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Um dos instrumentos de intervenção

social na Assembleia Constituinte Minei-

ra foram as emendas populares. Na fase

em que os constituintes já analisavam o

projeto da Constituição de 1989, foram

apresentadas 22 emendas, todas subs-

critas por mais de 5 mil pessoas, confor-

me exigência do Regimento Interno. Mui-

tas delas foram incorporadas ao texto na-

quela etapa, sendo que algumas tiveram

pequenas alterações. Além do conteúdo

das emendas, importa destacar o momen-

to de sua apresentação. Naquela época,

retomava-se a participação social nas

decisões governamentais, que havia sido

abafada pelos anos de ditadura. Nesse

processo, as diferentes entidades ainda

estavam reaprendendo a eleger suas rei-

vindicações prioritárias e a dialogar com

as instituições públicas, a fim de ver seus

pleitos atendidos.

A Emenda 1.158, dos servidores da

extinta MinasCaixa, contou com mais de

30 mil assinaturas. Os servidores daque-
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le banco pediam isonomia salarial entre eles

e os funcionários de carreira do Banco de

Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG).

O texto da emenda está contido no artigo

40 do Ato das Disposições Transitórias.

Outra emenda de destaque foi apresenta-

da pela Conferência Nacional dos Bispos

do Brasil (CNBB)/Regional Leste II, que

solicitava a inclusão do ensino religioso

como disciplina de matrícula facultativa nos

horários normais das escolas públicas dos

ensinos fundamental e médio. O texto, al-

terado para retirar o ensino médio, está no

artigo 200.

O Comitê Popular na Constituinte apre-

sentou sete emendas, representando as

áreas de saúde, educação, criança e ado-

lescente e portadores de deficiência. Foram

sugeridas a introdução de um capítulo so-

bre os direitos dos portadores de deficiên-

cia física; a adoção de políticas sociais e

econômicas para garantir à população o di-

reito à saúde; e a inclusão de dispositivos

que assegurassem os direitos da criança e
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do adolescente no atendimento às suas

necessidades básicas. Essa emenda foi

subscrita pela Frente de Defesa dos Di-

reitos da Criança e do Adolescente, cons-

tituída por 42 entidades governamentais

e não governamentais. Diversos artigos

da Constituição tratam dos temas pro-

postos, que também foram objeto de

emendas apresentadas por outros seg-

mentos. Na área de saúde, por exemplo,

são 20 artigos.

Duas emendas populares reivindican-

do a emancipação de distritos foram apre-

sentadas pela Associação dos Amigos de

Jaíba e pela Associação Comunitária do

Bairro Atalaia, de Justinópolis. A primei-

ra pedia a criação do Município de Jaíba,

e a segunda, do Município de Justinópolis

e do distrito de Areias. Elas não foram

aproveitadas no texto final.

Entidades do funcionalismo público tam-

bém apresentaram emendas. Exemplos de

aproveitamento dessas iniciativas são o

artigo 26 do Ato das Disposições Transi-

tórias, que trata da estrutura de cargos da

área de educação; e o artigo 248 da Cons-

tituição, que dispõe sobre a política rural, e

contou com a participação de servidores da

Empresa de Assistência Técnica e Exten-

são Rural do Estado de Minas Gerais

(Emater) em sua elaboração. Já a Associa-

ção Brasileira de Agências de Viagem

(Abav) apresentou emenda estabelecendo

que o Estado e os integrantes do Conselho

Estadual de Turismo definiriam a política es-

tadual para o setor. O texto está contido,

com pequenas alterações, no artigo 243.

A Federação dos Trabalhadores na

Agricultura do Estado de Minas Gerais

(Fetaemg) foi autora da emenda que pe-

dia a destinação de 3% da receita do Or-

çamento para o desenvolvimento social e

econômico da região do Vale do

Jequitinhonha. Além dessa emenda, a en-

tidade também apresentou outra, que es-

tabelecia que a Bacia Hidrográfica do Rio

Jequitinhonha fosse declarada patrimônio

estadual, objeto de proteção especial

como forma de diminuir os efeitos da mi-

neração predatória de diamantes no rio.

Esta última foi transformada no artigo 84

do Ato das Disposições Transitórias.

Destacam-se também as emendas

apresentadas pela Federação Nacional de

Associações de Medicinas Alternativas,

reivindicando o direito de acesso às tera-

pias naturais e aos métodos alternativos

de assistência, preservação e recuperação

da saúde do indivíduo; pelo Conservatório

Estadual de Música Cora Pavan Capparelli,

assegurando aos conservatórios estaduais

dotação orçamentária especial; e pela Es-

cola Estadual Governador Milton Campos,

estabelecendo a criação de hortos flores-

tais municipais. As duas primeiras não fo-

ram aproveitadas. A terceira teve parte in-

corporada na Constituição, garantindo que

o Estado auxiliará o Município na criação

dos hortos (art. 216, § 2º).

Além da apresentação das 22 emen-

das populares, a sociedade se mobilizou

de outras formas, tanto é que foram re-

colhidas quase 10 mil sugestões durante

as audiências realizadas na Capital e no

interior, no início de 1989. Muitas dessas

propostas foram incluídas no anteprojeto

do relator, deputado Bonifácio Mourão.

Segmentos da sociedade que abrangem

ambientalistas, professores, pesquisado-

res e trabalhadores da área médica tam-

bém apresentaram suas sugestões dire-

tamente aos parlamentares. Além disso,

ideias que inspiraram emendas populares,

ainda que não incorporadas ao Texto Cons-

titucional, foram depois aproveitadas na

legislação ordinária.

Na opinião do professor da UnB

Menelick de Carvalho Netto, assessor do

processo legislativo na Constituinte, a

participação popular foi intensa, com dis-

cussões importantes acerca dos proble-

mas do Estado. !


