
INTRODUÇÃO
QLJILHERME WAQNER RIBEIRO Consultores da As-

LUCIANA MENDES DE SALES DIAS sen,bléia Legislativa
MARÍLIA HORTA SIMÕES de Minas Gerais

Constituição do Estado de Minas Ge-
rais completa, em 1999,10 anos. Esta
década foi marcada por profundas
mudanças no Poder Legislativo Esta-
dual. Seu perfil conservador e bastan-
te criticado -em razão sobretudo do
período autoritário em que o Le-
gislativo tinha pouca ou nenhuma ex-
pressão - foi substituído por uma ima-
gem de espaço pluralista, democráti-
co e aberto à participação popular.

O fim do regime militar e o movimento pelas "di-
retas já" trouxeram à tona a crise da ordem constitucio-
nal anterior e a exigência de restauração da legitimidade.
Naquele período, os movimentos sociais, principalmente
a categoria dos professores, batiam sucessivas vezes às
portas do Legislativo, ocupavam suas galerias e utiliza-
vam suas escadarias para reuniões.
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A mudança de postura do Legislativo estadual ocor-
reu, notadamente, a partir dapreparação dos trabalhos da IV
Assembléia Constituinte. A necessidade de buscar formas 
mecanismos de integração forçou a modernização de suas
relações com a sociedade, visando à elaboração de uma nova
ordem jurídica de acordo com os anseios sociais.

O momento histórico de retomada pelo
Legislativo de suas atribuições não foi compartilhado
igualmente por todos. Parte dos constituintes buscava
avanços significativos de independência desse Poder e
de participação efetiva da população no desenvolvimento
político do Estado. Outros se mostravam cautelosos em
desbravar tão diferentes caminhos. Entretanto, prevale-
ceu a orientação de abrir as portas da Assembléia a todos
os segmentos sociais, com o intuito de se obterem, por
meio de debates e sugestões, subsídios para a elaboração
da futura Carta Estadual. Fruto da participação popular
direta, a Constituição mineira de 1989 representa uma
costura das idéias do povo, dos técnicos e dos políticos.

Ao contrário do que muitos imaginam, as atividades
preparatórias começaram a ser desenvolvidas bem antes da
promulgação da Constituição Federal de 1988. Em 1986, a
Assembléia promoveu, junto com o Instituto Brasileiro de
Direito Constitucional, o simpósio Minas e a Constituinte,
com a participação de professores de diversas universida-
des, e o 1 Encontro de Presidentes de Assembléias, que
culminou com a divulgação do Manifesto de Ouro Preto.

Em 7 de outubro de 1987, instalou-se a Comissão
Preparatória dos trabalhos da IV Constituinte Mineira, re-
sultado de requerimento unânime das lideranças partidárias.
Essa Comissão foi responsável pela elaboração do Antepro-
jeto de Regimento Interno da Constituinte e do Projeto
História, desenvolvido em colaboração com a Mesa da As-
sembléia, com o objetivo deresgataros processos constitu-
cionais ocorridos em Minas Gerais. Dele resultaram as
publicações Constituições de Minas Gerais —1891, 1935,
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1945, 1947 e 1967 e suas alterações, e a Coletânea de
Regimentos Internos das Assembléias Constituintes Mi-
nei ras.

A Comissão Preparatória promoveu ainda o acom-
panhamento do processo constituinte federal, por meio
de visitas de Deputados e assessores da Casa a Brasília,
trazendo subsídios à atividade da Assembléia Constituin-
te Estadual.

Vale ressaltar a mobilização da Secretaria da As-
sembléia para auxiliar a realização dessas atividades.
Uma significativa informatização permitiu maior agilida-
de dos trabalhos e viabilizou a ampla participação popu-
lar, tanto por meio de sugestões para o Anteprojeto,
quanto por intermédio de emendas ao futuro projeto.
Um contínuo programa de divulgação mantinha um canal
aberto de comunicação com a sociedade para informar
as fases do processo constituinte com rapidez, eficiên-
cia e fidelidade.

Em 7 de outubro de1988,  dois dias após a promulga-
ção da Carta Federal, em sessão solene, instalou-se a IV
Assembléia Constituinte Estadual, presidida pelo Deputado
NeifJabur. Minas Gerais seria o primeiro Estado a iniciar os
trabalhos e a promulgar sua Constituição.

A rapidez e a eficácia dos procedimentos constituin-
tes foram garantidas pela introdução de dispositivos inova-
dores nos Regimentos Internos da Comissão Preparatória,
da Comissão Constitucional e da Assembléia Constituinte,
muitos deles incorporados posteriormente ao texto do Re-
gimento da Casa. Essas normas, seguidas com rigidez pelos
parlamentares, possibilitaram a efetiva participação da soci-
edade mineira nas atividades da Constituinte.

O Regimento Interno da IV Assembléia Constituinte,
por exemplo, acompanhando a tendência democrática da
época, estabeleceu o prazo de 50 dias, contados a partir da
data de sua promulgação. 22 de dezembro de 1988, para a
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apresentação de sugestões populares à Comissão Constitu-
cional. O instituto do "destaque" foi aperfeiçoado - seu
requerimento deveria ser assinado por, no mínimo, 26 par-
lamentares—, agilizando a votação das 340 emendas do
Anteprojeto destacadas, durante dez reuniões extraordinári-
as. Outra inovação foi a votação por processo simbólico,
com verificação automática, para garantir o necessário
quorum de maioria absoluta.

A fim de elaborar  Projeto da Constituição, foi eleita
uma Comissão Constitucional. Compostapor21 membros,
era presidida pelo Deputado Camilo Machado Miranda e
tinha como relator o Deputado Bonifácio Mourão. Na
primeira fase dos trabalhos, promoveu audiências públicas
regionais em 17 cidades-pólos, para receber sugestões po-
pulares. A primeira delas realizou-se em Ouro Preto, em
uma justa homenagem a cada símbolo de resistência e do
ideário de liberdade da gente mineira, exatamente no ano em
que se comemorava o bicentenário da Inconfidência. Marca-
va a grande arrancada do trabalho constituinte no Estado,
buscando novos caminhos de interação entre o poder público
e a sociedade civil, com a finalidade de reorganizar e revigo-
rar a democracia.

Outras importantes contribuições da comunidade fo-
ram apresentadas durante 19 audiências públicas temáticas,
realizadas entre 23 de janeiro e 3 de fevereiro de 1989, no
próprio Palácio da Inconfidência, e coordenadas pelos De-
putados constituintes. Destinavam-se à defesa oral das pro-
postas referentes aos temas prefixados ejá articulados pela
Comissão de Segmentos.

Esta Comissão era composta por 33 membros, com
representação equilibrada de entidades patronais, sindicatos
e associações. Seu objetivo era fomentar a mobilização de
todos os segmentos da sociedade mineira com interesses
comuns para acompanharem e subsidiarem o trabalho cons-
tituinte por meio de sugestões.

Na fase que antecedeu a realização dessas audiências,
a Assembléia colocou suas dependências à disposição das
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entidades para arealização de reuniões. Converteu-se, dessa
maneira, no palco primordial das discussões da sociedade,
voltadas para a elaboração da atual Constituição.

A partir das 10.000 sugestões populares obtidas, en-
cerradas em 2.800 documentos, do amadurecimento das
discussões nas audiências públicas, temáticas e regionais, e
do resultado dos simpósios realizados pela Assembléia, os
constituintes coordenadores dos 19 temas prefixados pela
Comissão Constitucional elaboraram esboços de capítulos,
que se tornaram o Anteprojeto da Constituição, com 267
artigos e 48 disposições transitórias.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 10 de março
de 1989, recebeu, no prazo de 10 dias, 2.411 emendas, que
tiveram sua discussão encerrada na 13' reunião extraordiná-
ria da Comissão Constitucional, em 21 de março de 1989.
No período entre 6 e 18 de abril, o Anteprojeto e suas
emendas foram votados, sendo destacadas 340 delas, para
novadiscussão.

Iniciou-se, então, a fase de discussão e votação do
Projeto em Plenário, culminando napromulgação daCons-
tituição mineira, em 21 de setembro de 1989.

O exercício do poder constituinte decorrente aconte-
ce dentro damoldura traçada pela Constituição da Repúbli-
ca, mas exige a sintonia com as necessidades e anseios da
população do Estado, respeitadas as especificidades regio-
nais, visando a propiciar a convivência da diversidade na
unidade, objetivo básico de uma Federação. Nesse sentido,
o Plenário da Assembléia Constituinte foi palco de impor-
tantes discussões.

Destaca-se a tentativa de se instituir o sistema parla-
mentarista de governo no Estado de Minas Gerais, trazendo
à tona debates polêmicos que envolviam a questão do fede-
ralismo e a necessidade de fortalecimento das instituições
democráticas. Apesar de todos os constituintes considera-
rem o parlamentarismo o melhor sistema de governo, os
argumentos apresentados foram intransponíveis.
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A emenda que incorporava, no rol das pessoas legíti-
mas para deflagrarem o processo legislativo, a iniciativa
popular, em que pese a sua importância, só foi aceita após
adaptação aos interesses das lideranças. Em uma ironia
sutil, foi aprovada como "homenagem ao povo de Minas
Gerais", poisjáera possível imaginar quão difícil seria sua
efetivação.

No sentido de aumentar a participação da sociedade
mineira na fiscalização dagestão pública, importantes dis-
cussões giraram em torno do dispositivo que criava a
Ouvidoria do Povo. A responsabilidade de instituí-Ia foi
transferida ao legislador ordinário, encontrando-se a pro-
posta em tramitação agora, no ano em que a Constituição
completa seus 10 anos.

A Constituinte de 1989 abriu espaço para o pluralismo
político e, efetivamente, incorporou a participação popular
nos seus trabalhos. Apesar desse vitorioso avanço democrá-
tico, o clima de suas atividades não era um "mar de rosas". A
Assembléia convivia com muitos problemas.

Concomitantemente, funcionavam no Plenário aCons-
títuinte e a Assembléia de Minas, dividindo e sobrecarregan-
do os parlamentares. Ao mesmo tempo em que se
empenhavam para dar corpo àConstítuição mais democráti-
ca que o Estadojá teve, tinham de decidir sobre os trabalhos
ordinários da Casa.

Para complicar, um marcante acontecimento acirrou
os ânimos dos parlamentares: o processo de impeachment
do Governador do Estado. O assuntopreocupava atodos e mistu-
rava-se aospronunciamentos e debates daConstituintc.

Muitas vezes, a falta de quorum em Plenário também
chamava a atenção e incomodava os mais assíduos, o que
motivou a decisão do então Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Kemil Kumaira, de cortar osjetons
dos faltosos.

Havia, ainda, as discussões a respeito da sucessão
presidencial. Em 1989, os brasileiros reconquistaram o
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direito de votar diretamente para Presidente da República,
após mais de 20 longos anos.

Entretanto, nada disso impediu o desenvolvimento
dos trabalhos, a riqueza do aprendizado e o efetivo exer-
cício da democracia. O legado da Constituinte de 1989
não se resume a uma Constituição Estadual. Prolonga-se
na prática política, na qual o povo percebe a possibilida-
de de ser sujeito direto na construção do direito e o par-
lamento de ser um lugar aberto ao debate e ao exercício
do pluralismo político.

SOBRE REFERENDO E PLEBISCITO

Parecer da Comissão Constituinte:

De autoria do Deputado Agostinho Valente, a Reunião de 12 de

emenda n° 1920 tem por objetivo inserir no texto do julho de 1989.

Projeto seção que versa sobre soberania e participação
popular.

Verificamos algumas características comuns a gran-
de parte dos dispositivos: vários constituem mera transcri-
ção de direitos e garantias fundamentais instituídas para
todos os cidadãos brasileiros na Constituição da República.

Quanto aos demais dispositivos, há alguns de caráter
regulamentar ou regimental, como é ocaso do art. 15; há
outros que devem ser tratados em legislação ordinária e há
outros inviáveis.

Deste modo, pelas razões aduzidas, tanto as de caráter
formal - relacionadas com o Regimento da Assembléia -
quanto as de caráter conteudístico, somos pela rejeição da
emenda.
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No que diz respeito especificamente ao destaque
proposto pela Deputada Sandra Starling, é competência
do Congresso Federal através de referendo popular,
como está previsto no artigo 46, item XV. O artigo 46
diz o seguinte: "O Senado Federal compõe-se de repre-
sentantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos se-
gundo o princípio majoritário". Item XV: "competindo
exclusivamente ao Congresso Nacional: autorizar refe-
rendo e convocar plebiscito." Por isso, nosso parecer é
contrário.

Deputada Sandra Starling:

Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiras e com-
panheiros, trata-se, na realidade, do destaque de um dos
temas de maior relevância e importância para toda apopula-
ção brasileira, que é a autorização e implantação do referen-
do pela Carta Constitucional mineira.

Os Srs. sabem que, a partir da Constituição Federal do
ano passado, temos no Brasil não apenas a representação
política, mas também a soberania exercida diretamente pelo
povo, através da iniciativa popular, do plebiscito e do refe-
rendo. Segundo parecer que tenho em mãos exarado pelo do
Dr. João Gilberto Lucas Coelho, Diretor do Centro de
Estudos e Acompanhamento daConstituinte daUniversida-
de de Brasflia e membro da comissão Pós-Constituinte do
Conselho Federal da OAB, o referendo é talvez o melhor
instrumento para o exercício da soberania popular. O refe-
rendo é o direito de os eleitores intervirem diretamente na
formulação e sanção das leis, ou em algumas de suas etapas.
Ou seja, uma lei ou parte dela, ou mesmo um projeto de lei,
podem ser submetidos a retificação ou desaprovação dos
eleitores. Muitas Constituições - entre elas as do Uruguai,
da Itália, dos Estados Unidos - o incluem.

(...)

Falece razão ao eminente Relator, quando diz que é
atribuição privativado Senado o referendo, pois narealidade
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a atribuição é exclusiva do Senado no plano federal, mas não
no plano estadual. ( ... ) Entendo as razões pelas quais o
Relator deu parecer contrário ao conjunto da emenda do
nobre Deputado Agostinho Valente exatamente pelas razões
que ele conduziu, ou seja, parte da emenda já havia sido
acolhida no texto do anteprojeto. No entanto, se hoje não
acolhermos minha emenda, não teremos em Minas Gerais o
referendo, que era uma das partes integrantes do conjunto de
dispositivos da emendado Deputado Agostinho Valente.

Além disto, gostaria que os Srs. Deputados verificas-
sem as exigências e requisitos estabelecidos para o referen-
do, de modo que seja evitada utilização do referendo todos
os dias, mas fazendo com que ele esteja ao alcance do povo
de Minas Gerais, para os grandes temas que teremos que
discutir em nosso Estado. Ao exigir a subscrição por quatro
décimos por cento, estamos exigindo do eleitorado quarenta
e oito mil assinaturas, colhidas em, pelo menos, 20% dos
municípios com não menos de um décimo por cento de
eleitores em cada um. Como os Srs. vêem, através desses
requisitos e exigências, o referendo estará à disposição da
população mineira para os grandes debates que se travarão
em nosso Estado ( ... ) consagrar o referendo em Minas
Gerais será dar um exemplo para todo o Brasil, para que
todas as Constituições estaduais também consagrem a sobe-
raniapopular, através do referendo.

Deputado Luiz Vicente:

( ... )o apelo que faço aos parlamentares nesta
Constituinte é no sentido da oportunidade de incluirmos
à nossa Carta uma conquista popular da modernidade.
Quando começamos a elaborar nossa Carta Constituinte,
nós perquirimos, descemos às formas mais simples,
numa tentativa de buscar aquilo que era vontade do povo.
Regionalizamos e descemos às nossas regiões no senti-
do de promulgar encontros e audiências, buscando aquilo
que, na verdade, era vontade do povo e que deveria ser
elaborado na Carta que hoje aqui estamos votando.
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Se no primeiro instante da nossa Constituição, ou
seja, ao indagarmos a quem é detentor do poder, que é o
povo, fomos capazes de inquiri-lo para sabermos o que
ele queria, nada mais justo que, ao concluirmos a Carta,
darmos a este povo um instrumento heróico, e uso a ex-
pressão "instrumento heróico" para o povo poder atuar
naquilo que o fere ou lhe interessa diretamente, como é
o caso do referendo.

A lembrança do termo usado pela Deputada Sandra
Starling, e enfatizo o sentido de heróico para o referen-
do, não será algo normal na vida de nosso povo, não será
algo cotidiano, mas será, sim, um instrumento disponí-
vel, ainda que difícil, por ser quantitativo, para que o
povo o use nos grandes momentos da história do nosso
Estado, e um desses momentos é elaboração das leis.

(.. .)

Momentos haverá na história de Minas em que te-
remos de ouvir, necessariamente, o povo, num momento
de conscientização e de pesquisa. Entendo que o instru-
mento proposto pela Deputada Sandra Starling, ainda que
difícil e quase inacessível pelo seu quantitativo, será
uma conquista. Por isso peço o apoio de todos os parla-
mentares.

Deputado Bonifácio Mourão, Relator:

Conforme procuramos acentuar, a Constituição
Federal é clara quando diz, no art. 49, o seguinte: "É da
competência exclusiva do Congresso Nacional... item
XV ... autorizar, referendar e convocar plebiscito". Não
podemos, a nosso ver, dizer que no caso do Estado é da
competência exclusiva da Assembléia Legislativa, por-
que era lógico que a Constituição Federal deveria fazer
uma ressalva nesse sentido. Na autorização de referen-
do, não o fez. Ao contrário, lendo o que esta escrito no
art. 14 da Constituição da República, encontramos o se-
guinte:
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"Art. 14 - A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com va-
lor igual para todos e nos termos da lei, mediante:

II - referendo".

Novamente, a Constituição da República chama a
atenção para o referendo como competência federal es-
pecificamente no art. 49, inciso aqui mencionado. Por
essa razão, nós ratificamos o nosso parecer. Pela rejei-
ção.

Reunião de 18 deDeputado Agostinho Valente:	 julho de 1989.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Trabalhadores
presentes na galeria, as questões do referendo e do ple-
biscito, a nível do Poder Legislativo e da participação
popular, não podem trazer aos legisladores desta Consti-
tuinte grandes dificuldades de entendimento no decorrer
das discussões. Durante as fases de sugestões e discus-
sões, nas Comissões, a Deputada Sandra Starling nos
trouxe pareceres de juristas e estudiosos sobre tal as-
sunto. Desnecessário se repisar, mas, dada a dificuldade
de entender a nível da participação os Poderes deste Es-
tado, temos que estar nesta tribuna esbarrando nas mani-
festações do Sr. Relator de que as matérias são ora
inconstitucionais, ou que não dizem respeito ao atual
momento da Constituinte, e tantas outras formas de de-
fender o texto sem aceitar a emenda.

O Professor João Gilberto Lucas Coelho lembra
que "o Estado Federado só não pode legislar contra a
Constituição Federal". Não há por que dizer que nós te-
mos de fazer uma legislação em obediência à
Cosntituição Federal. "O plebiscito e o referendo foram
consagrados no art.14 da Constituição Federal como
instrumento de exercício da soberania popular."
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Também falecem argumentos contra a emenda, tendo
em vista que não procuramos mostrar onde é que estamos
obedecendo, mas, ao mesmo tempo, legislando. Estamos
obedecendo, porém fugindo de legislar, o que é falta de
apuro técnico com o trabalho legislativo que está sendo
realizado neste momento.

"A Constituição Estadual ou uma Legislação Estadual
própria regulamentará à utilização desse mesmo instrumen-
to no Estado."

Mais uma razão para se ter medo da soberania popular
e dos mecanismos que ela procura instituir para inserir-se na
seara política do Estado.

É preciso que os Srs. Constituintes entendam que a
políticaétudo, que apolíticapode fazer tudo: põepreços nopão,
nas passagens de ônibus, nos salários dos Deputados e nos
minguados salários dos funcionários. Todos nós temos um
preço. Entretanto, o ato de legislar, de trabalhar bem, no sentido
de entregar um diploma à sociedade mineira, é necessário que
seja feito com mais consciência para modernizar e valorizar o
texto, tendo em vistao grande crescimento da nossa sociedade.
Minas Gerais tem 15 milhões de eleitores, são 15 milhões de
vozes que pedem a modernização. Não podemos nos amarrar às
formas de dizer que esta ou aquela matéria é inconstitucional
impedida pelaConstituição Federal, quando o professor Coelho
está dizendo que não está.

Não é implicância das esquerdas, não é implicância
dos democratas, é a necessidade da vida de hoje que solicita
essas medidas. Não vamos procurar estreitar tanto o cami-
nho desta Carta, como fizemos hoje pela manhã na questão
da Ouvidoria-Geral. Ela poderia ser instituída para depois
determinamos de que forma poderia ser implementada no
Estado. Mas nunca voltar as costas para um texto moderno
que uma Constituição merece e deve receber.

Deputado Bonifácio Mourão, Relator:
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Existe um princípio latino que diz assim: interpretatio
cessar in claris, ou seja, diante da clareza da lei cessa
qualquer interpretação. A Constituição é clara como a luz do
sol e, inclusive, este Plenário já decidiu com referência a
isto. A nosso ver, se agora decidirmos de forma diferente,
estaremos cometendo uma grande incoerência. É dever do
Relator tentar esclarecer os companheiros a respeito. Por-
tanto, mantendo nossa posição antedor, pedimos a rejeição
da matéria.

SOBRE PARLAMENTARISMO Reunião de 18 de
julho de 1989.

Parecer da Comissão Constitucional:

A Emenda n° 1.267, de autoria do Deputado José
Bonifácio, objetiva, ao articular-se com a Emenda n°
1.268, do mesmo autor, adotar o sistema parlamentarista
de governo no Estado, seguindo modelo constante no
Projeto de Constituição da República (Projeto A), que,
por sua vez, filiou-se ao chamado semipresidencialismo
- governo de gabinete, dotado de regras mais rígidas,
consoante o modelo adotado na Constituição da França
de 1958.

[O]
Como já ressaltamos em pareceres emitidos na

fase anterior ao projeto constituinte, não se trata, aqui,
de examinarmos preferências pessoais em relação a este
ou àquele sistema de governo, até porque nossa prefe-
rência pessoal certamente recairia sobre sistema de go-
verno parlamentarista de tipo mais ágil do que o
proposto pelo autor da emenda em pauta.

Na realidade, encontra-se em discussão a questão da
viabilidade constitucional ou não da adoção, pelo Estado
federado, de sistema de governo diverso do adotado pela
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União. Em outras palavras, discute-se a esfera de abrangência
da autonomia concedida ao Estado federado pela Constitui-
ção da República. Que o poder Constituinte estadual é autô-
nomo é fora de questão. Mas o que é autonomia? Aí reside o
cerne do problema. A autonomia não se confunde com a
soberania, de que é portador o poder nacional constituinte,
este, sim, originário e plenipotenciário. O nosso poder
constituinte é decorrente, sucessivo ao da nação, e, necessa-
riamente, há de ser exercido nos limites delineados pela
Constituição da República, acatando as suas normas cen-
trais, que se consubstanciam tanto nos princípios ali fixados
quanto nas normas de preordenação, cujo comando se dirige
especificamente aos demais entes que compõem a Federa-
ção. O art. 25 da Constituição da República é claro ao
explicitar a autonomia que caracteriza o Estado federado:
"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, observados os princípios
desta Constituição.". Da mesma forma, o art. 11 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, que determina:
"Cada Assembléia Legislativa, com poderes constituintes,
elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano,
contado da promulgação da Constituição da República, obe-
decidos os princípios desta".

Assim, a Constituição de 1988 adota a técnica fe-
derativa da autonomia controlada. Tanto o art. 25 quanto
o citado art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias subordinam o poder de auto-organização
dos Estados aos princípios da Constituição da República,
reiterando a regra recorrente em nossa história constitu-
cional. Princípios que não se limitam aos elencados na
alínea "a" do inciso VII do art. 34, mas, como buscamos
demonstrar no parecer exarado sobre a Emenda n° 1.267,
recobrem também a garantia do livre exercício de qual-
quer dos poderes das unidades da Federação, consoante
dispõe o inciso II do mesmo artigo.

A questão, contudo, não se esgota no nível dos
princípios fundamentais. A atuação do Constituinte Esta-
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dual encontra limites no que Raul Machado Horta deno-
mina normas centrais da Constituição da República. Nor-
mas que, transpondo o objetivo primário de organizar a
Federação, alcançam o ordenamento estadual,
exteriorizando-se nos "princípios desta Constituição",
nas normas de competência deferidas aos Estados e nas
normas de preordenação. Esta última categoria se carac-
teriza como abrangente das normas da Constituição da
República que disponham sobre poder do Estado, titular
de poder ou instituição estadual. Normas de competên-
cia e normas de preordenação limitam e condicionam a
atuação do constituinte estadual.

Dessa forma, com implicações vedativas eviden-
tes, o § 1° do art. 27 da Constituição de 1988, ao
preordenar a duração do mandato dos Deputados Estadu-
ais e ao determinar a aplicação das regras daquela Cons-
tituição aos casos de perda do respectivo mandato,
inviabiliza a adoção do parlamentarismo como sistema
de governo do Estado federado, pois retira a possibili-
dade da adoção de mecanismo essencial a esse sistema:
a possibilidade de dissolução da Assembléia Legislativa.
Este mecanismo é o principal instrumento de controle
do Governo sobre o Parlamento, equilibra o sistema e
permite ao Gabinete adquirir certa estabilidade,
essencialidade comprovada historicamente pela
inexistência de sistema parlamentar que não o adote. O
modelo francês da 3' e da 4' Repúblicas, ao simplesmen-
te dificultar o exercício de tal mecanismo, comprovou a
instabilidade política decorrente das limitações excessi-
vas impostas ao seu uso. A impossibilidade de adoção do
referido mecanismo denota, de maneira insofismável, a
inviabilidade jurídica e política da adoção do sistema
pelo Estado federado.

Portanto, cumpre ressaltar que as Emendas n
1.267 e 1.268, ambas de autoria do Deputado José
Bonifácio, vêm exatamente emprestar maior rigor e pre-
cisão ao debate, pois, ao se adotarem as regras que ca-
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racterizam o sistema, ainda que em sua forma mais miti-
gada, é-nos possível demonstrar, de forma clara e objeti-
va, os óbices de natureza constitucional existentes, sem
incorrer no engano, do ponto de vista da técnica
legislativa constitucional, de pretender adotá-lo através
de dispositivo declamatório, que, na realidade, desco-
nhece o restante do texto do projeto, conforme salienta-
mos quando dos pareceres emitidos com relação às
Emendas n 888 e 11.

A Emenda n° 1.267, em exame, prevê, no § 5° do
art. 86 proposto, a hipótese de dissolução da Assembléia
Legislativa pelo Governador do Estado, bem como a con-
seqüente convocação de eleições para Deputado Estadu-
al no prazo de 90 dias.

Ora, procede, como de resto comprova sobeja-
mente a emenda apresentada pelo Deputado, a impres-
cindibilidade do instituto da dissolução, ainda que
limitado, para a configuração de qualquer sistema parla-
mentarista de governo; examinaremos, a seguir, o porquê
de sua inviabilidade no sistema constitucional brasileiro
de 1988.

Como afirmamos anteriormente, a questão não se
esgota no nível dos princípios gerais, e tanto o § 1° do
art. 27 quanto o inciso 1 do art. 22 da Constituição da
República inviabilizam a adoção do referido sistema no
Estado, ao vedarem, de forma insofismável, a adoção da
norma consubstanciada no § 5° da emenda, essencial à
configuração do sistema de governo parlamentarista. A
duração e os casos de perda do mandato do Deputado
estadual, assim, encontram-se predeterminados, por for-
ça do disposto no § 1° do art. 27, não havendo previsão
de hipótese de dissolução do Legislativo Estadual.

Não pode, portanto, a Constituição do Estado
prever hipótese distinta das arroladas no art. 55 da Cons-
tituição da República quanto à perda de mandato de De-
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putado Federal e de Senador. Mais evidente ainda se tor-
na a inviabilidade constitucional da adoção do sistema
parlamentarista ao se considerar a necessidade, decor-
rente da hipótese de dissolução da Assembléia e de con-
vocação de novas eleições pelo Governador do Estado,
uma vez que a matéria eleitoral é da competência priva-
tiva da União, não podendo o Estado legislar sobre o as-
sunto, essencial à adoção do referido sistema de
governo.

Ressaltadas as inconstitucionalidades mais evi-
dentes, é ainda necessário que salientemos que a exi-
gência do art. 34, inciso IV, da Constituição da
República de que se garanta o livre exercício dos Pode-
res das unidades da Federação eiva do vício de
inconstitucionalidade os demais dispositivos da emen-
da, que, ao adotarem o sistema parlamentarista de go-
verno, como não poderia deixar de ser, cindem o
Executivo em Chefia de Governo e Chefia de Estado,
prevendo a interferência direta do Legislativo no Gover-
no do Estado.

Finalmente, convém lembrar que o Supremo Tri-
bunal Federal preservou a intangibilidade do sistema pre-
sidencial de governo, quando da vigência da Constituição
de 1946, declarando inconstitucionais diversos disposi-
tivos parlamentaristas das Constituições de 1947 dos
Estados do Ceará, do Rio Grande do Sul e de Goiás. Re-
forçando a argumentação aduzida, também a Emenda
Constitucional n° 4, de 1961, que instituiu o sistema
parlamentar de governo, em circunstâncias historica-
mente conhecidas, determinava a adaptação das Consti-
tuições dos Estados ao referido sistema, no período
governamental posterior, com a preocupação de assegu-
rar o mandato dos Governadores eleitos na vigência do
sistema presidencial.

Embora o sistema de governo não figure expressa-
mente entre os princípios constitucionais cuja observân-
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cia se impõe ao constituinte estadual, elencados no art.
34, inciso VII, da Constituição da República, a interpre-
tação sistêmica de suas normas centrais, a jurisprudên-
cia constitucional pátria e a melhor doutrina publicística
brasileira permitem extrair a conclusão de que a
homogeneidade do sistema político federal impõe a
identidade de sistemas de governo na União e nos Esta-
dos federados. As Constituições dos Estados não podem
adotar regime de governo diverso do da União, confor-
me se depreende da organização primariamente adotada
na Constituição da República, nem tampouco é lícito às
Constituições Estaduais consagrarem técnicas que com
ela possam conflitar, configurando tentativa de adoção
indireta de sistema de governo distinto.

Portanto, em virtude dos argumentos expendidos,
entendemos que a identidade entre sistema de governo
da União e dos Estados, além de historicamente assente
em nossa tradição constitucional, decorre da própria na-
tureza da organização federativa e das normas centrais da
Constituição da República, cuja observância é imposta
ao constituinte estadual, não sendo atribuída ao ente
federado autonomia para proceder à adoção de sistema
de governo distinto.

Assim, em virtude dos argumentos aduzidos, opi-
namos contrariamente à aprovação da emenda em exame.
Pela rejeição.

Deputado Jorge Hannas:

Sr. Presidente, Sr. Relator, quando propusemos o
regime parlamentarista no Estado de Minas Gerais, fo-
mos movidos por um dever cívico. Sabemos que esse é
um assunto polêmico e ousado e já tivemos várias dis-
cussões a respeito. Hoje, se se perguntar à população
brasileira qual a sua maior preocupação, vamos ter como
resposta unânime que são exatamente os desvãos do go-
verno em todos os níveis. E qual o sistema que pode coi-
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bir esse estado de coisas? É exatamente o sistema parla-
mentarista, que enseja a transparência dos atos do gover-
no. Então, hoje, discutimos sobre Ouvidoria do Povo e
várias outras proposições que visam a coibir a
corrupção. Com a instalação do sistema parlamentarista
estaremos atacando o cerne dessa questão, que hoje em-
polga a sociedade brasileira.

Por outro lado, também nos moveu a história de
Minas, que nunca faltou ao Brasil nos momentos mais
difíceis. Agora que comemoramos 200 anos da Inconfi-
dência Mineira, estamos vendo como foi grande a nossa
vitória. O que nos faz agir propondo a emenda parlamen-
tarista é exatamente fazer com que Minas apareça na
vanguarda nacional. Se não implantarmos o parlamenta-
rismo no Brasil, teremos dias negros na Administração
Pública. Foi levados por este sentimento (sic), busca-
mos instituir o parlamentarismo em Minas como a única
forma de acabar com as crises que por certo virão se
prevalecer este sistema presidencialista onde se alojam
ditadores, porque, sem dúvida alguma, o Presidente da
República e o Governador de Estado são ditadores desse
sistema presidencialista.

Aqui em Minas temos sentido isto, tanto que se
propõe o itnpeachment do Sr. Governador. Se vivêsse-
mos no sistema parlamentarista de governo, apenas cai-
ria um gabinete e, logo em seguida, se levantaria novo
gabinete, sem nenhuma ruptura no sistema democrático
de governo. Então, quando propomos o sistema parla-
mentarista, estamos pensando no amanhã, como deve ser
o dever de todo constituinte, porque a Constituição se
faz é para o futuro e não para o presente.

Há um outro dado ao qual gostaria de referir.
Sentimos hoje que a economia do Brasil é uma economia
que sofre terrível sangria e isto vem ocorrendo há mui-
tos anos, porque as decisões são tomadas em gabinetes
fechados. Perguntaria aos Srs. Deputados aqui nesta
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Casa: se vivêssemos sob o regime parlamentarista, se
estaríamos admitindo esta sangria terrível em nosso Es-
tado, que tem levado o povo à pobreza? Penso que no
foro aberto do regime parlamentarista as idéias apare-
cem e existe transparência nos atos de governo. Transpa-
rência, esta é a palavra-chave, a palavra mágica. O Brasil
nunca precisou tanto de transparência como neste mo-
mento de seu governo.

Voltaria a discutir o seguinte: nós vivemos numa
república corporativa ou numa república federativa? Nós
discutimos isso na Comissão Constitucional. A idéia de
federação é idéia de aliança, de acordo, de pacto. Ora, se
um membro federado não tem autonomia, não estamos
vivendo numa federação. Federação dá autonomia aos
membros federados. E a Constituição da República é
claríssima, mencionando três exigências básicas que é a
forma republicana, o sistema representativo e o regime
democrático. Isso enquadra, perfeitamente, o parlamen-
tarismo, muito mais que o presidencialismo, porque o
parlamentarismo é a forma mais aberta, mais democráti-
ca e mais transparente de governo.

Ao lado dos pareceres, aos quais se referiu o no-
bre relator, de eminentes constitucionalistas mineiros,
nós temos o parecer de talvez um dos maiores
constitucionalistas brasileiros que é o Senador Afonso
Arinos. Verificamos que é perfeitamente possível a ad-
missão de sistema de governo parlamentarista no Estado.
Então, contrapondo aos pareceres dos ilustres
constitucionalistas Alfredo Baracho e Machado Horta,
temos o parecer que, creio, tem mais valor do eminente
constitucionalista, Senador Afonso Arinos. Há um outro
dado importante: quando se faz uma Constituição, o
constituinte não pode ficar preso apenas à determinados
liames jurídicos, pois, ela é muito mais política do que
jurídica. Nós temos que saber o que o povo quer. E ele
quer transparência nos atos de governo, motivo pelo qual
temos que lutar pelo parlamentarismo, como sistema de
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governo. A nossa esperança é que os nobres Deputados
vejam e sintam que é possível implantar o sistema parla-
mentarista de governo em Minas Gerais.

Deputado José Bonifácio:

(...)

Sr. Presidente, gostaria de lembrar apenas dois as-
pectos importantíssimos referentes a esta questão. O
primeiro se refere à constitucionalidade, ou não, das
emendas parlamentaristas. Estas, na pior das hipóteses,
estariam esclarecidas para a consciência dos Srs. Depu-
tados através do parecer do ilustre jurista e Senador
Afonso Arinos. O outro problema, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, é o da oportunidade, no tempo, da aplicação
do novo regime parlamentarista. Aí também temos uma
emenda que resolve o problema, pois não correremos os
riscos, alertados pelo ilustre Relator, de perdas de man-
dato ou de traição das intenções dos eleitores que nos
elegeram, porque uma das emendas fala que o parlamen-
tarismo em Minas Gerais só poderá ser implantado a
partir de 15 de março de 1991.

A outra oportunidade é a razão. Hoje, neste País,
ninguém mais discute sobre o problema dos mais sérios,
que á exatamente aquele de termos que agüentar um mau
governante por quatro ou cinco anos, sem que possamos,
nós, representantes do povo ou o próprio povo, tomar
quaisquer providências no sentido de consertar a Admi-
nistração Pública. O parlamentarismo, por razões histó-
ricas, é realmente um regime onde o povo governa,
porque o poder é exercido pelos representantes do povo,
que são os Deputados e Senadores, e a eles o povo chega
com grande facilidade.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós daríamos um
grande exemplo de coragem e sobretudo um exemplo de
altivez, permitindo que a partir de 1991 se implantasse
aqui em Minas Gerais, terra de tradições, mas sobretudo
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terra de liberdade, o regime que os Senhores, não te-
nham duvida, haverão de ver implantado a qualquer hora
neste País.

Por isso, Srs. Deputados, peço a V. Exas. para que,
com a consciência tranqüila, dêem esse passo em busca
de um avanço de que o País está precisando.

Deputado José Maria Pinto:

Sr. Presidente, Srs. Deputados, acabei de ouvir a
palavra do ilustre Deputado José Bonifácio, mas nós te-
mos uma posição realmente diferenciada. Entretanto,
esse assunto muito nos preocupa. Ouvimos atentamente
• defesa do ilustre Deputado Jorge Hannas, de quem tive
• honra de ser vizinho por dois anos, e naquele seu es-
critório aprendemos muito em nossas conversações.
Lembro-me de ter me colocado contrário ao parlamenta-
rismo no Brasil há cerca de dois anos atrás, exatamente
porque entendo que a implantação do parlamentarismo
no Brasil, principalmente neste momento histórico, é al-
tamente prejudicial, porque não temos sedimentação
histórica para implantar de vez esse regime. Não temos
partidos fortes e que tenham contornos delimitados. ( ... )

Lembro-me bem que tivemos no Brasil um vislum-
bre de parlamentarismo e não tivemos grandes preocupa-
ções porque ele não deu certo. A implantação do
parlamentarismo e do Primeiro-Ministro, com a queda
do Primeiro-Ministro o País sempre está em crise (sic).
Há um grande interesse de forças externas em se im-
plantar o parlamentarismo no Brasil agora. Há um traba-
lho muito profundo no sentido de que se implante o
parlamentarismo porque a ordem do homem, do coman-
dante e filósofo das esquerdas como Jean Kojak diz as-
sim: "Não podemos mais tomar o poder pela violência".
A ordem era para que os esquerdistas invadissem as As-
sembléias, as Câmaras Municipais, a Constituinte, para
que se implantasse, temporariamente, o parlamentarismo
no Brasil.
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Sou apologista da idéia de Afonso Arinos, de Jor-
ge 1-Tannas e de tantos outros constitucionalistas, como
um homem do quilate de Alfredo Baracho. Entretanto,
não temos partidos fortes e sedimentação histórica, e o
momento do Brasil é de crise econômica e política. De-
vemos pensar muito bem, porque se o implantássemos
agora, no Estado, para ser exercitado em 1991, estaría-
mos pondo o carro na frente dos bois. A própria Consti-
tuição Federal diz que ele poderá ser implantado em
1993, através de plebiscito. Em razão disso, fica aqui a
minha preocupação. Sou parlamentarista, sim, mas não
agora, porque não temos as condições ideais para sua im-
plantação. A partir do momento em que obtivermos es-
sas condições e reformarmos o homem, poderemos,
então, pensar nisso, como pensam os países da Europa e
outros tantos que têm uma história e uma cultura capaz
de suportar esta beleza que é o parlamentarismo.

SOBRE A OUVIDORIA DO POVO Reunião de 18 de
julho de 1989.

Parecer da Comissão Constitucional:

A Emenda n° 33, de autoria do Deputado Luís
Gambogi, objetiva reintroduzir no projeto o instituto da
Ouvidoria do Povo, como órgão auxiliar do Poder
Legislativo no que se refere à fiscalização e ao controle
da Administração Pública.

Apesar do entendimento do Relator de que a ado-
ção do referido instituto viria instrumentalizar o
Legislativo estadual, emprestando-lhe maior agilidade
tanto no que toca à fiscalização e ao controle quanto no
que se refere à sua função legiferante precípua. esta Co-
missão opina contrariamente à aprovação da proposição
em face da novidade ínsita ao instituto proposto e do
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conseqüente desconhecimento das implicações práticas
decorrentes de sua adoção. Inovação que, constitucional-
mente consagrada, poderia vir a provar-se inconveniente,
por atribuir realce político desmesurado e apenas a um
homem, em virtude da função pública a ser por ele
exercida. Problemas também poderiam advir de sua es-
colha ser meramente política, a cargo exclusivamente da
discricionariedade do Poder Legislativo. Além do mais,
afirmou-se que a matéria não encontra sede própria no
texto constitucional, revelando-se como objeto de lei
ordinária.

Assim, à luz dos argumentos aduzidos, opina esta
Comissão contrariamente à aprovação da proposição em
tela. Pela rejeição.

Deputado Luís Gambogi:

Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas. Trago mais esta modesta contribuição ao exame
dos nossos companheiros que ora elaboram a Constituição
do Estado de Minas Gerais. Sei e assumo que se trata de uma
contribuição polêmica, mas uma contribuição que nós,
estudando o Direito Comparado, estudando a experiência
em diversos países, nos convencemos de que se trata de um
instituto de direito público fundamental e importante aos
países que se estruturam de uma forma democrática.

Entendemos nós que a Ouvidoria irá aperfeiçoar e
contribuirá de uma maneira muito grande para que o Poder
Legislativo assuma e tenha o controle de um instrumento
competente e idôneo para acompanharas atividades do poder
público.

A nossa experiência, comojá é do conhecimento dos
eminentes parlamentares, a matéria que trazemos ao exame
dos colegas, é uma experiênciajáreconhecida e aprovada em
diversos pontos do mundo e, em todos eles, sem nenhuma
exceção, acatada e acolhida nas instituições daqueles países,
a"OuvidoriadoPovo" ou, como é conhecida internacional-

164



4

DOCUMENTA

mente, o ombudsman, jamais se voltou atrás. As experiênci-
as na Itália, em Portugal e na Argentina são vitoriosas e, aqui,
no Brasil, a experiência iniciada em Curitiba, através do
Prefeito Lerner, que hoje goza, entre todos os Prefeitos
eleitos recentemente, do maior índice de popularidade, tam-
bém é uma experiência vitoriosa, porque o instituto, sem
dúvida alguma, tem demonstrado ser eficaz e competente
naquelas ações que assessoram ao Poder Legislativo,
objetivando fiscalizar e controlar o poder público naqueles
atos de violência policial, de abuso de autoridade, de
inexplicáveis erros nas taxações de consumo de água, luz e
telefone, malversação do dinheiro público, diversos servi-
ços públicos que necessitam ter na Assembléia Legislativa
um instituto que lhes assegure um acompanhamento e um
controle eficazes.

Não concordo com aqueles companheiros que não
votaram a favor da tese da Ouvidoria por ser a mesma
conflitante como Tribunal de Contas. Entendemos que não
há nenhum conflito. Ao Tribunal de Contas compete o con-
trole financeiro e orçamentário das atividades do poder
público.

Também não concordamos com aqueles que enten-
dem que a Ouvidoria conflita com as atividades exercidas
pelo Ministério Público, porque está claro na nossa Consti-
tuição que ao Ministério Público compete cuidar dos direi-
tos subjetivos individuais e coletivos.

Estamos trazendo esta modesta contribuição para
exame dos companheiros, mas convencidos de que, se a
Assembléia Legislativa vier aadotá-la, estaremos avançando
de maneira significativa nas nossas instituições e oferecen-
do à população de Minas Gerais um instrumento vitorioso
em todos os cantos do mundo, instrumento esse que irá
facilitar as atividades de todos nós, parlamentares.

O último argumento aduzido por aqueles que se colo-
cam contra amatéria— de que se trata de um instrumento que
só funciona em Estados onde as instituições estão mais
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maduras e onde haja um nível de civilização maior e um
avançado comportamento político - também não nos con-
vence, porque, aos nossos olhos, Minas Gerais encontra-se
nesse estágio de desenvolvimento, construindo instituições
maduras e responsáveis, tendo um povo ordeiro e demons-
trando um grau de civilização louvável.

Assim, conclamo os colegas parlamentares para que
votem favoravelmente, para que faça parte da nossa Consti-
tuição esse texto. Acredito que, assim, estaremos dando uma
grande contribuição à Constituição mineira.

Deputado João Rosa:

Queremos Sr. Presidente e Srs. Deputados, respeito-
samente, nos insurgir contra a inusitada emenda que, no
fundo, a despeito de não ser essa a pretensão do ilustre
Deputado, servirá para engrossar, para engordar e para engo-
dar (sic) nossajá sofrida população de Minas e do Brasil,
com a criação de mais um órgão público, que, certamente,
será mais um cabide de empregos, cabide este que já vem
desgastando a vida de tantos brasileiros.

Já temos a Assembléia Legislativa com competência
ampla para controlar e exercer o controle fiscalizador dos
atos do poder público, dos poderes constituídos. Se não
bastasse a Assembléia Legislativa, aindatemos o Tribunal de
Contas do Estado - nós estamos querendo criar os Tribunais
de Contas Municipais - e temos o Ministério Público, com
ampla atuação, não apenas na área do direito subjetivo, como
disse nossa Excelência, mas também para fiscalizar o poder
público e atender aos reclamos de toda a população do
Estado.

Nós não podemos aceitar esse tipo de proposição a
despeito da sua falada modernidade. Hoje, quando se deseja
aprovar alguma coisa diferente, fala-se em modernidade.
Para nós, com o maior respeito, é um arcaísmo absurdo e
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intransponível. Para nós, modernizar é enxugar a máquina
administrativa e fazer funcionar todos os equipamentos do
poder público para realizar-se o bem público. Não será, data
venha, com a criação de mais um órgão, que terá a caracte-
rística de um poder, que vamos melhorar a situação deste
infeliz Estado e País. Vamos tentar dar uma Constituição
enxuta, modernae dinâmica ao povo de Minas, não introdu-
zindo mais um arcaísmo, como a auditoria pública, que, com
o maior respeito, afronta a miséria de tantos brasileiros de
Minas e do Brasil.

Deputado Luiz Vicente:

Ainda que a alguns caiba a indiferença quanto àpropo-
sição, não se deveria perder a oportunidade - histórica no
Estado de Minas Gerais - de conhecer a novidade que para
nós é, e que, entretanto, tem mais de 100 anos no mundo.

Eu consultaria os senhores parlamentares sobre o
exame de dois aspectos nacriação da Ouvidoria do Povo. Há
posições aferradas contrárias à proposição, uma delas lastrada
em puro fisiologismo. Não há a razão aduzida pela posição
contrária, bem defendida pelo Deputado João Batista Rosa,
mas vários dos nossos companheiros de Plenário têm uma
posição aferrada contrária ao princípio, por entender qúe o
Auditor do Povo será alguém que virá concorrer em poder e
privilégios com aqueles que integram a Assembléia. Muito
ao contrário, Srs. Parlamentares, o auditor nos exonerará de
um trabalho insano e injusto que é atribuído hoje a este
Congresso e a esta Casa: ouvir reclamos do povo a respeito
de desmandos e desmazclos administrativos.

A precípua função daquele que é parlamentar é zelar
pelo cuidado da coisa pública, enquanto a do legislador é
fazer, por ordem das leis, aquilo que lhe é atribuído pelo
Estado. Entretanto, ainda que secundária a função da audiên-
cia pública, não é essa a primeira função do parlamentar. Se

167



CADERNOS DA EscoLA DO LEGISLATIVO

nós dedicássemos grande parte do tempo que temos nesta
Casaa, efetivamente, bem elaboraras leis, não estaríamos na
contingência vergonhosa em que estamos hoje, no Estado de
Minas Gerais.

É preciso que o momento político que vivenciamos
não venha prejudicar o avanço tecnológico do Legislativo.
Aqui, toda novidade é vista com olhos e ouvidos moucos. Por
quê? Porque tememos o futuro de um Governador nefasto,
como o que temos hoje. Isso é um episódio, senhores. Não
creio que esta Casa escolhesse alguém para amanhã ser
Ouvidor do Povo de um governo honesto e decente, que será
instrumento contrário aos interesses da população. Não
podemos deixar que meras circunstâncias casuais, momen-
tos de episódios tristes, como os de agora, onde nós, angus-
tiados, neste Plenário, estamos vivenciando os momentos
gloriosos de uma Constituição e o pejo vergonhoso da
apreciação de um "itnpeachmenz".

Não renunciemos, senhores parlamentares, à oportu-
nidade de inovar o processo de fiscalização do povo sobre as
coisas públicas, criando esta figura que há mais de 100 anos
existe no mundo, e que, entretanto, tardiamente, vem para
nós como uma novidade.

Pediria aos Srs. Deputados que não se furtassem a
essa oportunidade única de dar ao povo mais um instrumento
de fiscalização, cuidado e zelo para com aquilo que lhe
pertence. Crie a Ouvidoria do Povo.

Deputado Bonifácio Mourão, Relator:

Afirmar que a Ouvidoria é algo incomum e desconhe-
cido é desconhecer de forma total a figura do ombudsman,
cuja natureza, em nações estrangeiras, é aquela pretendida
para a Ouvidoria ora proposta. Esta instituição de Direito
Público remonta à Constituição sueca de 1809, e, a partir
daí, espalhou por todo o mundo. Muitas nações adotam a
figura do ombudsman: Suécia, Noruega, Finlândia, Dina-
marca, Alemanha, Grã-Bretanha, Canadá, Nova Zelândia,
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Iugoslávia, Israel, Austrália, Japão, Portugal, França, Itália,
Espanha, Argentina e Costa Rica. No Brasil, sua criação foi
defendida, no art. 56, pela Comissão de Notáveis que elabo-
rou este Projeto de Constituição, sob a Presidência do
Senador Afonso Arinos. Hoje, existe uma bem-sucedida
experiência, em nível municipal, em Curitiba e no Rio de
Janeiro. Conclusão: tal instituição não é esdrúxula; ao con-
trário, acompanha o modelo adotado em sociedades mais
civilizadas.

O argumento de que a sociedade não está apta acontar
com mais um instrumento de controle não é procedente. O
ambudsman foi inserido na órbita latino-espanhola e portu-
guesa, pelos seus representantes constitucionais, em condi-
ções sociais muito semelhante às do Brasil. A experiência é
bem sucedida na Costa Rica e na Argentina ejá é cogitada na
Colômbia e na Venezuela.

Haveria superposição de misteres do Ministério Pú-
blico com Tribunal de Contas conforme proposta de Emenda
n°33. O ombudsman limitar-se-ia ao papel de fiscal da
execução material de serviço público, atividade que por ódio
(sic) não se enquadra nas atribuições do Ministério Público
ou da Corte de Contas. Na função de órgão auxiliar do
Legislativo, o o)nbudsman funcionaria como ad
instrumentum na fiscalização atribuída a este Poder. O
critério de nomeação seria exclusivamente político confor-
me a Emenda 33.

A Ouvidoria, em geral, seria nomeada pela Assem-
bléia Legislativa para mandato. Todavia, prevê-se, na Lei
Orgânicada Ouvidoria, linha na qual estariam estabelecidos
critérios para essa eleição, certamente mediante fiscaliza-
ção de nomes em lista pelos segmentos da sociedade civil.
A matéria não é de alçada constitucional, por se tratar de
clara forma de limite a Poder. A Ouvidoria caracteriza-se
como órgão de natureza constitucional, consoante, inclusi-
ve, com o modelo estrangeiro. O resultado, caso criado,
deve ser objeto de norma maior.
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Argumentos ainda favoráveis àOuvidoria: a) introduz
mecanismos específicos de controle da prestação material
de serviços públicos de competência do Estado; b) permite
à Assembléia Legislativa um efetivo controle dessas ativida-
des, mediante órgão auxiliar seu, de natureza técnica; c) cria
novo canal de comunicação entre povo e Estado.

Síntese: não procedendo as alegações relativas à
nocividade da Ouvidoria do Povo, realcem-se suas qualidades.

Estamos percebendo posicões já firmadas a respeito
do tema. No entanto, na condição de Relator, gostaríamos,
pelo menos, de que os nossos companheiros votassem cons-
cientes, contra ou a favor, mas conscientes, porque tenho
sentido que algumas matérias de importância, como esta,
lamentavelmente não estão sendo acompanhadas como de-
veriam ser. A Ouvidoria do Povo não é mais um órgão que se
cria no Estado. É um órgão de relevante importância e uma
tentativa oportuna e necessáriapara se moralizar o Estado de
Minas. O Relator está em paz com sua consciência, quando
dáparecer favorável à criação dessa Ouvidoria.

SOBRE INICIATIVA POPULAR
Reunião de 18 de
julho de 1989.	 -

Parecer da Comissão Constitucional:

De autoria da ilustre Deputada Sandra Starling, a
emenda em análise tem por objetivo modificar aredação do
art. 69, no que se refere às exigências para apresentação de
emenda populares.

Em quepeseàfundamentadajustificação apresentada
pela autora da emenda, a questão de que trata o artigo
permanece ainda nebulosa, restando sérias dúvidas, diante
do contido naConstituição daRepública, sobre as possibili-
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dades de a Constituição do Estado vir a dispor sobre a
iniciativa popular no processo legislativo, haja vista o dis-
posto no § 40 do art. 27 da Carta Federal.

Reconhecendo, porém, aimportância, para o Estado, de
avançar no tema—como expressamente permitido aoMunicí-
pio no art. 29, inciso XI, da Constituição daRepública—e não
devendo o Constituinte Estadual render-se à expectativa e à
indefinição quanto ao regulamento da matéria pelo legislador
federal, entende esta relatoria oportuno acolher em parte a
emenda, procurando, com prudência, mantera maiorproximi-
dadepossível do texto daConstituição daRepública.

Neste sentido, não se deve conceder à iniciativa popu-
lar a apresentação de emendas constitucionais e projetos de
lei complementar, pois isto significariaum flagrante afasta-
mento dos preceitos do art. 61, § 2°, da Constituição da
República, com evidente prejuízo do dispositivo estadual
em termos de constitucionalidade. É necessário que o Cons-
tituinte Estadual se atenha à letra da Constituição da Repú-
blica, mantendo fidelidade aos princípios aí estabelecidos,
como garantia de validade e fortalecimento da própria Carta
Estadual.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da emenda na
forma da subemenda seguinte:

SUBEMENDA N°1 À EMENDA N° 1.563
Dê-se ao art. 69 do projeto a seguinte redação:
"Art. 69–A iniciativa popular pode ser exercida pela

apresentação à Assembléia Legislativa de projeto de lei
ordinária, nos termos desta Constituição, subscrito por, no
mínimo, um por cento do eleitorado estadual, distribuído
pelo menos por um quinto dos Municípios, com não menos
de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.".

Deputada Sandra Starling:

Sr. Presidente, Srs Deputados Constituintes, compa-
nheiras e companheiros, de uma certa forma, no Plenário
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desta Constituinte mineira, já foi sobejamente reconhecida
por todos os parlamentares a necessidade de acolher o que
foi determinado pela Constituição da República, no ponto
em que estabelece institutos que resguardem a soberania
popular, ou seja, a iniciativa popular, o plebiscito e o refe-
rendo. (...

Como todos os senhores podem ver, o Relator, em
seu parecer à minha primeira emenda, a esse respeito, reco-
nheceu que nós, Constituintes mineiros, podemos legislar a
respeito damatéria, além deressalvar emendas à Constitui-
ção e leis complementares. Portanto, em relação ao desta-
que que trago hoje à consideração desta Casa, eu própria
acolho aquilo que foi objeto do parecer do nobre Relator,
excluindo da minha emenda constitucional a incidência da
iniciativa popular para emendas constitucionais e leis com-
plementares, colocando a iniciativa popular apenas em pro-
jetos de leis ordinárias. Assim, há uma afinidade entre o
parecer do Relator e o destaque que trago à consideração dos
nobres Constituintes.

Gostaria de relembrar o que foi o acordo de Lideran-
ças na Comissão Constitucional, uma vez que permitiu a
aprovação da minha emenda original, desde que fossem
feitas algumas restrições. Pois bem, acatei todas as propos-
tas das Lideranças, acolhendo, de um lado, o parecer do
Relator, e mantendo a iniciativa popular apenas paraprojetos
de lei. Em segundo lugar, elevando de 5 mil assinaturas, de
acordo com o processo constituinte, para 10 mil assinaturas
de eleitores de Minas Gerais, para apresentação de projetos
de lei. Além disso, foi restringida acoleta de assinatura para
50% na Capital. Portanto, na realidade, determinamos que
50% das assinaturas de eleitores fossem colhidas no interi-
or, para atender à reivindicação das lideranças partidárias.
Finalmente, conforme foi pedido pelas lideranças partidári-
as, restringi a apresentação dainiciativa popular apenas para
cinco projetos de lei ordinária, por sessão legislativa.

Nesse sentido, na medida em que o próprio Relator
reconhece a constitucionalidade e a procedência da minha
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proposta e pelo fato de que ela atende, na forma como foi
destacada, atodas as exigências feitas pelas lideranças par-
tidárias, espero contar com a votação unânime dos Srs.
Deputados, em relação a esta emenda, como uma homena-
gem dos constituintes mineiros ao povo do Estado de Minas
Gerais, para que estes possam, uma vez promulgada a nossa
Constituição, adotar este instrumento de exercício da sobe-
rania popular.

Muito Obrigada!

Deputado Luiz Vicente:

Solicitava a nobre parlamentar constituinte que nós
reservássemos ao povo de Minas Gerais uma homenagem
desta Assembléia Constituinte, dando ao próprio povo o
direito e a prerrogativa que lhe cabem de apresentar projetos
a esta Casa de leis.

Nós vimos de um longo e difícil caminho de recon-
quista das propostas democráticas. E nada mais justo, Srs.
Constituintes, do que dar ao povo, por uma iniciativa quase
impossível de 10 mil assinaturas, onde 50% destas assinatu-
ras deverão ser colhidas no interior, cabendo à Capital
apenas o peso específico da metade, as outras 50% criando
óbices, inclusive em relação ao quantitativo, de que apenas
cinco projetos de leis possam ser apresentados a cada exer-
cício, pela vocação e vontade de 10 mil assinantes populares.
Srs. Parlamentares, nada maisjusto, nadamais democrático,
nada mais necessário do que admitir, por essa forma tão
difícil, mas tão democrática, a iniciativa do povoem fazer
propositura de leis. Entendo que, às vezes, nós, parlamenta-
res, pela solicitação de uma única pessoa, de uma única
entidade, nos deixamos levar para a elaboração de projetos.
Por que nos furtar a esse princípio democrático, onde o povo
que aqui nos colocou tenha a prerrogativa primeira de tam-
bém querer legislar? Se somos nós os seus prepostos, o
preposto do povo como parlamentares, por que negar àquele
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que nos deu poder legiferante o direito de também poder,
através de um conglomerado de 10 mil assinaturas, ter
iniciativa de leis? Concitaria, pois, os Srs. Constituintes ao
exame atento dessa matéria, votando de acordo com apropo-
sição da nobre parlamentar Sandra Starling, por ser salutar e
eminentemente democrática, numa homenagem que faze-
mos ao próprio povo.

Deputado Ailton Neves:

Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós não vemos razão
dessa emenda ser aprovada nesta manhã de hoje, pois se aqui
viemos pelo voto popular, se aqui representamos as nossas
comunidades, se aqui representamos a vontade daqueles que
nos trouxeram a esta Casa, nada maisjusto que, através dos
próprios parlamentares que aqui estão, esses projetos sejam
apresentados.

Não entendemos que demagogia é esta de voltarmos
às comunidades, voltamos aos Municípios, para que, através
de 10 mil ou 5 mil assinaturas, possam vir a apresentar
projetos nesta Casa. Ora, se assim for, não é necessário que
aqui estejamos. Poderíamos deixar a Assembléia Legislativa
e deixar que o próprio povo faças as suas propostas e que eles
mesmos votem e mandem o Governo do Estado sancioná-las.

Entendemos que isso é uma demagogia, e não pode-
mos introduzir na Constituinte mineira uma emenda dessa
natureza.

Por isso, pedimos aos Srs. Parlamentares que aten-
tem bem para isso. Vamos votar contra, porque não hárazão
para aprovarmos essa emenda, uma vez que os Deputados,
que aqui estão representando avontade do povo, devem, eles
mesmos, apresentar essas propostas. Não é necessário
agilizar o povo a mandar projetos de lei para esta Casa. Por
isso, somos contra e pedimos aos companheiros que nos
acompanhem nestaproposta.

Muito Obrigado!
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Deputado Bonifácio Mourão, Relator:

(...)
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a nobre Deputada

Sandra Starling teve a delicadeza de procurar o Relator e
conversar sobre a matéria, esclarecendo a situação que a
conduzia aesta emenda.

Nobre Deputada Sandra Starling, no pequeno tempo
que tivemos no intervalo, procuramos refletir sobre a maté-
ria, mas não chegamos a responder a V.Exa., porque não
tínhamos uma conclusão a respeito.

No entanto, apesar de louvarmos a iniciativa de VExa.,
estamos inclinados, não só por força de regimento mas
também por convencimento nosso, aconfirmar aposição da
Comissão Constitucional pelo seguinte: VExa. está com
este destaque, buscando diminuir o número de pessoas ne-
cessárias para a apresentação de um projeto de lei popular,
e a Comissão Constitucional houve porbem também conser-
var-se fiel à redação do § 2° do art. 61 da Constituição
Federal.

Então, vejam, nobres companheiros constituintes, a
Constituição Federal disciplina essa matéria no § 2°do art.
61, dizendo o seguinte: "§ 2°—A iniciativa popular pode ser
exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de
projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta-
dos, com não menos de três décimos por cento dos eleitores
de cada um deles".

O que a Comissão Constitucional fez foi transpor
esse artigo para o projeto da seguinte forma: "A iniciativa
popular pode ser exercida pela apresentação à Assembléia
Legislativa de projeto de lei ordinária, nos termos desta
Constituição, subscrito por no mínimo um por cento do
eleitorado estadual, distribuído pelo menos por um quinto
dos Municípios com não menos de três décimos por cento
dos eleitores de cada um deles".
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Veja, VExa., que sem pedir que se apresente a emenda
popular, procuramos um caminho para que aemendapopular
tenha a maior representatividade, isto é, que tenha pelo
menos um por cento do eleitorado estadual e que seja
distribuída por um quinto dos Municípios mineiros.

A iniciativa da Deputada Sandra Starling é boa, mas
com dez por cento de assinaturas podemos ter uma emenda
popular vinda apenas de um Município, ao passo que o
projeto, refletindo o disposto na Constituição Federal, está
buscando pelo menos um quinto do total dos Municípios de
Minas Gerais, e além disso, está buscando também um por
cento do eleitorado estadual e, ainda mais, procurando que
cada Município interessado na emenda popular busque assi-
naturas, como está escrito aqui, de três décimos por cento de
seus eleitores daquele município.

O resumo da nossa posição e da Comissão Constitu-
cional é este: não somos contra aemendapopular. Só quere-
mos que a emenda popular tenha mais representatividade do
queo que propõe aDeputada Sandra Starling. Ela entende que
com 10 mil eleitores já tem representatividade suficiente.
Nós entendemos que não tem, porque é preciso buscar essa
representatividade em regiões diferentes do Estado, com um
número maior de Municípios e de eleitores participantes.
Nisso, nós estamos exatamente refletindo o que dispõe a
Constituição Federal.

Portanto, nosso parecer é contrário ao destaque da
nobre Deputada Sandra Starling.

Reunião de 12 de	SOBRE OS TRABALHOS DA CONSTITUINTE
julho de 1989.

Deputado João Rosa:

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ilustre Deputado
Bonifácio Mourão, digno Relator da Constituição de Mi-
nas Gerais. Vivemos um instante de profunda repercus-
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são social e política, que irá lastrear a história do
Legislativo mineiro. Iniciamos agora a votação em Ple-
nário da Constituição de Minas Gerais, com as emendas
trazidas por força de mandamento constitucional e regi-
mental.

ilans Kelsen, a grande figura que fez estruturar uma
corrente denominada Normativismo Jurídico, nos projetava
há muito tempo os contornos que podem definir e sistema-
tizar uma Constituição do Estado, nos dando, por assim
dizer, uma visão de profundidade, embora no campojurídi-
co, de coordenação que regula, que estabelece os princípios
e as raízes que hão de estruturar política, social e economi-
camente a Constituição do Estado.

Por isso ele o fazia e nós apelamos neste instante para
a consciência cívica ejurídica de nossos eminentes pares. E
incomensurável a responsabilidade que nos cabe, quando nos
foi concedida esta missão histórica de legislar e de elaborar
a Constituição de nosso Estado. Esses parâmetros ditados
pelo grande 1-lans Kelsen, quando nos diz que alei nacional,
no seu maior grau, para retratar, para configurar aforça desse
mandamentojurídico, deste ordenamentojurídico, tudo isso
nos permite solicitar dos companheiros um momento de
reflexão, que há de, certamente, trazer uma força mais viva
e mais responsável do ato iremos, a partir de agora, numa
caminhada definitiva, praticarparaos mineiros e, porque não
dizer, para os brasileiros. Lei no seu mais alto grau. Eu ainda
gostaria de lembrar que é também corpo de regras e máxi-
mas, segundo as quais, Sr. Relator, os poderes da soberania
são exercitados. Com essas características, sabemos que o
traço fundamental do Direito Público moderno está no prin-
cípio dalegalidade de seus atos, para significar, Srs. Depu-
tados, que a legalidade dos atos que iremos praticar será
mais legítima na medida em que a nossa consciência cívica
e jurídica nos dá uma visão coerente ao mesmo tempo que
constitucional, baseada certamente na Constituição da Re-
pública. E é como diz flans Kelsen: a lei nacional no seu mais
alto grau.
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Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, agradeço a
oportunidade que Deus e o povo me concederam de estar
aqui, neste dia, para partilhar com todos os meus pares essa
missão cívica de alta repercussão, que é a de fazer com que
passe paraa história a melhor Constituição de Minas Gerais,
tanto para os mineiros como para o Brasil.

Deputado Camilo Machado:

[]
Sr. Presidente, desde o dia 7 de outubro de 1988,

quando instalamos a Assembléia Constituinte do Estado de
Minas Gerais, esta Casa, no cumprimento da disposição da
Constituição Federal, se propôs, juntamente coma socieda-
de mineira, a votar o texto constitucional. Constituída a
Comissão Constitucional, e recebendo dos Srs. Deputados
com assento nesta Casa a incumbência de presidi-Ia, imagi-
návamos a importância histórica daquele momento, não só
pela disposição de dotar o Estado de uma Constituição
moderna, pluralista, democrática, que pudesse identificar os
verdadeiros anseios do povo mineiro, mas também uma
outra importante oportunidade para o reencontro do poder
com a sua origem maior, o povo, com o envolvimento da
sociedade mineira em busca do restabelecimento da sua
destinação histórica. Saímos por esta Minas Gerais afora,
Sr. Presidente, na fase preliminar de elaboração do projeto
constitucional, ouvindo os mineiros de todos os quadrantes
deste Estado, ouvindo os vários segmentos da nossa socie-
dade, porque entendíamos que uma Constituição sem o aval
do povo, sem a inspiração e o sentimento do povo mineiro,
não seria uma Constituição legitimada pelas tradições de
liberdade de Minas Gerais. Recebemos, naquela oportunidade,
mais de10 mil  sugestões. Hoje, Sr. Presidente, quando iniciamos
avotaçãodo projeto de Constitucional, esclareço aV.Exa., aos Srs.
Deputados e ao povo de Minas que todos os capítulos, itens e
artigos desseprojeto são o resultado das opiniões, daparticipa-
ção e do sentimento do povo mineiro.

(...)
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Deputado Raul Messias:

Sr. Presidente, Srs Deputados, companheiros asses-
sores, populares presentes na Assembléia Legislativa, é
realmente um momento histórico o dia de hoje, quando
iniciamos a votação do projeto de Constituição para o Esta-
do de Minas Gerais. Mas, infelizmente, nós já começamos
limitados pela timidez do projeto, timidez esta que, na

..verdade, é fruto dos limites com os quais trabalhamos aqui
nesta Assembleia.

Pelomenos, três grandes limites enfrentamos para
elaborar esta nova Constituição do Estado de Minas Gerais.
O primeiro limite é a própria Constituição Federal, que
deixou muito a desejar a todos os brasileiros, que não
resolveu nem apontou soluções para os problemas crônicos
da nossa Nação, como a questão da reforma agrária e da
exploração do capital sobre o trabalho.

O segundo limite que enfrentamos é aprópria compo-
sição deste Plenário. Sabemos que o capital está muito mais
representado nesta Casa do que o trabalho. Infelizmente, a
maioria dos Deputados que aqui estão representam os pode-
rosos, os capitalistas, as multinacionais, as grandes empre-
sas nacionais, que exploram a classe trabalhadora do País.

O terceiro limite é a força e a pressão dos lobbies,
que, por trás daquelas portas, pressionam os Srs. Deputados.
Sentimos neste Plenário a força que o poder econômico tem
aqui dentro, principalmente de setores como o da minera-
ção, as multinacionais que exploram o nosso minério, o
setor da saúde, que está muito mais preocupado com o
dinheiro do que propriamente com a saúde do povo, e o setor
da educação, que encara a educação como um comércio e
uma forma de se enriquecer e não como uma forma de
libertar o nosso povo.

Mas esta votação também acontece no início de um
dos fatos históricos mais importantes do século para a
história brasileira. Estou me referindo à eleição presidenci-
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ai que teremos em novembro deste ano, eleição que é uma
novidade, depois de 29 anos de ditadura militar e civil.
Temos, pela primeira vez, um candidato representando os
trabalhadores, candidato oriundo das fábricas. E uma eleição
que apresenta também uma liberdade muito maior em com-
paração com as anteriores.

(...)

Deputado Agostinho Valente:

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs Deputados,
companheiros trabalhadores que se encontram nas gale-
rias. Lá vai o Estado de Minas, fingindo que está redigin-
do uma Constituição. Lá vamos nós, acreditando que os
direitos mais modernos estão realmente sendo assegura-
dos neste texto, que de afogadilho, lá vamos nós tocan-
do-a pela goela abaixo do povo mineiro. Está tudo muito
bonito, mas está tudo errado. Tem festa, mas, na verdade,
é um velório constitucional, e nada de esta Constituinte
mineira assumir esta questão. Tem matérias que vão ser
aprovadas e que vão pôr o povo em gargalhada por dez ou
quinze minutos nessa Assembléia. Por outro lado, tem
outras que nos vão fazer chorar. Esta Constituinte nas-
ceu sob o estigma da mediocridade e foi instalada atra-
vés do golpe de força do Sr. Presidente, da época, em
querer acumular a Presidência da Constituinte e a Presi-
dência da Assembléia. ( ... )

O povo foi derrotado nessa questão, onde houve mui-
tos discursos bonitos e bandas de música. Mas, até hoje
pagamos o preço do acúmulo desses dois cargos, que não
deixam o Presidente, em momento nenhum, falar como
Presidente da Constituinte. ( ... )

A itinerãncia da Constituinte não foi realizada, pois
ela passou em algumas cidades do Estado, mas mais como
visitante do que como Constituinte, mais fazendo
proselitismo de Assembléia Legislativa do que propriamen-
te acolhendo sugestões, sugestões estas que agora estão
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engavetadas em algum computador desta Casa. Portanto,
pouco ou quase nada foi trazido ao Plenário desta Casa para
melhorar o texto constitucional. E mal na fase de sugestões,
foi mal na fase do anteprojeto. E mal na fase do anteprojeto,
também derrotados foram os democratas que estão nesta
Casa. E este mau projeto que está hoje nesta Casa, e que
vamos tentar dar a ele algum parâmetro constitucional. De
qualquer forma, não deixamos de combatê-lo. Não sei se há
mais tempo para democratizar o texto nesta Casa, mas vamos
fazer forçapara não deixar que os abusos nela continuem, ou
que as infantilidades nela contidas permaneçam.

Enfim, está aí uma obra feita em um terreno movedi-
ço, eque sinceramente nenhum Deputado nesta Casa sabe o
que vai deixar para a outra legislatura ou para a fase da
legislação ordinária. Continuo afirmando que obrou em erro
o Relator, quando não definiu o que era matéria constituci-
onal, o que era matéria infraconstitucional e o que seria
matéria a ser remetida para lei ordináriaou para alei comple-
mentar. Esta, talvez, tenha sido a maior falha técnica desta
Constituição, e vamos continuar falhando. ( ... )
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