
"lição histórica e política". Hoje, entretanto, Va-

lente defende uma Assembléia Revisora da

Constituição do Estado, apesar de afirmar que

a população ainda não está preparada para

alavancar tal processo.

Diretor de escola - A deputada federal Ma-

ria Elvira (PM DB) foi vice-presidente da Co-

missão Constitucional e sub-relatora do capí-

tulo "Educação" do anteprojeto da Constitui-

ção. Ela lembra que foi muito discutida pro-

posta da base de sustentação do governo que

previa a seleção competitiva interna para a es-

colha dos diretores de escolas públicas. Esse

dispositivo foi aprovado e passou a integrar o

texto constitucional.

Élder Piantino era chefe de gabinete do deputado
Márcio Maia

dor do gabinete do deputado Cabo Morais (PL).

Ele lembra a Constituinte como um momento

muito rico para o Estado e o Legislativo mineiro e

acredita que a nova Carta inovou em vários pon-

tos, "aperfeiçoando e consolidando os princípios

da Constituição Federal". Hoje, entretanto, acre-

dita que ela precisa de uma reforma e defende

que isso seja feito por meio de emendas consti-

tucionais. ''ACarta mineira precisa ser moderniza-

da", conclui.

Ex-deputados relatam
experiência

gostinho

Valente

exerceu seu pri-

meiro mandato

como deputado

estadual pelo PT,

com a responsa-

bilidade de elabo-

rar a nova Carta

de Minas Gerais.

Elegeu-se, mais

tarde, deputado

federal e atualmente, na Cemig, presta asses-

soria sindical parlamentar para o governo do

Estado. Segundo ele, a Constituinte foi uma
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Gabinete recebia diversas
sugestões de eIIlendas

,
Ider Piantino foi, à época da Constituinte,

chefe de gabinete do deputado Márcio Maia,

que era inicialmente do PFLe, depois, filiou-se ao

PSDB. Ele conta que os trabalhos eram intensos

e que o gabinete recebia, por semana, de 80 a

100 sugestões vindas de diversos segmentos da

sociedade. Segundo ele, toda a estrutura do gabi-

nete foi organizada para atender àsdemandas da

Constituinte. As sugestões que chegavam eram

separadas, analisadase serviam de subsídio para a

elaboração das propostas e emendas apresenta-

das pelo deputado. Essetrabalho era desenvolvi-

do por Élder e por Luiz Antônio Prazeres Lopes,

atualmente procurador-geral adjunto da Alemg.

Élder conta que chegava ao gabinete às9 ho-

ras e nunca saíaantes das.20 horas, muitas vezes,

sem tempo nem para almoçar. Segundo ele, o

deputado Márcio Maia apresentou emendas vol-

tadas, principalmente, para a área social, a defesa

dos direitos dos servidores públicos e o meio

ambiente. "O objetivo era instituir e criar normas

que consolidassem os princípios da Constituição

Federal e que garantissem ao povo a plena cida-

dania", afirma.

Reforma - Piantino ingressou na Assembléia,

em fevereiro de 1987, e atualmente é servi-

Adeputada federal Maria Elvira
(PMDB) (oi vice-presidente da

Comissão Constitucional
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