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entrevista

Alberto Pinto Coelho

Presidente da ALMG

Inovação política

A novidade mais importante da Constituição Estadual tem um caráter político: a ampliação dos mecanismos de participação popular na

elaboração das políticas públicas. Essa é a avaliação do presidente da Assembleia de Minas, deputado Alberto Pinto Coelho (PP), ao analisar

a Carta de 1989 e os desdobramentos dos trabalhos constituintes. Em entrevista ao jornalista e redator Jurani Garcia, o presidente fala sobre

esse e outros temas, como a mobilização de representantes do Legislativo e do Executivo pela revisão do pacto federativo.

Marcelo Metzker
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Revista do Legislativo – Qual a
relevância de comemorar os 20 anos
da Constituição mineira num cenário
de questionamento com relação às
instituições públicas, às leis e à atua-
ção política?
Alberto Pinto Coelho – O senti-
do maior dessa comemoração é lem-
brar a contribuição do Texto Cons-
titucional de 1989 para o aprimora-
mento das instituições públicas em
nosso Estado, do ordenamento jurí-
dico que rege a vida dos mineiros e
das relações entre os poderes pú-
blicos e a sociedade, com vistas à
construção de um projeto de desen-
volvimento que atenda ao conjunto
dos cidadãos. Os eventos comemo-
rativos têm ainda o propósito de
estimular uma reflexão crítica em
sentido contrário: que lacunas foram
deixadas pela Constituição de 1989
e o que pode ser feito para
aprimorá-la? A história contribui para
mostrar os acertos e os erros dos
que nos antecederam e apontar ca-
minhos para a evolução. Da mesma
forma, os contextos de épocas di-
ferentes determinam que as institui-
ções públicas passem por um pro-
cesso de contínua transformação.
Precisamos, portanto, de nos atua-
lizar para ficar em sintonia com as
demandas, os valores e os questio-
namentos da sociedade.

RL – Em que aspectos a Constitui-
ção de 1989 contribuiu para melho-
rar a vida dos mineiros?
Alberto Pinto Coelho – Contribuiu
em muitos aspectos, como a criação
de instrumentos de planejamento para
o Estado, a exemplo do Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado, do
Plano Plurianual de Ação Governa-

mental e da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias; a criação de juizados es-
peciais para facilitar a vida do cida-
dão; a autonomia para o Ministério
Público; a destinação de percentual
orçamentário para investimentos em
ciência e tecnologia; a instituição de
mecanismos de proteção do meio
ambiente e dos patrimônios histórico
e cultural. Várias dessas mudanças,
é oportuno lembrar, decorreram de
normas aprovadas pela Constituição
Federal de 1988. Mas a inovação
mais importante foi de caráter políti-
co, atendendo a uma forte demanda
dos movimentos sociais: a ampliação
dos mecanismos de participação po-
pular na elaboração das políticas pú-
blicas. A título de exemplo, a criação
de conselhos setoriais de governo
com representação da sociedade e a
instituição de espaços para que os
movimentos sociais tomem parte no
processo legislativo.

RL – Que reflexos tiveram essas ino-
vações no âmbito do Parlamento?
Alberto Pinto Coelho – Podemos
dizer, sem receio de errar, que pro-
vocaram uma transformação extre-
mamente positiva na Assembleia. Na
condição de membro do Poder des-
de 1994, acompanhei de perto e par-
ticipei de muitas decisões que, for-
malizando diretrizes constitucionais,
viabilizaram essa transformação. Ini-
ciativas como a realização de audi-
ências e debates públicos das comis-
sões temáticas da Casa; de seminá-
rios legislativos, fóruns técnicos e ci-
clos de debates; de visitas e encon-
tros no interior do Estado; e a criação
da Comissão de Participação Popular
– todas com o propósito de ampliar a
interlocução com a sociedade – tive-
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ram inegável contribuição para o
aprimoramento do processo legisla-
tivo. A elaboração e a aprovação das
leis na Assembleia hoje resultam de
um exaustivo trabalho de discussão
com especialistas e representantes
dos setores interessados, o que con-
fere às normas maior qualidade e le-
gitimidade. As inovações nessa área
colocam o Parlamento de Minas
como pioneiro e modelo para outras
casas legislativas implantarem pro-
jetos semelhantes.

RL – Além da melhoria das leis pela
contribuição da sociedade, que avan-
ços no Parlamento o senhor aponta
como decorrentes da Constituição de
1989?
Alberto Pinto Coelho – Na ver-
dade, a participação dos cidadãos foi
um dos componentes do aprimora-
mento da função legislativa na Casa.
Para exercer melhor essa função,
como também as de fiscalizar os atos
do Executivo e de acompanhar a
implementação das políticas públi-
cas, a Assembleia de Minas passou
por um intenso processo de moder-
nização, investindo na capacitação do
corpo técnico, principalmente por
meio de concursos públicos, para
melhorar o assessoramento aos de-
putados; na criação de gerências
especializadas para dar suporte ao
processo legislativo; na ampliação e
fortalecimento das comissões perma-
nentes; na informatização e
reestruturação administrativa; na
criação de espaços de reflexão e es-
pecialização, como a Escola do
Legislativo. Na esteira dessas ini-
ciativas, vieram outras voltadas
para o público externo, como os pro-
jetos de formação para a cidadania

e a criação do Centro de Apoio às
Câmaras Municipais.

RL – O que faltou na Constituição de
1989 para adequar-se às necessida-
des do Estado e de suas instituições?
Alberto Pinto Coelho – Natural-
mente, toda norma da magnitude de
uma Carta Constitucional apresenta
lacunas ou excessos, principalmente
em circunstâncias como as de 20
anos atrás, propícias à proliferação de
demandas reprimidas durante o regi-
me militar. Podemos destacar, por
exemplo, que o texto foi muito exten-
so, com reprodução desnecessária de
conteúdos expressos na Constituição
Federal, diversas medidas pendentes
de regulamentação e falta de meca-
nismos para garantir o cumprimento
de algumas conquistas. Mas a limita-
ção maior da Carta mineira é, sem dú-
vida, o pequeno espaço deixado à
competência legislativa estadual, em
razão da excessiva concentração de
poderes no âmbito da União e das
delegações repassadas aos Municí-
pios, elevados em 1988 à condição
de entes federados.

RL – O que fazer para corrigir essas
deficiências?
Alberto Pinto Coelho – Com rela-
ção a questões pontuais, a Assem-
bleia elaborou e aprovou, ao longo
destas duas décadas, uma série de
emendas à Constituição, procuran-
do torná-la mais próxima da realida-
de do Estado. Paralelamente aos
eventos comemorativos deste ano, a
Mesa da Assembleia criou a Comis-
são Extraordinária dos 20 anos da
Constituição do Estado de Minas
Gerais, com a finalidade de adequar
o texto estadual à redação vigente
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da Carta Federal e de promover aper-
feiçoamentos nos pontos em que se
fizerem necessários. No que con-
cerne às restrições da competência
legislativa, estamos realizando um
movimento, com as demais assem-
bleias legislativas, para que os par-
lamentos, em conjunto, proponham
emendas à Constituição da Repúbli-
ca com o objetivo de dotar os Esta-
dos da autonomia política, adminis-
trativa e financeira que, em tese, te-
riam assegurada pelo princípio fede-
rativo. Princípio este, a propósito,
inscrito no artigo primeiro da Cons-
tituição Federal.

RL – A proposta de instituição de um
novo pacto federativo tem sido de-
fendida pelo senhor na condição de
presidente da Assembleia de Minas
e do Colegiado dos Presidentes das
Assembleias Legislativas. Além do
movimento pelas alterações no Texto
Constitucional, o que tem sido feito,
no âmbito das duas instituições, para
fortalecer a ideia?
Alberto Pinto Coelho – Procura-
mos disseminá-la em todas as opor-
tunidades em que a discrepância en-
tre as competências da União e dos
Estados aparece como pano de fun-
do dos problemas em discussão. No
ciclo de debates “Minas combate a
crise”, por exemplo, que a Casa pro-
moveu em abril deste ano para levan-
tar subsídios para o enfrentamento
dos problemas conjunturais no Esta-
do, fizemos questão de frisar essa dis-
crepância. Presentes ao encontro, o
governador Aécio Neves e o vice-go-
vernador Antonio Anastasia também
se posicionaram enfaticamente a fa-

vor de um novo pacto federativo. Em
termos práticos, propusemos, durante
o evento, a renegociação das dívidas
dos Estados com a União, como for-
ma de amenizar suas dificuldades fi-
nanceiras e dotá-los de condições
mais favoráveis para superar a crise.
Apresentamos a mesma proposta no
encontro do Colegiado dos Presiden-
tes das Assembleias Legislativas, re-
alizado em maio, em São Paulo.

RL – A comemoração dos 20 anos da
Constituição Estadual pode ser um
momento importante para Minas dar
um alerta ao País sobre a necessida-
de de revisão do pacto federativo?
Alberto Pinto Coelho – Acredita-
mos que não só a data, mas também
a receptividade que a proposta tem
encontrado, favorecem uma mobili-
zação nesse sentido. Em todas as
ocasiões em que o assunto vem à tona
entre representantes do Legislativo e
do Executivo estaduais e municipais,
evidencia-se a insatisfação com o mo-
delo vigente. O Brasil é um país de
dimensões continentais, com enormes
diferenças regionais, socioeconô-
micas e culturais. É preciso que a
Constituição Federal reflita essas di-
ferenças e tenha a flexibilidade neces-
sária para que a legislação se amolde
às diversas realidades. O Brasil em
que vivemos, redemocratizado, mas
ainda com grandes problemas a se-
rem resolvidos, exige a compatibi-
lização do poder central com a auto-
nomia dos entes federados, a repar-
tição mais equânime dos encargos e
recursos, com responsabilidade mú-
tua e compartilhada. Esse é o espíri-
to de uma verdadeira federação.
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Deputados
constituintes

Efetivos e suplentes que assumiram mandato

Adelino Dias (PMDB) Ademir Lucas (PMDB)

Agostinho Patrús (PFL) Agostinho Valente (PT) Ailton Neves (PMDB)

Aloísio Garcia (PMDB) Amílcar Padovani (PDT) Anderson Adauto (PMDB) Antônio Fagundes (PFL)

Antônio Genaro (PMDB) Armando Costa (PMDB) Bené Guedes (PTB) Bernardo Rubinger (PMDB)
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Bonifácio Mourão (PMDB) Camilo Machado (PFL) Carlos Pereira (PMDB)

Chico Ferramenta (PT) Cleuber Carneiro (PFL) Delfim Ribeiro (PFL)

Dirceu Pereira (PMDB) Domingos Lanna (PFL) Eduardo Ottoni (PL)

Elmiro Nascimento (PFL) Elmo Braz (PMDB) Eurípedes Craide (PMDB)

Felipe Neri (PMDB) Ferraz Caldas (PMDB) Geraldo da Costa Pereira (PMDB)
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Geraldo Rezende (PMDB) Irani Barbosa (PMDB) Jaime Martins (PFL)

Jairo Magalhães Alves (PMDB) Jamill Júnior (PMDB) João Bosco Martins (PDT)

João Lamego (PFL) João Pedro Gustin (PFL) João Pinto Ribeiro (PMDB)

João Rosa (PMDB) Jorge Gibram (PMDB)  Jorge Hannas (PFL)

José Belato (PMDB) José Bonifácio Filho (PDS) José Duarte (PFL)
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José Ferraz (PMDB) José Laviola (PMDB) José Maria Chaves (PMDB)

José Maria Pinto (PTB) José Militão (PFL) José Renato (PMDB)

Kemil Kumaira (PMDB) Lacyr Andrade (PMDB) Luís Gambogi (PMDB)

Luiz Vicente Calicchio (PFL) Márcio Maia (PMDB) Maria Elvira (PMDB)

Maria José Haueisen (PT) Maurício Moreira (PMDB) Mauro Moraes (PFL)
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Mendes Barros (PMDB) Milton Cruz (PTB) Milton Salles (PFL)

Narciso Michelli (PFL) Neif Jabur (PMDB) Nelinho Rezende (PDT)

Nilmário Miranda (PT) Ninico Resende (PMDB) Otacílio Miranda (PFL)

Paulo César Guimarães (PDT) Paulo Fernando (PL) Paulo Pereira (PMDB)

Paulo Pettersen (PMDB) Péricles Ferreira (PDS) Raimundo Albergaria (PDS)
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Raul Messias (PT) Roberto Luiz Soares (PDS) Romeu Queiroz (PMDB)

Ronaldo Vasconcellos (PMDB) Rubens Garcia (PTB) Saint’Clair Souto (PMDB)

Samir Tannús (PDS) Sandra Starling (PT) Sebastião Helvécio (PMDB)

Serafim Godinho (PMDB) Sérgio Emílio (PMDB) Silvio Mitre (PMDB)

Tancredo Naves (PMDB) Vitor Penido (PFL) Wellington de Castro (PDT)

Os partidos citados são aque-

les pelos quais os parlamen-

tares foram eleitos para a 11ª

Legislatura (1987-1991)
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