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• Momento 

O desafio da urnas 
A nova Câmara Municipal de Belo Horizonte terá três funcionários da Assembléia Legislativa 

O candidato 
mais votado 
no pleito de 
9? , . _e 
funcionário 
da Casa 

Patrfcia Duarte 

Sete funcionários da Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais aceitaram o 
desafio de participar de um dos pleitos 
mais conconiclos dos últimos anos, para a 
renovação da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte. Entre mil e 600 candidatos a 
uma das 3 7 cadeiras do Iegi slati v o 
municipal, eles enfrentaram não apenas a 
pesada concorrência que caracterizou as 
eleições de 92, com 43 candidatos por 
vaga, mas, dois adversários difíceis de serem 
combatidos: a falta de dinheiro e a apatia 
dos eleitores, frutos da crise econômica e 
política pela qual o país está passando. 

Virgílio sai na frente 
Eleito com 11 mil 127 votos, ele quer viabilizar a participação popular 

uma posição de destaque no cenário político 
mineiro. 

. Eles tiveram de usar de muita criatividade 
e sensibilidade para fazer chegar ao 
eleitorado a sua mensagem de campanha. E 
o saldo foi positivo, pois três deles se 
elegeram, sendo que o candidato mais 
votado desse pleito, Virgílio Guimarães de 
Paula, com I 1 mil I 27 votos, pertence ao 
quadro de funcionários da Casa desde 82, 
depois de ser aprovado, em 1" lugar, no 
concurso promovido pela AL para 
preencher· os quadros dü;c-·~u antigo 
Conselho de Infcmnação c Pes~Lsa (CINP). 
Betinho Duarte e Gl ycon Terra Pinto Júnior 
foram os \mtros dois funcionários eleitos. 
Betinho atua junto à bancada do PT desde 
1983 c Glycon nos gabinetes, como assessor 
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Vlrgmo já foi 
deputado 

federal em 86 

"Quando vim para· a Assembléia 
Legislativa- conta Virgílio Guimarães · 
-eu já tinha uma atuação política muita 
intensa, que vinha do movimento 
estudantil, passava pela mobilizaçao 
para formação do Partido dos 
Trabalhadores, no final da década de 
}0, e pela militância já dentro do partido, 
depois da sua instalação". Naquela 
época, Virgílio exercia tmn bém a função 
de técnico do Dicese, uma entidade 
sindical e suprapartidária, de assessoria 

econômica à classe trabalhadora. 
"Mas o meu ingresso no PT -
explica ele - acabou por tomar 
esse trabalho incompatível com 
a minha atividade política e foi 
quando decidi fazer o concurso 
da Assembléia". A possibilidade 

.... de estar atuando numa Casa 
\' ' t>olítica o atraía, pois 

era uma de unir o 
seu interesse pela política à sua 
prática profissional. E, não 

demorou muito, em 86, e!C já 
abandonava o,s bastidores para assumir 

Virgílio, candidato a deputado federal, 
foi eleito para representar o PT de Minas na 
Cfunara Federal, ocupando a primeira vaga 
da seção mineira do partido em Brasília. 
Em 88, ele chcgou·também a se licenciar da 
Gunara para disputar a Prefeitura de Belo 
Horizonte, obtendo um desempenho 
favorável para um partido nascente, mas 
não ainda suficiente para se eleger, sendo 
assiin reconduzido à Cfunara Federal. 

"Reassumi n~inhas funções na Assem hléia 
Legislativa em 91, atuando na assessoria da 
bancada do PT c na Dirctoria:Gcral, como 
membro do Projeção Mineira" - relata 
Virgílio. Agora ele se afasta mais uma vez 
da Casa para assumir uma cadeira na Cfunara 
Municipal. "O meu trabalho- diz ele- será 
o de dar suporte político ü administração do 
PT, liderada por Patrus, que é tmnhém 
funcionário da Assembléia c ainda de 
viabilizar a participação popular na nova 
administração, independente de quem seja 
eleito". parlamentar, desde 82. ps · 
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Betinho: projeto social 
O seu trabalho estará voltado para as populações cárentes 

Bctinho Duarte foi eleito com 
2 mil 779 votos e vai compor a 
bancada do PT na Câmara, 
fonnada por cinco vereadores. 
Ele é funcionário da Assembléia 
Legislativa desde 83, quando 
iniciou seu trabalho de assessoria 
junto ao gabinete do deputado 
João Batista dos Mares Guia. 
Atualmente era responsável pela 
área administrativa e financeira 
da Assessoria Coletiva dos 
Deputados.Estaduais do PT. 

A sua propos,ta ~c trabalho, na 
C amara 
Municipal, está 
voltada para 
viabilizar os 
programas de 
atendimento ~ts. 

crianças e ado-
lescentes 
carentes. "O PT-
relatou Belinho 
Duarte - tem um 

Betlnho Duarte Programa de 
Emergência q uc, se iinp lc-
mcntado, vai devolver o título 
de cidadão a essas crianças em 

pouco mais de um ano". O 
programa prevê o atendimento a 
essa pop!Jlação em v {trios níveis. 
Propõe a criaçfto de cinco Casas 
de Apoio, com capacidade de 
'atendimento global a 150 
crianças, em regime aberto, e 
mais cinco albergues, para 200 
critmças, em regime de intemato. 

"Defendemos também a 
criaçfto da Casa-Lar, onde um 
casal assumirá a educaçfto de 
uma a cinco crianças, com o 
poder público, através de 
recursos próprios c de outras 
fontes, se responsabilíz<mdo pelo 
aluguel do imóvel" - diz ele, 
citando . ainda as oficinas 
pedagógicas, as repúblicas e as 
casas para atendimentos 
espcciaisC(lll\ooutras iniciali v as 
incluídas nesse. programa. 
"Vamos buscar a integração 
dessas crianças em pequenos 
grupos, junto às f:unílias c junto 
à sociedade até que estejam 
efetivamente reintegradas à vida 
social" -resumiu ele. 
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Glycon defende crianças 
Seu nome foi indicado para representar a Igreja Batista 

Glycon Terra Pinto Júnior é 
funcionário da Assembléia 
Legislativa desde 1982, tendo 
atuado como assessor 
parlameútar nos gabinetes dos 
deputados Paulo Almada, Paulo 
Pcttersen e, mais recentemente, 
no do seu pai, Glycon Terra Pinto. 
Ele foi eleito pelo Partido 
Trabalhista do Brasil (PTdoB), 
com 3 mil 334 votos e pretende 
centrar sua atuação na defesa 
das crianças c adolescentes 
carentes. "Temos 600 

crianças momndo 
nas ruas de Belo. 
Horizonte c não 
podemos ficar 
omissos a essa 
situação. É nosso 
dever devol-
vermos a essas 
crianças o direito 
que elas têm à 

· Glycon Pinto cidadania, a uma 
existência digna". Glycon 
destaca que a sua passagem pela 
Assembléia Legislativa foi um 

aprendizado importante e que 
agora será fundmuental para sua 
atuação na Ciunara. 

Mas ele não atribui a essa 
experiência a sua decisão de 
disputar uma vaga na Câmara 
Municipal. O seu nome foi 
indicado, por consenso, pela 
Igreja Batista, para ser o único 
representante desse segmento 
dos Evangélicos a disputar uma 
vaga nessas eleições. "Mas os 
evang6licos-diz ele-já fomuun 
um bloco de nove vereadores, 
cuja atuação será dirigida 
exauuncnte para a defesa das 
crianças carentes." 

Durante a SUit campanha,· 
Glycon teve um contatü direto 
com seus eleitores, em reuniões 
semanais, durante os cultos da 
Igreja Batista .. "Toda semana -
relata - tinha oportunidade de 

· falar com as pessoas sobre a 
minha proposta de trabalho c de 
ouvi-las sobre suas 
expectativas". 




