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Na audiência regional de Ouro Preto, presidida pelo Deputado
NeifJabur, a Constituição de Minas começava a nascer com forte

inspiraão popuar: foram 10 mil sugestões recolhidas nas
•	Audiências Públicas:	 audiências publicas regio	

'
nais e temáticas que agora estão sendo

examinadas pelo Rélator, Deputado Bonifácio Mourão, para
elaborar o projeto da Carta Constitucional.

APRESENTADAS 10 MIL SUGESTÕES

Dois mil seiscentos e setenta documentos apresentados
à Comissão Constitucional da IV Assembléia Constituinte
Mineira totalizam 10 mil sugestões da população do Estado
para a elaboração da nova Constituição Estadual. Elas foram
recolhidas durante as audiências públicas regionais, realiza-
das pela Comissão Constitucional em 17 cidades-pólo de
Minas Gerais, tendo como sede da primeira audiência a Ci-
dade-Monumento Mundial e Patrimônio da Humanidade -
Ouro Preto. Novas e importantes contribuições da comuni-
dade foram apresentadas durante as audiências públicas te-
máticas, que tiveram lugar no próprio Palácio da Inconfi-
dência.

A transparência da Administração Pública; os meca-
nismos de controle do Governo, nos seus vários níveis;

ações voltadas para o desenvolvimento regional: essas
questões estão presentes na maioria das sugestões e propos-
tas apresentadas por entidades de classe, sindicatos profis-
sionais, associações comunitárias e clubes de serviço, além
de movimentos sociais, que participaram ativa e intensa-
mente dessa fase dos trabalhos constitucionais em Minas
Gerais. São 10 mil sugestões que, neste momento, mobili-
zam a atenção dos membros da Comissão Constitucional, a
partir do seu Presidente, Deputado Camilo Machado, e do
Relator, Deputado Bonifácio Mourão, este encarregado do
árduo trabalho de examinar em profundidade e dar forma fi-
nal, sob a técnica constitucional, às milhares de propostas
apresentadas. A nova Constituição de Minas nasce, portan-
to, com forte inspiração popular.



Com base nas audiências públicas

COMEÇA A NASCER AV CONSTITUIÇÃO
O Relator da Comissão Constitucional da IV Assembléia

Constituinte, Deputado Bonifácio Mourão, está garimpando
as 10 mil sugestões apresentadas pelos diversos segmentos

da Sociedade, para elaborar o ante-projeto da
Constituição mineira.
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Acabou o discurso da "resis-
tência ao arbítrio". A partir de
agora, o Poder Legislativo reassu-
me sua condição de instrumento
eficiente da ação governamental,
evidentemente que no âmbitQ de
sua competência - de produção das
leis, acrescentando-se o seu indis-
pensável papel de órgão fiscaliza-
dor ou de controle político do po-
der.

O "Plano Verão" demonstrou
que o fim do decreto-lei, que aca-
bava transferindo ao Poder Execu-
tivo a própria função legislativa,
estabelece uma nova relação de
deveres e responsabilidades entre
Executivo e Legislativo na gestão
de governo.

Afinal, o esvaziamento do
Parlamento no Brasil, durante mais
de duas décadas, gerou profundas
distorções junto à opinião pública
quanto ao exercício da política,
com efeitos que se estenderam ao
chamado período de "transição
democrática", tendo como resul-
tante um grave descrédito na re-
presentação parlamentar. Hoje, o
homem público - o político - sofre
pesado ônus decorrente de expec-
tativas não realizadas. E não reali-
zadas, exatamente, pela impossibi-
lidade real de produzi-ias pela via
legislativa.

tempo, quando, além de executar
as políticas públicas, também le-
gislava sobre todas as matérias e
assuntos ditos de "interesse públi-
co".

Tal mudança não é perceptível
de imediato. Ela vai ganhando for-
ma e conteúdo na medida em que a
dinâmica social passa a exigir do
Parlamento, por imposição mesma
do novo texto constitucional, uma
participação direta nas ações e de-
cisões de Governo, como ocorre na
implementação do "PLano Verão".

A mesma coisa deverá aconte-
cer no âmbito dos Estados da Fe-
deração, a partir da elaboração e
aprovação das Constituições Esta-
duais, que deverão refletir a nova
organização política da sociedade
brasileira.

Esta participação do Congres-
so Nacional, das Assembléias Le-
gislativas e das Câmaras de Verea-
dores, de forma crescente, nas ges-
tões de Governo, a partir da União,
passando pelos Estados e chegan-
do aos Municípios, configurando
um novo equilíbrio e independên-
cia entre Executivo e Legislativo,
detonará um processo de afirmação
da imagem do homem público pe-
rante a sociedade.

Desde Ouro Preto a Unaí, en-
volvendo mais 15 cidades-pólo de
Minas Gerais, a IV Assembléia
Constituinte Estadual recolheu su-
gestões e subsídios para elabora-
ção do novo texto constitucional
do Estado. Em seguida, no Palácio
da Inconfidência, a Comissão Cons-
titucional, presidida pelo Deputado
Camilo Machado, tendo como Rela-
tor o Deputado Bonifácio Mourão,
integrada por 21 Deputados Consti-
tuintes, consultou as propostas de
diversos segmentos da sociedade
mineira, em audiências públicas
temáticas.

Está em curso, portanto, o
resgate da Política como único ins-
trumento democrático de exercíci
do poder. No autoritarismo, o Po
der Legislativo, por sua ligação di-
reta com a representação popular,
perde substância e valor. Na orga-
nização democrática do regime po-
lítico, o Legislativo assume papel
essencial e insubstituível de me-
diador do exercício do poder públi-
co. Torna-se o centro e o ponto de
equilíbrio das gestões de Governo.

Aí, sim, o Político reconquista
a confiança popular, porque sua
ação passa a ser substantiva, con-
creta, palpável, nos vários níveis
da Administração Pública.

O "JORNAL DA CONSTI-
TUINTE", nesta edição, mostra
o importante trabalho dos Deputa-
dos Constituintes de Minas Gerais,
no mês de janeiro, desenvolvido
durante as audiências públicas re-
gionais e temáticas.

O Relator da Comissão Consti-
tucional da IV Assembléia Consti-
tuinte do Estado de Minas Gerais,
Deputado Bonifácio Mourão (PMDB),
já iniciou sua tarefa de elaborar o

ir os 
da Constituição mineira, com

ase nos relatórios apresentados pelos
coordenadores das 19 comissões te-
máticas. Foram 350 laudas datilogra-
fadas, resumindo as quase 10 mil su-
gestões apresentadas na 1 fase dos
trabalhos, que teve a duração de um
mês, com a realização das audiências
populares. Desta forma, as sugestões
apresentadas pelos mais diversos seg-
mentos da sociedade foram condensa-
das pelos coordenadores num texto
articulado, que, por sua vez, servirá
de base para a elaboração do ante-
projeto da nova Constituição do Esta-
do de Minas Gerais.

Com base nesse esboço, o Re-
lator Bonifácio Mourão terá o prazo
até o dia 28 de fevereiro para apre-
sentar o projeto da Constituição,
quando o texto entrará em fase de de-
bates e recebimento de emendas. No

dia 26 de março, de acordo com o or-
ganograma dos trabalhos, o Presidente
da Comissão Constitucional, Deputa-
do Camilo Machado (PFL), remeterá o
anteprojeto à Mesa da Assembléia Le-
gislativa, onde ficará por 40 dias para
recebimento de emendas e discussão.
Os primeiros 30 dias serão destinados
ao recebimento de emendas dos de-
putados e de setores da sociedade;
nesse caso as emendas deverão ser
acompanhadas de 5 mil assinaturas.
Em seguida, o projeto irá a plenário
para primeira e segunda discussões e
primeira e segunda votações e, con-
forme pensamento do Presidente e do
Relator da Comissão Constitucional, a
Constituição deverá ser promulgada
no dia 7 de Setembro, "por ser uma
data significativa para o povo brasilei-
ro".

TRABALHO
Segundo o Relator da Comissão

Constitucional, Deputado Bonifácio
Mourão, "com o material que tenho
em mãos poderei elaborar um ante-
projeto muito avançado". Ele elogiou

também o trabalho realizado pelos 19
coordenadores, que, "após coletarem
as sugestões populares em todo o Es-
tado, levantaram subsídios importan-
tíssimos, tanto na área da saúde, como
na do meio ambiente, segurança so-
cial, educação, justiça e finanças. To-
dos os temas, enfim, foram pratica-
mente esgotados pelos deputados.
Agora, resta trabalhar em cima do que
propuseram, embora saiba que há
muita coisa que deverá ser remetida
para a legislação complementar ordi-
naria

Por sua vez, o Presidente da
Comissão Constitucional, Deputado
Camilo Machado, deixou clara a preo-
cupação de se fazer uma Constituição
curta, objetiva e concisa, "para faci-
litar o acesso do cidadão ao seu tex-
to". Ele adiantou que as propostas
apresentadas trazem grandes inova-
ções para a organização do Estado,
acentuando que uma primeira análise
demonstra ser grande a preocupação
popular relativa à criação de meca-
nismos que dêem à população condi-
ções de acompanhar a administração
pública, aumentando o poder de fis-
calização". Lembrou que as sugestões
não pertinentes à Constituição "irão
para um banco de dados para servir de
orientação à legislação ordinária".

De acordo com um primeiro le-
vantamento, o maior número de pro-
postas foi apresentado para as áreas
de educação, saúde e meio ambiente,
nas quais a Constituinte mineira pode-
rá avançar em alguns aspectos. Na
questão ambiental, por exemplo, a
Comissão Temática do Meio Am-
biente incluiu no esboço do antepro-
jeto que 5% do Orçamento do Estado
seja destinado à preservação ambien-

O PODER VOLTA

AO LEGISLATIVO
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É a retomada do Poder Le-
Daí a importância do processo	gislativo como expressão da von-

constituinte agora instalado nos	tade popular e canal direto de liga-
Este quadro está mudando	Estados e que, em seguida, pros- ção entre Governo e Sociedade.

rapidamente. O Executivo deixa seguirá nos Municípios, com a ela- Dessa retomada e do seu curso de-
de ser sinônimo de Governo, co-	boração das Cartas Estaduais e das pende o futuro institucional do
mo de fato aconteceu durante tanto	Leis Orgânicas Municipais.	País.
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tal e, como forma de punição às em-
presas poluidoras dos rios, decidiu
que as indústrias deverão lançar seus
esgotos acima do ponto onde elas
mesmas deverão fazer a captação de
água para o seu consumo.

LEGISLATIVO
Um dos capítulos mais impor-

tantes da nova Constituição é o que
diz respeito ao Legislativo, onde, se-
gundo o coordenador do tema, Depu-
tado José Bonifácio, os deputados
deixarão de ser meros fiscais do go-
verno, passando a ter uma atuação
destacada, com atribuições decisivas e
amplas. "O Legislativo ganha força
com a nova Carta Magna e estamos
transportando esta força à Constitui-
ção Estadual". Nesse sentido, foi pro-
posto o fim do decreto-lei, já que toda
disposição normativa terá de passar
pela Assembléia Legislativa. Ainda
nesse capítulo foi proposta também
uma ampliação da capacidade delibe-
rativa da Assembléia, dando às comis-
sões técnicas poder de deliberação.
Ainda entre os avanços da nova
Constituição, José Bonifácio destaca a
participação dos deputados na escolha
dos Secretários de Estado, aprovando
ou recusando nomes propostos pelo
governador, e o direito de elaboração
de leis à iniciativa popular.

Para o setor de educação, a c-
ordenação constitucional não acatou a
proposta de eleição direta para a es-
colha de diretores nas escolas públi-
cas, apresentando uma segunda su-
gestão, de iniciativa da Associação
dos Diretores das Escolas Oficiais do
Estado, de que seja aberto concurso
público a diretores para mandato de
quatro anos. Sobre a estabilidade do
professor público, o Deputado Boni-
fácio Mourão vai sugerir a colocação
de um artigo nas disposições transitó-
rias considerando de 12 meses o pe-
ríodo letivo de professor e, ainda, que
este tenha estabilidade a partir de cin-
co anos de trabalho contínuo.

JUDICIÁRIO
No capítulo do Poder Judiciário,

a preocupação maior foi com a agii-
zação da Justiça e, nesse sentido, será
proposta a criação de juizados de pe-
quenas causas e de novos tribunais de
alçada. Para acabar com a "teimosa e

- incomodante morosidade da Justiça",
poderá ser proposto o pagamento de
um percentual a ser fixado, como uma
espécie de gratificação, ao juiz que
der mais de 20 sentenças por mês,
além de outros mecanismos para efeito
de promoção.

Os relatórios abordaram ainda as
questões da mulher, do menor, do de-
ficiente e da reforma agrária, passan-
do pela criação do cargo de ouvidor-
geral, numa função semelhante ao
Tribunal de Contas para facilitar a fis-
calização geral no Estado. No capítulo
do Planejamento, Finanças e Orça-
mento e Fiscalização Financeira e Or-
çamentária foram introduzidas algu-
mas inovações como a defesa e o es-
tímulo à pequena e microempresas,
além de dotações para a ciência e a
tecnologia.

FINANÇAS PÚBLICAS-
2

A segunda audiência pública e
temática da Comissão Constitucional
da IV Assembléia Constituinte Esta-
dual, coordenada pelo Deputado Luiz
Vicente Calicchio (PSDB), sobre
"Planejamento, Finanças e Orçamen-
to, Fiscalização Financeira e Orça-
mentária, Orçamento Público e Tribu-
nal de Contas" teve 27 propostas
apresentadas, sendo que 5 tiveram de-
fesa oral: verbas para o desenvolvi-
mento da ciência e da tecnologia; ma-
nutenção da Fundação de Apoio à
Pesquisa no Estado de Minas Gerais;
destinação de verbas especiais para as
entidades ambientais e ecológicas;
transparência das ações governamen-
tais, moralização dos gastos, equilí-
brio entre a receita e a despesa públi-
ca, seriedade na aplicação das verbas
públicas.

O Instituto dos Arquitetos do
Brasil, Sindicato dos Arquitetos, Sin-
dicato dos Engenheiros, Sindicato dos
Economistas, Sindicato dos Sociólo-
gos, Federação das Associações de
Moradores de Belo Horizonte, Asso-
ciação dos Usuários de Transporte

Coletivo, Associação dos Moradores
de Aluguel da Grande BH, Associa-
ção dos Moradores de Aluguel de
Santa Luzia e Articulação do Solo
Urbano apresentaram diversas pro-
postas, que serão também defendidas
junto à comissão temática de "Política
Urbana".

O Coordenador da Comissão,
Deputado Luiz Vicente Calicchio,
afirmou que "teve a colaboração de
figuras expressivas como os Professo-
res Paulo Haddad, Cândido Luiz de
Lima, Edgard Amorim, Maurício
Brandi Aleixo, pelo Tribunal de
Contas, e Laerte Ramos, pela Receita
Estadual" e que procurou, dentro do
possível, aprimorar o texto da Cons-
tituição Federal, "mas esbarramos e
algumas limitações". Afirmou ain
que uma das preocupações da Comis-
são foi introduzir inovações no texto
constitucional, como a defesa e o es-
tímulo à pequena e micro empresas,
além do aumento de dotações para a
ciência e tecnologia".

PODER EXECUTIVO 3
Entre as inovações contidas

no tema PODER EXECUTIVO -
Administração Direta e Indireta
coordenado pelo Deputado João
Rosa (PMDB), estão a garantia do
direito à livre associação sindical e
a destinação de um percentual dos
cargos e empregos públicos para
as pessoas portadoras de deficiên-
cia. Também foi proposto que a
publicidade por qualquer meio, in-
clusive por órgão oficial, dos atos,
programas, serviços e campanhas
dos órgãos públicos deverá ter ca-
ráter informativo, educativo e
orientação social, dela não poden-
do constar nome, símbolos ou ima-
gens que caracterizem promoção
pessoal das autoridades ou servi-
dores públicos.

Também está proposto que
a lei fixará o limite máximo e a re-
lação de valores entre a maior e a
menor remuneração dos servidores
públicos, observados, como limites

máximos e no âmbito dos respecti-
vos poderes, os valores percebidos
como remuneração, em espécie, a
qualquer título, por membros da
Assembléia Legislativa, Secretários
de Estado e Desembargadores do
Tribunal de Justiça e, nos Municí-
pios, os valores percebidos como
remuneração, em espécie, pelo Pre-
feito.

Ainda de acordo com propos-
tas apresentadas e aproveitadas
pelo coordenador do tema, Depu-
tado João Rosa, a investidura em
cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e
títulos, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exone-
ação. Com relação a esses cargos,

eles deverão ser exercidos, prefe-
rencialmente, por servidores ocu-
pantes de cargo de carreira técnica
ou profissional. Uma inovação é no
sentido de que se abre a perspecti-
va de contratação por tempo de-
lerminado para atender a necessi-
dade temporária de excepcional in-
teresse público.

Segundo o coordenador do
tema, Deputado João Rosa, "foi
um trabalho fácil de realizar, pois a
colaboração que tivemos de fora,
como de sindicatos - entre eles o
dos bancários e de funcionários da
Caixa Econômica Federal - e enti-
dades de classe foi decisiva. Fize-
mos um texto progressista e huma-
o, procurando dar mais valor à

contribuição do Estado à vida do
povo mineiro".

POLÍTICA MINERARIA

Com a apresentação de 33
propostas, sendo que 24 tiveram
defesa oral, foi realizada, no dia 24
de janeiro, a audiência pública e
temática tendo como tema "Política
Minerárja e Hídrica". O encontro,
que faz parte da programação da
Comissão Constitucional da IV As-
sembléia Constituinte, foi coorde-
nado pelo Deputado José Duarte e
contou com a participação de di-

versos órgãos e entidades ligadas à
questão minerária e hídrica, como
a Universidade Federal de Minas
Gerais, Cemig, Fundação Centro
Tecnológico do Estado de Minas
Gerais -CETEC-; Associação Minei-
ra de Defesa Ambiental - AMDA -;
Associação Brasileira de Profis-
sionais da Mineração; Associação
Brasileira de Aguas Subterrâneas,
Sociedade Mineira de Engenheiros
e diversas outras entidades ligadas
à questão e representativas de pro-
fissionais da área.

Entre as propostas que serão
encaminhadas para exame dos De-
putados Constituintes estão as que
pedem a instituição de um sistema
estadual de gerenciamento dos re-
cursos hídricos superficiais e sub-
terrâneos; a instituição de um pla-
no diretor de navegação hidroviá-
ria no Estado e a que apresenta di-
versas sugestões para proteção
ambiental ligada à exploração mi-
neral e hídrica.

Marcaram presença na au-
diência diversos prefeitos de cida-
des mineiras que têm na mineração
sua principal atividade econômica.
Os prefeitos apresentaram docu-
mento procurando sensibilizar os
presentes, manifestando preocupa-
ção quanto à extinção, através da
Constituição Federal, do Imposto
Sobre Minerais, principal fonte de
arrecadação dos Municípios de Ita-
bira, Ouro Preto, Brumadinho, Ma-
riana, Nova Lima, Santa Bárbara,
Congonhas e Poços de Caldas.

Segundo o ex-Deputado Vítor
Penido, atual Prefeito de Nova Li-
ma, deverá ser estudado, com ur-
gência, dispositivo legal que possa
ser implantado na esfera estadual,
objetivando salvar esses Municí-
pios da falência, pois deixarão de
receber cerca de 50 a 70% de sua
arrecadação, com a extinção do
Imposto único Sobre Minerais.

PODER JUDICIÁRIO 5

Com a presença de diversas
autoridades da área jurídica e re-
presentantes de categorias profis-
sionais ligadas ao tema, foi reali-
zada a audiência temática sobre
"PODER JUDICIÁRIO PÚBLICO E
DEFENSORIA PÚBLICA", que teve
a coordenação do Deputado Kemil
Kumaira. Durante a audiência fo-
ram apresentadas 23 propostas,
sendo que 10 tiveram defesa oral.

O Procurador-Geral da Justi-
ça, Aluísio Quintão, apresentou o
esboço de um texto que será a co-
laboração do Ministério Público
aos trabalhos constituintes esta-
duais, lembrando em seu pronun-
ciamento que os Constituintes mi-
neiros terão a tarefa de completar,
ao nível estadual, o trabalho reali-
zado pela Constituinte Federal. Ele
pediu que os Deputados sejam
"sensíveis às inovações, sem o te-
mor das posições retrógadas e
avessas à substituição de estrutu-
ras arcaicas ou práticas ultrapassa-
das". Quintão lembrou, na sua ex-
posição, que a Constituinte Federal
dotou o Ministério Público de au-
tonomia política, "configurada ex-
pressamente na tríplice autonomia
funcional, administrativa e orça-
mentária", ressaltando a urgência
da Constituinte Estadual "explici-
tar a autonomia financeira como
um dos atributos do novo Ministé-
rio Público".

-

Por sua vez, a Associação
Brasileira de Mulheres de Carreira
Jurídica defendeu a criação de Jui-
zados Colegiados de Família, inde-
pendentes do Juizado de Menores,
e que seriam constituídos por dois
advogados (um homem e uma mu-
lher), um psicólogo, um assistente
social e um representante do Minis-
tério Público, todos especializados
em questões da família. A Associa-
ção Profissional Mineira de Geólo-
gos sugeriu que seja atribuída ao
Ministério Público, como função
institucional, a promoção de inqué-
rito civil e a ação pública para a
proteção do patrimônio público, do
meio ambiente e de outros interes-
ses difusos e coletivos. A Associa-
ção dos Procuradores do Estado de
Minas Gerais defendeu a proposta
do que seria o capítulo da Procu-
radoria Geral do Estado na nova
Constituição Estadual.



MEIO AMBIENTE
'6

A audiência pública temática
sobre "Preservação do Meio Am-
biente", realizada no dia 26 de ja-
neiro, no Plenário da Assembléia
Legislativa, sob a coordenação do
Deputado Ronaldo Vasconcellos,
foi considerada como uma das mais
movimentadas, com grande partici-
pação popular e presença maciça
de representantes de entidades li-
gadas às questões ambientais e
ecológicas. Ao final da reunião fo-
ram contabilizadas 83 propostas à
nova Constituição Estadual, sendo
que 31 tiveram defesa oral dos
proponentes.

As sugestões apresentadas e
que deverão ser examinadas pelo
Relator, Deputado Bonifácio Mou-
rão, refletiram grande variedade de
assuntos ligados à preservação do
meio ambiente, podendo ser desta-
cada a moção que propõe a implan-
tação efetiva da Fundação Estadual
do Meio Ambiente, que deverá ter
assegurada uma dotação orçamen-
tária compatível, para que possa
atuar de uma forma produtiva nas
atividades a ela atribuídas.

Outra proposta apresentada
pede que a "Educação Ambiental"
seja implantada nos currículos es-
colares em todos os níveis de ensi-

no, enquanto grupos defensores da
natureza pediram o controle da
venda de mercúrio pelo Estado, pa-
ra evitar maiores danos aos nossos
rios. A Sociedade Mineira de En-
genheiros Florestais defendeu a
recuperação das áreas dragadas e
recomposição da cobertura vegetal
ao longo dos cursos de água e nas-
centes, enquanto a Associação dos
Biólogos propôs que as nascentes
e cursos de água sejam declarados
patrimônio natural do Estado.

Fazendo um balanço sobre
sessão que coordenou, o Deputado
Ronaldo Vasconcellos considerou
que a participação e representati-
vidade da audiência demonstraram
a grande preocupação da socieda-
de em torno da questão ambiental
e, também, a grande expectativa e
esperança dos diversos segmentos
de que esta seja a questão presente
no futuro texto da Carta Estadual.
Vasconcellos garantiu que "dentro
do que a legislação permitir, tere-
mos uma Constituição Estadual tão
moderna e avançada quanto a Fe-
deral, no tocante aos problemas
ambientais e ecológicos".

Além dos representantes das
diversas entidades ligadas ao tema,
participaram da reunião os Depu-
tados Camilo Machado, Presidente
da Comissão Constitucional, Boni-
fácio Mourão, Relator, Nilmário Mi-
randa, Cleuber Carneiro, Maria El-
vira e Márcio Maia, além do Presi-
dente da Assembléia Legislativa do
Acre, Deputado Félix Pereira.

SISTEMA TRIBUTÁRIO
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"Sistema Tributário" foi o
tema da sétima audiência pública
temática da Comissão Constitucio-
nal da IV Assembléia Constituinte.
Os trabalhos foram coordenados
pelo Deputado Sebastião Helvécio
(PMDB) e participação dos profes-
sores Cândido Fernandes, da Fa-
culdade de Ciências Econômicas da
UFMG; José Luiz de Gouveia Rios,
do Departamento de Direito d
PUC/MG; e do economista Laert
Ramos, assessor especial da Secre-
taria do Estado da Fazenda, que
abordaram diversos aspectos da
questão tributária no Brasil e, em
especial, em Minas Gerais.

Ao todo foram apresentadas
66 propostas para exame dos De-
putados Constituintes que irão ela-
borar o novo texto constitucional
do Estado, sendo que cinco pro-
postas tiveram defesa oral durante
a sessão de audiência. Uma delas
foi defendida por Eudécio Casas-
santa, diretor da Associação de
Frigoríficos de Minas Gerais, que
pediu a elaboração de legislação
rigorosa e eficiente visando a eli-
minar o abate clandestino de boviS
nos em Minas Gerais. Também fo-
ram apresentadas propostas pe-
dindo a redução do 1CM para pro-
dutos da cesta básica, a não tribu-
tação da energia rural e do trans-
porte de produtos agrícolas e o
planejamento da política tributária
como forma de desenvolvimento da
agroindústria.

O Banco de Desenvolvimento
do Estado de Minas Gerais, através
do seu representante, Prof. Edgar
Amorim, defendeu a criação de um
Sistema Financeiro Estadual, cons-
tituído pelas instituições oficiais do
Estado, que teria por objetivo
promover desenvolvimento inte-
grado do Estado. A esse Sistema,
de acordo com a proposta, seriam
garantidos todos os instrumentos
de acesso ao mercado financeiro.

Outras propostas encaminha-
das à Comissão Constitucional soli-
citam incentivo à microempresa;
incentivo ao desenvolvimento do
cooperativismo no Estado; isenção
ou redução na taxação dos tributos
dos produtos agropecuários; desti-
nação de 50% da arrecadação das
multas de trânsito aos municípios
onde se verificar a penalidade; e
arrecadação de 1CM referente à
produção do carvão vegetal no
município de origem.

Compareceram à audiência di-
versas autoridades de área tributá-
ria do Estado, representantes de
associações comerciais, industriais
e cooperativas agrícolas, o Presi-
dente do Tribunal de Contas, Mau-

kizio Brandi Aleixo, e os Deputados
 Vicente Calichio, Coordena-

dor-Adjunto do tema "Sistema Tri-
butário", Camilo Machado, Bonifá-
cio Mourão, Sandra Starling, José
Duarte, Nilmário Miranda, José
Mjlitão e Eduardo Ottoni.

POLÍTICA AGRÍCOLA
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"Política Agrícola e Terras
Públicas" foi o tema da audiência
pública da Constituinte mineira co-
ordenada pelo Deputado Bernardo

•ubinger, 1 9 -Secretário da Comis-
são Constitucional. Ao final da ses-
são foram encaminhadas cerca de
150 propostas abordando temas
como reforma agrária, concessão
de terras devolutas do Estado; con-
trole de agrotóxicos; incentivo ao
cooperativismo; tributação de pro-
dutos agrícolas; reflorestamento;
fortalecimento do sistema de edu-
cação rural e ampliação do crédito
agrícola ao pequeno produtor ru-
ra 1.

Entre as entidades que se fi-
zeram representar estavam o Mo-
vimento dos Sem-Terra, que teve
suas reivindicações apresentadas
na proposta assinada pelo Instituto
dos Arquitetos do Brasil; Sindicato
dos Arquitetos; Federação das As-
sociações de Moradores de Minas
Gerais; Associação dos Moradores

de Aluguel; Associação dos Usuá-
rios de Transportes Coletivos e
Sindicato dos Sociólogos. O docu-
mento pede a definição de uma po-
lítica urbana para o Estado através
de uma lei de desenvolvimento ur-
bano, bem como a definição de
uma política urbana que trate da
regularização das áreas habitacio-
nais urbanas. As entidades defen-
dem, ainda, a discriminação das
terras de propriedade do Estado e
a garantia de conhecimento público
do seu uso e finalidade bem como
a justa distribuição dos ônus e be-
nefícios do processo de urbaniza-
ção.

POLÍTICA URBANA
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Prefeitos e autoridades de 78
cidades mineiras com mais de 20
mil habitantes participaram, na As-
sembléia Legislativa, de uma série
de discussões sobre Plano Diretor,
Política Urbana e Serviços Essen-
ciais, com o objetivo de levantar
elementos para a Constituin-te Es-
tadual.

O encontro foi coordenado
pelo Deputado Anderson Adauto,
membro da Comissão Constitucio-
nal, e objetiva a "mobilização em
torno desses assuntos que terão
importância quando da elaboração
da nova Constituição Estadual",
segundo o Deputado Anderson
Adauto.

Esse é o tema que está des-
pertando um grande interesse en-
tre os prefeitos das cidades com
mais de 20 mil habitantes, uma vez
que a "Po'ítica Urbana, o Plano Di-
retor e os Serviços Essenciais são
fundamentais para se administrar
uma prefeitura".

Segundo Anderson Adauto,
"há prefeitos que ainda não se
conscientizaram da importância do
Plano Diretor, por exemplo. Se a
prefeitura necessitar de um finan-
ciamento para construção de casas
populares e não tiver um Plano Di-

o
retor, não conseguirá nada". Por
isso mesmo, ele acredita ser neces-
sário que se conscientize os políti-
cos, empresários e administradores
do interior do Estado para que eles
entendam a importância desses
programas, que são indispensáveis
para a política de desenvolvimento
urbano dos municípios.

REGIÃO
METROPOLITANA

lo
O tema 'REGIÃO METROPOLI-

TANA" levou à Assembléia Legislativa,
no dia 30 de janeiro, centenas de pes-
soas que estavam representando asso-
ciações comunitárias, Câmaras de Ve-
readores das cidades que compõem a
Região Metropolitana de Belo Horizonte
e autoridades interessadas no assunto.
Os trabalhos da Comissão Constitucio-
nal foram coordenados pelo Deputado
Irani Barbosa (PMDB), com a participa-
ção do Presidente da Comissão, Depu-
tado Camilo Machado (PFL); do Relator,
Deputado Bonifácio Mourão (PMDB);
do Secretário de Assuntos Metropolita-
nos, Deputado Federal Gil César Mo-
reira de Abreu; e dos professores Paulo
Neves de Carvalho e José Alfredo de
Oliveira Baracho, além do Secretário
Municipal de Planejamento, Gilson Da-
yrel.

Entre as sugestões apresentadas
estava a do Sindicato dos Engenheiros
de Minas Gerais, propondo a realização
de um plebiscito popular para que o
município integre a Região Metropolita-
na. Outra proposta defende a criação de
um fundo dotado de recursos necessá-
rios aos investimentos nas funções pú-
blicas de interesse comum, com recur-
sos provenientes das empresas estatais
e de serviços urbanos que atuam na re-
gião, na proporção de 1 por cento da
sua arrecadação.

O representante da Câmara Muni-
cipal de Ribeirão das Neves sugeriu a
integração de todos os prefeitos no
Conselho Deliberativo da Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte, e que o
Conselho Consultivo seja integrado por
representantes do Poder Legislativo.
Propôs, também, que a Constituição
discipline as ações da Copasa, Cemig e
Telemig e que seja estudada a adoção
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de uma tributação progressiva de im-
postos sobre terrenos tidos como esto-
ques especulativos. Sugeriu, ainda, a
retirada no bolo fiscal do Estado de um
percentual para aplicação em fundo ha-
bitacional a ser coordenado pelo Pró-
Habitação, além de maior rigor na fisca-
lização das indústrias tidas como polui-
doras de ambientes, com proibição de
sua instalação em perímetros urbanos.

A proposta da União dos Traba-
lhadores da Periferia prevê o cadastra-
mento e distribuição das terras urbanas
pertencentes ao Estado aos carentes. A
entidade quer, também, a instalação de
escolas-oficinas nas favelas, com cursos
profissionalizantes, da mesma forama
que seja facilitadala instalação de mi-
croempreSas.

A secretaria de Estado de Assun-
tos Metropolitanos encaminhou uma
série de estudos e sugestões à Consti-
tuinte. Uma dessas sugestões propõe a
alteração dos limites da Região Metro-
politana de Belo Horizonte, com a inclu-
são dos Municípios de Mateus Leme
e Igarapé. O estudo aborda os proble-
mas de transporte coletivo, o sistema
viário metropolitano, saneamento bási-
co, abastecimento de água, esgotos sa-
nitários e limpeza pública. Por sua vez, a
Associação Comunitária de Vespasiano
pediu a instalação de hospitais munici-
pais, maior apoio às associações comu-
nitárias e que o problema dos trans-
portes seja discutido também por uma
comissão a ser criada nas câmaras mu-
nicipais.

Finalmente, o Secretário Munici-
pal de Planejamento, Gilson Dayrel, fez
uma ampla exposição sobre o tema,
defendendo a instituição de um plane-
jamento administrativo, com orçamento
regionalizado e a descentralização de
poderes, acentuando que "não basta
definir mecanismos institucionais, por-
que estes serão ineficazes, se não hou-
ver definição de financiamento".

MUNCÍPIOS E REGIÕES
11

A destinação do percentual de
25% do ICMS de minerais para as cida-
des mineradoras foi defendida pelo
Prefeito de Poços de Caldas, Sebastião
Navarro Vieira, na reunião temática
"MUNICÍPIOS E REGIÕES", presidida

pelo Deputado José Maria Chaves. Em
outra proposta, o Prefeito de Poços de
Caldas pede que um por cento do or-
çamento do Estado seja destinado a um
fundo de incremento ao turismo das ci-
dades estâncias hidrominerais e históri-
cas.

Outras propostas apresentadas no
encontro pedem a não municipalização
do ensino; a criação da Tribuna Popular
nas Câmaras Muncipais; e a prorroga-
ção do prazo para entrega de propostas.
Quanto a esta proposta, o Relator da
Comissão Constitucional, Deputado Bo-
nifácio Mourão (PMDB), esclareceu que,
uma vez esgotado o prazo regimental (9
de fevereiro), os vereadores e prefeitos
poderão continuar apresentando emen-
das à Constituinte, através dos Deputa-
dos.

Com o objetivo de beneficiar os
distritos, o Vereador Jair Sancres, de
Muriaé, propôs que a Constituinte in-
clua no texto Constitucional dispositivos
legais estabelecendo que as Câmaras
Municipais se reunam, pelo menos uma
vez por mês, fora da sede. Ao final dos
trabalhos, o Presidente da Comissão
Constitucional, Deputado Camilo Ma-
chado (PFL), fez um apelo aos verea-
dores para que continuem, em suas ci-
dades, fazendo um trabalho de incenti-
vo à participação de todos os segmen-
tos nos trabalhos da Constituinte "uma
vez que, só assim esta Constituição po-
de se tornar mais representativa".

EDUCAÇÃO
12

O tema "EDUCAÇÃO" recebeu
cerca de 300 propostas como subsídios
à futura Constituição do Estado, no 112
dia de audiências públicas da Consti-
tuinte mineira, com a participação de
entidades ligadas ao ensino, professo-
res, sindicalistas e representantes de
movimentos comunitários. Ao final dos
trabalhos, a coordenadora, Deputada
Maria Elvira, fez uma avalição da au-
diência pública, elogiando as propostas
apresentadas, "porque o tema é palpi-
tante e tem preocupado a sociedade ci-
vil mineira em todos os seus aspectos".

Entre as propostas recebidas está
a da Associação dos Diretores das Es-
colas Oficiais do Estado que sugere

concurso público para diretores das es-
colas, contrariando reivindicações de
pais e alunos que defendem eleições
diretas na indicação de diretores e vice
das escolas públicas. Foram ainda en-
caminhadas à Mesa dos trabalhos pro-
postas pedindo a não municipalização
do ensino; matrícula obrigatória para
ensino religioso; criação de cursos pro-
fissionalizantes nas escolas dos peque-
nos municípios; paridade salarial dos
aposentados com o pessoal da ativa; in-
centivo ao trabalho noturno, à regência
e ao trabalho na zona rural; valorização
do magistério através do acesso hori-
zontal e vertical; isonomia salarial; piso
nacional de salário; aposentadoria aos
25 anos para os profissionais do ensino;
independentemente de sexo; ensino
ecológico e educação ambiental obri-
gatória em todos os níveis; passe livra
nos ônibus para os estudantes carentes;
efetivação de funcionários com 5 anos
de serviços prestados ao Estado; criação
do ensino de segundo grau em todos os
municípios; integração do aluno defi-
ciente no ensino regular e aplicação real
de 25% do orçamento na educação.

A Comissão Constitucional rece-
beu propostas do Conselho Estadual da
Mulher, Movimento de Defesa dos Di-
reitos dos Deficientes, Frente de Defesa
dos Direitos da Criança, Associação das
Professoras Primárias de Minas Gerais,
Associação das Diretoras de Escolas
Oficiais do Estado, Conselho Estadual
da Mulher, Associação Mineira de Ins-
petores Escolares, União dos Trabalha-
dores do Ensino, Campanha Nacion
de Escolas da Comunidade, Sindicato
dos Escritores de Minas Gerais, Frente
de Defesa dos Direitos da Criança e da
Comissão de Estudos Pró-Política do
Deficiente, entre outras entidades pre-
sentes.

Durante o encontro, o Presidente
da Comissão Constitucional, Deputado
Camilo Machado, afirmou que "Minas
Gerais, com suas tradições libertárias,
sempre foi um Estado comprometido
com o amanhã, com os problemas
maiores, com o preparo das gerações
futuras". Acrescentou que "a Consti-
tuinte mineira não poderia simples-
mente adaptar-se à Constituição Fede-
ral, notadamente no aspecto da educa-
ção, que requer muito empenho e aten-
ção dos Cconstituintes mineiros, porque
o futuro do nosso Estado está justa-
mente na educação dos jovens".

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
13

A criação de incentivos fiscais para
que as empresas invistam em pesquisas
tecnológicas e a fixação de um percen-
tual entre um e dois por cento como
dotação orçamentária para a Fundação
de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais
foram duas das 14 propostas apresen-
tadas na audiência pública temática de
Ciência e Tecnologia, coordenada pela
Deputada Sandra Starling (PT). A au-
diência teve a participação de diversas
entidades da área, entre elas o Centro
e Desenvolvimento e Planejamento
egional - CEDEPLAR -; o Centro Tec-

nológico de Minas Gerais - CETEC -; a
Metais de Minas Gerais - METAMIG -; a
Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência - SBPC -; além de represen-
tantes de vários segmentos profissio-
nais como geólogos, biólogos, técnicos
em informática, em telecomunicações e
em agropecuária.

Durante os trabalhos, o professor
Carlos Ribeiro Diniz, diretor de Pesquisa
da Fundação Ezequiel Dias, destacou a
necessidade de se garantir um dispositi-
vo constitucional que incremente o fo-
mento à Pesquisa. Ele ressaltou a base
educacional que deve sustentar qual-
quer política científica e tecnológica. Por
sua vez, o Prof. Stefan Salerj defendeu
o estabelecimemto de prioridades na
Constituição, " para que a aplicação dos
recursos não se perca na diversidade
das áreas abrangidas pala pesquisa tec-

nolocjca. Disse ser necessária a integra-
ção dos diversos segmentos de pesqui-
sa: universidade, governo e meio em-
presarial". O movimento em defesa dos
Direitos dos Deficientes também parti-
cipou da audiência, defendendo o in-
centivo à pesquisa para a fabricação de
equipamentos especiais destinados aos
deficientes físicos.

Além das propostas apresentadas
e defendidas por diversas entidades
durante a audiência pública, a Coorde-
nadora do tema, Deputada Sandra Star-
ling, recebeu cerca de 40 sugestões
através de correspondência, que serão
examinadas pelos membros da Comis-
são Constitucional.

CULTURA
14

Um maior aproveitamento das
praças públicas como áreas de lazer foi
uma das propostas apresentadas na
reunião temática "Cultura e Preservação
do Patrimônio Histórico", coordenada
pelo Deputado Eduardo Ottoni (PL).
Logo após abrir os trabalhos, o Presi-
dente da Comissão Constitucional, De-
putado Camilo Machado (PFL), exaltou
a importância da preservação da cultura
e dos valores patrimoniais do Estado
"que não devem ser vistos como fatos
isolados, uma vez que evidenciam e
identificam o próprio estágio de civiliza-
ção de um povo".

Por sua vez, o Deputado Eduardo
Ottoni ressaltou a necessidade de uma
participação ativa de todos os segmen-
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tos da sociedade mineira, criando a ex-
pectativa de que "a nova Constituição
refletirá o pensamento e as aspirações
da gente de Minas Gerais". Já o Relator
da Comissão Constitucional, Deputado
Bonifácio Mourão, referiu-se à exigüi-
dade do tempo que disporá como Re-
lator para examinar milhares de suges-
tões apresentadas, uma vez que terá
apenas 15 dias, a contar do dia 9 de fe-
vereiro, para preparar o anteprojeto
constitucional.

Entre as propostas apresentadas
na reunião está a da Sociedade Brasi-
leira de Espeleologia, para que o Estado
considere as cavernas como patrimônio
ambiental, de interesse científico, cul-
tural e artístico.

A Organização Mundial de Sacer-
dotes Umbandistas quer o reconheci-
mento da Umbanda e a criação de uma
"Mazumba", escola para os sacerdotes
iniciáticos, além da propagação da Um-
banda em todo o Estado.

O Sindicato dos Artistas e Técni-
cos em Espetáculos e Diversões sugeriu,
entre outras propostas apresentadas, a
criação pelo Governo de um pólo de
produção cinematográfica no Estado. A
Associação Comercial defendeu a ado-
ção de uma política de estímulo por
parte do Estado à iniciativa privada na
exploração, preservação e divulgação
das manifestações culturais, artísticas
e turísticas de Minas Gerais.

Também foi pedido o reconheci-
mento do artista plástico como profis-
sional; facilidade de criação de espaços
de exposições culturais e de arte; me-
lhor esclarecimento junto ao empresa-
nado mineiro da Lei Sarney, que esti-
mula a cultura com incentivos fiscais; a
volta da Educação Artística no currículo
escolar; o recolhimento mensal de uma
alíquota de 1% do tual Fundo de Parti-
cipação dos Municípios para rateio entre
as entidades sindicais e associações
culturais. Também foi pedida a criação
do fundo de defesa e preservação da
memória, arte, cultura, costumes e tra-
dições de Minas Gerais. A Prefeitura e a
Casa de Cultura de Mariana apresenta-
ram proposta pedindo a criação de um
Fundo de Exaustão com ênfase especial
à participação das cidades mineradoras,
com a fixação de uma tarifa ou taxa in-
denizatória, em virtude da exaustão do
patrimônio municipal, canalizando esses
recursos para a execução de serviços e
obras municipais, além da preservação
do patrimônio histórico, artístico e cul-
tural desses municípios.
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SERVIDORES PÚBLICOS
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A valorização do servidor público,
através de uma política de salários dig-
nos e direitos trabalhistas iguais aos dos
demais trabalhadores, foi defendida por
cerca de vinte entidades que compare-
ceram à audiência pública com o tema
dedicado ao servidor público. A audiên-
cia foi promovida pela Comissão Cons-
titucional da IV Constituinte Mineira,
coordenada pelo Deputado José Ferraz
e que teve a participação de professo-
res, jornalistas, policiais civis, aposenta-
dos e pensionistas que apresentaram
1.616 propostas, sendo esse o tema re-
cordista em número de sugestões.

Falando em nome dos aposenta-
dos, a ex-Deputada Marta Nair Mon-
teiro ressaltou as conquistas obtidas
pelo funcionalismo público na Consti-
tuição Federal e pediu que elas sejam
integralmente asseguradas ao nível es-
tadual. Por sua vez, a Coordenação Sin-
dical do Funcionalismo Público, que
reune 60 mil filiados, apresentou pro-
posta vinculando os reajustes salariais
ao valor real da moeda, com a correção
mensal dos salários dos servidores civis
e militares. Outra proposta pede a pari-
dade plena dos aposentados e o ingres-
so só por concurso na administração
direta e indireta.

Para que haja uma maior trans-
parência no serviço público, os repre-
sentantes das entidades sugeriram a
elaboração de um cadastro de servido-
res estaduais atualizado e a ser divulga-
do mensalmente à população como um
mecanismo eficaz de combate ao nepo-
tismo e ao clientelismo. Quanto ao re-
gime jurídico único para os servidores,
já estabelecido pela Constituição Fede-
ral, as entidades do funcionalismo pre-
feriram não entrar em detalhes, mas
defendem um regime jurídico como o
estatutário, mas com algumas vanta-
gens da CLT.

Por sua vez, o Sindicato dos Jor-
nalistas defendeu a criação de um Con-
selho Estadual de Comunicações, a
exemplo do que já foi definido no âm-
bito federal, com o objetivo de avaliar as
concessões de rádio e TV em Minas
Gerais. Também foi defendida a fixação,

no texto constitucional, de um piso de
8,5 pisos nacionais de salário para os
jornalistas do serviço público. Esta tam-
bém foi a proposta apresentada pelo
representante dos engenheiros e arqui-
tetos. Quanto à política salarial, a pro-
posta do Deputado JamilI Júnior
(PMDB) é no sentido de que a Consti-
tuinte mineiro assegure, nas disposições
transitórias, a recomposição do salário
real do funcionário público, com o pa-
gamento em 12 parcelas de todos os
gatilhos e URPs devidos.

SAÚDE E PREVIDÊNCIA
16

Uma política mais específica
e realista sobre os transplantes
de órgãos, que "devem ser utili-
zados sem necessidade de doa-
ção em vida, desde que haja
consentimento de familiares do
doador", foi defendida na comis-
são temática sobre SAÚDE, PRE-
VIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA pelo
professor Hilton Rocha. Ele de-
fendeu também um maior estí-
mulo à Central de Medicamentos
pelo Governo, ao mesmo tempo
em que condenou qualquer tenta-
tiva para a estatização da medi-
cina.

Durante os trabalhos, coor-
denados pelo Deputado Agosti-
nho Patrús (PFL), o Conselho Re-
gional de Medicina apresentou

proposta abordando aspectos li-
gados à área de saúde:

ensino médico, reabilitação
de deficientes, transplantes de
órgãos, bancos de sangue, for-
mação de pessoal para médico,
fiscalização das atividades médi-
co-hospitalares e remuneração
dos profissionais de medicina
pela tabela da AMB.

Por sua vez, o Sindicado dos
Enfermeiros, através de propostas
apresentadas, quer assegurar a
contratação de pessoal através
de concurso público, criação de
escolas técnicas públicas e apo-
sentadoria aos 25 anos para os
profissionais da área de saúde
independentemente de sexo,
além de garantia de 30 horas se-
manais de trabalho. A recupera-
ção do dependente de drogas e a
prevenção do abuso de drogas
com recursos do Estado, através
de programa abrangente, foi a
base da proposta da Associação
Mineira de Pais e Amigos para a
Prevenção e Recuperação do
Abuso de Drogas.

Ainda entre as 133 propos-
tas apresentadas está a que pre-
vê o controle das transfusões de
sangue pela Polícia Federal, e a

.

regulamentação da coleta, distri-
buição armazenamento e transfu-
são de sangue e hemoderivados
no Estado, com o objetivo de re-
duzir a disseminação de doenças
como a aios, a sífilis, a hepatite
e a doença de Chagas. O Fórum
Mineiro de Entidades de Saúde
sugeriu a destinação de 15% do
orçamento para o setor de saúde
e a criação dos Conselhos Muni-
cipais de Saúde, além de outras
propostas abordando questões
fundamentais da saúde do traba-
lhador e da saúde ambiental.

ØiSPORTE E TURISMO
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A reabertura dos cassinos e o
fomento à atividade turística através
de uma maior dotação orçamentária e
de incentivos e benefícios fiscais fo-
ram as principais propostas defendidas
pelas entidades ligadas ao turismo na
audiência pública temática que a Co-
missão Constitucional promoveu, com
a participação de 20 entidades repre-
sentativas dos dois setores, e que foi
coordenada pelo Deputado Nelinho
Rezende (PDT). Ao apresentar a pro-
posta da SELT, o Superintendente de
urismo daquela Secretaria, Luiz

Carlos Alves, falou da importância de
se assegurar no texto da futura Cons-
tituição Estadual uma política de tu-
rismo condizente com as potencialida-
des do Estado no setor. Ele ressaltou
que, quando bem aplicados, os recur-
sos investidos no turismo retornam em
proporções muito maiores. "Nos paí-
ses desenvolvidos, a proporção é de
15 dólares por cada unidade aplica-
da", observou. Outro aspecto defen-
dido pelo Superintendente da SELT
foi o retorno às cidades turísticas do
percentual de impostos por elas gera-
dos, para serem reaplicados na ativi-
dade turística.

A preservação do patrimônio
histórico, cultural, turístico e ambien-
tal é também uma das grandes preocu-
pações do setor de turismo. Propostas

nesse sentido foram apresentadas pela
Associação Brasileira de Agências de
Viagens, pela Linha de Ação Ecológi-
ca e pela Associação Brasileira de
Jornalistas e Escritores de Turismo. A
Sociedade Brasileira de Espeleologia
propôs a redação de um artigo especí-
fico para garantir a preservação das
grutas e cavernas, assim como de todo
o seu ecossistema, como patrimônio
ambiental de interesse científico, cul-
tural e artístico.

Por sua vez, o Conselho Regio-
nal de Desportos de Minas Gerais
apresentou várias propostas, com o
objetivo de garantir no texto constitu-
cional o desenvolvimento e a demo-
cratização do esporte. Uma das su-
gestões propõe que caberá ao Estado
desenvolver programas de construção
de instalações esportivas comunitárias
e destinar, nos projetos de urbaniza-
ção e de construção de unidades es-
colares,áreas destinadas a praças e
campos de esporte. O Conselho de-
fendeu ainda a concessão de bolsas de
estudo para atletas integrantes de re-
presentações estaduais e o estimulo ao
desenvolvimento do esporte através da
oferta pelo governo de incentivos à
iniciativa privada.

Tanto os profissionais de Turis-
mo como os de Educação Física, atra-
vés de suas entidades representativas,
propuseram que a Constituinte proteja
o exercício da profissão da atividade
de pessoas leigas, sem habilitação le-
gal. O preenchimento dos cargos de
direção nos órgãos do governo, assim
como dos cargos de confiança, deve-
riam, de acordo com as sugestões
apresentadas, ser preenchidos exclusi-
vamente por pessoas ligadas ao setor.
O Movimento de Defefesa dos Direi-
tos dos Deficientes também esteve
presente para apresentar suas reivindi-
cações. Entre as propostas apresenta-
das, uma pede mais recursos financei-
ros para os projetos governamentais
que favorecem a prática de esportes
pelas pessoas portadoras de deficiên-
cias e a construção ou adaptação de
um maior número de locais destinados
ao lazer e ao esporte do deficiente e,
outra, a punição para toda atitude dis-
criminatória com relação a esse seg-
mento da sociedade.

11_

SEGURANÇA
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A criação de um Conselho
de Defesa Social, a ser presidido
pelo Governador do Estado e in-
tegrado por representantes dos
Poderes Legislativo e Judiciário e
de 'agãos públicos ou privados,
com responsabilidades nas áreas
de prevenção social, assistência
médica de urgência, trânsito, pro-
teção ambiental, patrimônio his-
tórico e artístico, prevenção e re-
pressão à criminalidade, preven-
ção e controle de sinistros, foi
uma das propostas apresentadas
pelo Comando da Polícia Militar,
na audiência temática "SEGU-
RANÇA PUBLICA", coordenada
pelo Deputado Clêuber Carneiro.
Outras propostas apresentadas
pela Polícia Militar sugerem a
manutenção de contingente como
força pública do Estado, com sua
direção superior profissionaliza-
da; concessão de prioridade má-
xima à questão do menor, com
rejeição à política de confina-
mento do menor em situação ir-
regular; ampliação dos quadros
do Ministério Público e manuten-
ção da profissionalização da di-
reção superior da Polícia Civil.

Por sua vez, a Associação
dos Delegados da Polícia Civil
apresentou, entre outras, propos-
tas estabelecendo a criação de
lei orgânica para a Polícia Civil
assegurando aos delegados a
inamovibilidade de vencimentos,
isono mia salarial, atualização das
pensões das viúvas, extinção do
cargo de delegado municipal; au-
tonomia administrativa e financei-
ra para a Polícia Civil; e desvin-
culação da guarda e administra-
ção dos presos da Justiça, pas-
sando-a para a competência da
Secretaria do Interior e Justiça.
Já a União da Polícia Civil pro-
pôs a reestruturação da Secreta-
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ria da Segurança Pública, através
de reforma administrativa, com
direitos e garantias aos seus in-
tegrantes, bem como isonomia de
vencimentos e pcupação do car-
go de delegado especial apenas
por membros efetivos e da ativa
da Polícia Civil.

O Movimento Popular da
Mulher sugeriu a institucionaliza-
ção das delegacias especializa-
das de crimes contra a mulher,
enquanto o Conselho Estadual da
Mulher pediu a criação de berçá-
rios e creches na Penitenciária
de Mulheres. Outra proposta, esta
de representante da Secretaria
da Segurança Pública, sugeriu a
criação do Departamento de Po-
lícia Especializada da Mulher e
do Menor e da Promoção Social,
para combate organizado à vio-
lência que atinge a mulher, a
criança, o adolescente e a famí-
lia.

Ao final dos trabalhos foram
apresentadas 50 propostas, sen-
do que 12 tiveram defesa oral
dos proponentes. O Presidente da
Comissão Constitucional, Depu-
tado Camilo Machado, destacou
a importahcia das audiências
realizadas, assegurando que a
Nova Constituição refletirá o
princípio maior da mineiridade:
"estamos elaborando uma Consti-
tuição participativa, envolvendo
todos os segmentos da sociedade
mineira".

DEFICIENTE FÍSICO
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Um documento contendo di-

versas propostas visando a propor-
cionar melhores condições de vida
para as pessoas portadoras de de-
ficiência, nas áreas de prevenção à
saúde, educação, mercado de tra-
balho, lazer e cultura foi entregue
ao Presidente da Comissão Consti-
tucional da IV Constituinte Mineira,
Deputado Camilo Machado (PFL).
0 documento, que reflete os an-

seios das 50 entidades que inte-
gram a Comissão de Estudos Pró-
Política do Deficiente Físico, levou
90 dias para ser elaborado e desta-
ca as principais dificuldades que o
deficiente enfrenta no dia-a-dia.

Durante a defesa de suges-
tões, duas delas tiveram participa-
ção destacada, pelo apoio do Ple-
nário: a primeira, do Movimento de
Defesa das Pessoas Portadoras de
Deficiência, pedindo a definição de
uma política que garanta o trânsito
e transportes adequados às pes-
soas portadoras de deficiência, e
outra sugerindo a eliminação das
barreiras arquitetônicas nos pré-
dios públicos. Gilberto de Araújo
Ferreira, portador de deficiência
auditiva, pediu que seja garantido
aos deficientes o acesso às infor-
mações e outras facilidades pro-
porcionadas por esses recursos,
através de uma política adequada.

Os deficientes físicos presen-
tes à reunião puderam acompanhar
toda a reunião através do trabalho
de Dayse Garcia, intérprete que fez
a tradução do português para a
linguagem dos sinais.

Durante o encontro, o Depu-
tado Camilo Machado prometeu
encaminhar o documento ao Depu-
tado Bonifácio Mourão, Relator da
Comissão Constitucional, adian-
tando que pedirá uma atenção es-
pecial para as propostas apresen-
tadas. "A participação popular, que
a cada dia se manifesta de forma
mais concreta, é um estímulo e um
compromisso para os Constituintes
mineiros que, cada vez mais, per-
cebem a dimensão e a responsabi-
lidade do trabalho que estão de-
sempenhando", afirmou o Deputa-
do Camilo Machado, após enaltecer
o trabalho que as entidades ligadas
aos deficientes físicos executam
com muita dificuldade.

Ao todo, o capítulo referente ao
tema "A Mulher, a Criança, o Idoso, o
Adolescente e o Deficiente Físico" rece-
beu 220 sugestões e, segundo o coor-
denador Deputado Paulo Fernando, "as
inovações nessa área serão profundas,
com garantia do aproveitamento dos
deficientes no serviço público, progra-
mas de assistência integral e programa
de preparação para aposentadoria".

MESA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS E DA IV
ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE

PRESIDENTE: Deputado José Neif Ja-
bur - 1 9 VICE-PRESIDENTE: Deputado
Saint'Clair Martins Souto - 2 VICE-
PRESIDENTE: Deputado Raimundo Sil-
va Albergaria - 12 SECRETARIO: De-
putado José Laviola Matos - 2 2 SE-
CRETARIO: Deputado Amílcar Campos
Padovani - 32 SECRETARIO: Deputado
José Maria Pinto - 49 SECRETARIO:
Deputado Carlos Eduardo Antunes Pe-
reira

DIRETOR-GERAL: Dalmir de Jesus

SECRETARIA-GERAL DA MESA: Maria
Coeli Simões Pires

MESA DA COMISSÃO
CONSTITUCIONAL

PRESIDENTE: Camilo Machado - PFL;
1 9 VICE - PRESIDENTE: Maria Elvira -
PMDB; 2 VICE-PRESIDENTE: Paulo
Fernando - PDC; 1 2 SECRETÁRIO: Ber-
nardo Rubinger - PMDB; 2 2 SECRETA-
RIO: José Duarte - PFL; RELATOR: Bo-
nifácio Mourão - PMDB; RELATOR-
ADJUNTO: Eduardo Ottoni - PI- e PTR.

MEMBROS DA COMISSÃO
CONSTITUCIONAL

Agostinho Patrús - PFL; Anderson
Adauto - PMB; Clêuber Carneiro - PFL
Irani Barbosa - PMDB; João Rosa -
PMDB; José Bonifácio - PDS; José
Ferraz - PMDB; José Maria Chaves -
PMDB; Kemil Kumaira - PMDB; Luiz Vi-
cente Calicchio - P5D13; Nelinho Rezen-
de - PDT; Ronaldo Vasconcelos -
PMDB; Sandra Starling - PT; Sebastião
Helvécio - PMDB.

SUPLENTES

PMDB - Adelino Dias - Carlos Pereira -
Dirceu Pereira - Ferraz Caldas - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Jorge Gibram - Maurício Moreira - Ni-
nico Rezende - Saint'Clair Souto; PFL -
Narciso Michelli - Elmiro Nascimento -
Jorge Hannas - Jaime Martins; PDC -
Paulo César Guimarães; PT - Agostinho
Valente; PSDB - Márcio Maia; PDS -
Roberto Luiz Soares; PMB - Wellington
de Castro; PDT - João Bosco Martins;
PI- e PTR - Amílcar Padovani.

A escolha da histórica Ouro Pre-
to para a abertura dos trabalhos de
instalação das audiências públicas
regionais, mais do que uma justa ho-
menagem à cidade símbolo da resis-
tência e do ideário de liberdade da
gente mineira, tornou-se um marco
•ara lembrar ao povo das Minas Ge-

rais a importância dos trabalhos cons-
tituintes, num momento em que cres-
cem o seu significado e a sua res-
ponsabilidade, quando se comemora
o bicentenário da Inconfidência Minei-
ra.

Por isso mesmo, não poderiam
ser outras as palavras do Presidente
da IV Assembléia Constituinte do Es-
tado de Minas Gerais, Deputado Neif
Jabur, ao enfatizar que o encontro de
Ouro Preto marcava a grande arran-
cada do trabalho constituinte em nos-
so Estado, "cujo objetivo final é reto-
mar para Minas a posição de centro
ordenador da vida nacional". Mais
adiante, ao traçar um paralelo entre
as dificuldades presentes e a lição
dos nossos antepassados, Jabur enfa-

Oltropreto

tizou: "nesta hora em que o Brasil vive
um desafio imenso, em que a imagem
do País do futuro mergulhou nas som-
bras de um presente sem esperanças,
é preciso que Minas, outra vez, levan-
te a mensagem que herdou de seus
antepassados, para dizer que este
País é maior do que a visão estreita
dos que, ontem, hoje e sempre, des-
crêem da Pátria e torcem, até, para
vê-Ia precipitada no caos, no impasse,
na anarquia e na confusão". Depois
de lembrar que a Assembléia Legisla-
tiva de Minas Gerais foi e tem sido
pioneira no processo constitucional, o
Deputado Neif Jabur garantiu que a
Constituição representa o marco zero
de um novo caminho.

A escolha da cidade de Ouro
Preto também foi ressaltada pelo Pre-
sidente da Comissão Constitucional
Deputado Camilo Machado (PFL), ao
lembrar nua e "dacr,a

.13

te de instalar sua primeira audiência
pública nesta Cidade-Monumento
Mundial, Patrimônio da Humanidade,
reverencia o passado e respeita o fu-
turo de Minas Gerais". Mais que isso,
buscou na poesia de Manoel Bandeira
inspiração para os trabalhos consti-
tuintes: "Alvoreceu a nossa vontade
de autonomia, nos sonhos dos incon-
fidentes; alvoreceu a nossa arte, nas
igrejas e esculturas de Aleijadinho'
para arrematar: "Que esta seja a
Constituição de Tiradentes, da cora-
gem, da independência, da dignida-
de".

PROPOSTAS

As propostas apresentadas na
primeira audiência pública da Consti-
tuinte foram feitas por escrito e algu-
mas tiveram sustentação oral. A ques-

ntr/rnnO cultural, a

MARCO DO INICIO DOS

CONSTITUINTES
Os Deputados mineiros foram buscar em Ouro

Preto a inspiração para dar início
aos trabalhos da nova Carta Constitucional
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criação da "Cidade Satélite de Ouro
Preto' a adoção de governo itinerante
com sede em Ouro Preto nos meses
de recesso parlamentar, além da cria-
ção do fundo para defesa e preserva-
ção da memória, arte, cultura, costu-
mes e tradições de Minas Gerais.

Estas sugestões, inclusive, cir-
cularam em forma de panfletos nas
ruas de Ouro Preto, sob a responsabi-
lidade do Projeto Ouro Preto Consti-
tuinte. Mas não faltaram propostas
envolvendo a questão dos salários do
funcionalismo público estadual, a de-
fesa de recursos para associações de
classe a até mesmo a criação de de-
legacias femininas. Uma proposta que
chamou a atenção pedia aos Consti-
tuintes mineiros uma definição políti-

a global e até mesmo uma definição
rara a moeda padrão cara o Brasil.

Não faltaram sugestões pedindo a
dispensa da exigência de escolarida-
de para o servidor estadual ou autár-
quico ocupar cargo comissionado,
exceto aqueles cujo exercício é ine-
rente a profissão liberal, bem como o
da manutenção de concessão de li-
nhas de ônibus coletivas por apenas
um ano.

A Prefeitura Municipal de Ouro
Preto, através do seu representante,
informou que encaminhará, em docu-
mento oficial, suas sugestões e rei-
vindicações na Constituinte, todas
elas ligadas às atividades minerado-
ras, justificando que as sucessivas
reuniões na Câmara, para tratar do
problema local relacionado com a
eleição de 15 de novembro último,
com a anulação pelo TRE da eleição
para prefeito, impediram a conclusão
do documento.

A Comissão Constitucional, que
teve um dia de grande trabalho, rece-
beu um grande número de sugestões
escritas e orais de representantes de
entidades de classe, de políticos, de
servidores públicos e de empresários
de diversos municípios da Região. A
primeira audiência regional da IV As-
sembléia Constituinte do Estado de
Minas Gerais foi instalada em Ouro
Preto, no Cine Vila Rica, tendo na
presidência dos trabalhos o Deputado
Neif Jabur, com a presença do Presi-
dente da Comissão Constitucional,
Camilo Machado; do Relator, Bonifá-
cio Mourão; da 1a-Vice-Presidente,
Maria Elvira; do V-°-Secretário, Bernar-
do Rubinqer; do 22-Secretário, José

Durante a audiência pública rea-
lizada na Câmara Municipal de Pas-
sos foram apresentadas mais de 60
propostas sobre os mais variados te-
mas. Estiveram presentes 17 prefeitos
do Sudoeste de Minas, vereadores e
representantes de outros 7 municí-
pios, além de 100 pessoas que foram

Duarte, e do Relator-Adjunto, Eduardo
Otton além do Coordenador Agosti-
nho Patrús. Na Mesa Coordenadora
dos Trabalhos estavam presentes o
prefeito em exercício de Ouro Preto,
vereador Carlos Maurício Camassi; o
Deputado Federal Otávio Elísio Alves
de Brito; e os prefeitos de Belo Hori-
zonte, Pimenta da Veiga, e de Conta-
gem, Ademir Lucas.

Ao deixar a cidade de Ouro Pre-
to, ao final dos trabalhos, a Comissão
Constitucional deixou clara, através
do Coordenador Agostinho Patrús, a
sua linha de trabalho: "a de que a
Constituição Mineira não será feita
pelos 77 Deputados, mas pelas mãos
do povo de Minas Gerais."

levar o seu apoio aos trabalhos d
Comissão Constitucional.

As propostas apresentadas em
Passos abordaram os mais variados
assuntos, como educação, saúde,
meio ambiente, política tributária, co-
operativismo agrícola, desapropriação
de terras, garantias e direitos sociais,
direitos do menor, dos deficientes físi -
cos, entre outros. Para o Presidente
da IV Assembléia Constituinte, Depu-
tado Neif Jabur, a expressiva partici -
pação da população do Sudoeste mi-
neiro não surpreende, "pois nossa re-
gião nunca faltou aos interesses de
Minas e tenho certeza de que todas
as regiões do Estado irão contribuir
de maneira significativa com os tra-
balhos constitucionais

Por sua vez, o Deputado Márcio
Maia, que coordenou os trabalhos da
Comissão Constitucional na cidade
de Passos, ressaltou que "as leis só

têm validade a partir do momento em
que o povo exige o seu cumprimento".
Ressaltou ainda que, "terminados os
trabalhos da Constituinte Estadual,
será a vez das Câmaras Municipais
elaborarem a Lei Orgânica dos Muni-
cípios,,.

Os trabalhos da Comissão
Constituinte em Passos foram presi-
didos pelo Deputado Neif Jabur, fi-
cando a coordenação a cargo do De-
putado Márcio Maia. Participaram da
Mesa as seguintes autoridades: José
Figueiredo, Prefeito de Passos; So-
lange Agostini Peixoto, Juíza da Pri-
meira Vara da Comarca; Deputado
Luiz Vicente Calicchio; Ten.-Cel.PM
Geraldo Lopes Vieira, Comandante do
129 Batalhão da PMMG; Jamil Antô-
nio Nicolau, Prefeito de Arceburgo e

residente da Associação da Micror-
região dos Municípios da Alta Mogia-
na, José Heitor de Oliveira, Prefeito
de São João Batista do Glória, Presi-
dente da Associação dos Municípios
da Médio Rio Grande; e Darlan Es-
percarlas, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Passos.

A Comissão Constitucional da IV
Constituinte Mineira encerrou, na ci-
dade de Unaí, a série de audiências
públicas em 17 cidades-pólo do Esta-
do, reunindo representantes de 22
municípios do Noroeste mineiro. Ao
término dos trabalhos, 70 propostas
foram entregues ao Presidente da
Comissão Constitucional, Deputado
Camilo Machado, e ao Coordenador,
Deputado Saint'Clair Souto, 1 g Vice-
Presidente da IV Assembléia Consti-
tuinte Mineira.

Ao abrir a reunião, o Deputado
Camilo Machado falou da tradição, do
pioneirismo, das riquezas e dos an-
seios da região Noroeste do Estado,

ressaltando ser Unaí um pólo estraté-
gico do desenvolvimento e que "a in-
serção da cidade na região geoeco-
nômica de Brasília impõe, ainda, que
o desenvolvimento mineiro encontre
ali um centro dinâmico de irradiação,
uma vertente para um progresso está-
vel e duradouro".

Por sua vez, o Deputado
Saint'Clair Souto prometeu continuar
o trabalho de recolhimento de propos-
tas, certo de que a oportunidade não
se esgotaria naquele encontro.
Saint'Clair Souto acredita que "só
através da participação popular pode-
remos elaborar um texto constitucio-
nal que reflita os anseios do povo mi-
neiro'

Ccxrpetência

Ainda como parte da audiência
pública, o Prof. Paulo Neves de Car-
valho fez uma exposição para os pre-
feitos, vereadores e políticos da re-
gião, abordando o tema "Perspectivas
do município na nova Constituição e
na lei orgânica". No seu entendimen-
to, o maior problema agora é estabe-
lecer a competência em termos de
espaço do município e do Constituin-
te Estadual, tarefa que considera difí-
cil, embora acredite que os Consti-
tuintes mineiros poderão ter atribui-
ções importantes no campo social e
econômico. Paulo Neves pediu uma
atenção especial dos Constituintes
quando da fixação dos critérios de
criação ou desmembramento de mu-
nicípios, bem como com referência à
cooperação técnica e financeira para
que as prefeituras possam assumir as
novas obrigações que lhes são impos-
tas no campo da educação e da saú-
de.

A audiência pública na cidade
de Una[ foi realizada no Rotary Clube
e, além dos Deputados Camilo Ma-
chado e Saint'Clair Souto, comparece-
ram o Prefeito Sebastião Alves Pinhei-
ro, o representante da OAB, Francisco
Adjuto; o Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Vereador Anésio Machado
de Camargo; o Vice-Prefeito de Una
José Braz da Silva; e o representante
do Poder Judiciário, Edson Lucas da
Silva. Estavam ainda presentes prefei-

tos, vereadores e líderes políticos dos
municípios da região Noroeste.

Das 130 propostas encaminha-
das à Comissão Constitucional na ci-
dade de Juiz de Fora, mais da meta-
de fazia referência ao ensino e uma
delas sugeria que, a partir de 1990,
em Minas não se criem mais unida-
des escolares apenas de primeiro
grau, mas sempre de primeiro e se-
gundo, como forma de permitir que
uma importante faixa da população
infanto-juvenil possa prosseguir os es-
tudos até a véspera da Universidade.

Sobre as deficiências no setor
de ensino, o próprio Prefeito de Juiz
de Fora, Alberto Bejani, fez uma ad-
vertência: "estamos na iminência de
assistir a um colapso total na rede de
ensino" Segundo Bejani, esse e ou-
tros graves desafios da sociedade de
Minas "só serão resolvidos se a nossa
Carta for discutida e votada sem in-
fluências políticas e partidárias".
Também foram apresentadas propos-
tas pedindo uma política de incentivo
ao pequeno produtor, tanto na zona
urbana como na rural. Um tema que
despertou pouca atenção nas propos-
tas apresentadas foi o da saúde: no
pacote de sugestões da Zona da Ma-
ta, apenas uma foi catalogada.

Os trabalhos da Comissão
Constitucional na cidade de Juiz de
Fora foram coordenados pelo Depu-
tado Sebastião Helvécio, que, depois
de saudar os presentes, passou a
palavra ao Deputado Agostinho Va-
lente e aos Deputados Ailton Torres
Neves e Roberto Luiz Soares. No ple-
nário da Câmara Municipal de Juiz de
Fora estavam presentes prefeitos de
diversas cidades da Zona da Mata,
representantes de associações de
moradores, entidades de classe e ór-
gãos públicos, que apresentaram
emendas à Mesa e defenderam pro-
postas à Constituinte Estadual.
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Trinta e um dos municípios que inte-
gram o Alto São Francisco estiveram
representados, através de suas lideran-
ças políticas, empresariais e sindicais na
audiência pública realizada na cidade de
Curvelo, presidida e coordenada pelo
Deputado Armando Costa (PMDB). Ao
final do encontro, foram encaminhadas
à mesa dos trabalhos 61 propostas, com
grande ênfase para a solução de pro-
blemas relacionados com a educação,
agropecuária, tributação e bem-estar
social. A União Municipal das Associa-
ções Comunitárias de Curvelo, que con-
grega dezenas de entidades, esteve mo-
bilizada buscando sensibilizar a popula-
ção curvelana para apresentar suges-
tões à Constituinte. Nesse sentido, fo-
ram encaminhadas à mesa dos traba-
lhos propostas sugerindo a extinção do
cargo de delegado municipal, a criação
de delegacias regionais de segurança
pública, prioridade à assistência pré-
natal nos postos de saúde, incentivo do
Estado à industrialização municipal,
isenção do 1CM sobre produtos deriva-
dos do leite e maior assistência técnica
ao pequeno produtor rural.
Ainda durante o encontro, foi destacada
a participação das Câmaras Municipais
de diversas cidades, através de suges-

.0 ie;at;vas à vida do município, des-
tacando-se a da Câmara Municipal de
Diamantina, que pediu a unificação de
impostos entre Estado e municípios,
bem como a competência exclusiva dos
municípios para extinção ou criação de
distritos. Também foram apresentadas
propostas pedindo a criação da guarda
municipal, facilidade para financiamento
de tratores e equipamentos agrícolas e
melhor tratamento fiscal e burocrático
às microempresas.
No setor referente à educação, foi pedi-
da a criação de clubes ecológicos nas
escolas, direito de liberdade de crença
religiosa nos estabelecimentos de ensi-
no, participação direta da comunidade
na vida escolar e efetivação de servido-
res públicos contratados, a partir de cin-
co anos de serviços prestados ao Esta-
do. Para o Deputado Armando Costa, a
participação democrática no processo
de elaboração da Constituição mineira,
envolvendo segmentos como Igreja,
entidades classistas, pequenos e médios
produtores e a classe política, fará da
Constituição mineira a mais democráti-
ca possível.

Lín Montes Claros, a audiência pública
da IV Constituinte do estado de Minas
Gerais foi realizada no Centro Cultural

"Hermes de Paula", sob a presidência
do Deputado Carlos Pereira e coorde-
nação do Deputado Clêuber Carneiro
(PFL). Participaram ainda do encontro
os Deputados Péricles Ferreira, Míltom
Cruz e José Militão, o Prefeito Mário
Ribeiro, os Deputados Federais José da
Conceição e José Geraldo Ribeiro; o
Bispo Dom Geraldo Majela de Castro, o
Delegado Euber Cordeiro e o Cel. PM
Lázaro Francisco de Sena, Comandante
do 10 9 Batalhão da Polícia Militar.
Ao todo, foram apresentadas 107 pro-
postas, sendo que 13 tiveram defesa
oral pelos proponentes. O Deputado
Carlos Pereira, em suas palavras, ma-
nifestou seu contentamento pela ex-
pressiva presença na audiência das li-
deranças políticas e classistas da região,
ao mesmo tempo em que destacou a
participação de todos os segmentos da
população nos trabalhos da nova Cons-
tituinte.

Em Almenara, a audiência pública foi
realizada na Federação dos Trabalha-
dores na Agricultura, sob a presidência
e coordenação do Deputado José Ferraz
(PMDB), e contou com grande número
de pessoas interesssadas. Ao todo fo-
ram apresentadas 42 propostas que,
versaram principalmente, sobre o meio
ambiente regional, programas de de-
senvolvimento para o Vale do Jequiti-
nhonha, tributação e educação.
Entre as propostas encaminhadas pela
Associação Comercial de Almenara es-
tava a inclusão do Vale do Jequitinho-
nha na área da Sudene e a que propõe
tratamento diferenciado para pequenas
empresas. Já a Câmara, Lions e Loja
Maçônica de Almenara apresentaram
três propostas: Associativismo das mi-
crorregióes do Vale, governo itinerante
e Autonomia financeira sobre matéria
financeira.
Entre as autoridades presentes estavam
o Prefeito Roberto Martins Magno, os
Deputados Nilmário Miranda e Luís
Leal, o Vice-Prefeito, Macômeris Mar-
tins Torres, o Presidente da Câmara
Municipal, Vereador Aélson Ferreira
Prates; a Prefeita de Rubim, Maria de

Lourdes Caldeira, e o Presidente da As-
sociação dos Municípios da Microrre-
gião do Médio Jequitinhonha, Manuel
Gusmão.
Durante o encontro, 21 pessoas fizeram
uso da palavra para destacar o trabalho
desenvolvido pela Constituinte mineira
e defender suas propostas. Além das li-
deranças partidárias e classistas de AI-
rnenara, participaram da reunião repre-
sentantes das cidades de Jordânia, An-
dré Fernandes, ltaobim, Rubim, Jacinto,
Felisburgo, Bandeira, Jequitinhonha,
Joaíma, Santo Antônio do Jacinto, Pe-
dra Azul e Chapada do Norte.

Presidida pelo Deputado Ander-
son Adauto, que também participou da
coordenação dos trabalhos, juntamente
com o Deputado José Duarte, a audiên-
cia pública realizada na cidade de Ube-
raba recebeu 512 sugestões para os tra-
balhos da Assembléia Constituinte, sen-
do que 27 foram sustentadas com defe-
sa oral. Entre as sugestões apresenta-
das, uma pede um maior acompanha-
mento, por parte do Tribunal de Contas,
das administrações municipais; outra
sugere a encampação do ensino de 1 9 e
9 graus pelo Estado; enquanto uma

terceira sugere que, antes da construção
de qualquer obra, seja a população local
consultada, através das associações co-
munitárias, que deverão, também, esta-
belecer as prioridades.

Uma proposta apresentada pela
Associação dos Viajantes de Uberaba
transfere para os municípios 50 por
cento do valor arrecadado nas multas
por infrações de trânsito, O Prefeito de
Uberaba, Hugo Rudrigues da Cunha,
reivindica o acesso de representantes
credenciados pela prefeitura a áreas
estaduais que tratem de assunto tribu-
tário de interesse da prefeitura. Em ou-
tra proposta, o Prefeito pede que seja
limitada a contribuição financeira do
Município ao Estado somente dentro
das áreas de saúde e educação na restri-
ção prevista no artigo 30 da Constitui-
ção Federal. Por sua vez, o Presidente
da Câmara de Coromandel, Vereador
Rogério Rodrigues da Silva, sugeriu a

fixação, na Constituição Estadual, de um
prazo determinado para que o Tribunal
de Contas aprecie as prestações de
contas do Município, sob pena de as
contas serem apreciadas pela Câmara
Municipal, independente de parecer-
prévio.

Foram ainda apresentadas, atra-
vés da Prefeitura Municipal de Uberaba,
as seguintes propostas: integração efe-
tiva da política de saúde com as demais
políticas do governo, a fim de ampliar
as ações de prevenção e controle de en-
demias; garantia da veiculaçáo e discus-
são, junto aos profissionais de saúde,
das informações sobre o processo de
reforma sanitária, serviços produzidos,
a situação da saúde da população e re-
cursos disponíveis; garantia de que os
prédios públicos sejam construídos vi-
sando atender as necessidades especiais
dos deficientes físicos; garantia de dis-
posições legais de controle específico do
destino do lixo como proteção ao meio
ambiente; obrigatoriedade de o Estado
e os Municípios aplicarem 12% dos seus
orçamentos no setor saúde; e equiva-

Quarenta e seis propostas à Comissão
Constitucional foram apresentadas durante a au-
diência pública realizada na cidade de Patos de
Minas, tendo como coordenador o Deputado Ber-
nardo Rubinger e contando com a presença dos
deputados Elmiro Nascimento e Paulo Pereira, do
Prefeito Antônio do Valle Ramos, do Procurador
Américo José Santana e do Vereador Adauto An-
tônio Gonçalves, além de lideranças políticas,
classistas, sindicais e comunitárias das cidades
de Presidente Olegário, Arapuã, Lagoa Formosa,
São Gotardo, Coromandel, Guimarânia, Campos
Altos, Patrocínio e Carmo do Paranaíba.

Entre as sugestões apresentadas está a
que regulamenta o período da pesca, coibindo a
pesca predatória, a que pede fixação de normas
que garantam recursos necessários a um arrotado
programa habitacional: a que regulamenta o uso
de defensivos agrícolas: a que sugere a reserva de
parcela dos cargos e empregos públicos para
pessoas portadoras de deficiência: a que pede
uma nova política industrial, promovendo a des-
centralização na implantação de novos projetos; a
que regulamenta o plantio do milho, arroz e feijão:
a que estimula o reflorestamento das faixas das ro-
dovias com árvores frutíferas: a que limita aos nas-
cidos no Estado a ocupação do cargo de Gover-
nador; a que concede condições a todos os muni-
cípios de construir semi-internatos para meninos e
meninas carentes, onde possam receber educa

çâo e alimentação adequadas; a que proíbe a ad-
missão de funcionários públicos sem concurso, a
que fixa em um ano o mandato dos membros da
Câmara Municipal e a que proíbe o Executivo de
gastar além do que for arrecadado.

A Deputada Maria Elvira (PMDB)
foi quem coordenou, em Divinópolis, os
trabalhos da audiência pública da IV
Constituinte Estadual. Ao todo, foram
apresentadas 67 propostas, a maioria
delas referente às áreas de educação,
meio ambiente e saúde. Uma dessas
propostas pedia a criação de cursos
profissionalizantes, evitando a evasão
das escolas. Também a questão do defi-
ciente mereceu uma atenção especial,
sendo defendida uma melhor garantia a
prevenção de doenças e o direito à rea-
bilitação, com acesso a todos os equi-
pamentos básicos necessários. Na
questão de saúde foi sugerida a adoção
de um sistema de saúde integrado,
oferecendo condições ao município de
manter um sistema de saúde amplo,
digno e eficiente, com o objetivo de
evitar o êxodo rural.

A mesa dos trabalhos, integrada
pelo Prefeito Galileu Teixeira Machado,
pelos Deputados Jaime Martins, Otací-
lio Miranda e Geraldo da Costa Pereira,
pelo Juiz Paulo de Meio Freitas, e pelo
Capitão PM Afonso Luzia Braga recebeu
ainda propostas abordando reivindica-
ções no setor habitacional, uma delas
transferindo para o Estado a responsa-
bilidade pelo pagamento dos seguros
por danos habitacionais; a proibição de
material radioativo em território mi-
neiro; a isenção de impostos para o
produtor rural; a proibição de desma-
tamento; a criação de um sistema peni-
tenciário regional dando condições de
trabalho ao detento; a criação de um
fundo equitativo de publicidade para a
imprensa escrita e televisada; a criação

de um programa para fornecimento de
energia elétrica para os bairros de po-
pulação mais carente e a aposentadoria
do especialista de educação aos 34 anos
de exercício.
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A destinação de 1°/ da rceita orça-
mentária do Estado em favor das estân-
cias hidrominerais e das cidades históri-
cas, para aplicação em projetos de de-
senvolvimento da infra-estrutura turísti-
ca desses municípios, foi uma das pro-
postas apresentadas pela Prefeitura de
Poços de Caldas durante a audiência
pública realizada naquela cidade, com o
objetivo de colher subsídios dos diver-
sos segmentos da sociedade daquela
região, para a elaboração da Constitui-
ção mineira.
Promovida pela Comissão Constitucio-
nal da IV Assembléia Constituinte, a
reunião foi presidida e coordenada pelo
Deputado José Maria Chaves (PMDB) e
contou com a presença de aproxima-
damente 300 representantes dos muni-
cípios da região, que apresentaram 82
propostas sobre os mais diversos te-
mas. Uma dessas propostas sugere a
publicação semestral dos vencimentos
dos servidores púb l icos, inclusive go-
vernador, deputados, prefeitos e verea-
dores.

ORÇAMENTO
Justificando a sugestão de se destinar
1% da receita orçamentária às estâncias
hidrominerais e cidades históricas, o
Prefeito de Poços de Caldas, Sebastião
Navarro Vieira Filho, lembrou o fato de

as estâncias terem perdido sua autono-
mia política, passando a ter prefeitos
nomeados, sob o argumento de que es-
sas cidades necessitavam de estar um-
bilicalmente ligadas ao governo esta-
dual, para que pudessem ter maiores
condições de promover o desenvolvi-
mento turístico.

Sebastião Navarro ressaltou que a rea-
lidade, entretanto, foi bem outra, "uma
vez que continuaram a viver com seus
próprios recursos, ao mesmo tempo em
que perdiam espaço para as estâncias
de Estados vizinhos, que recebiam uma
maior atenção do governo". E concluiu:

"se quisermos encarar com seriedade
uma política coererente do desenvolvi-
mento e do turismo em Minas Gerais, é
imperiosa a criação de um fundo espe-
cífico que destine recursos para tal fim".
Outra proposta da Prefeitura de Poços
de Caldas diz respeito à reparação da
perda de receita das cidades minerado-
rãs, tendo em vista a extinção do Im-
posto único sobre Mineração. A suges-
tão é no sentido de que seja inserido no
texto da nova Constituição dispositivo
semelhante à emenda do Deputado Pe-
dro Gustin (PSDB): "do produto da ar-
recadação, da extração, tratamento, cir-
culação, distribuição ou consumo dos
minerais, um quarto será distribuído ex-
clusivamente aos municípios arrecada-
dores da atividade mineradora, de for-
ma proporcional à contribuição de cada
um".
Outra emenda apresentada garantia
melhores condições à educação e ao
trabalhadores do ensino. A Câmar
Municipal de Cambuquira apresentou
sugestões relacionadas com o sanea-
mento e meio ambiente, como a criação
de comitês de gestão de recursos hídri-
cos nas sub-bacias hidrográficas dos
rios Grande, Verde e Sapucaí; programa
interestadual de recuperação florística
da Mantiqueira, "blitz" geral contra mi-
neração clandestina de ouro com utili-
zaçãc de mercúrio e conversão de 1%
do valor da dívida externa do Estado de
Minas Gerais ao Bird para destinação a
um grande programa de refloresta-
mento protetor da serra da Mantiqueira.

O retorno do trem de passageiros li-
gando Vitória a Minas, a habitação, a
proteção ambiental e a isonomia salarial
do funcionalismo público estão entre as
50 propostas apresentadas durante a

audiência pública realizada na cidade de
Governador Valadares. O encontro, rea-
lizado na sede da Associação Comercial,
foi coordenado pelo Relator da Comis-
são Constitucional, Deputado Bonifácio
Mourão, e contou com a presença do
Deputado Kemil Kumaira, do Prefeito
Rui Moreira de Carvalho e de vereado-
res, líderes políticos e representantes de
diversos segmentos da sociedade vala-
darense e de municípios da região.
Na avaliação do Deputado Bonifácio
Mourão, o encontro de Governador
Valadares foi um sucesso, tendo em
vista o comparecimento das principais
lideranças municipais da região do Vale
do Rio Doce e, de um modo geral, pelo
número de propostas apresentadas.
"Pelo que tomamos conhecimento, o
povo está suficientemente motivado
para participar da elaboração da nova
Constituição mineira. Recebemos boas
sugestões, e dessas sugestões procura-
remos tirar tudo que for possível, para

A instalação de cursos profissionalizan-
tes, a readmissão de funcionários públi-
cos demitidos por perseguição política,
a não-municipalização do ensino, a re-
gulamentação do uso de inseticidas car-
bonados e a proibição de desmata-
mentos foram algumas das propostas
apresentadas na audiência pública reali-
zada em Ponte Nova, sob a presidência
e coordenação do Deputado Ronaldo
Vasconcellos.
Ao todo, foram apresentadas 73 pro-
postas, a maior parte referente aos to-
mas educação, saúde, segurança, servi-
dor público e política agrícola, sendo
que 22 tiveram defesa oral dos propo-
nentes. Participaram do encontro os
Deputados Domingos Lanna, Felipe
Néri e Roberto Luiz Soares, o Prefeita
Antônio Bartolomeu, o Presidente da
Câmara Municipal, Vereador José Sif-
vério Felíciok da Cunha, o Reitor da
Universidade de Viçosa, Antônio Fa-
gundes de Souza, além de líderes políti-
cos e classistas das cidades de Dom Sil-
vério, Rio Doce, Ouro Preto, Santa Cruz
do Escalvado, Guiricema, Santo Antô-
nio do Grama, Jequeri, Teixeiras, Viço-
sa, Ucrânia, Raul Soares, São Pedro dos
Ferros, Porto Firme e Piedade de Ponte
Nova.

que Minas Gerais tenha uma Constitui-
ção que realmente traduza a essência do
pensamento de sua gente". E enfatizou:
"Como coordenador do encontro, estou
muito satisfeito e posso adiantar a todos
os meus companheiros deputados que
o encontro de Governador Valadares al-
cançou plenamente os seus objetivos".
Entre as sugestões apresentadas em
Governador Valadares merecem aten-
ção especial aquelas pertinentes à área
da educação. Nesse sentido, foram
apresentadas propostas pedindo a não-
municipalização do ensino de 1 2 grau e
pré-escolar; a redução da jornada de
regência para 12 horas; a manutenção
da merenda escolar; a eleição direta
para diretores das escolas públicas; a
garantia constitucional dos ganhos de
greve; o afastamento de regência aos 20
anos de exercício e a aposentadoria in-
tegral para os funcionários do sexo
masculino aos 30 anos
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lação semescolas, sem assistência
médica, sem casa própria e sem tra-
balho' "Por ser uma região tipica-
mente de pecuária e de comércio de
extração de pedras preciosas, oferece
um limitado mercado de trabalho, o
que agrava cada vez mais os proble-
mas sociais, haja vista a série de pro-
postas apresentadas, em sua maioria
abordando a questão social"

Por sua vez, a Deputada Maria
José Haueinsen Freire considerou
a importância das audiências públicas
como uma oportunidade de maior par-
ticipação do povo da região para che-
gar à feitura das leis. E frisou: "é um
Passo para a democracia, é uma es-
perança para nós que o povo se acos-
tume a participar diretamente das
questões legislativas, para que pos-
samos ter uma democracia cada vez
mais participativa'

Para o Deputado Nilmário Mi-
randa, também presente ao encontro,
as audiências públicas são uma forma
de o povo atingir o Poder Legislativo,

Cerca de 80 propostas sobre
temas como a inclusão do Vale do
Mucuri como área da SUDENE; fusão
de distritos; maior incentivo e maior
assistência ao homem do campo, di-
namização do policiamento; repressão
à violência; educação; saúde; funcio-
nalismo público; menor abandonado e
a questão habitacional foram apresen-
tadas durante a audiência pública re-
gional realizada na cidade de Teó filo
Otoni.

Os trabalhos foram coordenados
pelo Deputado Kemil Kumaira, para
quem a audiência pública da Consti-
tuinte mineira naquela cidade "foi
muito importante para esta região so-
frida e esquecida, que é o Nordeste
do Estado' Kumaira salientou que a
população local "aguarda um posicio-
namento de atenção especial por par-
te dos deputados constituintes para
aquela que representa a região mais
desassistida de Minas Gerais".

Kemil Kumaira ressaltou, ainda,
que o Nordeste tem problemas graves
não só na área social mas, também
na área econômica, "com uma popu-

e

o Poder Constituinte, de influenciá-lo.

Os trabalhos da Comissão
Constitucional em Teó filo Otoni foram
coordenados pelo Deputado Kemil
Kumaira, com a participação do Depu-
tado Bonifácio Mourão, Relator da
Comissão Constitucional, do Deputa-
do Federal Luiz Leal, do Deputado
Nilmário Miranda, da Deputada Maria
José Haueisen Freire, do Prefeito Ma-
rino Ferreira Porto, de Teó filo Otoni;
do Comandante do 199 BPM da
PMMG, Major PM Nilton de Almeida,
e do Prefeito Ataliba José de Maga-
lhães, de Itambacuri.

Lima das mais concorridas au-
diências públicas foi a realizada na
cidade de Ipatinga, quando cerca de
500 pessoas compareceram ao Cine
Horto para participar dos trabalhos da
Comissão Constitucional. Ao todo, f
ram apresentadas 70 propostas,
maioria delas referente ao meio am-
biente e ao menor abandonado. Uma
propl lsta apresentada pela Câmara
Municipal pede a fixação do prazo de
12 meses, após a apresentação das
contas das prefeituras municipais, pa-
ra que o Tribunal de Contas emita o
parecer. Na justificativa, os autores
da proposta alegam que o último pa-
recer do Tribunal sobre as contas da
Prefeitura de Ipatinga é do exercício
financeiro de 1979.

Estiveram presentes à audiên-
cia, além de populares de Ipatinga e
cidades vizinhas, vereadores, líderes
Políticos e sindicais de vários municí*
pios da região. A Deputada Sandra
Starling (PT) presidiu e coordenou os
trabalhos. Discursaram o Deputado
Neif Jabur, Presidente da IV Assem-
bléia Constituinte; o Prefeito de Ipa-
tinga, Chico Ferramenta, e o Presiden-
te da Câmara Municipal da cidade,
Vereador Mário Taniguchi. Também
Participaram da audiência os Deputa-
dos Jamii Júnior, João Lamego, Jairo
Magalhães Alves e Bonifácio Mourão,
Relator da Comissão ConstitucionaiS
o Comandante do 14 9 Batalhão da
Polícia Militar, Major Carlos Lopes, o
Vice-Prefeito de Ipatinga, João Mag-
no, e o representante do Delegado
Regional de Polícia, Renato Amaral.

c

A importância da participação
dos municípios como forma de detec-
tar as aspirações do povo de cada re-
gião do Estado foi o tema do pronun-
ciamento do Presidente da Comissão

onstitucional, Deputado Camilo Ma-
hado, para as 150 pessoas que

compareceram ao auditório da Asso-
ciação Comercial e Industrial de
Uberlândia, levando propostas à
Constituinte mineira.

Várias autoridades se manifesta-
ram durante a primeira parte da reu-
nião, expondo pontos de vista e suge-
rindo que os Constituintes mineiros se
mantenham atentos no sentido de fa-
zer um texto voltado para a moderni-
dade e a democracia. O Prefeito Vir-
gílio Galassi informou aos presentes
que o Triângulo Mineiro e Alto Para-
naíba contam com uma comissão re-
gional encarregada de encaminhar
propostas à Assembléia Constituinte.

Durante os trabalhos, coordena-
dos pelos Deputados João Pedro
Gustin e Geraldo Rezende, foram
apresentadas 90 propostas, entre elas
a de que a Constituição do Estado de

Minas Gerais contenha, em seu texto
final, a garantia de emancipação de
novos municípios e de regiões, con-
forme dispõe a Constituição Federal.
Os autores da proposta prometeram
manter um "Iobby" junto aos Consti-
tuintes mineiros para este fim, visan-
do à criação do Estado do Triângulo.

Na opinião do Deputado Pedro
Gustin, "somente através do diálogo,
do trabalho junto ao povo, de encon-
tros como este, é que poderemos le-
var a bom termo nossa missão de
Deputados Constituintes". Já o Depu-
tado Federal Francisco Humberto cri-
ticou o prazo para apresentação de
propostas, sugerindo a sua dilatação
"para possibilitar uma maior participa-
ção do povo".

O Juiz de Direito Paulo Batista
Braga criticou as condições em que
se encontra o Poder Judiciário do Es-
tado de Minas Gerais, solicitando dos
Constituintes que se empenhem para
que o capítulo destinado àquele Po-
der seja elaborado de forma a tomá-lo
mais forte, mais atuante e mais ágil.

"Em Lavras, a audiência pública foi
um sucesso, porque houve uma parti-
cipação muito grande do público, que
demonstrou o maior interesse em lutar
por uma Constituição mais represen-
tativa" A avaliação é da Deputada
Maria Elvira (PMDB), 1 aVicePresi
dente da Comissão Constitucional e
que coordenou os trabalhos na cidade
de Lavras.

Pelo menos 150 pessoas estive-
ram presentes na audiência pública,
apresentando 86 propostas nas mais
diversas áreas. Entre elas, Educação,
Meio Ambiente, Saúde e Reforma Tri-
butária. A Deputada Maria Elvira re-
conhece que nem todas as propostas
serão aproveitadas no texto constitu-
cional, mas garante que, através de-
/as, os deputados estão captando
subsídios valiosos para sua atuação
parlamentar, ainda que fora da Consti-
tuinte.

Entre os participantes da au-
diência pública realizada em Lavras
estavam nove prefeitos, dois vice-pre-
feitos, 30 vereadores, líderes políticos,
representantes classistas da cidade e
municípios vizinhos. A audiência de
Lavras teve total apoio do Prefeito lo-
cal, João Batista Soares da Silva.



Ao fazer para o JORNAL DA
CONSTITUINTE um balanço dos traba-
lhos de elaboração constitucional em Minas
Gerais, a partir de sua insta/ação, em 7 de
outubro de 1988, o ' Deputado Neif Jabur,
Presidente da Assembléia Legislativa e da
Constituinte mineira, afirma que "uma
~se isenta e séria prova que o Poder Le-
gislativo do Estado preparou-se da melhor
maneira possível para exercer as suas fun-
ções constitucionais".

Sob váj-ios aspectos - assinala o
Presidente -, estamos à frente no processo
de elaboração constitucional, em relação
aos demais Estados da Federação, pois as-
sumimos iniciativas pioneiras, como a in-
formatização dos serviços de apoio aos tra-
balhos constitucionais e uma série de de-
bates e discussões com os vários setores da
sociedade mineira, através de diferentes
seminários realizados e, na última etapa, de
audiências públicas regionais e temáticas, o
que assegura uma forte inspiração popular
no texto Constitucional a ser aprovado".

Em entrevistá, o Deputado Neif Ja-
bur apontou os pontos principais que, a seu
ver, irão garantir o êxito do processo cons-
titucional em Minas Gerais, embora reco-
nhecendo que "os limites consagrados pela
Constituição Federal impõem restrições à
criação constitucional nos Estados. Mas no
espaço que nos cabe - assevera - vamos
exercitar na plenitude nossas atribuições
legislativas." A seguir, tópicos da entre-
vista do Presidente Neif Jabur ao JOR-
NAL DA CONSTITUINTE.

JC - Como o Senhor avalia o
andamento do processo consti-
tuinte em Minas Gerais?

NJ - Posso dizer que a Mesa Dire-
tora assumiu plenamente suas res-
ponsabilidades de dotar o processo
constituinte mineiro dos meios e
instrumentos necessários à exce-

lência da tarefa constitucional que
o Poder Legislativo Estadual assu-
miu. Fomos o primeiro Estado a
instalar a Assembléia Constituinte,
dois dias após a promulgação da
Carta Federal. Realizamos uma in-
tensa reciclagem dos quadros téc-
nicos da Casa, no decorrer de 1988.
Promovemos seminários sobre os

mais diferentes temas relativos ao
exercício constitucional, com a par-
ticipação de associações, entidades
e segmentos representativos da

comunidade mineira. Asseguramos
a informatização dos serviços de
apoio à Constituinte, instrumento
essencial à eficiência e velocidade
dos trabalhos constitucionais. Fo-
mos, através da Comissão Consti-
tucional, presidida pelo Deputado

amuo Machado, tendo como Rela-
r o Deputado Bonifácio Mourão,

a 17 cidades-pólo do Estado, reco-
lhendo, através de audiências pú-
blicas regionais, milhares de suges-
tões e propostas de Prefeitos, Ve-
readores, lideranças comunitárias,
ao texto constitucional. Não há dú-
vida, portanto, de que a avaliação

"A CONSTITUINTE CONTINUA
ABERTA A TODAS SUGESTÕES

DA SOCIEDADE"

da Constituinte mineira, até o mo-
mento, não merece quaisquer repa-
ros. Ao contrário, merece aplausos.
JC - Houve alguns reparos

ouanto ao prazo, considerado
exíguo, para a apresentação
das sugestões populares.
NJ - Mas a Constituinte mineira
continua aberta a todas as suges-
tões, que podem ser apresentadas
agora através dos Deputados Cons-
tituintes. Obviamente, há prazos a
serem cumpridos, e a Constituinte
obedece a um cronograma que de-
ve ser seguido, em todas as etapas
de elaboração constitucional. Além
disso, teremos depois a fase de
apresentação das emendas popula-
res, quando novamente a participa-
ção da sociedade deverá ser ex-
pressiva.
JC - O Senhor entende que a
linha de trabalhos traçada para
a Constituinte mineira, até
agora, deverá ter continuidade
com a próxima Mesa Diretora?
NJ - Sem nenhuma dúiida. Temos

um Comissão Constitucional eleita
democraticamente, com represen-
tação partidária eclética, e as pro-
vidências relativas à parte opera-
cional da Constituinte são de alto
nível técnico. Basta dizer que são

constantes as consultas que recebo
em meu gabinete, através de cor-
respondências ou mesmo por tele-
fone, de outras Assembléias Le-
gislativas, que nos solicitam orien-
taç a:) e indicações sobre procedi-
mentos constitucionais, para apli-
cação em seus respectivos Estados.
Essas manifestações, além de li-
sonjeiras, demonstram que a linha
mestra da Constituinte mineira vem
servindo de modelo às demais
Constituintes Estaduais. E lógico,
então, que as diretrizes já implan-
tadas devem nortear todo o desen-
volvimento do processo constituin-
te mineiro.
JC - Tem havido limitação de
recursos para as tarefas consti-
tucionais no Estado?
NJ - A Constituinte tem trabalhado
com os recursos orçamentários
próprios da Assembléia Legislativa.
Isso enseja alguns graus de limita-
ção de recursos, mas obedece a um
quadro econômico-financeiro que
se abatesobre todo o País, com na-
turais reflexos nas finanças esta-
duais. São limitações, contudo, que
de forma alguma comprometem o
exercício constituinte no Estado.

"VIVEMOS O MOMENTO DE
REENCONTRO COM O

ESTADO DEMOCRÁTICO"

JC - A Constituição Federal
abre espaços para uma efetiva
elaboração constitucional nos
Estados?
NJ - O ideal seria que tivéssemos
uma total liberdade para dotar o
Estado de uma Constituição sin-
gular, com características peculia-
res à realidade estadual. O Brasil,
com sua extensão continental, é
marcado por importantes diferen-
ciações entre suas diversas re-

giões. Entre o Rio Grande do Sul,
Pernambuco, Mato Grosso e Minas
Gerais, por exemplo, há aspectos
específicos que exigem uma legis-
lação própria, seja em termos de
meio ambiente, de exploração dos
recursos naturais, de preservação
do patrimônio histórico, e assim
por diante. Na margem de criação
constitucional que o texto federal
permite, vamos exercitar ao máxi-
mo o direito de legislar sobre ma-
térias pertinentes aos interesses do
próprio Estado. E um desafio que
temos e um dever a ser cumprido,
pois precisamos construir uma Fe-
deração verdadeira neste País, de
modo que a autonomia dos Estados
e Municípios seja de fato respeita-
da. Basta de centralização e con-
centração de poderes na União! A
diversidade brasileira exige des-

"O LEGISLATIVO É O NÚCLEO
DA DEMOCRATIZAÇÃO

POLÍTICA"

centralização e desconcent ração, e
a Constituição Estadual, respeitan-
do a Carta Magna, deve refletir es-
se espírito federativo.
JC - Como o Senhor situa, his-
toricamente, o momento consti-
tucional?
NJ - Vejo o processo constituinte,
primeiro na União e agora nos Es-
tados, como o reencontro do Brasil
com o Estado de Direito Democrá-
tico. Este é, portanto, o grande
momento histórico que vive o Po-
der Legislativo. A Assembléia de
Minas, através dos seus Deputados
Constituintes, está consciente da
historicidade e da responsabilidade
que esse momento envolve. Em
Minas, essa responsabilidade ga-
nha maior dimensão, porque este é
o Estado moderador, do equilíbrio
e da vocação de liberdade, que o
Bicentenário da Inconfidência evo-
ca neste ano. Hoje a Assembléia de
Minas tem como símbolo, por ini-
ciativa da atual Mesa Diretora, o
Monumento à Democracia e à Li-
berdade, obra de Amílcar de Cas-
tro, implantada na sede do Poder.
Simboliza, o caminho indesviável
da democracia, da modernização
social, que buscamos nesta hora
histórica da nacionalidade.

Presidente Ncíf Jabur

"CONSTITUINTE DE MINAS

GERAIS HONRARÁ OS VALORES

DA LIBERDADE E DA JUSTIÇA"

"A CONSTITUINTE DE MINAS É
MODELO PARA OUTRAS	"BASTA DE CENTRALIZAÇÃO

ASSEMBLÉIAS ESTADUAIS"	DE PODERES NA UNIÃO"



Camilo Machado

VAMOS FAZER UMA CONSTITUIÇÃO DURADOURA,o
QUE SEJA A SÍNTESE DOS VALORES DA MINEIR IDADE
* (Discurso pronunciado pelo Deputado Camilo Machado, Presidente da

Comissão Constitucional, na cidade de Ouro Preto).
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Caros cidadãos,

A primeira página da nova Cons-
tituição do Estado de Minas Gerais
começa a ser escrita hoje em Ouro
Preto. Como Presidente da Comissão
Constitucional da IV Constituinte Mi-
neira, tenho a honra singular de parti-
cipar desta sessão histórica, que
marca a abertura das audiências pú-
blicas regionais sendo esta a pri -
meira de todas as audiências que
terão prosseguimento, a partir de
amanhã, nas mais diferentes regiões
do Estado, com o objetivo de ouvir,
consultar e acolher sugestões e pro-
postas para a elaboração da nova
Carta de Minas.

O Coordenador desta reunião,
caro Deputado Agostinho Patrús, dará
conhecimento a todos das motiva-
ções deste trabalho que hoje se ini-
cia, de seus desdobramentos e de
suas conseqüências finais. Permitam-
me, pois, que, por instantes, a Presi-
dência da Comissão Constitucional,
por mim representada, apresente al-
gumas breves reflexões sobre o con-
teúdo e o significado desta reunião.

A decisão da Assembléia Cons-
tituinte Estadual de instalar sua pri-
meira audiência pública nesta Cida-
de-Monumento Mundial, patrimônio da
humanidade, portanto, reverencia o
passado e respeita o futuro de Minas
Gerais.

O Vale do Tripuí - na inapagável
memória do Morro Queimado - é o
berço cívico da Nação brasileira; sede
perene da consciência nacional; co-
mo é vigia e sentinela da liberdade
em nossa Pátria.

Há 200 anos, neste cenário do-
minado pela altura serena do Itacolo-
mi "Menino de Pedra" no idioma tupi

homens precursores da nacionali-
dade se uniram sob o ideal da inde-
pendência e chegaram a escrever a
Constituição de um Estado livre.

A delação pérfida faria Vila Rica
sofrer os rigores da devassa e a liber-
dade sonhada tardaria - primeiro na
prisão de tantos, depois no exílio de
muitos e, afinal, no enforcamento do
Alferes. A tranqüila dignidade com

que enfrentou a morte foi um momen-
to heróico da conjuração esmagada.
Através da sua dignidade, o Alferes
dos Dragões de Minas imortalizou-se
com o nome de Tiradentes, símbolo
de uma idéia-força -- a força de uma
idéia que rompe gerações: A idéia de
çu-, se quisennm wderanos fazer
deste País wm gande Nação

Humilhada, tantas vezes desa-
creditada, adiada tantas vezes, a
idéia atravessa dois séculos.

As idéias - ensina a vitalidade
lúcida de Afonso Arinos de Meio
Franco fazem uma Nação. "Os fa-
tos, sem idéias, não criam realidades,
mas sucessivas ilusões. O Brasil de
hoje assiste a fatos espantosamente

•stes porque não tem idéias."

Senhoras, senhores, cidadãos de Mi-
nas,

É tempo de criarmos e produzirmos,
de colocarmos em movimento, em
ação, novas idéias.

A idéia da liberdade refulge hoje
no Bicentenário da Inconfidência, his-
toricamente irmanado, e não por
coincidência, ao Bicentenário da Re-
volução Francesa, a transcorrer tam-
bém este ano.

A República brasileira, que
completa, por sua vez, o centenário
de fundação igualmente neste ano,
proclamou, ao ser criada, o AlferesdlV~ herói nacional, o Alferes que le-
vantara, 109 anos antes, a bandeira
republicana nas Minas Gerais.

Mestre Arinos não erra: "(Jn'
Nação se faz com kias.

E sob inspirações tão altas, de
idéias que transformaram o mundo, a
partir da França Eterna, irradiando-se
da Cidade-Luz, e que fizeram despon-
tar aqui um projeto de nação do novo
mundo, que queremos e devemos es-
crever a história do futuro de nosso
Estado, através das idéias contidas
em sua Lei Magna, que é a Carta
Constitucional.

Por isso estamos em Ouro Preto,
abeberando na fonte-matriz da nacio-
nalidade antigas lições, que se reno-
vam e de novo fazem jorrar ensina-
mentos preciosos para o Brasil con-
temporâneo.

Pois Ouro Preto não é apenas
um passado glorioso, um passado
que, antes mesmo dos Inconfidentes
do final do século XVIII, já pagara, no
início do mesmo século, o tributo da
vida de Felipe dos Santos, morto e
esquartejado, como o seria Tiradentes
72 anos depois, por rebelar-se contra
o abuso tirânico de Dom Pedro de
Almeida, o Conde de Assumar, que
arrebatara para a Coroa um quinto de
todo o ouro extraído das minas.

Que lições nos continuam dan-
do, ainda hoje, Felipe e Joaquim Jo-
sé? Lições que nos advertem para um
cenário futuro, ainda por ser construí-
do no Brasil o cenário da justiça
social. Pois o ideal da Liberdade
politicamente operado pelo regime
democrático não pode sobreviver
faltar-lhe-á ambiente adequado em
meio a gritantes desigualdades e in-
justiças •- na renda, na saúde, na
educação, na alimentação -- que po-
voam o Brasil com os fantasmas de
ruptura da ordem social.

Se lutaram e morreram pela li-
berdade, Felipe dos Santos enfren-
tando o confisco do ouro e Joaquim
José indignando-se com a derrama,
eles também morreram e lutaram pelo
império da justiça. Justiça e liberdade
são pilares da democracia política; se
seus alicerces não fincarem terra fir-
me sobrevem o golpe, a ditadura, o
governo do medo e da violência.

Senhoras, senhores,

Esta lição nos ilumina com outro en-
sinamento notável: o exercício da po-
lítica entendida esta em sua acep-
ção ampla de superar confrontos pelo
encontro de alternativas através do
diálogo e da negociação -, o exercí-
cio da política, assim entendido, é o
único caminho seguro para se evitar o
atalho escorregadio e cheio de peri-
gos da aventura autoritária, da tenta-
ção totalitária.

A via constitucional - na forma-
ção do Estado de Direito é o ins-
trumento civilizado de que dispomos
para encaminharmos, com inteligên-
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cia e sensibilidade, os conflitos de in-
teresses que se processam no interior
de toda e qualquer sociedade, em to-
do e qualquer tempo.

A Constituição surge no mundo
moderno exatamente para reger a
convivência dos homens sob normas
livremente aceitas, em substituição ao
poder absoluto, em que a vontade do
rei era e se fazia lei.

Aqui estamos, portanto, como
Deputados Constituintes, para ouvir e,
mais que ouvir, entender e, mais que
entender, assimilar a opinião livre da
cidadania, através de suas entidades
representativas e de suas lideranças
comunitárias, para encaminhar suas
propostas, acolher seus anseios.

Dirá alguém que não basta a lei,
se a lei não se cumpre mais, da von-
tade de cada cidadão e da organiza-
ção da sociedade, de sua luta e em-
penho em participar ativamente da vi-
da política, não apenas criticando o
que se faz, ou se faz mal, ou se deixa
de fazer, mas agindo para que se faça
certo e melhor, para que seus direitos
sejam respeitados, reconhecidos e
aplicados pra valer.

Com estas reflexões e com es-
tes sentimentos saúdo a gente de Ou-
ro Preto, a gente de Minas Gerais,
nesta abertura das audiências públi-
cas regionais da IV Constituinte Mi-
neira. Quisemos, corno compromisso
com os valores da mineiridade, de
que Ouro Preto é síntese, que este
ato inaugural se desse nesta terra on-
de, nos versos de Manoel Bandeira,
TMalvoreceu a nossa vontade de auto-
nomia, nos sonhos dos Inconfidentes;
alvoreceu a nossa arte, nas igrejas e
esculturas do Aleijadinho",- onde alvo-
rece, hoje, a Minas Constitucional do
século XXI, pois queremos uma Cons-
tituição do Estado duradoura; que ela,
sendo moderna, conserve o espírito
eterno que habita as montanhas ne-
gras e alcantiladas que testemunha-
ram e batizaram para sempre o nas-
cimento das Minas Gerais e o desper-
tarda civilização brasileira

Que esta seja a Constituição do
Tiradentes! Da dignidade, da cora-

gem, da altivez, da independência.
-

-

-

-

-

Muito obrigado!



SIMPÓSIO SOBRE A CONSTITUINTE
TEVE GRANDE PARTICIPAÇÃO POPULAR

os

5ô.Oc Ç/
cS

IBLOA LEGISLATISE
DO

'O DE MINAS GERAIS

CadetO5
do

c

NÔ
EM

 Do	LArl,
ASSEAIRLE'1 
"L£G,

DE MINAS 
GERAIS

ósW

o

o

R'

ASSEMBLEIA LESISLATI	

CO

DO
RATADO DE MINAS GERAIS

4.0

R

/ S
1p

!h0.

?I&ESSDEN
COO
p,oI.

Ad"
poI E

p,oI

Com uma carreira marcante na
área do Direito Administrativo, o Pro-
fessor Paulo Neves de Carvalho tem
participado, com sua experiência, das
'ltimas reformas no campo administra-

o realizadas no Estado. Professor ti-
tular de Direito Administrativo nos cur-
sos de graduação e pós-graduação da
Faculdade de Direito da UFMG, Con-
sultor em Direito Administrativo junto a
municípios e Câmaras Municipais, além
de Doutor em Administração Pública
pela Universidade da Califórnia do Sul
(PHD), o Professor Paulo Neves de Car-
valho foi Secretário de Estado da Admi-
nistração e Secretário Municipal da
Administração da Prefeitura de Belo
Horizonte, além de atuar como assessor
especial de vários governos. Atualmen-
te, tem prestado, com sua experiência,
um inestimável apoio aos trabalhos
constituintes, com vistas à elaboração
da nova Constituição do Estado de Mi-
nas Gerais.

o

_2
Os primeiros passos visando à

participação dos diversos segmentos
da sociedade na elaboração do projeto
da Constituição mineira foram dados
pela Assembléia Legislativa em 1986,
com a realização do Simpósio "Minas
Gerais e a Constituinte", que teve o
apoio do Instituto Brasileiro de Di-
reito Constitucional. O Simpósio deu
início à mobilização de uma expressi-
va parcela da população e de entida-
des representativas na apresentação de
sugestões, seguidas de debates, com a
finalidade de levar aos constituintes o
pensamento e as propostas da gente
mineira sobre os mais diversos temas.
Posteriormente, com a promulgação
da Constituição Federal, a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais, mais uma vez, colocou em práti-
ca seu pioneirismo e deu continuidade
à execução do projeto constitucional,
convocando a população para partici-
par, em outubro de 1988, da primeira
etapa do Simpósio "A Nova Consti-
tuição Federal e o Processo Consti-
tuinte Mineiro". Esse simpósio, que
teve a participação da Fundação João
Pinheiro, procurou ouvir mais uma
vez os diversos segmentos da socie-
dade mineira para que, através de su- ra fase, os espaços e os limites possí- Constituinte, esse trabalho passa a ser
gestões e da livre manifestação, con- veis reservados à Constituição Esta- uma fonte permanente de consulta pa-
tribuíssem, efetivamente, nos traba- dual, diante da nova Constituição Fe- ra os estudiosos e pesquisadores do
lhos de elaboração da nova Constitui- deral, o Simpósio procurou, na segun- processo que deu origem à discussão e
ção. Essa preocupação de estar sem- da etapa, abrir oportunidade para o elaboração da Constituição do Estado
pre sintonizada com as aspirações da amadurecimento das propostas da so- de Minas Gerais.
população é uma demonstração cia se- ciedade, a partir de um ternário suge-	Os temas abordados na primeira
riedade com que a Assembléia Legis- rido pelos próprios participantes, além fase do Simpósido foram: " OS Li-'
lativa vem conduzindo o processo de estimular o debate de outros as- MIM E A ESFERA DE ATUA-
constitucional, num trabalho compro- suntos de interesse geral.	 ÇÃO DO PODER CONSTITUINTE
metido com a restauração do Poder	Agora, todo esse material que ESTADUAL", "O PERFIL DOS
Legislativo do País, em todos os seus deu origem ao processo de discussão e PODERES EXECUTIVO E JUDI-
níveis,	 elaboração da nova Constituição mi- CIÁRIO NA NOVA SISTEMÁTICA

neira, reunido nos nove volumes dos CONSTITUCIONAL" "DIRETRI-
"Cadernos do Simpósio A Nova ZES CONSTITUCIONAIS DO OR-
Constituição Federal e o Processo ÇAMENTO E DA TRIBUTAÇÃO
Constituinte Mineiro", está sendo NO ÂMBITO ESTADUAL", PERS-
distribuído pela Assembléia Legislati- PECT1VAS DO PODER LEGISLA-
va aos participantes das duas etapas TIVO ESTADUAL NA NOVA
do Simpósio. Os "Cadernos" reúnem CONSTITuIçÃO",
as conferências e debates dos dois
Simpósios realizados nos períodos de Na segunda fase os temas foram:
24 a 27 de outubro e de 12 a 16 de "A POLÍTICA URBANA"; "AD-
dezembro de 1988, com o objetivo de MINTSTRAÇÃO PÚBLICA"; "SE-
colher subsídios para o processo GURIDADE SOCIAL"; EDUCA-
constituinte mineiro. Além de cons- ÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA";
tituir uma inestimável contribuição pa- "PROTEÇÃO AOS INTERESSES
ra as atividades da 1V Assembléia - DA COLETIVIDADE".

orientação adotada, no entanto, tenta
reverter esses valores, o que deverá as-
segurar ao próximo ordenamento cons-
titucional um sentido de autenticidade
muito positivo. Não se pode esperar
que toda contribuição vinda do povo se
exprima de um modo técnico, adequado
à natureza de uma Constituição e à pró-
pria limitação no que toca ao grau de
generalidade que é inevitável.

Do ponto de vista técnico, a orga-
nização dos temas, confiados a especia-
listas, na elaboração de um estudo pre-
liminar, deve ser asinalada de um modo
especial. O que se percebe é que, en-
quanto as audiências públicas se reali-
zam, especialistas de diversas áreas vão
tentando a elaboração de um texto,
simples sugestão, com os materiais que
vão sendo recolhidos e com uma con-
tribuição deles próprios. A expectativa é
muito boa no sentido de que, dentro de
pouco tempo, um esboço, um rascunho
de um texto, tenha sido elaborado com
propriedade, podendo, então, servir a
uma finalidade, a única, aliás, que seria
tolerada: a de esse texto estabelecer os
balizamentos gerais do trabalho pro-
priamente constituinte que então se vai
instalar a cargo daqueles que podem
exercê-lo - os deputados estaduais. Aí,
então, virá o trabalho deles, efetiva-

JC - Como o senhor avalia a dinâ-
mica dos trabalhos da Constituinte
mineira até a presente fase?
Paulo Neves - Eu acho que, do ponto de
vista do método, considero altamente
positivo o que se concebeu e está sendo
posto em movimento.

Em primeiro lugar devo assinalar
como um dos pontos mais altos a con-
sulta feita aos diversos segmentos das
comunidades. A nossa tradição não tem
facilitado ao longo do tempo essa apro-
ximação, dado o caráter autoritário do
poder entre nós tradicionalmente e, por
outro lado, como um dado cultural,
certa rejeição da própria comunidade
em relação ao Poder Público, à classe
política e aos agentes públicos. A

—i
mente construtivo, no qual vão certa-
mente inserir as diretrizes que mais
convenham, capazes de refletir os an-
seios coletivos. Tudo está sendo mon-
tado neste sentido: o povo exprimindo o
seu sentimento, os técnicos agregando
alguma sugestão recolhida de sua ex-
periência e a Assembléia trabalhando
sobre todos esses materiais e imprimin-
do-lhes o rumo definitivo.

JC - Professor, as audiências te-
máticas foram muito bem aceitas
não só pelos participantes como
pelos deputados. Alguns consti-
tuintes querem, inclusive, tornar a
promovê-las. Qual sua opinião
quanto à idéia?
Paulo Neves - Considero-a feliz, desde
que não se perturbe o calendário, que
tem prazos fatais, de elaboração da no-
va Constituição. Parece que será possí-
vel conciliar as coisas no período de
elaboração de pareceres temáticos, nos
intervalos das deliberações, vale dizer,
enquanto for possível sugerir e emen-
dar, o deputado constituinte poderá re-
tomar contatos com as comunidades ou
segmentos comunitários, não só para
recolher novas sugestões, mas para le-
var ao próprio povo as idéies que então
já estejam amadurecendo. Ter-se-á
então estabelecido um amplo processo
de efetiva integração, mais racionalizada
e objetiva, o que então virá aumentar a
possibilidade de as conclusões estarem
exprimindo verdadeira sintonia com a
aspiração popular. A experiência de
contato com o povo tem-te mostrado
tão útil e eficaz que, pronwada a
Constituição, as audiências puMicas de-
vem prosseguir, já então para avaliar os
impactos que tenham ocorrido do novo
ordenamento constitucional relativa-
mente à consecução dos novos objeti-
vos de interesse social.

É muito importante ter um novo
texto constitucional bem concebido, nas
suas'opções, em função do interesse
público. Essa importância, no entanto,
se perderá no vazio se à nova Constitui-
ção não se der a devida execução. O
mais importante entre nós continua
sendo tornar realidade o que se idealiza,
na formulação abstrata da Constituição
e das Leis Ordinárias. Daí, a importância
de periodicamente se retomar o contato
com o destinatário de tudo, que é o po-
vo, para as avaliações e correções que
se impuserem. E a participação efetiva-
mente ganhando corpo.

Durante a realização dessa pri-
meira etapa do Simpósio "A Nova
Constituição Federal e o Processo
Constituinte Mineiro" foi distribuída,
entre os mais de 600 inscritos, uma
pesquisa com sugestões de vários te-
mas que norteariam os trabalhos da
segunda etapa do Simpósio. Com base
nessa pesquisa, a Assembléia Legisla-
tiva prosseguiu seu trabalho de buscar
subsídios entre as mais diversas ca-
madas da população, para elaborar o
projeto da Constituição mineira. Des-
sa forma, após definir, em sua primei-

Paulo Neves
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RELATOR RECEBE
ANTEPROJETO SOBRE
O PODER LEGISLATIVO

k
	O anteprojeto do capítulo 'Do	Bonifácio Filho destacou os seguin-

	

Poder Legislativo", a ser inserido	tes: participar, através de "refe-

	

na nowi Constituição do Estado de	rendum", da escolha dos Secretá-

	

Minas Gerais, de autoria do Depu-	rios de Estado; atribuir à Mesa da

	

tado JÓsé Bonifácio Filho (PDS), já	Assembléia Legislativa, ao Presi-

	

está nas mãos do Relator da Co-	dente do Tribunal de Justiça, ao

	

missão Constitucional, Deputado	Procurador-Geral de Justiça, ao

	

Bonifácio Mouro (PMDB). O texto	Tribunal de Contas, a iniciativa do

	

dá aos Deputados mineiros atribui-	processo legislativo, em algumas

	

ções importantes e agradou ao	matérias de sua competência priva-

	

Relator, mas seu aproveitamento,	tiva; atribuir às Comissões Técni-

	

segundo Bonifácio Mourão, será	cas da Assembléia a competência

	

definido à luz das sugestões po-	para discutir e votar projetos de lei

	

pulares, de todos os membros da	nos termos que ficarem definidos

	

Assembléia e da Constituição Fede-	no Regimento Interno (atualmente
ral".	 elas apenas discutem e emitem pa-

recer); introdução das medidas

	

Entre os avanços que o texto	provisórias no processo legislativo

	

traz para as atribuições da Assem-	do Estado; a regulamentação das

	

bléia Legislativa, o Deputado José	hipóteses de processo e iulgarnen-

to do Governador do Estado, do
Vice-Governador e Secretários, nos
crimes de responsabilidade e dos
Secretários, nos crimes comuns:

Iniciativa Popular

O texto do anteprojeto que re-
flete o grau de experiência do de-
putado José Bonifácio Filho e dos
funcionários da Casa apresenta
uma grande novidade, que é a ga-
rantia da iniciativa pópular para a
elaboração de leis, O Deputado Jo-
sé Bonifácio buscou subsídios para
a elaboração do texto em sua pró-
pria experiência, na--Constituição
anterior e no trabalho de uma
equipe de assessores da Assem-
bléia Legislativa, entre eles, José
Sebastião Moreira, Atônis Martins
Moreira, Paulo Apgaua, Darke Bae-
ta da Costa e Dalmir de Jesus, to-
dos antigos funcionários da Casa.

o

Ao analisar o anteprojeto, o
Relator, Bonifácio Méurão, salien-
tou que "o trabalho é uma excelen-
te contribuição para o andamento
dos trabalhos constitucionais e
demonstra que a Assembléia Le-
gislativa tem funcionários com ple-
nas condições de um assessora-
mento de elevado nível, inclusive
para a honrosa tarefa de elabora-
ção da Constituição Mineira". In-
dagado sobre o aproveitamento do
texto, Bonifácio Mourão enfatizou:
"Trata-se de um trabalho de pes-
quisa que merece o nosso aplauso,
mas o seu aproveitamento será de-
finido à luz das sugestões popula-
res, da opinião dos membros desta
Assembléia e tendo como parâme-
tro a Constituição da República Fe-
derativa do Brasil.


