de 
fiscalização. Mediante a equação de valores estabelecida pelo regime, ao 
mesmo tempo que está afastado o arbítrio, também não há o exílio ou a 
humilhação para ninguém. Só os que carecem de preparo para a 
convivência dos homens livres podem sentir-se constrangidos diante do 
pronunciamento do povo. Os democratas autênticos não encontram nas 
urnas eleitorais outras lições senão as da fé, da afirmação e da confiança 
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no futuro.  

Quanto a mim — creiam os meus conterrâneos — recebi os 
resultados das eleições com sincera humildade e agora vou para o 
Governo consciente da significação deste ato de confiança. Sem 
vaidades e sem pretensões, quero apenas cumprir o meu dever. Não me 
considero melhor do que ninguém, nem ungido de condições ou poderes 
que não aqueles inerentes ao posto que vou desempenhar. Sou um 
simples cidadão, agora investido transitoriamente nas funções de 
Governo. Venho da humanidade comum, das camadas mais modestas da 
população e quero permanecer fiel às minhas origens. Minhas 
preocupações estarão permanentemente voltadas para os pequenos, para 
os humildes e desamparados. Interpreto a honrosa preferência que recebi 
e compreendo a manifestação das urnas como uma mensagem, como um 
apelo dos humildes, endereçado àqueles que jamais faltarão aos ideais e 
aos ensinamentos de Getúlio Vargas. Não me encantam as riquezas, nem 
o poder pelo poder. Para o Governo não levo ódios, rancores, nem 
sentimentos de vingança e nem mesmo incompatibilidades com quem 
quer seja. Não me considero como inimigo e nem cultivo inimizades. Os 
meus adversários, por mais intensas que hajam sido ou venham a ser as 
nossas divergências, terão sempre uma porta aberta para o entendimento 
e a conciliação em torno do interesse público. E só tenho motivos para 
desejar e fazer com que o clima dos nossos debates ou possíveis 
antagonismos se caracterizem pela consideração e respeito mútuos.  

Nos termos do nosso regime constitucional, o Governo do 
Estado se exerce através dos seus três Poderes, independentes e 
harmônicos entre si. Da independência e harmonia que o Legislativo, o 
Executivo e o Judiciário conseguirem alcançar, dependerá o êxito da 
Administração. Tanto quanto serei zeloso das funções constitucionais do 
Executivo, quero ser exemplar no acatamento e prestígio às 
prerrogativas dos demais Poderes.  

Como Chefe da Administração, dirigirei o melhor das minhas 
energias para a execução do programa com que me apresentei candidato, 
identificado, invariavelmente, com as idéias e o conteúdo da gloriosa 
campanha que realizamos. Hoje, mais do que nunca, estou convencido 
do acerto e da procedência das nossas teses. Para este esforço preciso 
contar, não apenas com a colaboração direta dos meus auxiliares, dos 
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meus amigos e dos meus companheiros, mas, também, com a ajuda de 
todos, indistintamente. Da confiança do povo, porém, é de onde 
procurarei recolher as melhores inspirações e os mais fortes estímulos, 
sem os quais nenhum Governo consegue realizar os seus objetivos. 

Ao Senhor Representante do Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, rogo a gentileza de transmitir ao Primeiro Magistrado da 
Nação os nossos agradecimentos pela honrosa deferência que nos 
confere, levando-lhe, também, a segurança de que a administração 
pública rio-grandense não faltará aos reclamos do Brasil, porque há de 
ser, permanentemente, uma força atuante e positiva contra o atraso e o 
subdesenvolvimento.  

Ao ilustre conterrâneo, Senhor Vice-Presidente da República, os 
nossos agradecimentos pelo prestígio que sua honrosa presença traz a 
esta solenidade.  

A todas as autoridades presentes e representadas, as minhas 
melhores homenagens.  

E a ti, rio-grandense de todas as gerações e de todos os 
quadrantes da nossa terra, a minha palavra de que procurarei, com todas 
as minhas forças, ser inexcedível no cumprimento do meu dever. Ajuda-
me com um pouco de ti mesmo. Preciso, ao menos, uma parcela da 
tenacidade dos teus inconfundíveis lutadores; da serenidade e sabedoria 
dos teus juízes e magistrados; do amor, da fé, dos sentimentos generosos 
dos teus sacerdotes e pastores de almas. Ajuda-me, concede-me o 
privilégio de possuir um pouco das tuas virtudes e qualidades e, também, 
dos teus próprios defeitos. Porque, assim, terei a certeza de estar 
servindo, da melhor maneira, aos teus grandes destinos, à Pátria e à 
humanidade.  

 

                                      (In Correio do Povo, 1/2/59). 

 

 

 




