
OPINIÃO
UMA REFORMA DEMOCRÁTICA

A reforma administrativa proposta pelo governo do Estado, sob aforina
de distintos projetos de lei amplamente discutidos pelo Poder Legislativo
e por representantes da sociedade civil, busca promover a adequação
da máquina pública às novas demandas produzidas na sociedade

Não se pode, nos dias atuais, contestar o
fato de que o próprio dinamismo da vida
moderna impõe ao Estado a busca constante
de novas soluções, ágeis e eficazes, para os
problemas e desafios que emergem no con-
texto das relações sociais.

A tarefa de administrar, na empresa
privada ou na esfera pública, exige do admi-
nistrador um adequado conhecimento da
realidade, que deve ser acompanhado por
instrumentos de planejamento abrangentes
e eficazes. Exige, ainda, o desencadeamento
de ações concretas, para que sejam atingidos
os objetivos propostos e que se busque a
realização do bem comum.

O governador do Estado, atendendo a
imperativo de ordem constitucional, enca-
minhou, em 1995, ao exame do Poder Legis-
lativo o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado (PMDI), que, aprovado e sancio-
nado sob a forma da Lei n° 12.051, de 29 de
dezembro de 1995, define importantes
parâmetros para a elaboração e execução de
projetos relevantes para o desenvolvimento
mineiro. A partir de uma leitura atenta do
PMDI, que contemple tanto as premissas
quanto as propostas nele contidas, pode-se
ter uma ampla visão do processo de

reformulação desencadeado na administra-
ção pública estadual. Sem essa leitura, en-
tretanto, pode-se ter a idéia equivocada de
que o processo de reforma administrativa
visa apenas à correção de problemas
conjunturais, dos quais a escassez de recur-
sos é o mais visível. Ao contrário, várias das
medidas que integram a proposta de

reformulação administrativa do governo es-
tadual estão previstas no PMDI, como parte
do programa estruturante considerado fun-
damental para desenvolvimento, em médio
e longo prazos, da economia mineira.

A reforma administrativa democratica-
mente proposta pelo governo do Estado, sob a
forma de distintos projetos de lei, amplamen-
te discutidos pelos membros do Poder Legisla-
tivo e por representantes da sociedade civil,
tem como objetivo fundamental promover a
adequação da máquina pública às novas de-
mandas produzidas na sociedade. Para tanto,
foram previstas, entre outras medidas, pro-
fundas modificações no sistema de planeja-
mento e na estrutura básica de execução das
ações governamentais, atingindo praticamente
todas as Secretarias de Estado.

Outro ponto de destaque diz respeito à
desoneração do Estado. De acordo com as
mais modernas tendências administrativas,
não cabe ao poder público a execução de
ações que podem ser mais eficazes se
transferidas à iniciativa privada, sem pre-
juízo, entretanto, da manutenção do contro-
le finalístico por parte do Estado, mediante
a adoção de mecanismos eficientes de plane-
jamento e acompanhamento das políticas

públicas. Dessa forma, a parti-
cipação do Estado não se reduz:
pelo contrário, ganha em im-
portância e em grau de respon-
sabilidade.

Todos concordamos que o
papel do Estado deve ser re-
pensado. E o governo de Minas
Gerais, de forma aberta e trans-
parente, submete, neste mo-
mento, ao exame do Poder Le-

gislativo e de toda a sociedade, um conjunto
de propostas que tem exatamente como obje-
tivo tornar mais eficaz a atuação da máquina
pública, para melhor atender às demandas
de interesse de toda a coletividade. Somente
assim podem ser conjugadas as exigências
de eficácia com a plena manuLenção do regi-
me democrático.

"As modernas
tendências

administrativas
retiram do poder

público a
execução de

ações que
podem ser mais

eficazes nas
mãos da
iniciativa
privada."

DeputadoAjalmar Silva (PSDB)
Presidente da Comissão de Administração
Pública
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