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A edição dos Anais da FASE Ii do Simpósio "Minas Gerais e a Consti-

tuinte", sob a forma de fascículos, corresponde ao compromisso deste Poder,
assumido pela Mesa da Assembléia na 10 Legislatura, de acolher e encaminhar
à Assembléia Nacional Constituinte as contribuições, sugestões e aspirações da
sociedade mineira em relação à nova Carta Magna.

Este documento é expressão viva da mobilização política dos mineiros,
através dos vários segmentos sociais que participaram do referido Simpósio,
debatendo questões que passam pela nova condição da mulher em nossa so-
ciedade, pelo grau de intervenção estatal no domínio econômico, pela reformu-
lação das políticas de saúde pública no País, pelas normas de controle e de pre-
servação do meio ambiente, entre outros assuntos de interesse direto da popu-
lação, também tratados intensivamente na FASE l do Simpósio, cujos Anais já
foram publicados

Podemos afirmar que o Poder Legislativo de Minas Gerais vem atuando
de forma participativa e integrada com a comunidade, face ao processo consti-
tuinte em curso, antecipando-se mesmo à discussão aberta dos principais pro-
blemas postos à nossa sociedade e que Irão Influir no texto e no espírito da Lei
Maior.

A transição democrática, que se cumprirá exatamente com a promulga-
ção da nova Constituição brasileira, tem, em todos os seus desdobramentos, a
marca e a presença de Minas- Este documento é, na verdade, um painel do pen-
samento político de Minas Gerais sobre questões de vital interesse do Estado e
do País.

Ele pertence, sobretudo, às entidades e aos movimentos sociais que
produziram propostas e sugestões à Constituinte, aqui registradas ao lado das
exposições e debates que enriqueceram, sobremaneira, o ano legislativo de
1986-

Cabe acrescentar, por fim, que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
na legislatura que se inicia, assume o compromisso político de lutar pela reStau-
ração do Poder Legislativo e pela reconstrução da Federação Brasileira, que são
conquistas essenciais ao desenvolvimento e consolidação do regime democrá-
tico, à estabilidade das Instituições, à modernização e ao equilíbrio político, so-
cial e econômico do País

DEPUTADO JOSÉJEIF JABUR

PRESIDENTE
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O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO JOSE LUIZ DE
LIMA) - Há número regimental. Declaro aberta	a
reunião. Sob a proteção de Deus iniciamos os nos
505 trabalhos.

A Presidência convida os Srs. Minideputados
Ediberto Luiz Santos e Maurício Afonso de Mene-
zes Souto para comparecerem à Mesa e funcionarem
como 19 e 29 Secretários, respectivamente.

Convoco os Srs. MinideputadOS Maria das Gra-
ças Nicácio e Wanderci Rocha para funcionarem co
mo escrutinadores. Dando prosseguimento aos nos-
sos trabalhos, a presidência vai conceder a pala
vra aos candidatos à presidência da Miniconstitu
inte de Minas Gerais. Antes, desejo esclarecer que
a lista dos candidatos foi elaborada em ordem ai
fabética, mas a palavra será concedida aos orado
res inscritos e sorteados. Solicito ao Sr. 19 Se
cretãrio que sorteie o nome dos primeiros orado-
res. (pausa)

Com a palavra o Sr. Minideputado Afrânio Jo-
sé Fonseca Nardy.

O SR. MINIDEPUTADO AFRÃNIO JOSE FONSECA NAR-
DY - Queridos colegas minideputados. Não preten-
do utilizar meu tempo de 2 minutos para fazer
qualquer tipo de campanha em meu nome ou em nome
de quem quer que seja. Quero apresentar a minha
mensagem e transmiti-la ao meu colégio e pelo meu
colégio através do grupo três. Somos heróis na-
cionais.

Cada um de vocês está de parabéns pela postu
ra, pela seriedade, pelo modo como encarou todo
esse processo de elaboração de uma Carta muito im
portante para a Nação e de um conjunto de propo
tas que está em um nível muito superior à nossa
faixa etária. Mais uma vez, o jovem provou que
ele pode se superar e ser alguém dentro da socie
dade.

Minha proposta é a seguinte: nenhuma trans-
formação social é um outorga benevolente de um
grupo predominante. Toda e qualquer transformação
social vem de baixo para cima, vem das classespO-



pulares e delas deve surgir. Todo aquele que se
propõe ao diálogo tem que ouvir as classes por-
que elas estão bem representadas.

Espero que cada um esteja bem consciente de
que representa seu colégio e uma comunidade, e
ciente de sua representatividade em ãmbito nacio
nal. Acredito que cada um de vocês	responsável
por uma grande comunidade.

Todos estão de parabéns. Para vocês eu bato
palmas. Meu sincero agradecimento. Graças a Deus,
conseguimos concluir uma Carta magnífica, algo to
talmente fora de qualquer expectativa. Queria pe
dir que cada um de vocês exercesse bem seu voto,
que cada um de vocês escolhesse aquele que tives
se maior representatividade, aquele que viesse
das classes populares. Por favor, não se deixem
levar por qualquer tipo de apelo. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO JOSÉ LUIZ DE
LIMA) - Solicito ao Senhor 19 Secretário que fa-
ça o sorteio do nome do segundo candidato.

Com a palavra o Sr. Minideputado Manuel Nu-
nes Baptista.

O SR. MINIDEPUTADO MANUEL NUNES BAPTISTA -
Sr. Presidente, jovens Deputados. O tema que se-
lecionei, devido à sua gravidade, é saúde. Não há
jeito de se discutir um tema sem que se fale em
outros, porque estão ligados ao Brasil e estão li
gados entre si. Para falar de saúde, é preciso fa
lar de educação porque, sem educação, qualquer in
divíduo não tem condições de se manter saudável,
e sem saúde um indivíduo não vai ter educação.Es
te vai ser o ponto de partida do qual vai se pro
jetar nossa vida.

Minha plataforma é que haja maior distribui-
ção de verba em ambos os campos. Não é preciso f 
lar que a situação do Brasil, em ambos, está ca-5
tica. Se a economia do Brasil fosse voltada para
seu interior, os recursos seriam tão imensuráveis
que, a longo prazo, poderiam ser adotados outros
métodos mais audaciosos, como a informática na
escola.

Quero agradecer a todos, porque quem vai mu-
dar isso somos nós que, apesar de nossa faixa etá-
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ria, temos consciência do nosso futuro. Acredito
nessa Miniconstituinte e acredito no que estamos
fazendo. 2 um futuro que desabrocha. Não é somen
te a utopia de um sonho, mas a realidade da gen-
te.

Saúde implica diretamente na educação popu-
lar e também em todos os outros temas.

Quero agradecer a todos os presentes, porque
me ouviram. Acho isso muito importante. Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO JosÉ LUIZ DE
LIMA) - Solicito ao Sr. 19 Secretário que faça o
sorteio do 39 candidato. (Pausa)

Com a palavra o Sr. Minideputado João Chaves
Neto.

O SR. MINIDEPUTADO JOÃO CHAVES NETO - Sr. Pre
sidente e Srs. MiniconstituinteS. Vim aqui nesta
Tribuna para defender o papel do jovem na Consti
tuinte.

Pretendo propor, se eleito, que o jovem éfor
ça na sociedade. Jovem é futuro.

Acho que esse pessoal que está no poder tem
que compreenderque eles vão passar, mas a Cons-
tituinte ficará e os jovens terão que segui-la.

Confio nos jovens porque eles ainda não têm
aquela mentalidade corrupta, não têm aquele regi
me militar.

Confio na juventude e gostaria de parabenizar
todos vocês porque, como nosso colega disse, so-
mos heróis nacionais, porque o jovem, graças a
Deus, está assumindo o seu papel na sociedade.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO JOSÉ LUIZ DE
LIMA) - Solicito ao Sr. 19 Secretário que proce-
da ao sorteio do 49 candidato. (Pausa)

Solicito a presença da Sra. Minideputada Mar
ta Valéria Pena.

A SRA. MINIDEPUTADA MARTA VALÉRIA PENA - Meu
nome é Marta Valéria Pena e sou representante e
candidata do Grupo 2 de Educação.

Educação é muito importante. Escolhi o tema
educação porque é um dos temas que tem que ter
maior prioridade, porque está ligado aos outros
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temas. Se a gente conseguir educar a população jo
vem, que constitui a maior parte da população bra-
sileira, conseguiremos também ter um país desen-
volvido. A maior parte da população brasileira es
tá na faixa etária de 0 a 20 anos. Então, teremos
que investir na educação para podermos conseguir
um País desenvolvido.

Espero que vocês votem em mim. Muito obriga-
do.

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO JOSE LUIZ DE
LIMA) - Com a palavra o Sr. Minideputado Eduardo
Maia Memória.

O SR. MINIDEPUTADO EDUARDO MAIA ME4ÓRIA - Acho
que a população jovem é muito grande. Discutimos
o problema do menor abandonado. É um problema de
base, e, nesse problema, buscamos soluções para
fazer uma sociedade melhor. São soluções que po-
dem ser viáveis se todos se tornarem fortes e is
so é uma coisa muito séria. Tudo que discutimos
aqui, e as soluções que conseguimos, são coisas
muito boas que podem ser levadas ao Presidente e
transformadas em leis para melhorar o Brasil. O
Brasil precisa melhorar. Estamos com uma Consti-
tuição arremendada que não tem a mínima condição
de continuar. É uma Constituição que veio para
legalizar o militarismo. Isso não é justo. Preci
samos de uma Constituição democrática, e que, Depu
tados, Senadores, o pessoal que vai fazer a Cons
tituição, leve isso muito a sério. Que não olhem
apenas os seus interesses. Que olhem para os in-
teresses do Brasil. Precisamos de uma Constitui-
ção democrática. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO JOSÉ LUIZ DE
LIMA) - Solicito ao Sr. 19 Secretário que promo-
va o sorteio do 69 candidato.

Com a palavra o Sr. Minideputado Mário Eduar
do Coelho de Abreu.

O SR, MINIDEPUTADO MARIO COELHO DE ABREU -
"Nobres colegas Minideputados.

Está se aproximando um dos momentos mais im-
portantes de história de nossa Pátria; a hora da

escolha, por parte do povo, das pessoas que fica
rão encarregadas de dar ao Brasil uma Nova Cons-
tituição.

Daí a importância do voto consciente e hones
to de todos, que assim ajudarão a construir o tu
turo do Brasil.

Vivemos num País de contrastes sociais. Não
mais podemos permitir que outros brasileiros vi-
vam sob condições sub-humanas. Precisamos de uma
Constituição que assegure e, sobretudo, faça res
peitar os direitos fundamentais de todos, como
alimentação, emprego, moradia e muitos outros.

A participação do jovem na elaboração da No-
va Constituição é a principal forma de assegurar
que este processo seja justo e democrático.

A juventude precisa ser ouvida, precisa ex-
por suas opiniões. Não só em iniciativas como es
ta da Miniconstituinte, mas, principalmente, ao
longo do processo constituinte que se avizinha.
Nossa Lei Máxima, não tenho dúvidas, seria ainda
mais democrática.

Peço a todos que estão presentes que tenham
consciência ao escolher os nossos representantes
favorecendoosque mais se destacaram na interpreta
ção do espírito da nossa Miniconstituinte: a nos
sa vontade de participar, a nossa vontade de ser
útil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO JOSÉ LUIZ DE

LIMA) - Solicito ao Sr. 19 Secretário que faça o
sorteio do sétimo candidato.

Com a palavra o Sr. Minideputado Walter Gon-
çalves de Oliveira.

O SR. MINIDEPUTADO WALTER GONÇALVES DE OLI-
VEIRA - Caros Minideputados, bom dia.

Sabemos que este ano estaremos representando
o Brasil e sabemos também que os jovens são a for
ça do nosso País, uma Nação que todos dizem que
é mais justa. Todos dizem que o nosso País está
se desenvolvendo, mas qual é a demonstração des-
se desenvolvimento? Vemos que 1% da população re
cebe 30% da renda Nacional, enquanto isso, 50%
dessa mesma população recebe 70% da Renda Nacio-
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nal. Isto se constitui num absurdo, pois, num País
democrático tem que haver igualdade social.

Muitos me perguntam o que é Constituinte ,mas
não sei distinguir Constituinte de Constituição e
isto é lamentável.

A nossa Nação não é uma naç ão bem educada. E
a educação é a base de tudo. Portanto, é preciso
que o jovem lute, porque o jovem detém a força
deste Pais. É preciso que desde já estejamos em-
penhados em lutar, porque somos o futuro do País.
Cada um de vocês terá um filho e, então,	vocês
não vão querer que eles sejam manipulados por
aqueles que estão no Poder. Muitos que estão no
Poder querem que vocês fiquem por baixo, que vo-
cês não fiquem sabendo de nada, querem que vocês
sejam manejados por eles. Eles querem o Poder.
Vocês já pensaram em alguém importante pegando o
ônibus todos os dias espremido feito sardinha em
lata?

Temos o direito à boa habitação, à saúde, à
educação, principalmente educação. Mas, a verda-
de é que eles não dão educação, e isto é lei. Eles
sabem que é lei e, no entanto, o povo não é bem
educado. Na realidade, o povo não conhece os seus
direitos. Por exemplo, às vezes uma pessoa é pre
sã e não sabe que pode ficar 24 horas sem estar
na cadeia.

Falta educação e muitos não querem que o po-
vo seja educado. Querem que fique do jeito que
está. Mas, isto pode mudar, isto irá mudar e de-
pende muito de vocês; não depende de um Deputadq
de um Senador, depende de vocês. O que acontece é
que na hora das eleições, os candidatos pedem vo
tos, fazem mil promessas, mas, quando estão no
Poder, dão as costas. Na hora que querem o voto,
apresentam outra face. Então, vamos votar certo.

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO JOSÉ LUIZ DE
LIMA) - Com a palavra o oitavo candidato, o Mini
deputado Bruno Campos Meio.

O SR. MINIDEPUTADO BRUNO CAMPOS MELO •- Sr.
Presidente, Srs. .Minideputados, imprensa e todos
aqui presentes. Gostaria de dedicar o meu tempo

a fazer um apelo a todos vocês. Não podemos dei-
xar este momento acabar aqui. Precisamos dar con
tinuidade.-

Peço à imprensa, às escolas e a todos vocês
aqui presentes para que nos unamos, fazendo com
que os jovens brasileiros indiquem um caminho cer
to para o Brasil.	 -

Precisamos, antes de tudo, conscientizar	a
toda a população para votar certo no dia 15 de
novembro. Precisamos, ainda, mostrar à população
a importãncia da Constituinte e isto só cabe aos
jovens brasileiros.

Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO JOSÉ LUIZ DE
LIMA) - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência vai passar à eleição dos membros da
Mesa Diretora, pelo processo de votação secreta.

A Presidência esclarece ao Plenário que, na
cédula de votação, constarão os nomes dos oito
candidatos, em ordem alfabética. Cada Deputado vo
tará em um só candidato, marcando com um "X" o
nome correspondente ao candidato de sua preferên
cia.

O candidato mais votado será eleito Presiden
te, o segundo candidato mais votado será eleito
19 Secretário, o terceiro candidato mais votado
será eleito 29 Secretário, os demais candidatos
serão suplentes da Mesa Diretora, sendo o primei
ro suplente o quarto candidato que for mais vota
do, e assim por diante.

Caso haja empate, será proclamado Presidente
da Miniconstituinte de Minas o mais novo dos can
didatos empatados.

Os Srs. Minideputados, ao serem chamados, re
ceberão a sobrecarta rubricada e a cédula de vo-
tação, as quais terão de ser colocadas na urna.

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO JOSÉ LUIZ DE
LIMA) - A Presidência lembra aos Senhores Minidepu
tados que será anulado o voto se a cédula apre-
sentar mais de um quadradinho assinalado ou quan
do tiver qualquer outro sinal que possa identifl
car o voto.
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A Presidência solicita aos colegas que coope
rem para que a votação seja feita de forma ordei
rã e o mais rápido possível, devido à urgência do
tempo.

Com a palavra o Sr. 19 Secretário para proce
der à chamada dos senhores Minideputados.

O SR. 19 SECRETÁRIO (MINIDEPUTADO EDIBERLO LUIZ
SANTOS) - A medida que eu for chamando, o pessoal
se aproxima, pega a cédula e vota.

(Faz a chamada)
O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO JOSE LUIZ DE

LIMA) - Está encerrada a votação.
Solicito aos senhores escrutinadores que abram

a urna e procedam à apuração dos votos. (Pausa)
A Presidência informa que a Miniconstituinte

Taciana Naves não votou.
Solicito aos Srs. escrutinadores que abram a

urna e procedam à apuração dos votos. (pausa).
A Presidência vai anunciar o resultado	da

apuração dos votos: (pausa)
Para Presidente: Afrânio José Fonseca Nardy-

14 votos; Bruno Campos Melo - 13 votos; Eduardo
Maia Memória - 10 votos; João Chaves NetÕ- livo
tos; Manoel Nunes Baptista - 5 votos; Mário Edu-
ardo Coelho de Abreu - 25 votos; Marta Valéria Pen
na - 3 votos; Walter Gonçalves de Oliveira - 15
votos.

Proclamo eleito Presidente da Miniconstituin
te de Minas Gerais o Sr. Minideputado Mário Edu-
ardo Coelho de Abreu.

Para Secretários: 19 Secretário, o Sr. Mini
deputado Walter Gonçalves de Oliveira

29 Secretário, o Sr. Mini
deputado Afrânio José Fonseca Nardy.

Antes de passar a Presidência ao Presidente
eleito, gostaria de lhes dizer algumas palavras.

Hoje estamos no final dos nossos trabalhos.É
o nosso último dia como representantes dos estu-
dantes de Minas Gerais. Quem dera se este nosso
encontro pudesse se prolongar e se as nossas pro
postas fossem aceitas e aprovadas pela Constitu-
inte. Tomara que.do muito que fizemos, um pouco
sirva de luz aos nossos Governantes.

8

Ê com o coração cheio de confiança que pros-
seguiremos nossos estudos, acompanhando os traba
lhos da Constituinte de 87, para nos certificar-
mos da colocação, na Constituição, das nossas rei-
vircl1icaçoes . Cumprimos com o nosso dever. Que o
futuro constituinte o cumpra de acordo com sua
consciência, para-o papel histórico que a socie-
dade lhe delegar.

Que viva o Brasil! Salve o jovem estudante bra
sileiro!

Convido o Sr. Minideputado, Presidente elei-
to, Mário Eduardo Coelho de Abreu, a comparecer à
Mesa.

Declaro empossado o Minideputado Mário Eduar
doCoelho de Abreu.

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO MÁRIO EDUARDO
DE ABREU) - Convido o Sr. Minideputado Walter Gon
çalves de Oliveira a comparecer à Mesa.

Declaro empossado, como 19 Secretário da Mi-
niconstituinte de Minas Gerais, o Sr. Minideputa
do Walter Gonçalves de Oliveira.

Convido o Sr. Minideputado Afrânio José Fon-
seca Nardy a comparecer à Mesa.

Declaro empossado como 29 Secretário da Mini
constituinte de Minas Gerais, o Sr. Minideputado
Afrânio José Fonseca Nardy.

Gostaria de agradecer a todos que votaram em
mim e a todos aqui presentes, que estão represen
tando a maior parte dos estudantes da nossa Capi
tal. Nós temos que entender que estaremos repre-
sentando a parte jovem da nossa cidade, através
do nosso voto e através de nossas idéias na ela-
boração da nova Constituição do Brasil.

Vamos proceder, neste momento, ao sorteio dos
2 min jconstjtuintes que acompanharão esta Presi-
dência a Brasília, onde faremos a entrega do do-
cumento aqui elaborado ao Exmo. Sr. Presidente da
República, Dr. José Sarney. Solicito ao 19 Secre
tario que proceda ao sorteio dos miniconstituin-
tes.

Convido a Sra. Minideputada Maria Aparecida
Vieira a comparecer à Mesa.
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Convido o Sr. Minideputado Jaime dos Santos
Barbosa a comparecer a esta Mesa.

Convido os senhores Minideputados e demais
presentes a cantarem o Hino Nacional Brasileiro.

(Cantam o Hino Nacional Brasileiro)
Passarei a ler, para conhecimento e aprecia-

ção do Plenário, a redação final da Minicarta de
Minas, síntese do trabalho por nós aqui desenvol
vido e que, dentro de alguns instantes, levarei,
juntamente com um colega sorteado para tal fim,
ao Exmo. Sr. Presidente da República, Dr. José
Sarney e ao Exmo. Sr. José Frageili, Presidente
do Senado Federal.

MINICARTA DE MINAS

Belo Horizonte, 31 de outubro de 1987.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República Fe
derativa do Brasil, Doutor José Sarney,

Somos jovens da Capital mineira e tivemos a
oportunidade de participar de um encontro promo-
vido pela Assembléia Legislativa do Estado de Mi
nas Gerais, Secretaria de Estado da Educação (l
Delegacia Regional de Ensino) e Secretaria Muni-
cipal de Educação de Belo Horizonte - a MINICONS
TITUINTE DE MINAS.

Neste encontro, durante três dias (29, 30 e
31 de outubro), representando as escolas que fre
qüentamos, debatemos vários temas que considera-
mos prioritários para o nosso futuro.

Consideramos que uma dessas prioridades é a
Educação. Entendemos que a educação é sinônimo de
desenvolvimento e exigimos dos órgãos competentes
e do governo maiores investimentos nos setores
educacionais. Achamos que não basta só construir
escolas, é necessário equipá-las e valorizar mais
os profissionais da educação.

Somos conscientes o bastante para sabermos
que não é possível existir Educação sem saúde,
meio ambiente saidável, habitação e alimentação
dignas.

Sentimos que a sociedade em que vivemos é fal
sã, a distribuição da riqueza é desigual e há una
grande valorização do que é estrangeiro.

Desejamos uma sociedade mais igualitária,com
oportunidades para todos e valorização do que é
nacional.

Apesar de sermos jovens, não somos de todo
ingênuos para entendermos, por exemplo, que a Re
forma Agrária é apenas aparente, ou seja, que o
sistema de latifúndios continua imperando no se-
tor agrário brasileiro, e ou que as multinaciona
nais é que realmente ditam as regras econômicas e
políticas de nossa Nação.

E a questão política, Senhor Presidente? Co-
mo nós jovens estamos vendo o contexto político
do nosso Pais? Confessamos que estamos enxergan-
do isto de uma maneira muito negativa. Imagine que
nós, indivíduos de 11 a 18 anos, já não acredita
mos mais nestes políticos que estão aí e que se
colocam como nossos representantes. Sabemos bem
que nem todos os segmentos sociais brasileiros são
representados no setor político nacional. Ao con
trário, o que na verdade ocorre, é que só os ri-
cos e os setores dominantes é que têm representa
ção no cenário político nacional. E onde ficam re
presentados os setores trabalhistas, as minorias
raciais, o indígena, os menos favorecidos?

Consideramos que temos que repensar a nossa
sociedade e, ao repensá-la, contamos com o seu
apoio e compreensão, e queríamos ter uma partici
pação mais efetiva nas grandes reformas e trans-
formações de nossa nação.

Aproveitamos o ensejo para manifestar nossas
esperanças em relação ao Plano Cruzado, e, dando
nosso total apoio, pedimos calorosamente para pros
guir, indiferente às pressões que sabemos estar
sofrendo.

PROPOSTAS

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO MÁRIO EDUARDO
COELHO DE ABREU) - Convido o Senhor 19 Secretá-
rio para assumir os trabalhos da presente reuniãó,

lo	 li
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p0 no seu meio;
- Criação de escolas estatais industriais na

zona urbana, de caráter profissional, vinculadas
às empresas, a fim de atender a formação do estu
dante.

- Criar no País escolas especializadas (esta
tais) para o super dotado e o deficiente, dando-
lhes condições de maior participação na socieda-
de;

- Criação de centros educacionais para o me-
nor abandonado, onde ele tenha todo o apoio de
que necessite, dando-se ênfase à sua formação so
cial e cultural;

- Reestruturação do processo de recuperação,
com discussão participativa do corpo docente e
discente. Propõe-se o restabelecimento do Siste-
ma de 2 época;

- Revisão do currículo escolar pela comunida
de estudantil, direcionando-o para as necessida-
des da comunidade, para as realidades regionais e
para o meio do indivíduo. (Entende-se por comuni
dade estudantil pais, professores, estudantes e
demais profissionais do ensino)

- Reformulação do calendário rural de acordo
com a colheita regional;

- Reforma qualitativa do ensino do 19 e 29
graus, aumentando o horário do primeiro turno até
a tarde (18 hs); conseqüentemente, eliminar-se-
jam os 29 e 39 turnos e, para tanto, mais esco-
las seriam necessárias;

- Manutenção e ampliação do turno noturno,pa
rã que o menor que trabalha tenha mais acesso
educação;

- Redivisão do número de alunos por sala de
aula, diminuindo o número dos mesmos por cada sã
lã e aumentando o número de salas e a rede de ei
sino.

O SR. MINIDEPUTADO MÁRIO EDUARDO COELHO DE
ABREU - Com a palavra a Minideputada Jacqueline
Cídia Ferreira para proceder à leitura da propos
ta apresentada pelo Grupo II, relativa ao tema
Educação.

O SR. 19 SECRETÁRIO(MINIDEPUTADO WALTER GON-
ÇALVES DE OLIVEIRA) - Convido o Minideputado Bru
no Campos Mello, 19 Suplente da Mesa da Assen1éi
para exercer as funções de 29 Secretário.

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO MÁRIO EDUARDO
COELHO DE ABREU) - A Presidéncia vai passar a con-
ceder a palavra aos Senhores Relatores que farão
a leitura das propostas aprovadas nas respectivas
Comissões, nas Reuniões realizadas nos dias 29 e
30 do corrente.

Convido o Sr. Minideputado Márcio de Miranda
Araújo para fazer a leitura da proposta apresen-
tada pelo grupo um, sobre o tema Educação.

O SR. MINIDEPUTADO MÁRCIO DE MIRANDA ARAÜJO -

EDUCAÇÃO

19 - PRIORIDADE PARA COM A EDUCAÇÃO PÚBLICA

- Educação gratuita e obrigatória a partir
dos 4 anos, incluindo material escolar e alimen-
tação;

- promover socialmente o estudante;
- aumento do orçamento público destinado à

educação e melhor distribuição do mesmo;
- melhor remuneração para o profissional do

ensino para evitar greves que tanto prejudicamos
alunos;

- reciclagem periódica do conjunto de prof is
sionais de uma unidade educacional, para que me-
lhore a sua capacidade de ensino;

- valorização do espaço da educação para que
o profissional do ensino possa adquirir um aper-
feiçoamento especializado e digno.

29 - QUANTO AO SISTEMA EDUCACIONAL A ADOTAR

- Unificação das redes escolares passando as
mesmas para o controle do Estado. Isto deverá ser
feito mediante a promoção do nível de ensino da
rede pública;

- Ensino profissionalizante gratuito na área
rural que propicie a permanência do homem do cam
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69 - QUANTO AO PROCESSO DE ELEIÇÃO DO CORPO DO-
CENTE, AGREMIAÇÕES ESTUDANTIS E DEMAIS PRO-
FISSIONAIS DO ENSINO:

A SRA. MINIDEPUTADA JACQUELINE CIDIA FERREIRA

39 - QUANTO ÀS MATÉRIAS ADOTADAS SOLICITAMOS:

A adoção das seguintes matérias:

• Informática, de suma importância e em foco
mundial.

• Educação sexual.
• Educação para o trânsito.
• Cultura Popular, de acordo com as regiona-
lidades.

- Transformação da matéria Educação Religio-
sa em Educação de Cultura Religiosa,	que
englobe todas as religiões e de caráter uni
versal.

- Adoção do Ensino Técnico da Língua Estran-
geira nos cursos profissionalizantes.

49 - QUANTO AO APOIO ECONÔMICO AO ESTUDANTE:

- Passe-livre os transportes coletivos aos es-
tudantes.

- Garantia de moradia ao estudante que não
possui meios para tal.

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO MÁRIO EDUARDO
DE ABREU) - Com a palavra o Minideputado Afrânio
José Fonseca Nardy, que procederá à leitura da
proposta apresentada pelo Grupo II sobre o tema
Educação.

O SR. MINIDEPUTADO AFRÂNIO JOSÉ FONSECA NARDY

59 - QUANTO ÀS UNIVERSIDADES

- Criação de universidades gratuitas e rees-
truturação do acesso às mesmas, com chances iguais
para todos;

- Reestruturação do vestibular com equilíbrio
nas questões, sendo 50% de perguntas de múltipla
escolha e igual parte de questões abertas.

- Eleição direta para diretor(a), vice-dire-
tor(a) e demais representantes da diretoria pelo
corpo docente e discente;

- participação de um representante do corpo
discente junto à diretoria, o qual deve ser elei
to diretamente por todo o corpo discente.

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO WALTER GONÇAL-
VES DE OLIVEIRA) - Com a palavra aMinideputada
Maryana Rodrigues Stuart, que fará a leitura da
proposta apresentada pelo grupo 8 sobre o tema
educação.

A SRA. MINIDEPUTADA MARYANA RODRIGUES STUART-

79 - QUANTO À SEGURANÇA NAS ESCOLAS:

- Policiamento em todas as escolas;
- Educação nos presídios com a finalidade de

reabilitar o homem marginalizado;
- Ampliação de penitenciárias agrícolas;
- Direito de reabilitação de todo cidadão que

tenha deficiência ou seja marginalizado;
- Divulgação da educação por meios de comuni

cação;
- Trabalho nas escolas e empresas de preven-

ção a deficiência física;
- Campanhas de esclarecimentos visando o con

trole de drogas juntamente com um serviço de ori
entação para a vida, com participação dos pais e
comunidades, nas escolas;

- Controle e análise das propagandas comer-
ciais nas escolas, a fim de que as mesmas não
iludam os estudantes. Desenvolvimento também de
um trabalho de conscientização da população;

- Destinação de não menos que treze por cen-
to do PIB (Produto Interno Bruto) para a educa-
çao, estabelecendo sanções no caso de não cumpri
mento deste dispositivo;

- Estabelecimento de métodos e processos de
alfabetização, com incentivos junto aos trabalha
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dores para que se alfabetizem e com propaganda
nos meios de comunicação para incentivar a alfa-
betização.

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO WALTER GO NÇAL
-VES DE OLIVEIRA) - Com a palavra o Minideputado

Sílvio Soares Jr. que fará a leitura da proposta
apresentada pelo grupo 5, sobre o tema violência.

O SR. MINIDEPUTADO STLVIO SOARES JÚNIOR -

VIOLÊNCIA

Em nossas discussões, constatamos o seguinte:
19 - a violência está em nós mesmos;
29 - é um problema que está no dia a dia dos

brasileiros;
39 - está se espalhando cada vez mais.
A violência tem um conceito muito amplo,pois

abrange aspectos físicos, psíquicos, sociais,cul
turais, etc. Diante disso e diante do tempo limi
tado para um estudo global desses aspectos, va-
mos enumerar as propostas que conseguimos levan-
tar em duas manhãs de trabalho.

São as seguintes:
1. criação de escolas profissionalizantes, pelo

Governo, com horário integral para os menores
abandonados;

2. incentivar as empresas, com a redução dos im-
postos, para a criação de escolas profissiona
lizantes;

3. ampliação das delegacias de defesa da mulher,
para combater a violência conjugal e sexual e
maior rigor na aplicação da pena aos respons
veis pelo crime de estupro;

4. integração da mulher em todos os campos da ati
vidade humana para por um fim à sua discrimi-
nação;

5. controle rigoroso do porte de armas;
6. ampliação de policiamento, melhoria dos equi-

pamentos policiais;
7. melhor preparação e remuneração dos policiais;
8. construção de núcleos penitenciários de reabi

litação dos marginais, colocando-os em condi-
ções de se integrar na sociedade;
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9. criação de um plano para facilitar o acesso
dos ex-detentos ao trabalho;

lO.maior rigor na aplicação das leis, no sentido
de punir os responsáveis pela administração pú
blica, os quais se encontram envolvidos em di
versos atos de corrupção;

ll.intensivo combate ao uso de drogas em todo o
País, com leis que realmente intimidem o sufi
ciente o traficante, o explorador e o produtor;

12.ampliação da rede de instituições de reabili-
tação dos drogados;

13.incentivo à campanha dos jovens contra as dro
gas.

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO WALTER GONÇAL
-VES DE OLIVEIRA) - Com a palavra o Sr. Minidepu-

tado Walter Rodrigues, para a leitura da propos-
ta apresentada pelo Grupo 4, sobre o tema "Vio-
lência".

O SR. MINIDEPUTADO WALTER RODRIGUES
14. Implantação de um sistema ferroviário para re

dução do número de veículos nas estradas, sobre-
tudo caminhões, para a redução de acidentes de
trânsito;

15.educação intensiva para o trãnsito e cassação
de carteiras para os infratores criminosos;

16.promoção de um programa de conscientização na
cional, a nível popular, para conservação do
meio ambiente;

17.reformulação da legislação de proteção à fau-
na e flora brasileira. Legislação severa, con
tra as construtoras e indústrias que atentam
contra as reservas ecológicas;

18.fim ao programa de energia atômica;
19.implantação de uma política de fixação do ho-

mem no campo, promovendo uma Reforma Agrária
que atenda aos interesses dos trabalhadores ru
r ai sj

20.urbanização das favelas;
21.reformulação da política habitacional no sen-

tido de favorecer as classes mais carentes;

17



22.criaçáo de um plano de redução de impostos pa
rã as empresas que porventura financiem	um
programa de habitação (casas populares) para
seus funcionários;

23.educação sexual nas escolas para combater	a
violência pornográfica;

24.leis que restrinjam a divulgação da pornogra-
fia a locais adequados.
O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO WALTER G ONÇAL

-VES DE OLIVEIRA) - A Presidência passa a palavra
à senhora Minideputada Taciana Neves Fenelon,que
fará a leitura da proposta apresentada pelo Gru-
po 6, sobre o tema "O Menor Abandonado".

A SRA. MINIDEPUTADA TACIANA NEVES FENELON
Belo Horizonte, 31 de outubro de 1986.

O MENOR ABANDONADO

INTRODUÇÃO

O menor abandonado é a consequência de um pro-
blema. Analisamos as causas deste problema para
que pudéssemos alcançar uma solução viável.

O menor está solto pelas ruas, cheirando co-
la, catando lixo, roubando, está revoltado... A
sociedade condena, recrimina, coloca uma barrei-
ra para que seja solucionado o problema.

O governo precisa tomar sérias providências.
A situação está se agravando e agravará muito com
o passar do tempo. Esses menores também fazem par
te do presente e do futuro desta Nação.

Eles não têm carinho, não têm amor, não sa-
bem o que é uma família, não tiveram uma educa-
ção adequada. Por quê?

Muitas vezes os pais não tiveram mesmo condi
ções, ou por problemas financeiros ou conflitos
criados dentro da própria família. Por que esses
conflitos?

Os pais não se dão bem. Os pais não assumi-
ram a paternidade. Ë mãe solteira, e não tem con
dições de manter um filho. Os pais precisam tra-
balhar fora horário integral, com isso os filhos
ficam em casa sozinhos e se desequilibram.
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Mais triste ainda são aqueles que não têm pais,
não têm família e mal sabem seu nome. (Lá eles
cultivam a revolta)

PROPOSTAS APRESENTADAS

• Maior compreensão e confiança por parte da so-
ciedade para com os menores.

• Deveriam ser criados em cada Estado, Secreta-
rias de Assistência ao jovem carente, que con-
trolariam os menores, os viciados enfim, os pra
blemas relacionados com a juventude.

• Criação de creches em cada bairro mantidas pe-
la própria comunidade que, através de um carnê,
sustentaria a creche e obteria um desconto no
IPTU.

• Criar escolas onde os menores abandonados pos-
sam trabalhar, estudar, ter seu lazer e ganhar
seu ordenado.
Um país sem infáncia não tem futuro.
Essas escolas deveriam ser com horário integral
assistindo a criança psico-pedagogicamente,ofe
recendo-lhes opções de lazer e trabalho remune
rado, com a opção também de poder ou não dor-
mir na escola.

• Criação de instituições comunitárias para auxi
liar o homem do campo a se adaptar melhor na
terra, evitando o êxodo rural, criando condi-
ções para que não haja a ilusão das grandes me
trópoles e, conseqüentemente.,o aumento do índi
ce de menores abandonados.

• Criação de hortas e oficinas comunitárias nas
próprias favelas e regiões de baixa renda.

• Investir no ensino melhorando a escola oficial
existente.

• Em substituição às atuais FEBENS seriam criadas
escolas de recuperação, bem assistidas e equi-
padas, onde o menor desenvolvesse suas aptidões
através de cursos profissionalizantes e através
de assistência psicológica, livrando-se da de-
pendência de drogas.

• Trabalhar a sociedade através dos meios de co-
municação para aceitar e ajudar o menor abando
nado.
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• Educação sexual nas escolas para evitar os nas
cimentos prematuros e mal preparados.

• Assistir aos casos em geral, de maneira a edu-
cá-los e prepará-los para uma paternidade e ma
ternidade responsáveis.

• Construir uma sociedade mais justa com uma me-
lhor distribuição da renda nacional, de manei-
ra a dar a cada cidadão condições de criar sua
família dignamente.

• Todo jovem deve participar e influir em todos
os acontecimentos que fazem parte da história
do nosso país.

Este trabalho precisa ter uma continuidade e
contamos com o apoio desta Assembléia. Esperamos
que um trabalho como este que aconteceu aqui em
M.G., no qual os jovens tiveram a oportunidade de
dar a sua contribuiçao para a nova Carta Magna
possa se realizar também em outros Estados do nos
so Pais.

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO WALTER GONÇAL
-VES DE OLIVEIRA) - Com a palavra a Sra. Minidepu

tada Cássia Cristina Costa que fará a leitura da
proposta apresentada pelo Grupo 7, sobre o tema
"Família, Saúde, Habitação e Meio Ambiente".

A SRA. MINIDEPUTADA CÁSSIA CRISTINA COSTA

MEIO AMBIENTE, SAÚDE, HABITAÇÃO

Art. 19

MEIO AMBIENTE

§ 19 - Deve haver maior preocupação com a preser
vação da natureza:
- deve ser preservada;
- não é permitida a poluição dos rios;
- maior rigor nas leis de preservação da

fauna e flora;
- reflorestamento;
- maior divulgação sobre a importância da
preservação do meio-ambiente;	-

- proibição do uso indiscriminado cie agro
tóxicos;

- estimular o controle biológico;
- combater a poluição sonora;
- incentivar a rotação de culturas.

§ 29 - Deve haver leis mais rigorosas para obri-
gar o uso de filtros nas fábricas e auto-
móveis (filtrosantipoluentes).
Deve ser punido todo individuo que violar
todo o equilíbrio ecológico por meio de
ações que contrariem as proposições acima.

§ 39 - Preservar as reservas florestais, e aumen
tar a área verde dos centros urbanos, bem
como sua conservação.

Art. 29

HABITAÇÃO

§ 19 - Elaboração de uma nova política habitacio
nal.

1 - O BNH voltar a seus objetivos de origem;
a) - atender as classes de baixa e média renda;
b) - maleabilidade do prazo de pagamento do irr5

vel (de acordo com a situação do cctnprador).
II - Fixar o aumento das prestações do BNH sem

pre inferiores ao salário mínimo.
III - Incentivar as atividades realizadas em mu

tirão.
§ 29 - Dar condições a todo cidadão brasileiro de

ter sua moradia condigna através de sua
força de trabalho.

§ 39 - Aluguel
1 - Acabar com a especulação imobiliária.

II - Reajustes de aluguel vinculados ao aumen-
to do salário mínimo.

III - Criar conjuntos habitacionais que dêem con
dições de abrigo aos trabalhadores e seu
desenvolvimento.

§ 49 - Habitação Rural
1 - Dar condições ao homem do campo para se

fixar em sua própria terra.
II - Reforma Agrária partindo das propriedades

governamentais.
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§ 19 -
§ 29 -

1-
II -

§ 39 -
1-

II -
III -
IV -
V--

Art. 39
	

DEBATE

SAÚDE

Aumentar a verba destinada à
Conscientização da população
na.
Campanhas sobre o tema;
Espaço reservado nos veículos
ção obrigatório para promoção
Atendimento Hospitalar
promoção da saúde ( 29)
proteção especifica
diagn6tico precoce e pronto
verificação das prioridades
reabilitação

GERAL

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO WALTER GONÇAL-
VES DE OLIVEIRA) - A Presidência passará agora à

	

area da saúde.	transcrição das propostas por tempo limitado. Os

	

rural e urba	oradores terão o prazo de um minuto.

	

-	A Presidência comunica ao Plenário e aos rs.
Minideputados que desejam fazer uso da palavra

	

de comunica	para discutir as propostas apresentadas, que de-

	

de saúde. -	verao fazer sua inscrição junto a Mesa que se en
contra no Plenário.

Atendendo ao pedido da Comissão Organizadora
da Miniconstituinte de Minas Gerais, a Presidên-

atendimento	cia tem o prazer de conceder a palavra à funcio-
nária Valéria Ferreira de Paula para leitura do
Poema em homenagem aos Miniconstituintes.

A SRA. VALÉRIA FERREIRA DE PAULA (DA ALEMG)-
Este poema foi feito por uma pessoa da Comissão
Organizadora. Ela não quer se identificar. Ë uma
pessoa querida e que teve a idéia de fazer essa
Miniconstituinte.

- assistência . médica e alimentação a gestan-
tes de baixa renda;

- assistência médica gratuita às crianças;
- assistência ao menor abandonado com cons-

trução de habitações onde terão abrigo,ali
mentção e empregos;

- intensificar campanhas para prevenir doen-
ças;

- exames de laboratório gratuitos, básicos e
periódicos para a população de baixa renda;

- melhorar as condições de higiene dos hospi-
tais;

- criação de novos hospitais;
- melhorar o salário de médicos, assistentes e

enfermeiros públicos;
- estender esses serviços a áreas de difícil

acesso;
- criar condições de higiene e sanitarismo ur

bano;
- criar laboratórios brasileiros e estimular

pesquisas.

CARTA AOS MINICONSTITUINTES
(De um adulto anônimo)

A idade futura
não tem idade:
é a idade de hoje;
não é a de amanhã...

Um poeta disse:
o tempo que virá
e aquele que se foi
convergem para um mesmo fim,
que é sempre presente.

Vocês são o presente:
na generosidade de suas vozes,
na sinceridade dos seus olhares,
no afeto livre dos seus corações,
habita a esperançado mundo.
Por isso,
não fechem os olhos!
Nunca tranquem os corações!
Jamais silenciem a voz!
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O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO WALTER GONÇAL
-VES DE OLIVEIRA) -Ë bom lembrar que cada Miriidepu

tado inscrito terá um minuto para dar sua pala-
vra.

O SR. MINIDEPUTADO RICARDO LUIZ PROENÇA - Em
primeiro lugar, Sr. presidente e prezados cole-
gas presente, estou aqui para parabenizar este
acontecimento, que foi uma experiência inédita na
nossa vida e pedir para que novas oportinidades se
jam concedidas aos jovens, para debater a respei
to do estudo da política brasileira.

Também parabenizo aqueles que organizaram es
ta Miniconstituinte, a fim de acumular idéias pa
rã levar ao Presidente da República.

Obrigado.
O SR. MINIDEPUTADO GIULIANO SABADINI - Agra-

deço a todos que participaram desta Miniconstitu
inte, pois sei que foi &ifícil.

Acho que o nosso representante do Grupo, Má-
rio, foi uma escolha muito acertada.

Eu queria agradecer a todos, porque este en-
contro é um acontecimento raro, e eu queria que
acontecessem outros encontros, como disse o Ri-
cardo. Isso é um incentivo aos jovens. É muito
importante, porque o futuro do Brasil depende da
gente. Acho que agora, depois deste encontro, po
demos esperar que todos os jovens de Minas Gerais
e do Brasil acompanhem todas as coisas que fize-
rem para nos ajudar. O passe livre é um exemplo.
Nós não conseguimos, mas com muita luta consegui
remos futuramente.

Muito obrigado!
A SRA. MINIDEPUTADA JANAÍNA DA CUNHA SOARES-

Eu tenho pouco a dizer. Eu gostaria que esta ex-
periência, que nós tivemos, esta concentração de
jovens, continuasse, não parasse por aqui. Gosta
ria que acontecessem mais reuniões, porque todos
nos descobrimos que temos capacidade para falar
e expor os problemas do Brasil. Não são apenas
os adultos - que podem falar. A criança agora terá
voz, atravs desta Miniconstituinte. Obrigada!

O SR. MINIDEPUTADO GILMAR DIAS FIGUEIREDO
Caríssimos srs. Minideputados, gostaríamos	de

Muitas gerações se calaram
e muitos homens fingiram não ver,
deixando morrer o sentimento.

Mas, entre pesadelos e desatinos,
a Humanidade sobrevive.

Na sobrevida de um mundo que renasce
das cinzas desta velha estrutura,
decadente cultura.
Este novo mundo terá as cores da vida
dominando os tons sombrios da morte.

Terá a grandeza de uma gota d'água.
A imensidão de um grão de areia.
A infinita duração de um segundo.
O tamanho invencível do pedacinho de ar.

Pois cada grãozinho de areia,
• cada gotinha de água,
• o segundinho de cada dia,
• cada átomo azul de oxigênio
venceram as agressões e violências,
enfrentaram todas as guerras,
e foram se eternizando
nos rios e rochas,
vales e cachoeiras,
na inteira criação
que envolve a vida em toda dimensão.

Vocês estão dando o exemplo
de que as fábricas do terror,
do medo, da dor e da desolação
jamais conseguirão destruir o amor.

A semente amorosa germina, e brota,
e cresce - e enternece cada um de nós,
diante da magia da vida e da criação.

Com uma nova História na mão
Vocês herdarão o território da paz
com o puro encantamento
do pensamento universal.

Este tempo não tem idade
e tem o nome de Felicidade!
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agradecer e de parabenizar a Comissão organizado
rã desta Miniconstituinte, da qual nós participa
mos. Gostaria porém de dizer uma coisinha a vo-
cês. Tudo foi muito bem, mas infelizmente, na ho
rã de votar, não me foi dado aquele espaço pró-
prio para, na condição de deficiente visual, eu
poder votar dentro da minha liberdade de dar um
voto secreto. Espero que, nos próximos encontros
isso seja corrigido, em prol não apenas da minha
pessoa, mas em prol de todos os outros deficien-
tes físicos. Muito obrigado!

O SR. MINIDEPUTADO WAGNER RODRIGO SOUZA MA-
CHADO - Srs. e Sras. aqui presentes, acho que ai
quns falaram muito, mas não falaram tudo, como
por exemplo sobre o caso dos menores abandonados
que ficam pelas ruas, jogados por aí. Ninguém dá
esmolas a eles. Ninguém os ajuda. Eles ficam aban
donados. Isso não pode acontecer. Se fosse um de
nós, seria a mesma coisa. A sociedade tem de olhar
por estes menores, tem de dar a eles a educação
que eles precisam ter. Eles são iguais a nós.São
gente. São humanos.

Muitas vezes são levados para a FEBEM, onde
apanham e ficam cheios de dor. Isso não pode con
tinuar a acontecer. Eles são irmãos nossos. A so
ciedade tem de dar a eles a ajuda que eles preci
sam. Muito obrigado!

A SRA. MINIDEPUTADA MARIA CRISTINA PINTO ME-
DEIROS - Gostaria de agradecer a todos os presen
tes pela força e à organização da Miniconstituiri
te pela chance de participar deste evento.

Sentimo-nos muito orgulhosos de representar os
jovens mineiros. Acho que deveríamos prosseguir
nossos trabalhos, para que nossas reivindicações
não cessem por aqui. Conto com a colaboração de
todos. Muito obrigada.

O SR. MINIDEPUTADO JÚLIO CÉSAR MUNIZ - Em no
me dos alunos da minha Escola Estadual e em nome
de toda a equipe, gostaria de dizer que foi mui-
to bom o encontro dos jovens estudantes da Capi-
tal mineira e acho que não deveríamos parar por
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aqui. Que outros encontros aconteçam para que pos
samos participar, através deles, do destino do
país. Muito obrigado.

O SR. MINIDEPUTADO LINEU GUIMARÃES JONIOR -
Gostaria de agradecer a todos os presentes e à
equipe que promoveu este encontro pela oportuni-
dade dada a nós estudantes de Minas Gerais. Acho
que representamos bem nossos colégios e pudemos
falar aqui o que pensamos sobre educação, saúde
e habitação.

Agradeço e espero que sejam feitos outros eri
contros como este. Muito obrigado.

O SR. MINIDEPUTADO WANDERCY ROCHA - Tivemos a
oportunidade, neste encontro, de representar nos
sas escolas e de cobrar do governo Sarney e de
outras autoridades que levem em consideração o
nosso trabalho. Espero que o resultado disso não
seja colocado nas gavetas, como, acredito, já te
nha acontecido em outras ocasiões. Muito obriga-
do.

A SRA. MINIDEPUTADA MARTA VALÉRIA - Quero p
rabenizar a organização da Miniconstituinte. Es-
pero que esse trabalho que fizemos aqui receba a
devida atenção do governo e das pessoas responsá
veis pela elaboração da nova Constituinte. Muit6
obrigada.

O SR. MINIDEPUTADO ARLINDO PEREIRA DE SALES-
Em nome da minha escola agradeço a oportunidade
que tivemos de colocar os problemas que mais afli-
gem o jovem mineiro.

Pedimos também a contribuição de todos para
que possamos continuar este trabalho; pedimos ain-
da para, se puderem, dar o nome para o nosso gru
p0, que se propõe a continuar este trabalho, in-
dependente ou dependentemente da Assembléia Le-
gislativa.

Precisamos da colaboração de todos. Múitoobri
gado.

A SRA. MINIDEPUTADA ROSEMARY BARBOSA - Eu,em
nome do meu grupo "um", gostaria de agradecer a
todos vocês que, pelo menos em um momento,se 1e
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braram do jovem mineiro, que tem muita firmeza.
Muitos de nós temos grandes opiniões sobre o que
queremos do Brasil.

O Brasil é um País que tem tudo para progre-
dir e o jovem sabe comoe porque melhorar.

Queremos agradecer a todos vocês pelo cari-
nho e apoio com que nos receberam. Muito obriga-
do.

O SR. MINIDEPUTADO RINALDO GOMES - Senhores
Minideputados, gostaria de lembrar-lhes a impor-
tância deste movimento da Assembléia Legislativa
que é a Miniconstituinte de Minas - importante por-
que mostrou o quanto o jovem tem importância na
nossa política.

Creio que,a partir de hoje, todos nós tere-
mos certeza de que somos importantes para a nos-
sa política.

O SR. MINIDEPUTADO CLIO HENRIQUE - Sras. e
Srs. da Constituinte, bom dia.

Gostaria de agradecer não só a vocês mas tam
bém ao Exmo. Sr. Presidente José Sarney e a Tan-
credo Neves. Se não fossem eles nós não estaría -
mos aqui expressando nossas idéias: o que	nós
achamos do Brasil e o que devemos fazer para um
Brasil maior.

Muito obrigado.

O SR. MINIDEPUTADO MARÇAL GUEDES DE LIMA-Eu
gostaria de agradecer à Secretaria de Ensino por
ter promovido isto e gostaria de falar que, há
poucos instantes, teve um menino aqui que falou
que ninguém falou sobre o menor abandonado.

O nosso trabalho foi todo baseado em cima do
menor abandonado. Nós não podemos resolver este
problema. 12 preciso que a sociedade o faça.

Mas acho que é urna injustiça falarem que nin
guém falou sobre o menor abandonado. MuiLo obri-
gado.

O SR. MINIDEPUTADO LUIZ PAULO CAMILO - Gosta
ria de dizer que esta experiôncia foi renovador
para mim: poder discutir, debater com pessoas in
teligentes e capazes. Isto contribui para o de-
senvolvimento intelectual do indivídua.

Gostaria que esse trabalho se repetisse, man
tendo a forma democrática de sempre. Muito obri-
gado.

O SR. MINIDEPUTADO WELINGTON DO CARMO FARIA-
Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de lhes di-
zer que foi ótima a nossa experiência, digna, de
participar: legislar em nome das escolas que re-
presentamos.

Gostaria também de agradecer à Comissão orga
nizadora da Miniconstituinte por nos darem o di-
reito de opinar e de constituir. Gostaria que, co
mo Minas, outros Estados fizessem o mesmo, pois,
quanto mais gente em prol da organização democr
tica popular, maior será a pressão aos políticos
que, sensibilizados, irão representar os direi-
tos do povo. O poder maior é do povo, que tem o
direito de reclamar seus direitos e ser atendido.

Espero que os políticos se sensibilizem	ao
escreverem a Carta Magna do País.

Parabenizo-os por essa promoção grandiosa.
Paz! um direito de todos e um dever de todos.

Ao preservar a paz, o Governo brasileiro estará
investindo na segurança da pátria, na organização
mundial, que é qualificativa das relações ex-
teriores.

O jovem é importante, pois ele tem a coragem
de expressar o que os adultos temem ao falar.

A SRA. MINIDEPUTADA CÁSSIA CRISTINA COSTA -
A habitação é o grande problema da maioria dos
brasileiros.

O mercado imobiliário é controlado e especu-
lado por poucos e a grande maioria da população
não possui sequer o mais simples dos lares.

E, de imediato, o BNH deveria voltar a seus
objetivos originais, atendendo principalmente
população de média e baixa renda.

Sabemos que é inútil construir conjuntos ha-
bitacionais que não possuam infraestrutura para
acolher e permitir que seus elementos se desen-
volvam neste"habitat".

Quanto à Reforma Agrária, deve ser efetivada
inicialmente pelas terras governamentais, dirninu
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indo, assim, o xodo rural e, conseqüentemente,a
marginalização e a violência.

Na reforma urbana, teríamos como pontos prin
cipais acabar com a especulação imobiliária e o
reajuste dos imóveis seria vinculado ao salário
mínimo.

Acreditamos que o ser humano	é feliz quan
do consegue suprir suas necessidades básicas	e
consideramos ser a habitação essencial para ista

Agradecemos à Assembléia Legislativa a inicia
tiva desse evento e esperamos que nossas idéias
não fiquem somente no papel, mas que influenciem
a futura Constituição Brasileira.

O SR. MINIDEPUTADO ELTON AFONSO PEIXOTO - Eu
queria falar um pouco sobre a Constituinte. Se o
povo em 15 de novembro escolher deputados falsos
eles irão à Constituinte defender seus direitos
e defender os direitos de seus companheiros capi
talistas. E se nada for feito em prol da Consti-
tuinte, essa será uma cópia da passada, que foi
falsa e injusta. Muito obrigado.

A SRA. MINIDEPUTADA DANIELA BORGES - Acho que,
como eu, todos os jovens que estão presentes es-
tão felizes por participarem da Constituinte, já
que fazemos parte da sociedade.

Gostaria de deixar, como pedido, que se reali
zassem outros eventos como este, porque a opinião
dos jovens deve ser valorizada dentro do nosso
País.

A SRA. MINIDEPUTADA MARY DE OLIVEIRA ASSIS -
Gostaria de agradecer a oportunidade que a Assem
bléia nos concedeu de estarmos aqui. Agradecer ta
bém o apoio da minha escola e fazer uma crítica,
pois as escolas de bairros e periferias deveriam
ter sido convidadas para participar, pois sei que
• participação delas seria fundamental.

O SR. MINIDEPUTADO EDSON DE PAULA - Bom dia
• todos aqui presentes. Este é um pequeno verso:
"Criança é juventude. Juventude na verdade
A Assembléia fez a Miniconstituinte
Para realizar os interesses da mocidade."

A SRA. MINIDEPUTADA CLAUDIA SILVA BARBOSA -
Muitos pensam que ser jovem é só rebeldia,	mas

nós provamos o contrário, pois somos capazes de
agir e fazer valer os nossos direitos de cidadãos
brasileiros.

Nós, do grupo 4, propomos novos encontros, e
quem quiser participar, é só nos procurar.

A SRA. MINIDEPUTADA CLAUDIA DE CARVALHO - Em
primeiro lugar, gostaria de agradecer pela minha
participação aqui, principalmente pelo fato de
ter me envolvido um pouco mais na política e, as
sim, poder lutar pelos nossos direitos.

Sou do grupo 4. Discutimos sobre um assunto
forte, que é a violência, que está em qualquer lu-
gar, e tentamos, através deste relato, mostrar um
pouco mais da nossa realidade em nosso bairro,em
nossa escola, em nossa casa, e, desta forma, con
tribuirmos de maneira definitiva nos caminhos e
na elaboração da nova Lei, da nossa nova Consti-
tuição, que definirá os rumos do pais e do nosso
povo tão sofrido. Por isso a participação dos jo
vens é importante, porque nós, jovens, somos o
futuro do homem de amanhã.

A SRA. MINIDEPUTADA CRISTIANE DE LIMA SANTOS-
As propostas apresentadas, creio eu, valeram mui
to para a elaboração da Nova Constituição, da ju
ventude de hoje, que reivindica melhores condi-
ções para o pais. Muito obrigada.

A SRA. MINIDEPiJTADA JAQUELINE CONCEIÇÃO LEI-
TE - Gostaria de aqui deixar registrado o nosso
agradecimento pela participação e a oportunidade
de expormos as nossas idéias democraticamente. Gos
taria, ainda, que esta Miniconstituinte servisse
de exemplo para a nossa Assembléia Constituinte,
ou seja, que lá eles defendam os nossos direitos
e, automaticamente, a nossa comunidade.

Queria ainda fazer um apelo a todos os jovens
para que participem conscientemente da nossa so-
ciedade e possam fazer valer os seus direitos co
mo cidadãos brasileiros.

A SRA. MINIDEPJJTADA ELAINE ANTUNES CARDOSO -
Caros colegas, bom dia. Gostaria de lhes lembrar
que foram três dias maravilhosos, em que nósesti
Vemos na mordomia, as cadeiras são macias e est
tudo muito bom. Mas, na segunda-feira,é a volta
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à realidade: cadeiras quebradas, falta de luz, o
horário que está ruim. Assim, gostaria que vocês
refletissem sobre isto e propor que, se as nos-
sas idéias não forem aceitas, se elas ficarem no
papel, que voltássemos para cobrar.

Muito obrigada.
A SRA. MINIDEPUTADA JOSILANE ALVES RAQUEL -

Eu gostaria, acima de tudo, de agradecer a vocês
da comissão organizadora pela recepção calorosa
que tivemos.

Vimos de boa vontade reivindicar o que acha-
mos de direito e, se não forem cumpridas nossas
reivindicações, sem dúvida alguma, voltaremos.

A SRA. MINIDEPUTADA ANDRËA FONSECA -Gostaria
de agradecer a atenção e a recepção calorosa que
a nós foi dedicada.

Para nós, jovens, o que importa é podermos ex-
por as nossas idéias, e aqui tivemos total liber
dade para fazê-lo. Tivemos mais ainda: pessoas
atenciosas para ouvir as nossas idéias, acolhê-
las e aproveitá-las, esperamos.

O que sai de nós jovens é uma coisa muito pro-
funda, pois vem do coração. Para nós o que impor
ta é ter uma pessoa que nos ouça e diga que fomos
legais - realmente nós fomos -, que parti-
cipamos. Não estou aqui com o intuito de exibi-
ção, mas querosalientar que todos nós fomos ma-
ravilhosos, já que expusemos as nossas idéias sem
medo.

Tivemos a oportunidade de expor as nossas idéias
saídas do coração e devemos agradecer a essas pes
soas maravilhosas que promoveram este evento.

A SRA. MINIDEPUTADA MÂRCIA PEREIRA E SILVA -
Vim falar não apenas em meu nome, pois eu não me
atreveria.

Eu queria agradecer ao pessoal, à Comissão Or-
ganizadora pela grande oportunidade que nos foi
concedida. Este trabalho é de grande proveito pa
ra nós estudantes. Eu gostaria também de pedir a
vocês que isto não morra aqui conosco. Que nós
possamos levar aos outros jovens que não tiveram
oportunidade de participar, para que noutras opor
tunidades vindouras outros grupos possam vir, pa
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ra fazer o mesmo que nós. Deixo aqui o meu agra-
decimento. Muito obrigada pela participação	de
todos.

A SRA. MINIDEPUTADA CARLA ANTÔNIA RECCK DO
VALE - Após 21 anos de regime militar,com uma
educação voltada para os interesses da burguesia,
nós, alunos da rede pública, vimos reivindicar mu
danças que atendam principalmente aos de baixa
renda, das periferias dos grandes centros urba-
nos. Bom dia e muito obrigada.

O SR. MINIDEPUTADO GUARACI BOLIVAR ARAÚJO OLI
VEIRA - Eu queria agradecer à Assembléia, às Se:
cretarias Municipal e Estadual de Educação por
essa oportunidade dos jovens em poderem dizer suas
idéias, seus pensamentos, pois na verdade, todos
nós vivemos nessa sociedade. Somos 50% dela. Vim
também falar em nome do meu grupo sobre um comen
tário que eu ouvi. Um de nossos colegas falou que
nenhum grupo que falou sobre o menor. Discutimos
muito esta proposta hoje de manhã. Eu achei que
devia ser desfeito este engano, este mal entendi
do.

O SR. MINIDEPUTADO RENATO MARQUES MONTEIRO -
A vocês,que vieram representar suas escolas, eu
queria fazer um reparo importante, pois vocês já
estão dizendo que isto que nós fizemos hoje vai
entrar para a História. Queria que todos soubes-
sem que realmente isto se tornará um fato histó-
rico, mas o importante foi a oportunidade que ti
vemos de trazer os problemas de nossa sociedade,
de dar os nossos pontos de vista. Para mim valeu.
Obrigado.

A SRA. MINIDEPUTADA ELIZABETE SANTOS - Nós,
como jovens, devemos lutar pelos nossos direitos
porque acho que todos os jovens têm o direito de
participar da sua comunidade. Todo jovem deve lu
tar pela sua Nação, porque uma Nação unida é uma
Nação perfeita e nos jovens gostamos muito de par
ticipar aqui hoje. No entanto gostaria que hou-
vesse mais encontros como esse, para que os jo-
vens pudessem expor suas idéias porque o jovemtn
e devem ser aproveitadas. Queria agradecer,	acho
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que valeu a pena e volto para a minha escola con
fiante dque participei e gostei. Muito obrigada.

O SR. MINIDEPUTADO GERALDO DE SOUZA -Bom dia.
Queria falar que nós, jovens, estamos muito feli
zes em participar do papel tão importante e dis-
cutir sobre os problemas de nosso País, que de-
vem ser temas da nossa Constituição. Sobre o me-
nor, gostaria de dizer que deveríamos fazer des-
sas crianças os homens de amanhã para que possa-
mos ver com os próprios olhos que o futuro	do
nosso País depende delas. Muito obrigado	pela
atenção dispensada e até o próximo encontro.

O SR. MINIDEPUTADO AFRANIO JOSE FONSECA - Em
primeiro lugar gostaria de deixar uma palavra de
ordem para todos nós. A luta não termina aqui.Ca
da escola, cada um de vocês está inserido numa
comunidade e esta comunidade deve ser promovida.
Todos nós representamos segmentos diferentes da
sociedade brasileira. Devemos procurar a união
deles e fazer com que as classes da sociedade pos-
sam estar mais niveladas. Cabe a nós, jovens, o
futuro desta Nação e espero que este trabalho ma
ravilhoso culmine com uma paz social tremenda.Em
segundo lugar queria inverter um pouco a ordem
dos trabalhos e dar um conselho para os que es-
tão sentados nas galerias. Pedir que no dia 15 de
novembro aqueles que têm o direito de votar ele-
jam uma Constituinte que represente toda a socie
dade brasileira, para que os representantes da
Constituinte estejam inseridos em todos os seg-
mentos das classes sociais do Brasil.

Acredito que faço este apelo em nome de to-
dos os Minideputados da Miniconstituinte, para
que em 15 de novembro o povo saia fortalecido e
não uma classe dominante monopolizando o nosso
sistema institucional. 19 um apelo que faço a to-
dos vocês.

O SR. PRESIDENTE(MINIDE pUTADO WALTER RODRI-
GUES DE OLIVEIRA) .- Trabalhador vota em trabalha
dor, não vão se esquecer disto não. Com a pala-
vra o Sr. Minideputado João Chaves.

O SR. MINIDEPUTADO JOÃO CHAVES - Quero dizer
muito obrigado a todos, a toda a equipe de orga-

nização e dar os parabéns porque vocês estão mais
uma vez, provando que o jovem não é urna imagem
oculta na sociedade. Eu bato palmas para vocês.
Parabéns.

O SR. MINIDEPUTADO CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS -
Como íntegran-l--e do grupo 3, venho dizer uma men-
sagem de esperança feita por uma aluna da Escola
Estadual Leon Renault: (lê)

MENSAGEM DE ESPERANÇA

No olhar inocente
deum menor abandonado
há urna grande esperança
de que um dia ele seja feliz.
Nas mãos cravejadas
de um bóia-fria
está escrito
que um dia ele terá suas terras.
No coração
de unia mulher violentada
unia voz está clamando
que um dia ela terá seus direitos.
Nas paredes de uma cela
está escrito a carvão:
- "Um dia não serei mais torturado"
Enfim, na memória dos constituintes,
na memória da Constituição
Espero que esteja escrito
esta mensagem de esperança
feita por uma jovem
no seu quarto, no seu coração.

Sandra Cristina
6 - 06

O SR. MINIDEPUTADO ANDRÉ AUGUSTO DE SOUZA -
Bom dia. Eu queria deixar registrados dois pontos
que não tiveram bastante espaço e que, espero,es
tejam presentes no próximo encontro. São as Clí-
nicas de Recuperação de Drogados, para as quais
o Governo deveria dar mais verbas, uma vez que
as pessoas que necessitam delas geralmente não
têm uma boa situação financeira.
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1O outro ponto seria uma maior fiscalização em
torno das clínicas de aborto que estão espalha-
das pelo País.

Muito obrigado.
A SRA. MINIDEPUTADA MARA CRISTINA RODRIGUES

DIAS - Eu queria agradecer a oportunidade que nos
foi dada e dizer que esperamos, realmente,que as
nossas propostas sejam levadas em conta.

Quero também relembrar a importância da edu-
cação e mostrar a nossa ansiedade por uma mudan-
ça radical na sociedade em que vivemos, a fim de
que haja maior respeito para com as pessoas.

O SR. MINIDEPUTADO MARCELO FERREIRA - Queria
agradecer a participação de todos e no entanto
lembrar que tudo aquilo que conseguimos na vida
é através de uma luta e não da teoria.

Queria convocar todos os presentes a assumir
compromissos de luta. Se nos unirmos e lutarmos
para que todas as reivindicações sejam levadas à
Constituinte e se não forem atendidas essas rei-
vindicações, pelo menos alguns dos presentes te-
rão chance de saber o motivo do não atendimento.
Vivemos aqui, hoje, um momento bonito, mas a vi-
da é feita também de momentos tristes. Qe seja-
mos uma só voz na hora de pedir algum favor.

O SR. MINIDEPUTADO EDUARDO MAIA - Queria pa-
rabenizar a todos que estão participando da Mini
constituinte.

Ê de tamanha importância o trabalho que fize
mos sobre o menor abandonado. Este é um problema
de base. Para resolvê-lo temos que, primeiro, re
organizar uma série de estruturas sócio-econômi -
cas do País. Com isto, vamos formar uma socieda-
de ideal para o Brasil.

Há alguns instantes, um Minideputado que,cer
tamente, não ficou atento às nossas propostas, des
valorizou o nosso trabalho e foi aplaudido. Gos-
taria de pedir a todos que prestassem atenção a
tudo aquilo que está sendo falado, para que não
seja aplaudida a fala errada, na hora errada.

Muito obrigado.

O SR. MINIDEPUTADO BRUNO CAMPOS - Eu gosta-
ria de pedir a todos vocês que não parássemcs com
esta MinLconstituinte. As pessoas menos jovens -
expressac que está sendo usada aqui - não têm o
poder de influir na vida política brasileira.

Vivemos, portanto, a grande chance de parti-
cipar da vida pública do país. Queremos que isto
continue e faço um apelo novamente a toda impren
sã brasileira, para que nos dêem cobertura, para
que possamos, unidos, formar um Brasil melhor.

O SR. MINIDEPUTADO CHARLES MARTINS - Eu gos-
taria de dizer àqueles que não irão a Brasília,
para não ficarem chateados. Participamos todos
nós deste documento que vai ser levado à conside
ração dos constituintes e esperamos que nossa su
gestão não seja jogada dentro de uma gaveta.

Estamos todos satisfeitos por termos partici
pado deste evento e termos tido oportunidade de
opinar, expor nossas idéias e contribuir para com-
bater os problemas do nosso Brasil.

O SR. PRESIDENTE - Quero lembrar aos Srs. Mi
niconstituintes que o prazo para o uso da pala-
vra encerra-se dentro de 10 minutos. Peço a com-
preensão de todos.

O SR. MINIDEPUTADO GLADSTON PEREIRA DASILVA -
Gostaria de parabenizar o Presidente Mário Eduar
do Coelho de Abreu, Presidente aqui eleito da Mi
niconstituinte de Minas, bem como aos demais com
ponentes.

O SR. MINIDEPUTADO MARCO ANTÔNIO RIBEIRO -
Srs. Miniconstituintes. Quero parabenizar a As-
sembléia Legislativa por esta iniciativa,que foi
a Miniconstituinte de Minas. Quero sugerir à mes
ma a promoção de mais encontros como esses, en-
volvendo jovens com a política mineira.

A SRA. MINIDEPUTADA ELIANE FERREIRA - Gosta-
ria de fazer um apelo: que nossas idéias, envia-
das ao Presidente Sarney, não fiquem só na teo-
ria, mas que passem para a prática da vida de to
do brasileiro.

Acho que esse é o desejo dos jovens que es-
tão aqui e de todos os demais presentes. Ê esse
o meu apelo.
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o SR.. MINIDEPUTADO JOSÉ LUIZ DE LIMA - Gosta
ria de pedir aos Miniconstituintes uma salva d
palmas para aqueles que ficaram atrás das máqui-
nas, com as vassouras, nos balcões dos restauran
tes, atrás das mesas até altas horas da noite,pa
rã que nossas idéias fossem passadas para o pa-
pel.

A eles e a todos os funcionários da Casa, o
nosso muito obrigado.

O SR. MINIDEPUTADO FRANCISCO SOARES JÚNIOR -
Como representante do Grupo n9 5, queria agrade-
cer e parabenizá-los pelo trabalho que foi feito
aqui na Assembléia; e espero que continuemos com
essa campanha. Tudo que foi feito aqui foi muito
válido e espero que não paremos aqui. Vamos re-
forçar cada vez mais e continuar a lutar por um
país melhor.

Quero agradecer ao colega pelo apoio e dizer
a todo o mundo que todos têm o direito de falar.
Isto é a liberdade de imprensa. Quem não falou,
deve falar,porque tem direito.

Muito obrigado.
A SRA. MINIDEPUTADA ADRIANA FERREIRA -Empri

meiro lugar, quero parabenizar a todos os Minide
putados e dizer que para nós foi uma felicidade
muito grande aprender mais um pouco, expressar e
colocar em prática nossas idéias.

Quero dizer também que houve aqui uma grande
injustiça quando um menino disse que não foram
colocadas soluções sobre o menor abandonado. To-
dos têm em mãos propostas sobre o menor abandona
do. Leiam e vejam.

Quero agradecer em nome do meu Grupo à Assem
léia Legislativa e aos organizadores da Minicons
tituinte. Queremos novamente voltar e mais uma
vez digo que quanto ao termo "Menor abandonado",
virias propostas vão ser levadas ao Presidente
José Sarney. Houve injustiça e lutaremos pela nos
sa justiça. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO WALTER GONÇAL-
VES DE OLIVEIRA) - Por consideração aos Minidepu
tados, vamos ceder um tempo a mais para que pos-
sam expressar o que sentem.

A SRA. MINIDEPUTADA FLÂVIA DA SILVA - Em pri
meiro lugar gostaria de agradecer a todos as pe
soas que organizaram esta Miniconstituinte.

Foi uma coisa muito boa para mim e para to-
das as pessoas aqui presentes.

Espero que as propostas aqui feitas sejam es
tudadas com todo o carinho pelos nossos governan
tes e, se possível, realizadas.

Muito obrigada.
O SR. MINIDEPUTADO EDILBERTO LUIZ DOS SANTOS -

Quero agradecer aqui à Secretaria Municipal de
Educação e à Assembléia Legislativa, pela oportu
nidade que nos deram de participar desta Minicons-
tituinte.

Acho que foi uma experiência nova e tenho cer-
teza que esses três dias serão eternos.

Quero agradecer aos nossos colegas de escola
que vieram dar o seu apoio, às Diretoras e Pro-
fessoras aqui presentes, que colaboraram na rea-
lização dos nossos trabalhos.

Parabenizo a todos os Grupos e peço a todos
que continuem colocando sempre para fora o que
sentem.

Muito obrigado a D. Vanda, nossa Coordenado-
ra, e felicidades a todos.

A SRA. MINIDEPUTADA MARIANA STUART - Primei-
ramente, gostaria de agradecer aos órgãos compe-
tentes que deram oportunidade para a nossa parti
cipação na Miniconstituinte de Minas. Quero agra
decer a todos os Minideputados que compareceram,
ajudando a elaborar um documento que tem funda-
mental validade para a nossa Constituição.

Também gostaria de dizer que esta experiência
foi válida, não só para mim, mas para todos os
jovens que participaram e tiveram oportunidade de
falar o que sentiam e o que mais esperam para o
futuro. Esperamos que o Governo faça cumprir a
Lei, para que ela não fique só no papel, pois se
fosse para ficar só no papel a Constituição, não
precisaríamos ficar falando, discutindo, debaten
do sobre a nova Constituição.

Se alguns de nós ficarem tristes porque não
foram eleitos Presidente ou não foram escolhidos
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para ir a Brasília, eu digo que não devem se sen
tir tristes, porque o que mais valeu foi a nossa
participação, e é mais importante a elaboração do
documento, do que a pessoa que vai levar este do
cumento ao Presidente. Muito obrigado.

O SR. MINIDEPUTADO IRINEU GUIMARÃES JÚNIOR -
Queria dizer que nosso trabalho continua, não pá
ra por aqui. Continuaremos lutando em favor do
menor abandonado, que é como nós. Só que não ti-
veram a sorte que tivemos de haver ganho um lu-
gar na sociedade. Mas devemos continuar lutando
para que elas tenham direitos dentro da socieda-
de que os recrimina. Muito obrigado.

A SRA. MINIDEPUTADA CRISTIANE MONTEIRO - Que
ria fazer uma ressalva para agradecer ao Exmo
Sr. Presidente da Assembléia, Dálton Canabrava;
ao Exmo. Sr. Dalmir de Jesus; aos Secretários Es
taduais e Municipais; agradecer a todas colabora
dotas, especialmente à nossa, Da. Mirtes; agrade
cer à Delegada do Ensino Maria Dalva, e agrade-
cer a todos que aqui compareceram e a todos os
que queriam estar aqui e não puderam. Muito obri
gada.

O SR. MINIDEPUTADO WELINGTON DO CARMO - Gos-
taria de continuar falando da paz.

Como eu dizia antes, a paz é um direito e um
dever do cidadão brasileiro, que tem o direito e
o dever de preservá-la.

Este ano é o ANO INTERNACIONAL DA PAZ, e mui
tos se esqueceram disto. Só a organização pacífi
ca, só o movimento em favor da paz vai acabar coi
a violência.

O que é a Violência? A violência é a revolta
de um povo ou de alguém em denúncia de algo, de
um regime ou de uma repressão. Para combatermos
essa "revolta", é preciso que esta Constituição,
aprovada por nós, Minideputados, seja cumprida.
Mas, além disto, é preciso que o Brasil se liber
te e se torne uma economia independente e que a
educação, os direitos educacionais, a reforma agrá-
ria, a saúde sejam as metas básicas, as priorida
des do Governo.

É preciso que dêem sempre valor ao jovem.

A SRA. MINIDEPUTADA CLAUDILENE MARQUES DA SIL
VA - Estudo na Escola Municipal Prof Isaura San-
tos. Estou aqui para agradecer em nome dos meus
colegas aos organizadores deste acontecimento, que
nos proporcionou a oportunidade de expressarmos
nossas idéias, que até bem pouco tempo não eram
ouvidas nem valorizadas. Espero que,a partir de
agora, isto aconteça. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO WALTER GONÇAL-
VES DE OLIVEIRA) - Em vista dos nossos apelos pa
ra dar continuidade aos trabalhos de hoje, a Me-
sa achou por bem passar uma lista a ser preenchi
da por todos vocês interessados nessa continuida
de. Que todos participem dela é o que peço. O jo
vem tem que falar cada vez mais.

O SR. MINIDEPUTADO MRCIO ARAÜJO - Agradeço
em nome do 19 Grupo à Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, à Secretaria de Estado de Educação,
à 1 Delegacia Regional de Ensino e à Secretaria
Municipal de Educação de Belo Horizonte pela par
ticipação e atenção a esta Miniconstituinte	d
Minas Gerais. Foi dada aos jovens oportunidade de
expressar suas idéias, o que é novo e de grande
importância para a nova Constituição Brasileira.
Continuaremos participando dos acontecimentos e
esperamos ter novas experiências como esta.

O SR. MINIDEPUTADO CLÁUDIO DOS SANTOS - Estu
dantes das Escolas de Minas Gerais, realizamos
aqui um trabalho com debates realistas e tecemos
críticas à atual conjuntura brasileira. Provamos
que os jovens têm consciência e força para fazer
propostas objetivas para a nova Constituinte do
Brasil.

A vocês companheiros de luta, muito obriga-
do. Foi muito bom estar com vocês.

O SR. MINIDEPUTADO ÉDSON DE ALMEIDA JÚNIOR -
Gostaria apenas de agradecer aos organizadores des
te evento a oportunidade dada aos jovens de ex-
pressarem suas idéias, independente de classe se
cial, raça ou religião. Agradeço aos coordenado-
res que conosco trabalharam, principalmente à Ma
ria Aparecida, que coordenou o Grupo 2. Muito obri
gado.
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A SRA. MINIDEPUTADA TACIANA NAVES - AMinicons
tituinte foi uma experiência muito bonita na nos
sa vida.

O jovem está conquistando o seu espaço e, pa
ra que possamos sustentar todas essas idéias que
aqui colocamos, vamos lutar por nossos direitos
e cumprir os nossos deveres.

O SR. MINIDEPUTADO ZILMAR FIGUEIREDO - Esta
Miniconstituinte é antecedente a 15 de novembro,
dia em que ocorrerá a eleição para os verdadeiros
constituintes brasileiros.

O que a gente gostaria de falar é que saiba-
mos votar e saibamos falar, fazer campanhas em
quem votar. Nós brasileiros temos o direito de
cidadania e o Estado tem o direito de nos consi-
derar verdadeiros cidadãos.

Gostaria de abrir um parênteses para agrade-
cer a todas as pessoas que contribuíram para que
pudéssemos estar presentes e participar junto com
todos, principalmente a nossa coordenadora D Ma
risa, que não foi simplesmente uma coordenadora,
não simplesmente uma professora e,sim.uma amiga
de todos.

E que todos continuemos unidos para que o Bra-
sil e todos nós possamos progredir.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO WALTER GONÇAL-

VES DE OLIVEIRA) - Não havendo outros oradores ins
critos, e esgotado o prazo previsto para os deba
tes, a Presidência vai submeter à consideração do
Plenário as propostas apresentadas.

Os Srs. Minideputados que estiverem de acor-
do com as propostas permaneçam em seus lugares.
(Pausa) Aprovadas.

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO WALTER GONÇAL
-VES DE OLIVEIRA) - A Presidência vai proceder à

entrega aos Srs. Deputados Miniconstituintes dos
diplomas de participação na Miniconstituintede
Minas Gerais. Jui-itamente com o diploma, será en-
tregue a cada minideputado o Jogo da Constituin-

te, criado pelo sub-grupo da divulgação do ensi-
no da Comissão Organizadora do Simpósio "Minas Ge
rais e a Constituinte".

O objetivo deste jogo é promover, através de
um processo lúdico, debates em torno de questões,
conceitos básicos, a respeito da futura Assem-
bléia Nacional Constituinte, da nova Constituição
e do Poder Legislativo. Ele proporcionará a opor
tunidade de discutir tais assuntos com os cole-
gas e professores, com suas famílias, seus ami-
gos, e, assim, fortalecerem suas idéias com rela
ção ao nosso pais e ao momento histórico que es-
tamos vivendo.

A Presidência esclarece ao Plenário que a en
trega dos diplomas no dia de hoje será apenas sim
bólica, uma vez que os mesmos não ficaram pron-
tos a tempo. Na próxima sexta-feira, dia 7, às 9
horas, teremos a entrega real desses diplomas,
oportunidade em que serão exibidos filmes da nos
sa participação nas reuniões da Miniconstituinte,
bem como o encontro de nossos colegas com o Exmo.
Sr. Presidente da República.

Convido a tomar assento á Mesa, para fazer a
entrega dos diplomas aos Miniconstituintes de Mi
nas Gerais, a professora Eliane Cunha; a	prof
Marta Mendes Marques, a prof Maria Nilza dos San-
tos, a prof Eliana Maria Amorim, a prof	Maria
Clotilde, a prof Maria Lúcia Bernardes, o	Dr.
Floriano Lima Nascimento e o Deputado Estadual An-
tônio Faria.

Convido o Sr. Deputado Estadual Antônio Fa-
ria, membro da Comissão de Educação da Assembléia
Legislativa, a fazer a entrega dos diplomas aos
seguintes Miniconstituintes. O 19-Secretário da
Mesa dará procedimento à leitura dos nomes dos
Miniconstituintes que receberão os diplomas. (Lê)

(É feita a entrega dos diplomas e dos jogos
da Minjconstitujnte).

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO WALTER GONÇAL-
VES DE OLIVEIRA) - Convido a Sra. Prof Eliane
Cunha, Diretora da 1 Delegacia Regional do Ensi
no da Capital, a fazer a entrega dos diplaiias aos
seguintes Miniconstituintes.
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O Sr. Secretário faz a leitura dos nomes dos
seguintes Miniconstituint3s: (lê)

( feita a entrega dos diplomas e dos jogos
da Miniconstitujnte).

O SR. PRESIDENTE(MINIDEpUTO WALTER GONÇAL-
VES DE OLIVEIRA) - Convido a Professora Marta Men
des Marques, Presidente da Comissão da Constitu-
inte e da Secretaria da Educação, para fazer a
entrega dos diplomas aos Miniconstituintes.

(Ë feita a entrega dos diplomas e dos jogos
da Constituinte).

Convido a Professora Helena Maria Arnorim, re
presentante das escolas da rede municipal, a fa-
zer a entrega dos diplomas aos Miniconstituintes.

(É feita a entrega dos diplomas e dos jogos
da Constituinte).

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO WALTER GONÇAL-
VES DE OLIVEIRA) - Convido a Professora Maria Nu
za dos Reis, representante das escolas estaduai
a fazer a entrega dos diplomas aos seguintes Mi-
niconstitujntes: (lê)

(É feita a entrega dos diplomas e dos jogos
da Miniconstituinte).

Convido a Professora Maria Clotilde Ayer Quin
tela, da Assessoria da Secretaria Municipal de
Educação, a fazer a entrega dos diplomas aos se-
guintes Miniconstituintes: (lê)

(É feita a entrega dos diplomas e dos jogos
aos Miniconstitujntes)

O SR. PRESIDENTE(MINIDEPUTADO WALTER GONÇAL-
VES DE OLIVEIRA) - Convido o Dr. Floriano de Li -
ma Nascimento, membro da Comissão Organizadora do
Simpósio "Minas Gerais e a Constituinte", a en -
tregar os diplomas aos seguintes Miniconstituin-
tes: (lê)

(É feita a entrecra dos diplomas e dos jogos
aos Miniconstjtulntes).

O SR. PRESIDENTE(MINIDEprJTADO WALTER GONCAL-
VES DE OLIVEIRA) - Com o objetivo de colocar or
dem nos trabalhos de entrega dos diplomas, inda-
go ao Plenário se por acaso algum Minideputado não
foi chamado, para que ele se manifeste agora.
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Voltamos a afirmar o que a Presidência já ha
via informado, ou seja, que a entrega dos diplo-
mas, no dia de hoje, será apenas simbólica, uma
vez que os definitivos não ficaram prontos. Na
próxima sexta-feira, dia 7 de novembro, às 9:00
horas, teremos a entregareal desses diplomas,
oportunidade em que será exibido o filme sobre a
nossa participação na Miniconstituinte, bem como
o encontro de nossos colegas com o Sr. Presiden-
te da República.

Ao encerramos os nossos trabalhos, gostaria
de prestar uma homenagem, em nome de todos os es
tudantes que aqui representamos, à Assembléia Le
gislativa de Minas Gerais, à Secretaria de Esta-
do da Edudação e à Secretaria Municipal da Educa
ção pela iniciativa deste evento.

Nós achamos, sinceramente, que valeu a pena.
Iniciativas deste tipo deveriam ser realizadas por
outros órgãos e em outros Estados.

Nestes três dias, pudemos debater vários te-
mas de profundo alcance social, quenos tocambn
de perto no dia-a-dia e que estão à espera deun
solução por parte daqueles que dirigem os desti-
nos de nossas comunidades e do nosso país.

E nós sabemos que, sem a participação efeti-
va de cada cidadão, tais problemas jamais serão
resolvidos satisfatoriamente.

Esperamos ter contribuído, através das dis-
cussões e dos documentos que aqui levamos a efei
to, para um convívio realmente humano e democrá-
tico, para que todos, crianças, adolescentes, jo
vens e adultos, sintam a importância do momento
em que vivemos e não deixem de procurar interfe-
rir, de uma forma ou de outra, no tratamento das
grandes questões nacionais que serão objeto de
apreciação pela Assembléia Nacional Constituinte,
responsável pela elaboração de urna nova Carta Ma
na para o Brasil.

Não poderia deixar de registrar ainda os sin
ceros agradecimentos aos nossos pais, aos nossos
profesorc e aos colegas que nos escolheram pa-
ra participar deste evento, bem como aos membros
da Comi.são Organizadora do Simpio "Miias Ge-
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rais e a Constituinte", que muito contribuírampa
ra que tivéssemos plenas condições de realizares
te trabalho, que para nós será inesquecível.

E repito mais uma vez: valeu a pena ser Mini
constituinte.

Muito obrigado a todos. Parabéns a vocês.

REUNIÃO PLENÁRIA DA MINICONSTITUINTE DE MINAS

31 DE OUTUBRO DE 1986

LISTA DE COMPARECIMENTO

Adriana Ferreira Ribeiro
Afrãnio José Fonseca Nardy
André Augusto Vilela de Souza
André Satier Guimarães
Andréa Fonseca Maia
Aparecida nlen César Santana
Arli Ferreira de Sales
Bruno Campos
Carla Antônio Recck do Vale
Cássia Cristina Costa
Célio Henrique Alves Penido
Charles Hudson Martins de Vasconcelos
Cláudia Atamásio de Carvalho
Cláudia Silva Barbosa
Claudilene Marques da Silva
Cláudio José dos Santos
Cláudio Luiz dos Santos
Cléo Mário Pereira da Silva
Cristiane de Lima Santos
Cristiane Félix da Costa
Daniela Borges Nogueira
Daniela Junqueira Valadares
Denise Maria de Oliveira
Edilberto Luis dos Santos
Edson de Almeida Júnior
Eduardo Maia Memória
Elaine Antunes Cardoso
E1ena costa de Oliveira
EtLzabeth Dantas dos Santos
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Élton Afonso Peixoto
Fbia Pereira Lima
Fernando Magno Rodrigues de Medeiros
Flávia Aguiar Pires de Miranda
Fúlvia Heronvile da Silva
Geraldo Sávio de Souza Tomás
Giuliano Sabadini Saraiva
Gladstone Pereira Messias Silva
Gledson de Paula
Guaraci Bolivar Araújo Mendes Júnior
Helga Tomagnini
Jacqueline Cídia Ferreira
Jacqueline Conceição D'Anunciação Leite
Jaime dos Santos Barbosa
Janaína Menzes Nunes Alves
Janaína Soares da Cunha
João Chaves Neto
José Aparecido Neto
José Cãndido
José Luiz de Lima
Joselaine Alves Raquel
Júlio César Muniz
Lineu Guimarães Júnior
Luiz Paulo Camilo
Manuel Nunes Baptista
Mara Cristina Rodrigues Dias
Marcelo Ferreira
Márcia Pereira Silva
Márcio de Miranda Araújo
Márcio Eustáquio de Melo
Marco Antônio Ribeiro Dell'Isola
Marcus Antônio Ribeiro Oliveira
Maria Aparecida Vieira
Maria Bredofe
Maria Cristina Pinto Monteiro
Maria das Graças Nicácio
Marlon Alexandre Veiloso
Mário Eduardo Coelho de Abreu
Marssal Guedes de Lima
Marta Aparecida dos Santos
Marta Valéria Penna
Maurício Afonso Menezes
Mary Oliveira de Assis
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Maryane Rodrigues Stuart
Micheiine Lustosa
Paulo César Faria Garcia
Patricia Calabria de Azevedo
Renan Paulo dos Santos da Costa Alves
Renata Leandro Figueiredo e Silva
Renato Marques de Carvalho Monteiro
Ricardo Luiz Gomes Bittencourt
Ricardo Luiz Proença Xavier
Rinaldo Gomes Vieira
Rodrigo de Oliveira Coimbra
Rodrigo de Oliveira Esteves
Rodrigo Sales Garcia Moreira
Rosirlei Barbosa
Sadi Martins Servilha
Sandra Chaves dos Santos
Sílvio Soares Júnior
Vandercir Rocha
Wagner Rodrigo Souza Machado
Walter Gonçalves de Oliveira
Wellington do Carmo Faria
Zilmar dias Figueiredo
Eliene Ferreira Pires
Taciana Naves
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