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Os sentidos da representação:
170 anos do Poder Legislativo

em Minas

"A democracia e a pior forma de governo imaginavel,
à exceção de todos os outros que foram experimentados.

Wuxston Churchill

DE.It\ ',
170 n



(J
j- -- -

A exposição 'Os sentidos da representação - 170 anos do Poder
Legislativo em Minas' tem como objetivo promover uma reflexão sobre
a importância do Parlamento na sociedade democrática, no ano em que
se comemoram os 170 anos do Poder.

Este catálogo reúne informações sintéticas sobre a exposição, ao
longo da qual o visitante pode rever, nos (atos concretos da História, o
aprendizado democrático de uma sociedade - políticos e cidadãos. De
um Parlamento onde a elite agrária decidia os rumos da provincia. em
1835, para uma Assembléia plural que passa a representar os diversos
segmentos da sociedade e trilha o caminho da democracia participativa.
Falamos de uma historia de avanços e retrocessos, que alterna periodos
de intensa participação popular com fases de redução de atribuições e
ate interrupção das atividades legislativas. Intercalam-se momentos
dissonantes e contraditorios. como a cassação dos deputados
C/odesmidt Riani, Sinval Bambirra e Dazinho. com a abertura das portas
da Assembléia para proteger estudantes perseguidos pelos militares,
no mesmo contexto po/itico do golpe de 64

Hoje, na democracia de massa da complexa e pluralista sociedade
contemporânea. a Assembleia Legislativa, em sua função de representar
a sociedade, aproxima-se mais do espectro social, com suas múltiplas
visões de mundo, e atua para a geração de consensos, a partir de
interesses muitas vezes conflitantes, presentes na sociedade.
Destacam-se nesse processo a evolução da instituição, que tem
assumido uma posição de vanguarda na abertura de canais de
participação e inrer/ocuçáo com a sociedade para incorporar o povo no
trabalho legislativo, como os espaços de debates dos eventos
institucionais, as comissões temáticas, a TV Assembléia, a internet. a
Escola do Legislativo, a informatização da Casa.

A exposição. composta de documentos e objetos historicos. além
da reprodução de fotos, mapas e charges, divide-se em quatro ambientes.
que procuram reproduzir o contexto histórico e a evolução da
representação e da participação ao longo do tempo. São eles: A
Assembleia Provincial (1835-1889). a República Velha (1891-1930):40
Anos de Intensas Mudanças (1945-1985): e Democracia e Modernização
(1985 ate os dias de hoje).

Esta iniciativa tem por objetivo reafirmara antigas e novas gerações
a convicção da importância da instituição e do debate que respeita as
diferenças ideológicas e busca preservar a pluralidade de opiniões. Pois
como Winston Churchill bem definiu, a democracia é o pior sistema de
governo existente, á exceção de todos os outros.

Deputado Mauri Torres
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais
Agosto de 2005



Em Busca da Cidadania
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sta exposição pretende mostrar como a Assembléia Legislativa
de Minas evoluiu no decorrer de sua história. Buscou-se destacar
aqui o papel e a atuação de dois personagens centrais: de um lado.
o Parlamentar, o Deputado. o Representante; de outro lado, o Eleitor,
o Representado, o Cidadão.

A relação estabelecida entre o representante político e seus
eleitores nem sempre teve um significado único. O conceito de
representação política mudou muito desde 1835, quando havia uma
sociedade hierarquizada, de senhores e escravos, e o governo
representativo que se instalava nas províncias nascia de uma
concepção aristocrática. Hoje, tem-se uma representação-mandato,
na qual o representante é o legitimo agente de grupos sociais.

Não se pode afirmar que, ao longo desses 170 anos, a sociedade
tenha sido inclusiva. Houve momentos em que a elegibilidade e o
sufrágio estiveram restritos. O conceito de cidadão também sofreu
profundas transformações desde 1835, quando apenas os "homens
bons" (excluídos os escravos, os pobres e as mulheres) participavam
do jogo político. As campanhas para ampliação dos direitos políticos,
porém, reforçaram a idéia de que todos os grupos sociais devem se
envolver ativamente nas discussões e decisões de interesse público.



A Assembléia Provincial
(1835 -1889)



A história do Parlamento mineiro teve inicio em 1835, com a instalação das Assembléias
Legislativas Provinciais, instituídas em 1834 pelo Ato Adicional à Constituição de 1824. Com poderes
para organizar autonomamente a província, a Assembléia de Minas se estruturava, instituia as
Câmaras Municipais e voltava sua atuação para temas como educação. imigração, ocupação de
terras. estradas e correios. Nessa época, a participação política dos cidadãos. restrita às elites.
resumia-se à escolha de seus representantes.

Como funcionava a Assembléia

Uma legislatura durava dois anos.
As reuniões ocorriam durante dois
meses seguidos (as vezes, os
parlamentares do Triângulo ou do
Norte de Minas levavam dois meses
para chegar a Ouro Preto e outros
dois meses para retornar a suas
cidades).
O horário de funcionamento era das
ti às IS horas.
Não era obrigatório dar publicidade
aos atos do Legislativo.
Os discursos eram feitos sempre de
improviso: era proibido ter discurso
escrito.
O deputado provincial podia ser, ao
mesmo tenipo, deputado da
Assembléia Geral.
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A Elite no Parlamento

A instalação da Assembléia Legislativa de Minas Gerais ocorreu em l Q de fevereiro de 1835, em
Ouro Preto, capital da província. Com  36 membros escolhidos entre a elite mineira, o Parlamento
teve uma existência contínua de mais de meio século, até 1889, com a proclamação da República.
De sua produção inicial, destaca-se a legislação pioneira sobre instrução pública. Por seu Plenário,
passaram grandes nomes da política brasileira da época.

O Voto Censitário
A Constituição de 1824 instituiu o voto censitário, pelo qual

os eleitores eram selecionados de acordo com a renda. O
processo de votação previa eleições primárias, para a
formação de um colégio eleitoral, e secundárias, nas quais
esse colégio escolhia os deputados da Assembléia Provincial
e os deputados e senadores da Assembléia Geral. Nas
eleições primárias, só podiam votar os cidadãos com renda
líquida anual superior a 100 mil-réis, enquanto os membros
do colégio eleitoral tinham que ter renda superior a 200 mil-
réis. Para se candidatar, a renda mínima exigida era de 400
mil-réis para a Assembléia Provincial e de 800 mil-réis para a
Assembléia Geral e o Senado.

Os eleitores, em gravura de Rugendas: só os ricos tinham o direito de votar

Como eram as eleições

Somente podiam votar ou ser votados
os que tivessem uma renda anual
mínima, incluindo os analfabetos.
Os candidatos precisavam ser
brasileiros e catolicos.
As mulheres, os empregados, os
escravos e ex-escravos estavam
excluídos elo processo político.
A eleição primária oa)mà no 1°
domingo do mês de novembro, no
recinto da Igreja Católica, após a missa
do Espírito Santo.
Não existia título de eleitor.
A eleição não era secreta.
O votante, chamado e reconhecido por
urna junta local, colocava na urna
urna cédula já preerrchída com os
nomes dos seus eleitores.
Trinta dias após a eleição primária,
os eleitores escolhiam os deputados
da província e os deputados e
senadores representantes da
província na Assembléia Geral.
A cédula continha os nomes de todos
os candidatos.
Dois meses depois da eleição nos
distritos, realizava-se a apuração
geral na capital da província.
Os trabalhos de apuração terminavam
com o solene Te Deum na igreja
principal.

As Revoltas e o Golpe da Maioridade
Com a abdicação de D. Pedro 1. em 1831. as elites agrárias sentiram-se fortalecidas

para desempenhar um papei político mais relevante, mas começaram a eclodir revoltas em
diversas regiões do Brasil. Tais movimentos revelavam que, sem a figura centralizadora do
Rei, o País poderia desmembrar-se em várias repúblicas e as heranças coloniais seriam
colocadas em risco. A elevação do rei-menino ao trono significava a pacificação. O Golpe
da Maioridade, em 1840, tornando D. Pedro II imperador aos 14 anos, foi a solução para
preservar a unidade do Império.



A Cabanagem - Ocorreu entre 1834 e 1840, na Província do Pará. Foi uma rebelião apoiada
pela população pobre. por mestiços e índios que viviam em cabanas às margens dos rios.
Radicalizou-se em janeiro de 1835. quando os rebeldes tomaram Belém e executaram o governador
e outras autoridades. Essa revolta foi esmagada pelas forças do Império em 1840.

A Sabinada - Chefiada por Francisco Sabino, esse levante iniciou-se em Salvador, na Província
da Bahia. em 1837. Seus lideres proclamaram a República Baiense. que deveria durar enquanto
o imperador fosse menor. A revolta foi debelada em 1838 pelas forças legalistas, depois de intensos
combates. Morreram mais de duas mil pessoas. Boa parte da cidade foi incendiada.

A Balaiada - Aconteceu entre 1838 e 1840. no Maranhão, junto com outras revoltas que explodiram na
província, contra o mandonismo dos grandes latifúndios. Liderada por um fabricante de cestos - Manuel
Francisco dos Anjos. o Balaio -, a rebelião foi reprimida pela oligarquia, com ajuda do exército imperial.

A Guerra dos Farrapos - Foi a maior rebelião do período regencial. Aconteceu no Rio Grande
do Sul, de 1835 a 1845. motivada principalmente pelo excesso de impostos cobrados pelo governo
imperial. Os rebeldes, ou farroupilhas, proclamaram a República do Piratini, em 1836, e a República
Catarinense, em 1839. Depois de muitos combates, a rebelião terminou com negociações e anistia.

Escravidão, Abolicionismo e República

A escravidão foi tema recorrente nos parlamentos: o fim do tráfico de negros (1850) e as Leis
do Ventre Livre (1871), dos Sexagenários (1885) e da Abolição da Escravatura (1888) inflamaram
os ânimos nos plenários, nas galerias e nas ruas. As camadas médias da sociedade e os imigrantes
que adentraram a cena política após o boom do café levantaram as bandeiras da República e da
Abolição da Escravidão. A monarquia brasileira agonizava.

Abolicionistas

O movimento abolicionista contou com nomes importantes: Joaquim Nabuco. José do Patrocínio.
Silva Jardim, André Rebouças. Luis Gama, Antônio Bento e Rui Barbosa. Suas idéias, porém, não
conseguiram enfrentar o preconceito advindo da abolição nem redimir um passado de exclusão e
de injustiça para os negros. Os ex-escravos foram "libertados", mas não foram incorporados a
um projeto de nação.

Da Senzala às Favelas

A Abolição da Escravatura não foi acompanhada de uma reforma agrária. Os fazendeiros
(indignados pela falta de uma indenização) e o governo (lavando as mãos) negaram aos libertos
qualquer pedaço de terra para viver ou cultivar. Também não previram escolas para as crianças
negras nem hospitais para os doentes. Restava aos sobreviventes o êxodo rural, inchando as
cidades de pobres e desvalidos.
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A República Velha
(1891-1930)
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O comando político continuava nas mãos das elites agrárias. Mas, com a entrada de novos
atores sociais em cena, como os imigrantes, os tenentes e a classe média, a política do café-
com-leite - arranjo entre os governadores e os coronéis - começou a ser posta em xeque.
Valorizava-se o telégrafo, a eletricidade, o evolucionismo, a imigração, as escolas técnicas, o que
era ligado aos Estados Unidos. Desvalorizava-se a monarquia, o catolicismo, o centralismo polilico,
o parlamentarismo, a colônia, o que era ligado a Portugal.

A Mudança da Capital

Ouro Preto. com SOUS ca-
sarões coloniais, perdera pres-
tigio numa República que se
pretendia modernizante. O sé-
culo XX se aproximava, e a mu-
dança da capital, tema recor-
rente durante loda a Constituinte
de 1891. estava assegurada com
a promulgação da Lei n 3. no
Congresso mineiro. A lei instituía
ainda a comissão construtora da
cidade que deveria ser a nova
sede do governo. Os técnicos
responsáveis pelo planejamento
e pela execução das obras eram
chefiados por Aarão Reis. No
prazo máximo de quatro anos, a
capital deveria ser inaugurada.
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O Parlamento Ganha Autonomia

O Parlamento mineiro, com a proclamação da República, adquiriu autonomia para elaborar
uma Constituição no Estado. eleger seus órgãos representativos e organizar os governos locais.
A Constituinte de 1891 pautou-se pela discussão de três grandes temas: o federalismo, que
buscava definir o poder dos estados-membros; o bicameralismo (criação do Senado e da Câmara)
no Congresso Mineiro: e a mudança da capital. na  busca de uma modernização conservadora.

O Congresso bicameral
A legislatura tinha duração de quatro
anos, e a sessão legislativa ordinária
se restringia a três meses por ano.
A reunião de abertura acontecia no
dia 21 de abril, depois, passou para
15 de julho, data em que fora
promulgada a Constituição do Estado.
Para se eleger no Congresso mineiro
era preciso:

ser alfabetizado, não ser mendigo,
praça ou religioso

- ter idade rninima de 21 anos
- ter três anos de domicilio para a
Câmara e seis para o Senado

- ser cidadão brasileiro há dois anos
para a Câmara e há quatro anos
para o Senado

A Farsa Eleitoral

r

Oprédio onde funaiioua Câmara dos Deputados, uma das casas do Congresso Mineiro

A República fora proclamada no Brasil sem participação popular. O domínio político das
oligarquias de Minas Gerais e São Paulo fazia do processo eleitoral uma grande farsa, conhecida
como eleição a bico-de-pena'. O voto direto era exercido apenas pelos homens alfabetizados, o
que reduzia o eleitorado e facilitava o controle dos eleitos. As constantes fraudes aumentavam, a
cada ano, o nível de insatisfação entre os militares e as camadas médias urbanas.

Famílias Poderosas

A tradicional família mineira, representada pela elite agrária, dominava a República, levando
seu poder e sua influência às Câmaras Municipais, ao Congresso Mineiro, ao Congresso Nacional
e à Presidência. O mundo da política estava reservado aos seus membros, por meio do controle
do Partido Republicano Mineiro - PRM. Os tenentes já vislumbravam uma República envelhecida.
Aos imigrantes, que chegavam de toda parte, restava o mundo do trabalho.

Política do Café-com-Leite

A política do café-com-leite consistia numa aliança entre os dois Estados mais poderosos da
federação: São Paulo (centro da economia cafeeira) e Minas Gerais (maior contingente eleitoral do
País). Essa aliança previa um rodízio na indicação do candidato a ser apoiado pelos dois Estados
nas eleições periódicas para a Presidência da República. O modelo oligárquico - sustentado pelos
coronéis. nos municípios, e pelos governadores, nos Estados - completava-se pela fraude eleitoral
do "bico-de-pena' e pela "degola" de parlamentares dissidentes no Congresso Nacional.
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Por que o Café Tornou-se Moda?

O europeu, no século XIX, incorporou ao seu hábito diário o consumo de uma bebida escura e
excitante: o café. Ao entrar no ciclo econômico, com sua venda na metrópole, o produto desenvolveu
o setor urbano nas colônias", na medida em que exigia relações bem mais complexas no nível
financeiro. Importava, por um lado, na criação de bancos. agências financiadoras. comissários do
café, companhias de exportação e importação: e, por outro, no aumento do capital circulante,
fomentando o comércio urbano. A cidade tornava-se então um mercado, não apenas de bens, mas
também de serviços. Crescia, assim, no cenário urbano, o trabalhador intelectual assalariado. Surgia
a classe média.

Imigrantes

A grande massa humana que desembarcava nos portos do Rio de Janeiro e de Santos, vindo
substituir o trabalho desqualificado de ex-escravos na lavoura cafeeira. forçava o Estado a
regulamentar melhor sua situação no Brasil. Decidiu-se dar cidadania brasileira a todos os estrangeiros
que. achando-se no Brasil aos 15 de novembro de 1889, não declarassem expressamente o ânimo
de conservar sua nacionalidade de origem, decorridos seis meses da promulgação da Constituição
Federal. Mas, na realidade, isso significava mais o seu enquadramento à legislação penal brasileira
do que a concessão de uma cidadania política plena.

Revoltas no Início da República

O inicio da República no Brasil não ocorreu sem contestação. Na Revolta da Armada, oficiais
reivindicavam a preservação de privilégios para os militares da Marinha. Na Revolta da Chibata,
marinheiros buscavam a redução da jornada de trabalho e a abolição dos castigos corporais e
cruéis. A Guerra de Canudos, na Bahia, e a Guerra do Contestado. no Sul, demonstravam que o
messianismo religioso e monárquico ainda sobrevivia e enfrentava com armas o exército nacional.
A Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro. ia contra a vacinação obrigatória de combate à varíola.

Te n e nti s m o

O movimento tenentista deve ser entendido no contexto de um desejo, próprio dos indivíduos das
camadas médias, de se sentirem homens livres, que vivessem de seu soldo. Foi daí que ele fez
nascer a necessidade de legitimação do trabalho, menosprezado nas sociedades escravistas. e de
defesa intransigente da corporação e de sua organização interna, gerando um esprit de coros sem
precedentes. Esses mesmos fatores fizeram do exército um terreno propício à propagação das
novas idéias secularizadoras de combate à oligarquia corrupta e ao seu sistema político.
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A Era Vargas
(1930-1945)



A Revolução de 1930
inaugurou um novo tempo no
Brasil. O Estado liberal
implantado desde a pro-
clamação da República não
respondia aos apelos por
reformas políticas e sociais e
caiu pelas mãos de tenentes
e dissidentes da oligarquia
cafeeira. Getúlio Vargas
assumiu num momento em
que a democracia liberal
estava em crise no mundo
intflrn fl r,ns,rnnntt cnrcol
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se tornava cada vez mais -
efervescente, greves ope-
rárias e manifestações da	 j \
classe média surgiam em
diversos estados do País. e,
gradativamente. a atividade	 -
política se radicalizava. O A mIonz,içáo do ti aba//ia iioa a imagem de 6etu/io iiga orno pai do pobres
Poder Legislativo abria mão
de suas prerrogativas, enquanto o Executivo se tornava cada vez mais forte. A valorização do
trabalho e do trabalhador criaram a mitologia de Getúlio Vargas como líder carismático e popular.
expressa na imagem do pai dos pobres. Estavam dadas as condições para a implantação
da ditadura do Estado Novo e o fechamento do Congresso Nacional, das Assembléias
Legislativas e das Câmaras Municipais.
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Revolução de 30

O rompimento do acordo oligárquico entre São Paulo e Minas para a sucessão presidencial.
em 1930, selou a Aliança Liberal entre os políticos mineiros e gaúchos e os tenentes. As
candidaturas de Getúlio Vargas e João Pessoa representavam a insatisfação dos movimentos
sociais e militares com o modelo café-com-leite, e a crescente tensão política teve como desfecho
a derrubada de Washington Luís. em 3 de outubro.

Mais mudanças no Legislativo
Volta ao unicameralismo: a
Constituinte decidiu suprimir o velho
Senado estadual.
A primeira mulher foi eleita deputada
federal, para a Constituinte de 1934:
a médica paulista Carlota Pereira de
Queirós, que intensificou a luta pela
participação política feminina.
O Código Eleitoral de 1932 abrira
caminho, ao considerar como partidos
políticos, para fins eleitorais, as
associações de classe legitimamente
constituídas. Era um sistema misto.
A Assembléia se reunia ordinariamente
por apenas três meses, enti e agosto e
novembro.
A atividade parlamentar possuia um
caráter menos profissional do que hoje.
A inclusão do governador como parte
competente para também apresentar
projetos e a redução para tO mil do
número de eleitores necessários para
subscrever um projeto de lei foram
duas das mudanças propostas. Ambas
foram acedas e incorporadas ao texto
final da Constituição de 1935.
A Assembléia poderia criar comissões
de inquérito sobre fatos
determinados, desde que a
requerimento de um terço de seus
membros; a esse inquérito seriam
aplicadas as regras do processo penal.

O Parlamento

De novembro de 1933 a 1ulho de 1934, o País viveu sob
a égide da Assembléia Nacional Constituinte, encarregada
de elaborar a nova Constituição brasileira, que iria substituir
a Constituição de 1891.

A Constituinte mineira de 1935 buscou acompanhar
os debates travados em nível nacional acerca da defesa
da autonomia estadual e da independência dos
agrupamentos políticos oligárquicos, com o novo
pensamento que defendia a centralização do poder e a
ampliação da participação das populações urbanas no
sistema político.

"Caso de Polícia"

Durante quase toda a Primeira República, a questão
social foi considerada no Brasil como "caso de polícia". e
só a partir de 1930 uma nova legislação passou a ser
realmente implementada, tanto na área trabalhista quanto
na previdenciária. No plano político, novos procedimentos
foram introduzidos pelo Código Eleitoral de 1932: o voto
secreto, o voto feminino - pela primeira vez na história
brasileira - e a Justiça Eleitoral, encarregada de organizar
e supervisionar as eleições. O código previa ainda a
formação de uma bancada classista, composta por
representantes de funcionários públicos, empregados e
empregadores, eleitos por delegados sindicais.

Estado Novo

A tecnocracia venceu a política. Getúlio Vargas soube
unificar o poder no Estado, articulando o discurso de que
o Executivo era a única instituição capaz de garantir a
coesão nacional e realizar o bem comum. Aboliu todos
os partidos políticos, fechou os órgãos representativos e
pôs fim ao federalismo herdado da República Velha,
montando uma estrutura de dominação baseada na
capacidade de manipulação e conciliação das facções
rivais nos estados, apoiado na propaganda oficial, na
censura e na repressão. Mas a ditadura Vargas tinha
respaldo popular, com sua imagem de árbitro da nação e
salvador do Brasil.
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Integralismo X Comunismo
Os anos 30 foram intensos no mundo todo. De um lado, a onda antiliberal vivia os efeitos da

quebra da bolsa de valores de Nova lorque em 1929 e o capitalismo não conseguia dar respostas
satisfatórias a urna sociedade cada vez mais urbanizada e reivindicativa; de outro lado, os
movimentos sociais, atraídos pelas idéias fascistas e comunistas, levavam ao radicalismo e ao
confronto que desembocariam na Segunda Guerra Mundial.

A Ação Integralista Brasileira, na defesa do nacionalismo e do corporativismo, representava a
face do fascismo; a Aliança Nacional Libertadora. defendendo a suspensão do pagamento da
dívida externa e a nacionalização das empresas estrangeiras, representava a ameaça comunista.
O governo Vargas respondeu com violência.

Voto Feminino
O Código Eleitoral de 1932 trouxe importantes inovações: a criação da Justiça Eleitoral,

o voto secreto e, principalmente, a instituição do voto feminino. Muitas mulheres se
candidataram à Constituinte de 1934. mas apenas Carlota Pereira de Queirós conseguiu
se eleger, por São Paulo. A questão do voto para as mulheres não era consenso. Setores
da Igreja Católica consideravam o voto feminino uma ameaça à estabilidade familiar. Nas
revistas humorísticas ilustradas, a mulher emancipada passaria a ser objeto de inúmeras
charges e caricaturas.

As mui/iei'es coo quLtaiain o 1ueito ao voto em /93/ mas a novidade ef1WI)IIOU 1 eS/5&'flC/d em vai/os setores d? sociedade

Manifesto dos Mineiros
A primeira manifestação aberta contra a ditadura Vargas foi um manifesto assinado em 1943

por indivíduos pertencentes a famílias de grande tradição social e política em Minas Gerais. Sua
importância residiu no fato de ser um documento precursor, em tempos de censura e repressão;
no seu significado regional, que recolocou o tema do federalismo em pauta; na reação do governo.
que demitiu vários signatários; e na vinculação de seus principais articuladores com o movimento
pela redemocratização, que viria a seguir.
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40 Anos de Intensas Muaanças
(4e 1945 a 1985)
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Na história do Brasil. os 40 anos entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o fim da ditadura militar
(1945 -1985) foram de mudanças intensas, em que se assistiu à passagem de um modelo estrutural
agrário para outro de industrialização acelerada e urbanização rápida. Com a migração do campo
para a cidade, o Brasil deixava de ser um pais apenas rural e passava a ser também urbano.

No contexto internacional, permanecia a competição entre EUA e URSS pelo controle de
áreas de influência em todo o planeta, numa dicotomia entre comunismo e capitalismo que só
acabaria com a queda do Muro de Berlim. em 1989.

Nos 20 anos que se seguiram ao fim do Estado Novo e ao restabelecimento da democracia
- com partidos. eleições. Constituinte -, aumentou a esperança de que dias melhores viriam. O
Congresso funcionando. os governantes eleitos pelo voto direto. tudo isso permitiria vencer os
males brasileiros e a herança da ditadura do Estado Novo, mas a crise desencadeada nos anos
60 jogou o País novamente num estado de exceção. que durou outros 20 anos. O regime militar
permitiu o funcionamento dos parlamentos. embora sem suas prerrogativas básicas de legislar
e fiscalizar.

Reviravoltas na Política
Vargas foi afastado do poder em 1945. mas o seu mito permaneceu. O movimento

'queremista' exigia a presença do ex-ditador na Constituinte de 1946. Os partidos políticos
foram reorganizados, mas o PSD e o PTB permaneciam sob a influência de Getiilio, que
encarnava um Executivo forte, corri o poder e o dever de absorver as funções do Legislativo. O
populismo se implantava como estilo de governo e como política de massas, e a sociedade civil
brasileira continuava ainda fraca e desorganizada para confrontar-se com a nova lecnoburocracia.
JK reviveu o mito popular com um presidencialismo bossa-nova, traçando seu plano de metas
e planejando a construção de Brasília. No inicio dos anos 60, Jânio Quadros renunciou e jogou
o Pais numa crise sem precedentes. O golpe militar de 64 interrompeu o amadurecimento dos
movimentos sociais e usou o argumento político da insuficiência e do fisiologismo dos partidos
políticos e do Congresso Nacional, atingindo o Poder Legislativo como um todo. Sem as



liberdades demo-cráticas e sem imprensa livre, a
oposição ao regime deslocou-se para a clandestinidade,
levando o País aos anos de chumbo. Com o fracasso
do milagre brasileiro, a classe média uniu-se ao coro do
novo sindicalismo dos anos 80. Não restava outra opção
aos militares senão a distensão do regime e a volta da
democracia.

Nova Elite Governamenta

As eleições para a Constituinte mineira de 1947 (para
adaptar a Carta Constitucional de 1946 ao Estado)
contaram com a participação de partidos organizados
nacionalmente, como PSD. PTB e UM, mas foi no nível
municipal que continuaram a se digladiar as torças
políticas no Estado. A classe política tradicional,
dominada pelos coronéis e pelos bacharéis, começava
a ser deslocada por uma nova elite governamental,
representada pelos indivíduos de formação técnica, em
aliança com os militares. A tecnoburocracia ocupava o
Estado pelo Executivo. O padrão de acumulação, até
então predominantemente agrário-exportador, estava em
vias de se transformar em urbano-industrial.

Mulheres na política

No que se refere a duração das
sessões legislativas, a Constituição
de 1935 (art. 5') fixava o período
de três meses, com inicio em 15 de
agosto; já a Constituição de 1947,
em seu ar t. 8, fixava esse período
enr seis meses, a partir de 15dejunhc
A Constituição estadual de 1935
destinava 10% da receita tributária
dos municipios à educação, enquanto
a de 1947 destinava 20%.
Foram eleitas as primeiras mulheres
deputadas estaduais em 1962:
Marta Nair e Maria Pena.
ALei n°828, de 1951, criou aCemig.
A Lei n°2.607, de 1962, criou o BDMG
A lei ri' 843, de 1951. autorizou o
Estado a participar da construção do
Edifício 1K

Anos Dourados

Desde a segunda metade da década de 1940, registrou-se
urna intensificação do movimento de urbanização e

-.	modernização, que só faria se acelerar nos
anos seguintes, transformando as
grandes cidades em palcos de

xpansão dos meios de comu-71jfJjij1	cação. O rádio, a televisão e os..' 7
fli jornais,  até 1964. formavam a

____________	 •-	case da informação para es-
colas, sindicatos e partidos

j iticos e ajudavam a constituir um movimento cultural
que debatia Pais na busca de uma capacidade de julgamento de suas

itcas. Eram os anos dourados.

Cidadania Ampliada

O desenvolvimento iniciado a partir dos anos 50 levou a crer que seus benefícios seriam
estendidos a todos. Os brasileiros de então acreditavam que a cidadania deveria ser ampliada,
passando a incluir: os movimentos sociais que lutavam pela reforma agrária (para quebrar o
monopólio da terra, atacar a miséria rural e evitar as migrações em massa): os estudantes que
lutavam para criar escolas públicas e republicanas: os operários que reivindicavam aumento do
salário mínimo e ampliação dos direitos sociais. Para a classe média, haveria o controle do poder
econômico, principalmente das multinacionais, como também o controle público dos meios de
comunicação. Todos queriam um capitalismo com os valores modernos da igualdade social e da
participação democrática dos cidadãos.
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O Populismo
O populismo representou um compromisso entre presidente da República, governadores e

classes populares. Com ele, o Executivo fazia um apelo às massas sempre que se via em
situação de instabilidade política e. em troca. atendia a demandas reais, ampliando a noção de
participação política, à margem da representatividade política institucionalizada nos parlamentos.
Getulio Vargas. Juscelino Kubitscfiek, Jânio Quadros e João Goulart encarnaram estilos diversos
de populismo, demonstrando as potencialidades da fórmula.

A Guerra Fria teve inicio logo após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e a
União Soviética disputariam a hegemonia política, econômica e militar no mundo. A União Soviética
possuía um sistema socialista, baseado na economia planificada. no partido único (Partido Comunista),
na igualdade social e na falta de democracia. Já os Estados Unidos, a outra potência mundial,
defendiam a expansão do sistema capitalista, baseado na economia de mercado, no sistema
democrático e na propriedade privada. Da segunda metade da década de 1940 até o ano de 1989.
essas duas potências tentaram implantar em outros países os seus sistemas políticos e económicos.

A Sociedade em Movimento
Assistiu-se, nesse período, a urna sociedade em movimento, que saia do campo para as cidades,

mudando completamente seus hábitos de consumo e sua visão de mundo. O Brasil era cortado
por estradas pavimentadas e recortado por satélites de comunicação. A ditadura militar, ao mesmo
tempo em que modernizava o País tecnologicamente, instituia o fechamento do espaço público
de debate. O Parlamento perdia suas prerrogativas e os movimentos sociais e os sindicados
eram silenciados. Com a ascensão da televisão e da cultura do entretenimento como centro da
indústria cultural, surgiu um monopólio que difundia valores - estéticos. morais e políticos -. que
acabaram por determinar atitudes e comportamentos dos indivíduos e da coletividade.

Cassações na Assembléia
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais funcionou ininterruptamente desde 1947. mesmo durante

a crise do inicio dos anos 60 - que instituiu o parlamentarismo no Congresso Nacional - e sob o
regime militar, quando perdeu suas prerrogativas de legislar e fiscalizar definidas pela Constituição
de 1946. As cassações, logo após o golpe. não se fizeram esperar. e o Legislativo mineiro participou
da degola de vários parlamentares. As perseguições políticas jogaram a oposição na clandestinidade.

O Fim da Ditadura
O capitalismo que vingou com o Golpe de 64 foi

extremamente dinâmico. Fundava-se, rio Brasil. a sociedade
mais desigual do mundo, corri altas taxas de crescimento anual,
o chamado Milagre Brasileiro. A despolitização da sociedade.
conseqüência da censura, era a grande aliada da cultura de
massas que chegava ao Pais via TV.

O movimento operário e as comunidades eclesiais de base,
com o fim do Milagre. amadureceram o jogo político e
abandonaram  peleguismo e os tradicionais partidos políticos
em busca de novas agremiações. Com o fim do bipartidarismo,
surgiram vários partidos e o movimento estudantil ganhou as
ruas, em fins dos anos 70. O mandato parlamentar foi valo rizado
e as liberdades democráticas tornavam-se irreversíveis. A lenta
distensão política foi obrigada a se acelerar. Ganhou força o
movimento pela anistia "ampla, geral e irrestrita" e os exilados
retornaram ao Pais. O Brasil queria eleições "Diretas Já'!
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Democracia e Modernização
(de 1985 até os dias de hoje)



Mudanças cia Constituição
A eleiçao de Tiiicrcdo Neves para a Presidência da

República, pelo colégio eleitoral. foi um marco no processo
de redemocratização do Brasil, após duas décadas de
regime militar. Ampliou-se o quadro partidário, estendeu-
se o voto aos analfabetos, aprovaram-se eleições diretas
para lodosos níveis de governo. Surgiram como fatos novos
na política nacional o irnpeachrnentdo presidente ColIor. a
reeleição de Fernando Henrique Cardoso e a ascensão de
um ex-operário (Lula) ao Palácio do Planalto. O discurso
da modernização avalizava a privatização das empresas
estatais, a abertura ao mercado externo, o descontrole do
endividamento. O Pais continuava à procura do
aprimoramento político e de um projeto sustentável de
desenvolvimento.

A Constituição Cidadã

A Constituição Federal de 1988 - seguida, de perto. pela
Constituição Estadual de 1989 - resultou de intensa
mobilização da sociedade brasileira junto a seus
representantes nos parlamentos e incorporou importantes
avanços no que se refere à organização política, aos direitos
individuais e coletivos. Apesar de causar polêmica em
alguns pontos, representou uma espécie de coroamento
da 'abertura política" iniciada no governo do general Geisel,
estabelecendo novas bases para a consolidação
democrática.

Fortalecimento do Poder
Legislativo, que recuperou varias de
suas atribuições e competências.
Eleições em dois turnos para
presidente da Republica,
governadores e prefeitos de
municipios com mais de 200 mil
eleitores.
Voto obrigatório para as pessoas
entre 18 e 70 anos e facultativo para
os jovens entre 16  t8 anos eos
analfabetos.
Fim da censura prévia nos jornais,
livros, filmes, etc.
Garantia do direito de greve,
inclusive para os íuncionarios
públicos.
Proibição de intervenção do Estado
nos sindicatos.
Ampliação da licença-maternidade
de 86 para 120 dias e criação da
licença-paternidade, de 5 dias.
Redução da jornada de trabalho
semanal para 44 horas e
remuneração da bota extra em 50%
a mais que a hora normal de trabalho.
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O Parlamento Amplia Suas Atividades
A Constituinte estadual veio no embalo da Constituinte

nacional e dos movimentos populares: o perfil conservador
herdado do período autoritário, em que o Legislativo tinha pouca
ou nenhuma expressão, fora substituído por uma imagem de
espaço pluralista, democrático e aberto à participação popular.
Assim, a Assembléia de Minas retomou várias de suas
prerrogativas, tanto no que se refere à produção de leis quanto
ao controle dos atos do Executivo e ao acompanhamento das
políticas públicas. Modernizou sua estrutura física e
administrativa e aprimorou o processo legislativo, criando
comissões, ampliando seus campos de atuação e abrindo-
se à participação da sociedade para ouvir suas demandas e
estabelecer parcerias em projetos de interesse público.

As negociações para votação de projetos ro P/enu,io são livres e dwx,mes

Novos projetos e programas

Ampliação do número de comissões
permanentes e de comissões
especiais.
Realização de audiências públicas
para debatei questões apresentadas
pela sociedade.
Visitas ao interior do Estado para
atender a demandas locais ou

regionais.
Promoção de seminários legislativos,
conferencias, fóruns técnicos e ciclos
de debates para discutir assuntos
conjunturais e políticas publicas.
Criação da Comissão de Participação
Popular para facilitara incorporação
de proposições da sociedade aos
projetos legislativos.
Projetos de formação para a
cidadania direcionados a estudantes.
Informatização de todos os setores
da Casa.
Expansão da cober tura e criaçào de
programas pioneiros na TV
Assembléia.
Realização de cursos e palestras para
agentes públicos, por meio da Escola
do Legislativo.

A Sociedade se Organiza

Proliferaram pelo País movimentos sociais como os dos sem-terra, sem-teto, sem-universidade,
negros, mulheres, homossexuais, índios e portadores de deficiência. Associações. sindicatos e
igrejas passaram a organizar debates e mobilizar a opinião pública em torno de diversos temas.
Ampliou-se a liberdade de formação partidária, com a legalização de todos os partidos políticos.
Os setores organizados da sociedade começaram a participar ativamente na elaboração
constitucional, passando a contar com mecanismos que lhes permitem exercer certo controle
sobre a ação dos governos e levar suas demandas às casas legislativas.

Planos Econômicos e Globalização
Para combater o "inimigo número um" da população - o processo inflacionário - e dar

estabilidade à economia, sucederam-se os planos econômicos: Cruzado, Cruzado II. Bresser,
Verão, Collor 1, Collor II. Apesar das muitas experimentações (congelamento de preços e
salários, troca de moeda, indexação, desindexação, variações cambiais), todos fracassaram.
O Plano Real, de 1994, teve sucesso no controle da inflação, mas não freou as dívidas interna
e externa nem reduziu as desigualdades regionais e sociais. No contexto internacional - em
que se destacaram a queda do muro de Berlim, a hegemonia norte-americana, as duas guerras
do Golfo Pérsico e a globalização -. o Brasil tentou equilibrar-se economicamente por meio
de parcerias, como a do Mercosul.
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O Cidadão Acompanha o Parlamento

Os cidadãos mineiros podem acompanhar diariamente o que acontece no Parlamento estadual.
Basta sintonizar a TV Assembléia, que transmite ao vivo reuniões de Plenário e audiências públicas
das comissões. Pela internet, pode-se acompanhar a trarnitação de projetos, as atividades dos
deputados e a cobertura de todos os eventos do Legislativo. Tudo num dique: www.almg.gov.br .

Cada Vez Mais no Interior

Quem mora no interior do Estado está cada vez mais perto da Assembléia. Em 2004, foram
feitas 46 audiências públicas de comissões fora da Capital. Somente no primeiro semestre deste
ano, aconteceram 31 reuniões no interior. Nelas, a Assembléia discute problemas locais ou regionais
e os deputados se aproximam de seus eleitores.

Eventos Fortalecem a Participação Popular

A Assembléia fortalece a participação popular por meio dos eventos institucionais. São
seminários legislativos, fóruns técnicos, ciclos de debates. conferências. Neles se discutem os
mais variados assuntos. Neste ano, estiveram ou estarão em pauta temas como administração
municipal, biocombustíveis, saúde, segurança alimentar, igualdade racial, transposição do Rio
São Francisco, meio ambiente, ensino superior, reforma política, criança e adolescente. lixo e
cidadania.

O Jovem no Parlamento

Alunos de escolas públicas e privadas já podem sentir na
pele o que é ser um deputado. Durante o projeto Parlamento
Jovem, resultado de parceria entre a Escola do Legislativo e a
PUC Minas, eles simulam reuniões de comissão e seminários
legislativos. Em pauta, assuntos de interesse dos jovens, como
redução da maioridade penal e quotas para minorias nas
universidades.

A Assembléia em Números

i.	4r

Estudantes conhecem a ,4ssernb/ei,
no píogiama Educação para a Cidadania

A ALIVIO tem 77 deputados, que se reúnem no Plenário e nas 16 comissões permanentes.
além das comissões especiais e CPIs. No ano passado, as comissões fizeram 819 reuniões e
ouviram 2.057 convidados. Só a Comissão de Constituição e Justiça analisou 577 proposições
em 2004. O Plenário fez 183 reuniões e votou 252 projetos. Realizaram-se 15 eventos institucionais
(seminários. lõruns técnicos, ciclos de debates, conferências).

Fale com a Assembléia

Você tem alguma sugestão ou crítica sobre a atuação da Assembléia? Basta entrar em contato
com o Centro de Atendimento ao Cidadão (pelo telefone 2108-7800 ou pelo e-mail cac@almg.gov.br ),
com a Comissão de Participação Popular (pelo telefone 0800-310808 ou e-mail
participacao.popular@almg.gov.br ) ou corri a Ouvidoria Parlamentar (cujo e-mail é
ouvidoria@almg.gov.br ).
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