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A Carta Federal havia determinado prazo de um
ano para a redação das constituições estaduais.
Não por acaso, Minas Gerais foi o primeiro
Estado brasileiro a promulgar sua Carta
Constitucional, em 21 de setembro de 1989.

A Comissão Constitucional da Assembleia
Legislativa ouviu diversos segmentos sociais de
regiões distintas do Estado, e seu trabalho
ganhou as feições das diversas "Minas" que
compõem a riqueza econômica regional e,
sobretudo, a multiplicidade social e cultural das
"Gerais".

o processo de formação e trabalho da
Constituinte Mineira seguiu numa intensidade
crescente e evoluiu para uma rica construção
feita a partir dos contrastes. A Assembleia
Legislativa de Minas Gerais recebeu 10 mil
sugestões da sociedade para a elaboração do
Texto Constitucional, por meio das audiências
públicas realizadas. O envolvimento da
sociedade nesse processo foi enorme. As
organizações da sociedade civil desarticuladas
pela ditadura militar se reconstruíram no
movimento pela abertura política e a partir do
chamamento para a sua participação no
processo constituinte mineiro. A sociedade, até
então mergulhada no torpor dos anos sombrios
da ditadura, emergiu em efervescência sem
limites: ampliou-se a liberdade de organização,
participação e formação partidária. Com a
legalização de todos os partidos políticos e
associações, os sindicatos e as igrejas
organizaram debates e mobilizaram a opinião
pública em torno de inúmeros temas.

Como traduziu a escultura de Amilcar de Castro,
tornada o portal simbólico da Assembleia no
momento da promulgação: o triângulo da
bandeira de Minas, recuperando os ideais da
Inconfidência Mineira, dá passagem à
representação popular e aponta para o caminho
da reconstrução democrática, enquanto o
círculo expressa a força da aliança da sociedade
com o Poder Legislativo, parte e síntese da
vontade geral.

Campanha pelas "Diretas Já" - Folhapress

ANOS

FASE CONSTITUINTE

Campanha pelas "Diretas lá" - Folhapress

Promulgação da
Constituição Federal

em 5/10/1988 -
Folhapress

Em fevereiro de 1987, instala-se a
Assembleia Nacional Constituinte, e o
Deputado Ulysses Guimarães é eleito
presidente. Um marco desse ano é o dia
17 de julho, dia nacional de mobilização
para a coleta de assinaturas das emendas
populares para a Constituição Federal.

ANOS

Manifestação do "Diretas Já", em São Paulo
e Belo Horizonte



Assinatura das emendas populares
na Assembleia

o Deputado Camilo Machado recebe
sugestões de portadores de deficiência física

1988
É instalada a IVAssembleia Constituinte, composta
dos deputados eleitos em 1986. Para subsidiar os
trabalhos, foi realizado, em outubro e dezembro, o
simpósio "A nova Constituição Federal e o processo
constituinte mineiro", com os temas: Os Limites e a
Esfera de Atuação do Poder Constituinte Estadual;
O Perfil dos Poderes Executivo e Judiciário na Nova
Sistemática Constitucional; Diretrizes
Constitucionais do Orçamento e da Tributação no
Âmbito Estadual; Perspectivas do Poder Legislativo
Estadual na Nova Constituição; Política Urbana;
Administração Pública; Seguridade Social;
Educação, Ciência e Tecnologia; e Proteção aos
Interesses da Coletividade.

Manifestantes
no Hall das

Bandeiras da
Assembleia
de Minas

Prefeitos mineiros vêm à Capital do Estado
para se encontrar com deputados

Professores da rede
estadual realizam
uma série de
manifestações na
Assembleia.
Na pauta, entre
outros assuntos,
reajustes salariais

1986
Na onda de redemocratização, a
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
toma as primeiras medidas para iniciar
os debates sobre o processo
constituinte e reúne especialistas,
estudiosos e representantes da
sociedade organizada para realizar o
simpósio "Minas Gerais e a
Constituinte", em conjunto com o
Instituto Brasileiro de Direito
Constituinte. O simpósio acontece em
duas etapas, a primeira em abril e a
segunda de agosto a outubro.Hora de falar, ouvir e fazer juntos

I
I
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Até 1985
Com a ditadura militar, iniciada em
1964, os legislativos brasileiros são
esvaziados por mais de 20 anos. A
democracia e o exercício da cidadania
ficam restritos. Além de executar as
políticas pú blicas, o Executivo é
também quem legisla sobre matérias e
assuntos de interesse público.

A economista Maria da Conceição Tavares
participa das discussões sobre a nova
Constituição Federal, no Simpósio
"Minas Gerais e a Constituinte"

Miniconstituinte
Entre as atividades promovidas no Simpósio "Minas
Gerais e a Constituinte", a ALMG realizou o evento
"Miniconstituinte de Minas", entre 20 e 31 de outubro.
Estudantes do ensino fundamental das redes estadual,
municipal e privada de Belo Horizonte debateram e
apresentaram suas sugestões para a nova Constituição
da República. O documento, uma carta, foi entregue
ao então Presidente José Sarney, no Palácio do
Planalto, em 31 de outubro de 1986.

1987
Em 1987, é instalada a Comissão
Constitucional e têm início os
trabalhos para elaboração da nova
Constituição do Estado. Esse ano é
marcado por intensas manifestações
grevistas nas dependências da
Assembleia de Minas.

Funcionalismo público estadual ocupa o
Plenário da Assembleia

Solenidade da Instalação da
IVAssembleia Constituinte de Minas Gerais

Deputados debatem as propostas da
nova Constituição do Estado

1989
O trabalho da Comissão Constitucional
se intensifica: audiências no interior e
na Capital analisam mais de 10 mil
propostas para a elaboração do projeto
da Constituição do Estado. Em maio, o
projeto é entregue ao Plenário para
discussões, aperfeiçoamento e votação.
Em 21 de setembro, é promulgada a
nova Constituição de Minas Gerais.

Abertura das audiências
públicas regionais da
Comissão Constituinte
em Ouro Preto



/10 povo tornou-se coautor e assina
agora conosco a nova Constituição"

Deputado Bonifácio Mourão
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"Concluída sua redação, épreciso que a nova ordem jurídica por ela instaurada inunde as conscíências e
inspire as ações. Só assim ela se tornará guia seguro para a construção da Minas do terceiro milênio.
Constituição compromisso, seja ela a materialização de um novo pacto com o qual se comprometam

todos osmineiros, cada segmento da sociedade alterosa. Seja ela semente fértil, plantada na alma do
povo para germinar primaveras de liberdade, desenvolvimento, justiça e paz."

Pronunciamento do Deputado Bonifácio Mourão, Relator da Comissão Constitucional na Reunião Solene da IVAssembleia
Constituinte, destinada à promulgação da Constituição do Estado de Minas Gerais, em 21 de setembro de 1989.

Promulgação da Constituição do Estado de Minas Gerais, em 21 de setembro de 1989.

Vários agentes coletivos se norteiam pelos princípios expressos no Texto Constitucional para
justificar sua luta pela proteção aos desfavorecidos, pelo combate às desigualdades sociais,
pela moralidade administrativa, pela valorização da vida. Mais do que um conjunto de
códigos, a Constituição demonstra, portanto, sua sensibilidade às dores do mundo.

Assim, os ganhos democráticos, sociais e políticos observados na Constituição Federal foram
validados e referendados pelos constituintes mineiros. A Lei Constitucional de Minas elege a
legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência como princípios da
Administração Pública, avançando rumo à melhoria dos serviços prestados aos cidadãos.

AConstituição mineira, em acordo com a Federal, institui a saúde, a educação, a moradia, a
previdência social e o trabalho, entre outros, como direitos sociais de todos e protege a
infância, a família e a dignidade da pessoa humana. Foi por meio dessas consagrações que a
Constituição da República e a do Estado de Minas Gerais lançaram as sementes de um futuro
mais justo, próspero, livre e pacífico.
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Assembleia discute ICMS no interior do Estado

A Assembleia Legislativa mineira é uma instituição

pública que investe em recursos humanos e

tecnológicos para ampliar a interlocução com a

sociedade, a integração do Estado e a transparência

de suas ações.

A participação da sociedade se tornou constante por

meio das audiências públicas, na Capital e no interior

do Estado; dos seminários legislativos; dos fóruns

técnicos e dos ciclos de debates, organizados para

subsidiar a legislação e as políticas públicas, com

grande participação dos setores interessados. Todas

as reuniões da ALMG são abertas e podem ser

acompanhadas pela população.

Do processo constituinte, surgiram grandes

contribuições para o processo de produção de leis em

Minas Gerais: a abertura para a participação política,

impulsionada pela apresentação das emendas

populares; e a modernização, pois a Constituinte

exigiu a ampliação da base técnica de informações e

de assessoramento do Legislativo.

Importantes ferramentas de comunicação foram

colocadas a serviço da população. Foi necessário um

grande investimento na estrutura de comunicação

com a sociedade. A TV Assembleia transmite ao vivo, ,
todas as reuniões de Plenário e faz ampla cobertura

dos trabalhos das comissões na Capital e no interior,

permitindo ao cidadão acompanhar o trabalho de

seus representantes.

A55EMBLEIA

Visita ao Projeto jaíba, no Norte de Minas

Deputados visitam a Vila Barraginha,
em Contagem, após a tragédia ocorrida em 1992

Comissão de Saúde visita o Conjunto Confisco

No dia 9 de novembro de 1989, a Guerra Fria, já em
seus estertores, tem seu fim, simbolizado pela queda
do Muro de Berlim. O Bloco Socialista, constituído
pela antiga União Soviética e por países do "Leste
Europeu", começa a tomar a direção do capitalismo.
Intensifica-se a globalização, com a formação de
blocos supranacionais como o Mercosul e a
Comunidade Europeia. Os anos 1990 marcam a
consolidação do processo de liberalização dos
mercados mundiais. O neoliberalismo começa a ser
adotado como modelo de gestão pública por
governos de vários países, como a Inglaterra, a
Austrália e os Estados Unidos.

ANOS,

-CONSTITUINTE

O início do novo milênio é marcado pelos ataques que provocaram a queda do World Trade Center, em
Nova Iorque, em 11 de setembro de 2001. Para os Estados Unidos, o combate ao terrorismo justifica as
invasões do Afeganistão e do Iraque e, como consequência, alimenta a guerra no Oriente Médio. AÁsia
se fortalece no mercado mundial.

O neoliberalismo entra em crise, em meio à ameaça do retorno da inflação no Brasil. Em 2002, a
seleção brasileira de futebol conquista o pentacampeonato, e o ex-operário Luiz Inácio Lula da Silva é
eleito presidente em sua quarta candidatura. A estabilidade da economia se consolida e são
aprofundados os programas sociais. Lula é reeleito em 2006.

O Brasil continua na luta pela transparência e pelo aprimoramento das ações políticas, na busca de um
projeto de desenvolvimento sustentável capaz de garantir a segurança pública e o acesso de todos os
cidadãos brasileiros à justiça, à saúde, à educação e ao lazer, condições ideais para uma vida digna.

Revolução nas comunicações: o mundo na era da internet. A eleição de Barack Obama para a
presidência dos Estados Unidos, em 2008, é marco de mudança na política internacional.

Fernando Henrique Cardoso, eleito por dois mandatos consecutivos, integra o País ao mercado
mundial e intensifica o programa de privatizações. Na década de 1990, o Brasil se destaca nos esportes:
ouro da seleção brasileira de vôlei masculino nas Olimpíadas de 1992, em Barcelona, e o
tetracampeonato de futebol na Copa do Mundo de 1994. Sucedem-se vitórias no automobilismo, e a
morte de Ayrton Senna leva o País à comoção geral.

No Brasil, após duas décadas de regime militar, as
primeiras eleições para Presidente da República
foram marcadas por grande participação da
sociedade. Surgem sucessivos pacotes econômicos e
mudanças na moeda como tentativa de conter a
inflação e estabilizar a economia brasileira. Em 1990,
Fernando Collor de Mello assume a Presidência da
República. Mergulhado numa forte recessão, com
intensa redução do comércio e da produção
industrial, as greves se multiplicam no Brasil.

Expresso Cidadania -jovem exibe seu Título de Eleitor Denúncias de irregularidades levam à mobilização da
população pelo impeachment do primeiro presidente
eleito após a promulgação da nova Constituição

Federal. Assume o vice, Itamar Franco, que, após nomear sucessivos ministros da Fazenda, designa
para a pasta o Senador Fernando Henrique Cardoso, que era Ministro das Relações Exteriores. Em 1994,
é lançado o Plano Real, ainda em vigor no País.
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A55EMBLEIA

Expresso Cidadania -
Show de encerramento na Praça da Estação

o relacionamento com a imprensa é uma das marcas
do cotidiano da Assembleia

Debate público "A perda de renda do
produtor rural na atual fase de crescimento
do agronegócio mineiro e brasileiro"

A comunicação busca fortalecer o relacionamento
com diversos públicos e ampliar a informação
disponível, por meio de ações e de ferramentas como
o site da Assembleia, a divulgação das atividades para
a imprensa, o relacionamento direto por meio do
Centro de Atendimento ao Cidadão; a criação do
Centro de Apoio às Câmaras; bem como as atividades
culturais.

Em 1992, foi criada a primeira Escola do Legislativo do
Brasil, que desenvolve ações de formação interna e
externa e projetos de educação para a cidadania. O
Procon Assembleia foi fundado para orientar e
auxiliar na resolução dos problemas entre
consumidores e fornecedores, além de trabalhar na
educação para o consumo e apoiar a criação de
Procons municipais.

Votação em Plenário

Votação do tema do
Parlamento lovem de 2008

Gravação do programa "Sala de Imprensa"
- TVAssembleia

A55EMBLEIA

Participantes votam propostas do
Seminário Legislativo "Minas de Minas"

Presidente da Assembleia recebe as reivindicações de
associações de surdos no "Dia Internacional do Surdo"

Ciclo de Debates "Minas Combate a Crise"

Naquela primavera de 1989, os constituintes
declaravam o compromisso do Estado de reafirmar o
interesse coletivo, mas não se furtavam de alertar que
o grande desafio pera as sociedades humanas é fazer
valer os elevados princípios estabelecidos na
Constituição.

A efetivação dos ideais e compromissos expressos na
Carta Magna depende, portanto, de um pacto mais
amplo, que envolva a coletividade como um todo. É
preciso manter vivo o espírito da Constituinte, fazer
com que a sociedade, permanentemente, discuta e
busque a implementação dos direitos estabelecidos
pela Constituição.

Manifestantes do MST são recebidos na Assembleia

Manifestação dos professores na Assembleia

Encontro dos povos indígenas de Minas Gerais
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EXPOSIÇÃO "CONSTITUiÇÃO MINEIRA! 1989-2009: 20 ANOS CONSTRl:

COORDENAÇÃO
Lúcio Pérez - Diretor de Comunicação Institucional
Luísa Luna - Coordenadora de Relações Públicas e Cerimonial

A construção de um mundo mais solidário e justo se
dá pela participação cada vez mais qualificada dos
cidadãos na vida pública e pela abertura das
instituições políticas à participação da sociedade.
Enfim, o legado que a Constituinte Mineira deixou às
gerações futuras é tarefa permanente do diálogo
sobre como tornar o Estado "de Direito" um Estado
"de Fato", ou seja, como transformar em realidade os
princípios expressos na Constituição.

Posse dos deputados eleitos
para a 16ª Legislatura

PRESIDENTES DA ASSEMBLEIA
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A55EMBLEIA

A Assembleia recebe os participantes da
3ª Conferência Estadual de Direitos Humanos
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