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SEMINÁRIO LEGISLATIVO

POBREZA E DESIGUALDADE

Lydia Hermanny

Jornalista da ALMG

Legislativo prioriza 
enfrentamento da 

pobreza
Grande evento de 2011 em participação e resultados, Seminário  

Legislativo Pobreza e Desigualdade repercute nas políticas públicas 

e tem agenda permanente de mobilização
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O Seminário Legislativo Pobreza e 

Desigualdade, realizado no segundo 

semestre de 2011 pela Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais, superou 

limites e desafios e já repercute no  

planejamento do Executivo. Organizado 

em tempo recorde em conjunto com 85 

entidades – o maior número de parcei-

ros até então – o evento deu origem a 

um documento com 84 propostas da 

sociedade. São sugestões consideradas 

prioritárias entre quase mil discutidas 

durante todo o processo. No foco do 

debate estava identificar quais ações, 

uma vez inseridas nas políticas públicas, 

podem contribuir para retirar 900 mil 

mineiros da extrema pobreza e reverter 

as desigualdades sociais e regionais 

de Minas. Esforço que o presidente da 

ALMG, deputado Dinis Pinheiro (PSDB), 

chamou de “mutirão solidário”, ao lançar 

oficialmente o evento, em 7 de junho 

de 2011.

Três meses à frente, após oito 

reuniões preparatórias da comissão 

organizadora para definir objetivos, 

eixos temáticos e regras de participa-

ção, deu-se início à interiorização do 

evento, construído conjuntamente com 

entidades representativas de diversos 

segmentos sociais e do poder público. 

Foram quase 9 mil quilômetros per-

corridos em 12 encontros regionais 

realizados em menos de dois meses, 

entre setembro e outubro. Em todos 

eles foram eleitos representantes para 

a etapa final, realizada entre 24 e 26 

de outubro, em Belo Horizonte. 

No Plenário da Assembleia, após 

palestras de especialistas e gestores 

públicos e nova rodada de grupos de 

discussão, os participantes do semi-

nário votaram o documento final de 

propostas. Analisadas pela Comissão 

de Participação Popular da ALMG, 

várias delas foram incorporadas por 

meio de emendas ao Plano Plurianual 

de Ação Governamental (PPAG) 2012- 

-2015, aprovado pelos deputados em 

dezembro, com recursos assegurados 

no Orçamento do Estado.

Pioneirismo – “Este foi o primeiro se-

minário da Assembleia com desdobra-

mentos práticos na Lei Orçamentária”, 

resume o deputado André Quintão (PT),  

presidente da comissão e coautor do 

requerimento do evento, assinado 

também pelos deputados Dalmo Ribei-

ro Silva, João Leite e Rômulo Viegas, 

todos do PSDB, e pela deputada Luzia 

Ferreira (PPS). Também pela primeira 

vez, a ALMG custeou a viagem dos 

representantes eleitos no interior 

para participar da etapa final em Belo 

Horizonte, atendendo a uma reivindica-

ção da comissão organizadora. “Isso 

ampliou a representatividade regional 

na priorização do que entraria no do-

cumento final”,  frisa o parlamentar.

Participação popular em votações do Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade resultou em sugestões incorporadas a políticas públicas do Estado 

Guilherme Bergamini (arquivo ALMG)
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Para a secretária de Estado de Pla-

nejamento e Gestão, Renata Vilhena,  

o fato de a Assembleia estar mais pró-

xima da sociedade traz contribuições 

importantes para o Estado. “Esses 

encontros regionais que a Assembleia 

faz, com foco na erradicação da misé-

ria, são um insumo muito importante 

para a revisão de nossas metas e para 

a criação de novas políticas públicas”, 

avalia ela.

Internamente, equipes da ALMG 

diretamente envolvidas no evento tam-

bém apontam que o saldo é positivo. 

“De maneira pioneira, o seminário 

legislativo tornou possível coletar 

subsídios para uma  intervenção con-

sistente do Poder Legislativo no PPAG, 

que é um dos principais instrumentos 

de planejamento do Estado”, situa a 

gerente-geral de Consultoria Temática 

da Assembleia,  Flávia Pessôa Santos.

 “Essa intervenção vem dar concre-

tude a uma das principais metas con-

templadas pelo Direcionamento Estra-

tégico da Casa, que é a de exercermos 

uma maior influência na formulação e no 

acompanhamento de políticas públicas 

relevantes no âmbito do Estado, como 

é o caso do combate à pobreza e à 

miséria”, frisa Flávia.

Fundo contra 
miséria e recursos 

para assistência 
nos municípios são 

destaque

Uma das conquistas resultantes de 

propostas do seminário foi a aprovação 

de uma emenda ao PPAG, a qual anteci-

pa em um ano a universalização do Piso 

Mineiro de Assistência Social à Pobreza, 

inicialmente prevista para 2014.  Já 

em 2012, o piso será implantado em 

822 municípios, que passarão a rece-

ber verbas do Estado para financiar 

ações nesta área. Até então, apenas 

214 municípios eram beneficiados com 

recursos de R$ 1,80 para cada família 

cadastrada nos programas sociais. A 

medida amplia o cofinanciamento do Es-

tado para os programas desenvolvidos 

nos municípios mineiros.  

“Essa foi a proposta mais votada no 

seminário. Minas terá a maior cobertura 

de repasse para a assistência social 

do País”, ressalta o deputado André 

Quintão. Na sua avaliação, o seminário 

– precedido pelo Ciclo de Debates Es-

tratégias para a Superação da Pobreza, 

realizado pela Assembleia em junho de 

2011 –, além de interferir positivamen-

te no PPAG e na Lei Orçamentária do 

Nos encontro regionais, a população do interior pôde participar das discussões do Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade

Willian Dias (arquivo ALMG)
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Estado, foi importante também por criar 

condições favoráveis para a aprovação 

de projetos que tramitaram na ALMG 

em 2011 e que foram definidos como 

prioridades durante o evento.

Um exemplo é a criação do Fundo 

de Erradicação da Miséria (FEM), com 

R$ 200 milhões de recursos por ano. 

O fundo é destinado a ações para 

promover a proteção social, reforçar 

a renda das famílias, assegurar o 

direito à alimentação adequada, ge-

rar oportunidades de trabalho, entre 

outras.  Foi criado por meio da Lei 

19.990, de 2011, fruto do Projeto 

de Lei 2.446/11, do governador. A 

Assembleia  aprovou, ainda,  projeto 

de lei que aumenta o imposto sobre 

cigarros, bebidas alcoólicas e armas, 

sendo esta receita adicional  destinada 

ao FEM (PL 2.446/11, que originou 

a Lei 19.978).  

“Com as discussões do seminário, 

criou-se legitimidade política para se 

criar não um fundo vazio, mas com 

quase o dobro do orçamento anual da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimen-

to Social”, compara André Quintão.

Outra conquista foi a criação da 

Bolsa-Reciclagem, fruto do Projeto 

de Lei (PL) 2.122/11, de autoria do 

presidente da ALMG, deputado Dinis 

Pinheiro (PSDB). A proposição deu ori-

gem à Lei 19.823. Por meio dela, este 

ano, R$ 3 milhões serão destinados a 

cooperativas de catadores de material 

reciclável, de acordo com o volume de 

material recolhido. “É uma forma de o 

Estado reconhecer os serviços ambien-

tais prestados pelos catadores”, afirma 

Jusilei Borges Custódio, do Movimento 

Nacional dos Catadores de Materiais 

Recicláveis.

Protagonismo – O seminário, confor-

me o deputado André Quintão, também 

foi importante para a aprovação, pelos 

deputados, da Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 25/11, que inclui 

a erradicação da pobreza e das desi-

gualdades regionais entre os objetivos 

prioritários do Estado. “Esta emenda 

dá força legal a vários projetos e tem 

também um aspecto simbólico muito 

importante”, afirma  André Quintão, 

primeiro signatário da proposta. 

O deputado diz ainda ter testemu-

nhado, no ano passado, o reconheci-

mento da Assembleia como protagonis-

ta no enfrentamento da pobreza em fala 

do representante do Banco Mundial, 

Jorge Chediek, durante fórum estadual 

sobre os Objetivos do Milênio – metas 

definidas pela ONU para a melhoria 

de indicadores em vários países. “Ele 

registrou nunca ter visto antes um 

Legislativo assumindo um papel que 

geralmente é do Executivo, de mapear 

a pobreza e discutir estratégias de 

superação, mobilizando regionalmente 

a sociedade”.

Desdobramentos 
serão monitorados

Para o ex-secretário Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional do 

Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, Crispim Moreira, a 

realização e as conquistas do seminário 

são exemplo de que a Assembleia de Mi-

nas tem se mostrado um poder atuante 

na construção e no monitoramento de 

políticas públicas.

O ex-secretário credita a boa respos-

ta da sociedade ao evento à relação de 

confiança que a Casa vem construindo 

com as entidades ao longo dos anos, 

à importância do tema e à conjuntura 

nacional, uma vez que o enfrentamento 

da miséria e das desigualdades sociais 

ganhou destaque também na esfera 

federal.

Tendo assessorado a presidência 

da ALMG na realização do seminário, 

Crispim constata que a empreitada 

mobilizou toda a instituição, em con-

sonância com a diretriz de enfrenta-

mento das desigualdades definida pelo 

deputado Dinis Pinheiro para o biênio 

2011-2012. Ele avalia que as discus-

sões que acompanhou foram importan-

tes também para a compreensão do 

caráter multidimensional da pobreza 

como sendo um problema social de 

exclusão de direitos de cidadania, e 

não apenas de faixas de renda. 

“Tem-se, a partir do seminário, um 

mapa da situação, um elenco de possi-

bilidades e  projetos, além de subsídios 

para monitorar ações do Executivo e 

construir marcos legais importantes”, 

afirma, ressaltando que o esforço 

deve ser contínuo. “Os desafios postos 

daqui para frente são o controle social 

e a participação popular. Para isso, a 

mobilização deve seguir pluripartidária 

e republicana, assim como foram as 

mesas de abertura dos encontros re-

gionais”, pontua Crispim.

Agenda –  O trabalho da Assembleia 

Legislativa pelo enfrentamento das 

desigualdades sociais e regionais 

prossegue ao longo deste ano, junto 

com as entidades parceiras, por meio 

da Comissão de Representação eleita 

na etapa final do seminário. A comis-

são tem como atribuições prestar 

contas dos resultados, acompanhar 

os desdobramentos do evento e 

cobrar a implementação do que foi 

aprovado. 

Segundo Crispim Moreira, pelo 

menos dois grandes encontros da co-

missão devem ocorrer em 2012, um no 

meio do ano e outro no fim, coincidindo, 

respectivamente, com o monitoramento 

e com a revisão do PPAG.
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Evento foi exercício 
de cidadania

  Foi no Seminário Pobreza e Desi-

gualdade que Jusilei Borges Custódio 

estreou sua participação na organização 

de eventos legislativos. Agente social do 

Centro Nacional de Defesa dos Direitos 

Humanos da População em Situação 

de Rua e dos Catadores de Materiais 

Recicláveis, ele atua há 11 anos no 

Movimento Nacional dos Catadores, 

parceiro da ALMG também em eventos 

anteriores.

“O movimento já participava, mas eu 

era  novo na dinâmica e às vezes foi difí-

cil.  É muito interessante ver o resultado 

final quando a gente ajuda a construir 

algo desde o começo. A gente aprende 

que nem sempre o que a gente quer 

é conseguido, que tem um caminho a 

ser percorrido, que depende de recurso 

financeiro, de vontade política e de muita 

participação”, reflete ele.

Por sua vez, o assessor da Federa-

ção dos Trabalhadores na Agricultura do 

Estado de Minas Gerais (Fetaemg), Rô-

mulo Luiz Campos, participa há 18 anos 

da organização de eventos na ALMG. 

Mas se diz especialmente emocionado 

desta vez. “Nasci numa família muito 

pobre e falo também como cidadão. Ter 

visto uma discussão como esta, sobre a 

pobreza, envolvendo tantos deputados, 

me deu um ânimo de viver muito maior. 

Tenho 56 anos, mas a vontade é de 

ter 15, pois pela primeira vez vi que o 

País está mudando. Parece que vamos 

entrar num novo ciclo”.

Natural de Novo Cruzeiro (Vale do 

Jequitinhonha) e filho de um trabalhador 

rural que deixou órfãos os filhos ainda 

pequenos, Rômulo diz que o desafio está 

agora no que ele define como pós-even-

to. “A Assembleia criou a possibilidade 

Crispim Moreira, ex-secretário Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

Maria Juanita Pimenta, vice-presidente do Conselho Estadual de Assistência Social 

Jusilei Borges Custódio, do Movimento Nacional dos Catadores 

M
ar

ce
lo

 M
et

zk
er

M
ar

ce
lo

 M
et

zk
er

G
ui

lh
er

m
e 

B
er

ga
m

in
i



REVISTA DO LEGISLATIVO18

de todo o conjunto da sociedade dizer 

onde está a prioridade para buscar a 

solução. Espero ver concretizado o que 

foi decidido e aprovado, mesmo que seja 

gradualmente.” 

Representatividade – Os testemu-

nhos ilustram a percepção de servi-

dores da Gerência-Geral de Projetos 

Institucionais (GPI) da ALMG, que 

acompanham eventos legislativos des-

de os primeiros passos da organização 

e viram a participação se ampliar no 

seminário. “O evento cumpriu o objetivo 

de fazer uma discussão regionalizada 

e reproduzi-la no Plenário, na etapa 

final”, afirma o gerente-geral da GPI, 

Ricardo Moreira, para quem o custeio 

da viagem de delegados do interior 

para a votação final das propostas 

conferiu maior representatividade ao 

documento aprovado.

Servidores da GPI, como Patrícia 

de Fátima Andrade Santos, gerente 

operacional, Renata Carceroni Mesqui-

ta  e Dalton Cardillo Macedo, também 

avaliam que a inovação trouxe ganhos 

que vão além dos números expressivos 

alcançados pelo seminário. “Poder estar 

presente para convencer o outro na 

defesa de propostas é um exercício de 

educação para a cidadania”, resume 

Dalton. 

Entidades que marcaram pre-

sença em todos os momentos do 

seminário e atuaram em eventos 

anteriores têm avaliação semelhan-

te. “A participação popular foi maior 

desta vez. Um seminário como este 

é um mecanismo de aprimoramento 

da democracia direta quase inédito 

na história de Minas”, afirma o presi-

dente da Associação dos Defensores 

Públicos de Minas Gerais, Felipe Au-

gusto Cardoso Soledade.

Para o defensor, o evento significou 

um marco na aproximação e na inte-

ração da Defensoria com os serviços 

sociais. “Foi importante também para 

mostrar que a Defensoria é um braço do 

Estado, encarregada de encaminhar os 

problemas jurídicos que surgem a partir 

da ação social do Estado”, destaca.

Já para a vice-presidente do Conse-

lho Estadual de Assistência Social, Maria 

Juanita Godinho Pimenta, o seminário 

evidenciou durante todo o processo a 

necessidade de articulação das políticas 

públicas na área social para otimizar 

recursos, considerando a dimensão e 

as particularidades de Minas. Superin-

tendente de Gestão de Políticas de As-

sistência Social da Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Social,  ela destaca, 

ainda, que um dos grandes méritos do 

evento foi ter gerado propostas a tempo 

da votação do PPAG e do Orçamento 

de 2012.

Dinâmica – Os encontros regionais do 

seminário contemplaram as 10 regiões 

de planejamento do Estado e ainda a 

região do Mucuri, em função da seg-

mentação da Macrorregião Jequitinho-

nha/Mucuri, e a Região Metropolitana 

de Belo Horizonte. Foi disponibilizada, 

ainda, uma consulta pública pela inter-

net, para facilitar a contribuição dos 

cidadãos.

Foram eleitos 240 representantes 

das diversas regiões do Estado para a 

etapa final. As discussões se pautaram 

em dois eixos centrais, a cargo de 

dois grupos. O grupo 1 dedicou-se ao 

eixo “Desenvolvimento Social”, tendo 

como temas promoção e proteção 

social; educação e cultura; e saúde 

e qualidade de vida. O grupo 2 tratou 

do eixo “Desenvolvimento Econômico 

Sustentável”, que abordou os temas 

produção e trabalho; infraestrutura, 

redes de serviços e circulação; e ciên-

cia, tecnologia e inovação.  

Cada grupo discutiu nos encontros 

do interior 45 propostas regionais con-

tidas em um documento prévio, sendo 

15 por tema. Essas propostas e outras 

novas aprovadas no grupo fizeram parte 

do documento final do encontro regional. 

Ao final, os participantes se debruçaram 

sobre 926 propostas, antes da votação 

para a definição daquelas que compo-

riam o documento final.

Mapeamento 
demandou esforço 

concentrado

Regionalizar indicadores, demons-

trando também disparidades entre 

municípios de uma mesma região, foi 

um dos desafios que a Gerência-Geral 

de Consultoria Temática (GCT) da ALMG 

teve que vencer para dar o suporte de 

conteúdo às discussões regionais do 

Seminário Pobreza e Desigualdade. 

Segundo a gerente de Acompanhamen-

to e Avaliação de Políticas Públicas da 

GCT, Maria Regina Álvares Magalhães, 

essa etapa demandou a compilação 

minuciosa de dados, assim como a or-

ganização das propostas nos encontros 

regionais mobilizou também grande 

parte da Gerência-Geral de Projetos 

Institucionais (GPI).

As informações regionais básicas 

tiveram como fonte inicial o Plano Mineiro 

de Desenvolvimento Integrado (PMDI), 

enviado à Casa pelo Executivo. Com a 

liberação posterior de dados municipais 

do censo do IBGE, nova maratona de 

análises foi iniciada para atualização do 

material.

 “Num trabalho de produção de indi-

cadores regionais, garimpamos os da-

dos dos 853 municípios disponibilizados 

pelo IBGE para termos um retrato por 

região. Foi elaborada uma apresentação 

para cada encontro regional, disponibi-
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lizada também no site para acesso da 

população”, ressalta Regina.

Organização temática – Paralela-

mente, a consultoria produziu ainda 

materiais conceituais acerca da pobre-

za, abordando também as estratégias 

de superação adotadas no âmbito da 

União e do Estado e os recursos orça-

mentários despendidos. O objetivo era 

sempre o de subsidiar o trabalho das 

Comissões Técnicas Interinstitucionais 

(CTIs), encarregadas de formatar as 

propostas a serem levadas aos grupos 

de discussão nos encontros regionais e 

na etapa final.

Durante o processo, todas as pro-

postas oriundas das CTIs, dos encontros 

regionais e da plenária final passaram 

por uma organização temática das con-

tribuições. O objetivo não foi redesenhar 

as propostas, e sim relacioná-las às 

políticas públicas, esclarece a consulto-

ra. Nessa tarefa, teve papel importante 

também a GPI, que atuou na organização 

do material aprovado por região a partir 

dos documentos prévios e também na 

etapa final.

“Foi um trabalho intenso e de extre-

ma concentração, em que se analisou a 

pertinência de cada proposta no PPAG 

e sua possibilidade de intervenção, por 

meio de emenda ou de pedido de provi-

dência”, avalia a consultora.

Outro desafio, aponta ela, foi con-

tabilizar e organizar as propostas de 

autoria do seminário e aquelas oriun-

das das audiências públicas do PPAG. 

“São discussões diferenciadas. Nas 

audiências, um grupo ouve propostas 

do Executivo, enquanto no seminário 

essas propostas foram construídas com 

o envolvimento dos diversos setores. 

Foi um aprendizado para toda a Casa”, 

avalia ela.

Como resultado de todo o processo, 

foram geradas 199 Propostas de Ação 

Legislativa (PLEs), oriundas de 399 pro-

postas provenientes do seminário legis-

lativo e das audiências públicas do PPAG. 

Dessas199 PLEs, cinco foram anexadas 

a outras e 176 foram aprovadas pela Co-

missão de Participação Popular, gerando 

81 emendas ao PPAG, 25 emendas à Lei 

Orçamentária, 154 requerimentos sobre 

esclarecimentos ou  sugestões a órgãos 

e entidades da administração pública e 

um projeto de lei.

Emenda promulgada durante o seminário, com a participação dos membros da Mesa da ALMG, transformou a erradicação da miséria em meta constitucional 

Willian Dias (arquivo ALMG)
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Seminário 
foi um passo 
importante para 
o combate à 
pobreza
O presidente da ALMG, deputado Dinis Pinheiro (PSDB), 

faz um balanço do Seminário Legislativo Pobreza e 

Desigualdade. Ele destaca que o evento deu voz a milhares 

de pessoas, da Capital e do interior, e se desdobrou em 

proposições objetivas, que vão contribuir efetivamente para 

o combate à miséria.

Entrevista Dinis Pinheiro
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Revista do Legislativo – Como o sr. avalia os resultados 

do Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade?

Dinis Pinheiro – Acredito que eles foram altamente positivos, 

sob vários aspectos. O principal deles é que o seminário não 

se esgotou na mera formulação de propostas genéricas, 

mas avançou em definições e proposições bem objetivas, que 

irão contribuir positivamente para afastarmos a pobreza e a 

fome das casas de milhares de famílias. Como eu disse na 

abertura do relatório do seminário, nós movemos com ele 

um ciclo virtuoso para o enfrentamento político de problemas 

estruturais e de múltiplas dimensões, como o são a miséria 

e a extrema pobreza. 

Revista do Legislativo – Em que medida a realização do 

seminário contribuiu para a concretização da diretriz es-

tratégica da Mesa para o biênio (“Ser a voz dos mineiros 

no enfrentamento das desigualdades e na promoção da 

cidadania”)?

Dinis Pinheiro – Essa diretriz está intrinsecamente ligada 

ao formato de realização do seminário e aos seus resul-

tados. Com ele, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

deu voz a milhares de cidadãos, gestores de políticas 

públicas, líderes de movimentos sociais e sindicais, parla-

mentares, membros dos poderes públicos do Estado, das 

três esferas da República e das diversas regiões mineiras. 

Ou seja, o seminário foi efetivamente “a voz dos mineiros”. 

E como seus resultados foram altamente positivos, nós 

podemos afirmar que ele contribuiu efetivamente para o 

enfrentamento das desigualdades, complementando assim 

a nossa diretriz.

Revista do Legislativo – Qual a importância da participa-

ção de entidades como ONGs, sindicatos e associações 

durante a preparação do evento?

Dinis Pinheiro – Essa sistemática adotada pela Assembleia, 

de ouvir as entidades já na fase preparatória dos eventos, 

permite que os debates sejam muito enriquecidos, pois as 

entidades trazem visões mais elaboradas sobre a temática 

em discussão. Além disso, a presença delas nessa fase faz 

com que os eventos tenham maior capilaridade e consigam 

alcançar segmentos mais variados e regionalmente mais bem 

distribuídos. 
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Dinis Pinheiro – Acho que estamos em um caminho correto, 

pois tem havido forte integração entre as diversas esferas de 

poder. Eu tenho dito e repetido que o combate à pobreza e às 

desigualdades não deve ser encarado como “bandeira” deste 

ou daquele segmento, pois é um imperativo de cidadania. 

Felizmente, o Brasil despertou para o problema, que vem 

sendo atacado com seriedade.

Revista do Legislativo – Na sua opinião, quais os desafios 

para a superação da miséria?

Dinis Pinheiro – O principal desafio é encarar e enfrentar o 

problema de uma forma sistêmica, 

e não apenas como uma questão 

de falta de dinheiro ou de comida. 

Combater a miséria, mais do que 

matar a fome, significa prover a 

população de educação e saúde pú-

blicas de qualidade, de saneamento 

básico e de segurança, por exemplo, 

em todas as localidades. Creio que 

o atual momento da vida nacional 

é altamente favorável, desde que 

saibamos transferir para as áreas 

sociais os ganhos do desenvolvimento econômico. De pou-

co nos valerá ser a sexta, quinta ou primeira economia do 

mundo, se os ganhos econômicos não se reverterem em 

benefícios sociais.

Revista do Legislativo – Como a Assembleia Legislativa 

pode contribuir para o enfrentamento às desigualda-

des?

Dinis Pinheiro – O Seminário Legislativo Pobreza e De-

sigualdade foi um passo inicial. Agora nos cabe persistir 

nesse caminho, que é o de viabilizar a alocação de recursos 

orçamentários para os programas voltados para esse fim, 

pensar e propor novos programas e monitorar a aplicação 

dos recursos alocados. 

Revista do Legislativo – O que a ALMG pode fazer para 

facilitar a participação das pessoas do interior nos even-

tos institucionais? 

Dinis Pinheiro – Primeiramente, nós fizemos um grande 

esforço para levar o seminário a todas as regiões de Minas. 

Mas nós sabemos que isso não é suficiente, pois mesmo no 

interior as distâncias são muito grandes entre as cidades, 

dificultando a presença dos cidadãos mesmo nas cidades-polo. 

Quanto à participação na etapa final, na Capital, o seminá-

rio legislativo serviu de ensaio para nós, pois conseguimos 

financiar parcialmente a vinda de alguns delegados. Temos 

que continuar investindo em fórmulas 

que viabilizem a maior participação de 

mineiros do interior, seja na escolha 

do local, dos dias e horários de reali-

zação, seja no próprio financiamento 

da participação, arcando com des-

pesas de transporte e alimentação, 

pelo menos.

Revista do Legislativo – Pela pri-

meira vez, a Assembleia custeou 

a vinda dos delegados do interior 

para a etapa final do seminário. Essa ajuda teve reflexos 

no documento final do evento? Ele ficou mais abrangente 

e representativo dos anseios dos cidadãos de todas as 

regiões do Estado?

Dinis Pinheiro – Foi uma experiência que avaliamos positiva-

mente e que precisamos aperfeiçoar. Embora seja temerário 

fazer afirmações incisivas, por ser uma experiência muito 

recente, eu não tenho dúvidas de que os reflexos da partici-

pação de mais representantes do interior foram positivos na 

formulação final do seminário.

Revista do Legislativo – Como o sr. avalia as políticas 

públicas que vêm sendo implementadas, nos âmbitos 

estadual e federal, para o combate à pobreza extrema?

“O combate à pobreza 

e às desigualdades 

não deve ser encarado 

como ‘bandeira’ deste 

ou daquele segmento, 

pois é um imperativo de 

cidadania.”

“O Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade contribuiu para 

o enfrentamento das desigualdades, complementando assim a 

nossa diretriz estratégica.”


