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A Comissão Preparatória
da Constituinte levou a cabo

uma série de ações preliminares
que deram sustentação aos

trabalhos constituintes. Dentre elas.
destacou-se o "Projeto História ':

quando técnicos daAlemg
elaboraram coletâneas de
Regimentos Internos das

Assembléias Constituintes
mineiras e promoveram

pesquisas de dados básicos sobre
elas. Foipublicado, também, o livro

"Constituições do Estado de
Hinas Gerais - 1891, 1935, 1945,
1947 e 1967 e suas alterações ".

Nesse período. houve investimentos
na área de informática, o que
permitiu maior agilização do

processo constituinte

A Constituinte praticamente
inaugurou a informatização de

processos e atiVidades. A partir de
I 986, a Assembléia passou por uma
reestruturação interna, com ênfase

nas atiVidades do processo Legislativo
e na especialização do serVidor

"O constituinte mineiro
assumiu não fazer a

Constituição mais perfeita para
fazer a Constituição mais fiel
ao pluralismo político e com
maior cumplicidade social"

Deputado destaca
avanços

ex-deputado Bonifácio Mourão (PMDB) foi

" •._'~ eleito parao seuprimeiro mandato em I986

e designado relator da Constituinte estadual, em

1988.Atualmente prefeito de Govemador Valadares,

Bonifácio lembra-se da Constituinte como uma das

experiências mais ricase construtivas por que pas-

sou. "Elame valeu parao exercício dos outros man-

datos e de toda aminha vida pública. Foi uma expe-

riênciamuito sacrificante,mas rica em todos os sen-

tidos".

Segundoele,aConstituição tem dispositivosque

contribuíram para uma maior modernização e de-

mocratização do Estado. Com relação ao Tribunal

de Contas, a nova Carta trouxe um dispositivo pre-

vendo que todas asdecisões do órgão passariama

ter força ex~cutiva, o que lhe conferiu eficácia. O

Judiciáriosefortaleceu. Foi aConstituição que criou

o JuizadoEspecialou de PequenasCausas,que aten-

de camadas carentes da população. O Ministério

Público adquiriu força e hoje é um dos orgãos mais

valorizados no País.

"Na área de pesquisa, nós fortalecemos a

Fapemig. Estabelecemos um percentual de 3% do

Orçamento paraos investimentosem pesquisa",des-

taca.A Constituição previu aindao PlanoMineiro de

Desenvolvimento Integrado, que deu um planeja-

mento parao exercício da atividade pública.Quanto

à educação, estabeleceu a eleição paradiretores de

escolase outrasconquistas,como agestãodemocrá-

tica do ensino, com acomunidade participando das

decisões.Quanto àsegurançapública,foi criadoo Con-

selhode DefesaSocial,encarregadodasdiretrizespara

o setor. Lamentavelmente, ele não estásendo bem

exercitado",conclui Mourão.

Uma das audiências públicas reo'neiro aconteceu em Divinópolis

ano de 1999 marca o 100 aniversário de prariaCoeli Simões Pires, servidora aposentada. Eladesta-

mulgação da Constituição de Minas Gerais. Equeera preocupação constante dos parlamentares e da

21 de setembro de 1989, Minas tornou-se o primeisessoria da Alemg que a Constituição refletisse não só o

Estado a ter uma nova Carta, menos de um ano a amento político-jurídico do Estado, mas também a

promulgação daConstituição brasileira.A Constituição rmtade e a realidade socioeconômica da população. ''A

neira foi resultado de um processo que teve efetiva partasa trabalhou numa sintonia perfeita. Todos entende-

pação do corpo político da Alemg, de todos os setorm que o momento não seria repetido e que o

técnicos e administrativos daCasae dos segmentos orgalradigma de Legislativo até então adotado não davamais

zados da sociedade. Foi a Constituinte que inaugunmta da trama complexa da sociedade plural que invadia

uma nova lógica de relação entre o Legislativo e a pOPluelecenário".

lação e lançou as bases para que a Alemg atingisse1uralismo - ParaMaria Coeli, do ponto de vista político,

patamar em que se encontra hoje. Um de seus mérit:onstituinte abriu espaço paraa práticado pluralismo, que

foi institucionalizar a política de aproximação com asOCl~meçouaganhar maisconsistência à medida que amino-

dade. 1discutiae participava. "A instituição, que tinha horror ao

Apesar de ter envolvido todos os setores da Casa, asenso,abriu-se na perspectiva democrática" .As audiênci-

Assembléia Constituinte - instalada em 7 de outubro' públicastemáticas e regionais realizadasnasceram nesse

1988 - contou com a atuação mais destacada de algurrpntexto. Pelaprimeira vez naAlemg, ocorreu também o

áreas. É o caso daAssessoria da Constituinte, que fundálogo Comos lobistas. ''Arelação com os /obbies foi muito

nou no andar SEe contava com 18assessoresque tralJteressante, porque não tínhamos essaexperiência e, a

Ihavamdiae noite no apoio à elaboração do texto constij3.rtirdesse contato, buscávamos apropriar conhecimen-

cional. A coordenação era da ex-secretária-geral da Me's, com ganhos para a instituição", destaca.

Constituinte abre espaço para )alismo e modernização interna (~<r" ,

Audiências
mobilizaram
17 cidades

fim de possibilitar a apresentação de

. sugestões por parte da população, foi

criada a Comissão de Segmentos, composta

de 33 entidades, dentre sindicatos de empre-

gados, associações e entidades patronais. En-

tre os dias 23 de janeiro e 3 de fevereiro de

1989, a Alemg promoveu audiências públicas

temáticas na sede do Legislativo. Foram 19

reuniões, coordenadas pelos deputados. Nes-

sa época, a Alemg colocou suas dependências

à disposição das entidades para a realização de

reuniões, visando à articulação e preparação

das propostas a serem apresentadas. Em janei-

ro, ocorreram audiências públicas regionais em

17 cidades. A participação popular foi intensa,

com a apresentação de 2,8 mil documentos

com cerca de 10 mil sugestões. As propostas

foram distribuídas às Coordenações Temáticas,

para catalogação e análise.

Anteprojeto - Em 14 de março de 1989, o

deputado Bonifácio Mourão (PMDB), relator

do anteprojeto da Constituição e da futura Car-

ta, entregou à Comissão Constitucional o an-

teprojeto, elaborado com base no texto fede-

ral, na contribuição dos grupos temáticos par-

lamentares e nas sugestões populares recebi-

das nas audiências. O anteprojeto tinha 267

artigos, com mais de 48 disposições transitó-

rias, e dividia-se em cinco títulos: "Disposições

Preliminares", "Dos Direitos e Garantias Indi-

viduais", "Do Estado", "Da Sociedade" e "Das

Disposições Gerais".

"Oproblema no BraSile no Estado
não é a fa!tBde leis, mas a falta de
cumprimento das leis.As leis
existem, aspenas também. Oque
acontece é a falta de aplicação, de
atenção aos dispositivos legais.
Precisamos de ter um número mais
enxutode normas e umjudiciário
mais ágil"

A IVAssembléia Constituinte foi
instalada em 7de outubro de 1988.
Em dezembro, foi eleita a Comissão
Constitucional, composta de 2 I
membros, para elaborar a
Constituição. OpreSidente era o
deputado Camllo Hachado Hiranda e
o relator, o deputado BonifJcio
Mourão. Também em dezembro, foi
promulgado o Regimento Interno da
Constituinte, oriundo de anteprojeto
da Comissão Preparatória, cujos
trabalhos começaram em 1987. O
Regimento estabeleceu prazo de 50
dias da data de sua promulgação,
para a apresentação de sugestões
populares à Comissão Constitucional.
A partir daí, intensificaram-se os
trabalhos de aproximação com a
sociedade

Os trabalhos preparatórios para a
elaboração da Constituição
iniciaram-se em abnl de 1986,
quandoaA/emgpromoveu, em
parceria com o Instituto Brasileiro
de Direito Constituinte (IDC), o
simpósio "Hinas Gerais e a
Constituinte. "
Participaram dos debates
professores de diversas
univerSidades. Na segunda fase do
evento, foi realizada a
"Miniconstituinte de Minas ",
quando estudantes de escolas da
capital apresentaram sugestões
para a Constituição Federal. O
documento foientregue pelos
"deputados mirins" ao preSidente
da República, em Brasília.
Também em 1986, aAlemg
promoveu o "IEncontro de
PreSidentes de Assembléias"
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