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Diálogo permanente com a sociedade
Nesta entrevista concedida em dezembro, no fim de seu mandato como presidente da Assembleia, o vice-

-governador Alberto Pinto Coelho faz um balanço dos quatro anos à frente do Legislativo mineiro e destaca o 

Direcionamento Estratégico como o principal legado. Em sua opinião, essa iniciativa vai consolidar a vocação 

do Parlamento como centro de convergência do debate social. O vice-governador também analisa o momento 

político e diz quais são suas expectativas para os novos governos estadual e federal.

Entrevista | Alberto Pinto Coelho
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Revista do Legislativo – O que significa planejar estrategicamente as ações 

da Assembleia Legislativa?

Alberto Pinto Coelho – O Direcionamento Estratégico, uma iniciativa inédita no 

Brasil, tem por objetivo aprimorar os trabalhos do Legislativo e aproximar, cada vez 

mais, o Parlamento do cidadão. Foram feitos diagnósticos com propostas de ações 

a curto, médio e longo prazo. Resultado de sete meses de planejamento, iniciado em 

outubro de 2009, com o apoio de consultoria especializada e também respaldado 

por consulta popular, o Direcionamento Estratégico é o grande legado que a atual 

Mesa deixa para a ALMG e, como exemplo, para todas as outras casas legislativas 

do País. Ouvimos os parlamentares, servidores, funcionários e re-

presentantes da sociedade civil. Entre os resultados dessa avaliação 

está a permanente necessidade do diálogo com a sociedade. Se, 

por um lado, é preciso reconhecer que precisamos avançar – e eu 

estou convencido de que estamos no caminho certo, na busca por 

correções de rumos e, principalmente, com o propósito centrado na 

cidadania, no desenvolvimento do Estado e na resposta que o Parla-

mento precisa dar ao cidadão –, por outro lado, a Assembleia tem 

se esforçado na produção de conhecimentos sobre metodologias e 

práticas comparadas de produção legislativa, visando garantir a qua-

lidade da legislação produzida em Minas Gerais, tanto no tocante ao 

conteúdo quanto no que se refere à aplicabilidade e ao interesse para a população 

e para o Estado. E detectamos que, nem sempre, isso é observado pela população. 

Tenho, por convicção, e o Direcionamento Estratégico também nos apontou isso, 

que precisamos consolidar a vocação do Parlamento como o centro de convergência 

do debate social. Essa é uma das metas, que já está sendo praticada e construída.

RL – De que forma o Direcionamento pode aperfeiçoar a interação da ALMG 

com a sociedade civil organizada e com o cidadão, diretamente?

APC – Para aperfeiçoar essa interação e ampliar o conhecimento da sociedade a 

respeito das atribuições, atividades e realizações do Poder Legislativo, temos defini-

das linhas de atuação. São exemplos a utilização de ferramentas como a internet e 

o aumento do alcance da TV Assembleia. Várias medidas já estão sendo tomadas 

nesse sentido. Foi apresentado em dezembro de 2010 o novo Portal da Assembleia 

na internet, que é um dos projetos do Direcionamento. O novo portal entra no ar 

em fevereiro de 2011 e será um marco para a história do Legislativo mineiro. O 

Portal vai consolidar o empenho e a dedicação que a Mesa teve nos últimos anos 

para valorizar o papel do Legislativo e aprimorar o relacionamento com a sociedade, 

fazendo com que o trabalho dos deputados e as demais atividades da Assembleia 

sejam acompanhados de maneira mais fácil e mais próxima pela população. A 

modernização da TV Assembleia, outro projeto do Direcionamento também voltado 

para a maior comunicação com a sociedade, encerra a Legislatura com a aprovação 

da outorga de sinal aberto pelo Ministério das Comunicações. Calcula-se que na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte a abertura do sinal leve a emissora a ter 

um público de aproximadamente 3 milhões, contra os atuais 300 mil. No interior, a 

TV Assembleia pode ser captada por 10 milhões de assinantes, e a meta é elevar 

a possibilidade de acesso para 15 milhões. Num outro sentido, ampliamos a parti-

“A Assembleia tem se 
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cipação popular e o diálogo com a sociedade no dia a dia do Parlamento, por meio 

de importantes eventos, como o Minas Combate a Crise. Demonstramos como a 

Assembleia Legislativa atua fortemente não só no acompanhamento das políticas 

públicas, mas também na sua construção e fiscalização. Temos uma comissão exclu-

siva para a participação popular, na qual o cidadão, por intermédio das entidades de 

classe, pode e deve sugerir mudanças. Criamos também mecanismos para que todo 

o planejamento de investimentos do Estado, o PPAG, seja revisto e analisado pela 

sociedade. Aumentamos ainda a participação cidadã, por meio do projeto Expresso 

Cidadania, premiado nacionalmente e que tem o objetivo de incentivar a participação 

política e o voto consciente dos jovens de 16 e 17 anos. Esse projeto, assim como 

outro, o Parlamento Jovem, reflete a crença do Legislativo na juventude, na sua 

responsabilidade cidadã e no seu poder de transformar o País.

RL – Qual a garantia de que os deputados de uma legislatura vão cumprir as 

determinações da legislatura anterior, no que diz respeito ao Direcionamento?  

APC – Quem conquista o mandato tem o compromisso  com o Poder que passa 

a integrar. De outro lado, quando se cristaliza a consciência coletiva inicia-se um 

círculo virtuoso e, a cada etapa, colhem-se resultados. Esse é um processo que 

se alimenta com os resultados que vão sendo colhidos. Portanto, a minha visão 

é de que o processo legislativo tem uma força telúrica, capaz de criar o efeito 

de emulação, que garante o cumprimento de todo o Direcionamento Estratégico.

RL – A busca da transparência do Legislativo perante a sociedade é um dos 

pontos-chave do Direcionamento. Um dos questionamentos da sociedade em 

relação a isso se refere à presença dos deputados em Plenário. Está sendo 

pensada alguma forma de aferição mais confiável de presença?

APC – Na sociedade contemporânea, a cada dia são exigidos dos agentes públicos 

e políticos não só o comprometimento com as suas atribuições, mas também a 

transparência e a correta aplicação dos recursos públicos. Esse 

processo ocorre de maneira contínua e continuada não apenas 

por força de dispositivos legais, mas, antes de tudo, pela  cons-

ciência de dar respostas para a sociedade. Por outro lado, a 

população precisa entender o papel do Parlamento, compreender 

que ele não se limita à atividade de legislar, mas que a demanda, 

em sua maior parte, está na representação política das cidades 

e regiões. Muitas vezes, nós nos ausentamos do Plenário ou das 

comissões para estar numa audiência pública ou na nossa base, 

em função de um fato relevante. Tudo isso tem que ser conjugado 

a tempo e a hora para atender as atribuições. Uma mudança 

em relação à marcação da presença de deputados no Plenário 

talvez esteja na possibilidade de se considerar não só o fato de o parlamentar estar 

presente, mas também de o voto servir para o registro.

RL – Que balanço o senhor faz de sua gestão à frente da ALMG?

APC – De uma maneira geral, saio do Parlamento, após 16 anos de mandato, 

sendo quatro na Presidência, com a sensação de ter sido um soldado na defesa 

“A população precisa 

entender o papel do 

Parlamento, que não 

se limita à atividade de 

legislar. A demanda, em 
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na representação das 

cidades e regiões.”
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do aprimoramento da democracia e dos interesses de Minas. Busco atribuir minha 

função a um esforço pessoal para corresponder ao que se espera de um cidadão 

que escolheu a vida pública. Acredito, ainda, que é necessário que as instituições 

públicas e as pessoas que delas fazem parte sejam movidas, acima de tudo, pelo 

respeito à missão de trabalhar pelo bem comum. O Parlamento é o local do diverso, 

da pluralidade. Aprendi que é preciso saber ouvir e trabalhar pela convergência. 

Acredito que seja essa minha marca, a que consolida o respeito dos meus pares, a 

que antevê uma série de realizações conjuntas para o nosso Estado. É importante 

destacar que a gestão do Parlamento tem sido guiada por três eixos prioritários: a 

valorização de temas relativos ao desenvolvimento social, o desen-

volvimento das vocações e potencialidades mineiras e a busca de 

um novo Pacto Federativo. Não há como pensar no desenvolvimento 

do Brasil, dos Estados e dos Municípios sem uma federação forte. 

Atualmente, mais de 70% do que se arrecada no Brasil estão nas 

mãos da União. Essa concentração carrega, em sua natureza, um 

mando político exagerado e artificial, impele a intervenção nem 

sempre legítima nas realidades regionais, compromete a autono-

mia dos Estados e das cidades, desconcerta a lógica natural do 

processo de desenvolvimento regional e ignora nossas vocações, 

aprisionando-as sem justificativa. O tempo e os diferentes governos 

passam, mas a métrica da consciência distributiva não se altera. 

Pelo contrário, só se agrava e serve a quem está no poder central. Essa relação 

de subserviência não interessa aos brasileiros e a uma nação que se intitula uma 

federação. É importante dizer que a defesa da revisão do Pacto Federativo foi 

uma das prioridades do biênio 2007-2008, com vistas à consolidação de um mo-

vimento nacional para ampliar as prerrogativas dos parlamentos estaduais. Esse 

movimento foi concretizado por meio das atividades do Colegiado de Presidentes 

das Assembleias Legislativas, órgão do qual fui presidente, e, hoje, sou presidente 

de honra. A reivindicação das assembleias é de que os Estados possam legislar 

sobre temas hoje restritos à União ou aos Municípios, como transporte, direito 

agrário, licitação e outros. O Colegiado dos Presidentes preparou quatro propos-

tas de emenda à Constituição Federal, a principal ampliando as prerrogativas dos 

legislativos estaduais no que se refere à legislação concorrente com a União, sem 

interferir nas competências municipais. É inadiável promovermos a recuperação 

do papel do Parlamento. 

RL – Que outras situações o senhor destacaria nesses quatro anos?

APC – Foram quatro anos de efetivo trabalho, com um volume muito grande de 

matérias sendo apreciadas, com propostas transformadas em leis importantes 

para o desenvolvimento de Minas. O que há de mais significativo é a ampliação 

da participação cidadã. Mas não posso deixar de enumerar iniciativas e leis que 

impactam de forma direta na vida dos mineiros. Um exemplo é a Lei Florestal, tida 

como uma das normas mais completas e bem-elaboradas do País, abrangendo 

os problemas do desmatamento e da expansão da cobertura vegetal nativa. O 

aprimoramento do projeto do Plano Decenal de Educação também foi um processo 

marcante, quando a internet foi significativamente utilizada como meio de consulta 

“Mais de 70% do que se 
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popular, numa abrangente escuta das aspirações da sociedade. Logo no início da 

Legislatura, alterações na legislação tributária reduziram o ICMS de centenas de 

produtos ou serviços, estimulando a economia do Estado. Outras propostas que 

despertaram mobilização foram as que tornaram obrigatório o nível superior de 

escolaridade para ingresso na Polícia Militar e na Polícia Civil. O ICMS Solidário 

determinou uma nova distribuição da receita do ICMS pertencente aos Municípios. 

A proposta final foi resultado do Fórum Técnico ICMS Solidário, que percorreu as 

diversas regiões do Estado, com ampla participação de prefeitos e lideranças. Foi 

aprovado também um projeto de lei que concede incentivos às empresas que con-

tratarem ex-detentos, com descontos em alguns tributos estaduais. A Lei Antifumo 

e a gratuidade do exame do pezinho na rede hospitalar também são iniciativas que 

beneficiam diretamente a população. Outro destaque da gestão está na realização de 

um dos maiores concursos públicos do País, o que possibilitou ampliar e modernizar 

o quadro atual de servidores, essencial para a boa administração pública. Entre as 

propostas aprovadas no final da Legislatura, chama atenção a Proposta de Emenda 

à Constituição 63/10, a chamada “PEC da Ficha Limpa mineira”, que impede a 

nomeação de secretários de Estado, diretores de autarquias, fundações estaduais 

e empresas estatais que não atendam aos requisitos da Lei da Ficha Limpa. Na 

forma como foi aprovada, a PEC também veda a nomeação de secretários adjuntos 

e subsecretários que estejam nessa situação. A democracia precisa ser aprimora-

da, e o Parlamento mineiro crava sua marca vanguardista nesse processo. Minas 

Gerais dá exemplo e sai na frente inaugurando essa conquista que é da sociedade.

RL – Que quadro político o senhor antevê para os próximos quatro anos, em 

Minas, tendo em vista o resultado das eleições de 2010?

APC – Antes, é preciso dizer que Minas Gerais viveu um ciclo de oito anos de 

muita prosperidade, um trabalho que alcança o reconhecimento dos cidadãos 

mineiros, diante dos resultados das inúmeras ações empreendidas nesses anos 

de governo, realizações que tiveram, como o próprio ex-governador Aécio Neves 

sempre ressalta, a parceria fundamental da Assembleia de Minas. Uma das 

obsessões do então governador Aécio foi trabalhar para reduzir as graves dife-

renças regionais que temos em Minas. O Estado avançou muito. Como exemplos 

importantes de áreas de atuação, temos a diminuição da mortalidade infantil e 

da desnutrição das crianças, a infraestrutura de acesso às cidades, a diminuição 

dos crimes violentos, a melhoria da qualidade da educação e a expansão dos 

investimentos na saúde. E o grande sucesso 

dessa administração foi a consequência de 

um louvado modelo de gestão, referendado 

internacionalmente, inclusive pelo Banco Mun-

dial, e cuja elaboração contou com a presença 

decisiva de Antonio Anastasia, nosso atual 

governador, reeleito por mais de 60% da população. Portanto, o que há é uma 

continuidade com avanços dessa moderna gestão, atrelada à grande sensibilidade 

e à visão política do governador Anastasia. Esse será um governo que entrará na 

história pela excelência em gestão pública, tendo como princípios fundamentais 

a eficiência e a eficácia, a transparência e a ética, a busca pelo binômio vida e 

“Esse será um Governo 

que entrará na história 

pela excelência em 

gestão pública.”



REVISTA DO LEGISLATIVO172

renda e pelo desenvolvimento integrado do Estado e dos Municípios. Temos um 

dever a cumprir, e esse dever estará alinhado, em todas as latitudes e direções, 

àquilo que realmente é importante para o exercício das políticas públicas no Esta-

do: o cidadão. E, para isso, acredito ser necessária a ampliação da participação 

popular e do diálogo constante com a sociedade em nível estadual, a exemplo do 

que está sendo construído no Parlamento.

RL – E no plano nacional? Que  quadro político o senhor antevê? Como acredita 

que será a relação entre o Governo da presidente Dilma Rousseff e a oposição?

APC – Não se faz política com trincheiras. Política se faz com pontes e com identida-

de. Para isso, precisamos ter uma oposição qualificada, até mesmo generosa, para 

a construção de consensos. Democracia se faz com diálogo. A oposição não deve 

se tornar frágil pela falta de entendimento, que não leva a construção 

nenhuma e deixa a reboque o interesse daqueles que nos outorgam, 

por meio do voto, a responsabilidade do mandato. Em nível nacional, 

cada vez mais fica claro que, de uma maneira geral, ao invés de 

construirmos consensos para avançarmos mais, somos subsidiários 

de uma única visão sobre o País. E eu pergunto: é possível para um 

País que sonha atravessar a fronteira para o pleno desenvolvimento 

ver tolhidas as suas vocações regionais e suas diferentes alternati-

vas de desenvolvimento porque estamos, sempre, dependentes dos 

humores de Brasília? Há algum tempo temos ouvido, incessantemente, a voz de 

Minas em defesa da necessidade de uma nova organização político-institucional para 

o País. O Brasil passa por um momento de necessárias mudanças, principalmente 

no que diz respeito às reformas, entre as quais a tributária. Minas mais uma vez 

será fundamental nesse processo. Elegemos dois grandes pilares, duas vozes 

vigorosas e vanguardistas para o Senado: o nosso ex-governador Aécio Neves e o 

nosso ex-presidente e ex-governador Itamar Franco. Homens públicos conscientes 

dos seus papéis e da responsabilidade com o futuro de Minas e do País.

RL – Quais as expectativas do senhor quanto ao cargo de vice-governador? 

Que experiência o senhor leva do Legislativo e dos anos de iniciativa privada 

para o Executivo?

APC – Costumo dizer que o governador Anastasia e eu temos uma sintonia de 

identidade de propósitos e de visão de futuro. Fui eleito vice-governador e, como 

prevê a Constituição, cabe a mim receber as missões que me forem confiadas. Irei 

cumpri-las com dedicação, discrição, solidariedade, lealdade e responsabilidade 

compartilhada. Na condição de vice-governador, tenho certeza de que não poderia 

ter exemplo melhor de contribuição efetiva nas grandes tarefas de governança do 

que o próprio governador Anastasia, enquanto vice do ex-governador de Minas, e 

agora senador, Aécio Neves. O que afirmo é que trago para o novo Governo 30 anos 

de experiência em gestão e 16 anos de vida pública no Parlamento – o santuário 

da democracia –, além de dois mandatos como presidente do Poder Legislativo e 

também como presidente do Colegiado de Presidentes das Assembleias do País. 

Foram anos de convivência e de aprendizado cotidiano na Casa das Leis, lugar do 

diverso, fonte inesgotável de ensinamentos para os desafios que o múnus público 

e a vida nos impõem.

“Precisamos ter uma 

oposição qualificada, 

até mesmo generosa, 

para a construção de 

consensos. Democracia 

se faz com diálogo”


