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SOB O RIGOR DA LEI
Depois de um processo de intensa negociação política, a execução
orçamentária flOS Estados Unidos é rigidamente regulamentada
por lei, e seu descumprimento implica a intervenção do Judiciário,
para fazer valer as determinações aprovadas pelo Poder Legislativo
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roteiro das discussões do orçamento público, nos
Estados Unidos, inclui um relacionamento estreito
entre Legislativo e Executivo e a ampla participação
da sociedade, através de audiências públicas que se
realizam no interior de todos os Estados. Até aí, tudo
como convém a uma democracia-modelo e não muito

diferente do que começa a acontecer no Brasil. E na fiscalização da
execução orçamentária e na rigidez da vigília sobre a aplicação da
lei orçamentária, exercitada tanto pelo Legislativo quanto pela

sociedade, que está uma das gran-
des diferenças entre as duas expe-
riências, a americana e a brasilei-
ra.

Isso é o que mostra o especialista
financeiro da Assembléia Legis-
lativa de Oregon e ex-assessor da
Comissão de Orçamento do Kansas,
de Ohio e illinois, nos Estados Uni-
dos, John N. Lattimer. Ele esteve no
Brasil, no último mês de maio, par-
ticipando, em Belo Horizonte, do
Fórum Técnico "Orçamento e Políti-
cas Públicas", promovido pela As-
sembléia Legislativa e Secretaria
de Estado do Planejamento e Coor-
denação Geral (Seplan). Lattimer
debateu, também, aspectos da ela-
boração orçamentária nos Estaods
Unidos com consultores e técnicos
da Assembléia Legislativa e da
Seplan, participantes docurso"Ava-
liação de Políticas Públicas", promo-
vido pela Escola do Legislativo. A
seguir, rpr(Juzints tiV(liU: ík-s&
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Revista do Legislativo - Como é 
relacionamento dos poderes Execu-
tivo e Legislativo na elaboração do
orçamento público nos Estados Uni-
dos? Os deputados têm poder para
intervir e modificar a proposta ori-
ginal?
John Lattimer - A nossa Consti-
tuição Federal estabelece uma certa
quantidade de poder para o governo
federal, e o restante está nas mãos
dos governos estaduais, que têm
independência e autoridade para
atuar dentro do seu território. Esse
é o primeiro aspecto importante a se
ressaltar. Depois, as constituições
estaduais fazem duas exigências,
que são comuns à maioria delas, e
que gostaria de destacar: primeiro,
exigem que os orçamentos esta-
duais sejam equilibrados. E, por-
tanto, contra a lei constitucional gas-
tar mais que a receita. Em segundo
lugar, definem que o Legislativo tem
autoridade para determinar a recei-
ta e dizer como esse dinheiro será
gasto.

RL - E de quem é a iniciativa de
propor o orçamento?
JL - A iniciativa é do Executivo,
mas o Legislativo tem poder e capa-
cidade técnica para modificar essa
proposta. Antes, os governadores
praticamente dominavam o Parla-
mento, porque tinham grande po-
der político e mais capacidade téc-
nica. Mas esse poder, como expli-
quei, não tinha origem na autorida-
de constitucional. A partir de 1967,
os legislativos estaduais começaram
a formar equipes próprias de con-
sultores e a fazer um trabalho mais
profissional, enfrentando o poder
dos governadores. Assim, aos pou-
cos, eles começaram a ficar com mais
parcelas desse poder e, agora, são
bastante fortes.

RL - E como é a dinâmica de
tramitação da proposta orçamen-
tária ?
JL - O governo apresenta uma pro-

posta de orçamento para o Legisla-
tivo, que vai examiná-la e dizer se
está boa ou se precisa ser modifica-
da. O Legislativo pode modificar a
proposta integralmente, mas isso
geralmente não acontece, porque ele
tem que dar continuidade aos pro-
gramas de longo prazo e também
porque precisa confiar nas agências
e órgãos governamentais. Mas o
Legislativo sempre muda alguma
coisa, muda as prioridades,
redistribui os recursos, enfim, tem
muita autoridade sobre o orça-
mento.
RL - E como é esse processo no seu
Estado, em Oregon?
JL - No nosso sistema, o governa-
dor apresenta o projeto orçamentá-
rio e tem também o poder de vetar
propostas dos legisladores. Em
Oregon, temos cerca de 120 órgãos
governamentais que submetem o
seu orçamento ao Legislativo. O
projeto pode ser modificado, mas,
depois de transformado em lei, os
limites de gastos fixados no orça-
mento não podem ser desrespeita-
dos. Os dólares devem ser aplicados
nos programas previstos e da ma-
neira prescrita pelo Legislativo. Se
não for feito assim, o governador,
seus secretários ou os diretores dos
órgãos públicos podem ser proces-
sados. E raro, mas, às vezes, isso
acontece. Nós já tivemos alguns ca-
sos, como o do presidente Nixon,
que desobedeceu à lei e teve de re-
nunciar para não receber o
impeachment do Congresso. Seu su-
cessor, Gerald Ford, teria também
sido processado numa corte civil se
não tivesse tomado as providências
que eram exigidas. Mas o que é
importante sobre isso é que nin-
guém, nos Estados Unidos, está aci-
ma da lei, embora muitas pessoas
pensem que estão e, às vezes, ten-
tem fazer aquilo que não gostaría-
mos que elas fizessem. Isso vale
também para os governantes, e eles
não podem ultrapassar seus orça-
mentos; esse é um limite muito cia-

"A constituição
da maioria dos

Estados
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orçamentos
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ro e rígido. Em Oregon, por exem-
plo, se um administrador fizer isso,
será responsabilizado pessoalmen-
te e terá de pagar esse excesso. En-
tão, há um controle muito estrito de
todo esse processo.

RL - Corno são negociadas as mu-
danças no orçamento? O Legislativo
pode modificar todo o projeto ou. existe
alguma restrição para sua atuação?
JL - Não existe parte do orçamento
que não possa ser modificada pelo
Legislativo. A única restrição são os
projetos de longo prazo, como a cons-
trução de sistemas de esgoto, de
água, pontes, estradas que, uma vez
iniciados, não podem ser interrom-
pidos nem modificados. Se o gover-
no está construindo uma estrada,
não pode implantar 20 milhas, por
exemplo, e, de repente, mudar o seu
traçado ou interromper a obra. Aqui-
lo que começou tem de terminar.
Mas, é claro, se o governo tiver voto
suficiente no Legislativo, ele pode
até modificar. Existe a possibilida-
de, mas é difícil.

RL —Aprovado o orçamento e trans-
formado em lei, o Poder Legislativo
tem como fazer o acompanhamento
da sua execução? De que mecanis-
mos ou procedimentos ele dispõe para
fiscalizar as políticas governamen-
tais?
JL - Nós temos, em Oregon, perto
de 1.500 programas para os quais
ternos de destinar recursos. Esses
programas são encaminhados para
o Legislativo acompanhados de um
Plano Estratégico, que inclui uma
descrição bastante longa dos pro-
gramas, seus objetivos, metas, pra-
zo de execução, tudo. Depois, cada
uma das metas é convertida num
resultado mensurável. Para uma
estrada, por exemplo, deve
corresponder à extensão em milhas
o período de tempo de execução. E
temos outros indicadores, como o
número de crianças que foram vaci-
nadas em relação a uma série de
doenças; número de crianças que

atingem determinado nível de ca-
pacidade de leitura dentro da esco-
la, enfim, indicadores que podemos
utilizar para testar o desempenho
do programa e que são apresenta-
dos no Plano Estratégico. Depois,
no próprio projeto do orçamento,
retomamos essas metas e confirma-
mos o que esperamos delas, alocando
os dólares correspondentes. A ela-
boração do orçamento é um traba-
lho que se estende por quase 6 me-
ses em cada 24 meses. Nos outros 18
meses, enquanto não há sessão
legislativa, uma Comissão Legis-
lativa de Auditoria acompanha a
execução dos programas, com o apoio
dos consultores, pesquisando, ana-
lisando e avaliando os resultados
em relação às metas definidas no
orçamento. Isso leva muito tempo e
custa muito dinheiro, mas significa
que seremos capazes de analisar a
atuação dos órgãos governamentais
e informar aos legisladores, para
que eles possam dizer ao povo, o que
está sendo feito com os dólares que
o governo recebe de impostos.

RL - O que acontece quando urna
das metas propostas não é
alcançada, um programa não dá o
resultado esperado ou mesmo quan-
do a atuação de uni governa-
mental deixa a desejar?
JL - Essa não é só uma discussão
técnica. Ainda que com um peso
menor, depende também, muitas
vezes, de política, da capacidade de
persuasão do administrador para
explicar o fraco desempenho desse
ou daquele programa. Mas se um
programa não está indo bem, quan-
do o novo orçamento é elaborado, o
mais comum é que ele seja mudado
e suas metas alteradas. Em alguns
casos, o programa é até eliminado.
Há várias possibilidades. Em
Oregon, na última sessão legislativa,
cancelamos recursos de três progr
mas importantes, porque não e
vam indo bem. As assembléias
Estados Unidos também têm
ridade para determinar as estrutu-
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ras maiores, o arcabouço dentro do
qual operam os órgãos estaduais. Em
Oregon, recentemente, retiramos e
transferimos para outra agência es-
tadual a autoridade sobre um proje-
to, porque a primeira equipe não es-
tava trabalhando bem. Então, o pro-
grama continua, mas sob a gerência
de outro órgão. Há quatro anos, fize-
mos ainda um estudo detalhado so-
bre os programas de ajuda a crianças
carentes e deficientes, que apresen-
tavam um fraco desempenho. A As-
sembléia estadual decidiu retirar os
programas de assistência infantil da
agência estadual e repassá-los para o
poder municipal.

RL - Mas o Legislativo estadual tem
poder para agir no âmbito municipal?
JL— Sim, as assembléias legislativas
têm poder sobre as prefeituras, agên-
cias municipais e condados, que são
entidades menores que os municí-
pios. As prefeituras atuam como em-
presas detentoras de uma carta pa-
tente, auferida pelo poder estadual.
Isso significa que a Assembléia es-
tadual repassa recursos do Estado
para o munícipio e concede ao poder
municipal autoridade de tributação
local, mas, por outro lado, cobra res-
ponsabilidade desses governos. En-
tão, há uma variedade de ações que
podem ser tomadas pelo Legislativo
estadual, quando as diretrizes orça-
mentárias não estão indo bem, in-
clusive no âmbito do município.

RL - Como é feito o monitorarnento
dos programas governamentais?
Existe unia parceria entre o Executi-
vo e o Legislativo para esse acompa-
nhamento? Existe uma comissão, no
âmbito do Legislativo, com essa fun-
ção, de fiscalizar os projetos?
JL - Da mesma forma que o Legis-
lativo tem uma equipe de consulto-
res para fazer esse trabalho, o Exe-
cutivo também tem. Atuando como
um controiler de uma empresa pri-
vada, monitorando e fiscalizando os
programas governamentais, essa

equipe está ligada diretamente ao
gabinete do governador. São funcio-
nários do Executivo, que atuam des-
de a fase da elaboração do projeto
orçamentário até a de monitoração
das ações aprovadas. Para isso, eles
têm mecanismos próprios de con-
trole, de verificação e de avaliação
dos programas. O resultado desse
trabalho se traduz em recomenda-
ções que são encaminhadas para o
gabinete do governador e para a
Assembléia. São recomendações
porque esses funcionários do Exe-
cutivo não têm autoridade acima
disso, mas, normalmente, são acei-
tas, porque são bem feitas. Os técni-
cos do Executivo são pessoas muito
qualificadas, que sabem do que es-
tão falando. São funcionários con-
tratados por concursos dificílimos,
altamente técnicos.

RL - E do lado do Legislativo?
JL - Existem várias comissões per-
manentes e temporárias, subco-
missões, enfim, toda uma estrutura
que, me parece, se assemelha muito
à do Legislativo brasileiro. Cada
uma dessas comissões tem o seu
staff e assessores que atuam junto
aos parlamentares. As comissões
realizam audiências públicas
(hearings), para discutir os progra-
mas, isso tanto na fase da aprecia-
ção da proposta orçamentária quan-
to na de acompanhamento dos pro-
jetos governamentais. Essas comis-
sões, evidentemente, não têm o po-
der de mudar a legislação, porque
isso é prerrogativa do Plenário da
Assembléia, mas podem sugerir
mudanças. As comissões não deci-
dem sobre recursos financeiros, que
é prerrogativa da Comissão Orça-
mentária. Essa restrição cria uma
certa disputa política, uma tensão
no relacionamento entre elas, até
porque um programa pode envolver
mais de uma comissão. A Comissão
Orçamentária, no entanto, é a mais
forte, tem um poder muito grande,
porque de nada adianta ter um pro-
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grama bem descrito, aprovado, se
essa comissão não autorizar os re-
cursos.

RL - Essa decisão está só nas mãos
do Legislativo?
JL - Sim, esse poder é dos
Legislativos estaduais, é o poder de
quem controla a chave do cofre. Nos
Estados Unidos, em todos os Esta-
dos, é o Legislativo estadual e não o
Executivo quem controla os recur-
sos, por isso todo esse processo é
importante, porque é o poder sobre o
dinheiro. Dentro dele, a autoridade
maior é da Comissão Orçamentária,
que é uma comissão conjunta, já
que, nos Estados Unidos, o Legisla-
tivo estadual é bicarneral, com Se-
nado e Câmara. A comissão conjun-
ta atua, então, com dois presidentes
e, se eles conseguem trabalhar jun-
tos, detém um grande poder, contro-
lando a alocação de recursos para
todos os projetos do Estado. Mas, é
claro, existem algumas limitações
de ordem política e não poderia ser
de outra maneira. Todos os deputa-
dos estaduais enfrentam essa reali-
dade política. Os presidentes de co-
missão, por exemplo, são indicados
pelos presidentes das casas legis-
lativas, do Senado e da Câmara. Se
eles agem em desacordo com essa
presidência, eles perdem essa fun-
ção. Então há aspectos políticos que
limitam o poder dos titulares das
comissões e subcomissões.

RL —Existe alguma legislação especí -
fica, nos Estados Unidos, estabele-
cendo as regras do relacionamento do
Executivo com o Legislativo, no tra-
balho de acompanhamento e fiscali-
zação da execução orçamentária?
JL - Em primeiro lugar, não pode-
mos nos esquecer de que, nos Esta-
dos Unidos, o Poder Executivo não
tem autoridade para operar, a não
ser que o Legislativo lhe dê, através
de lei. E também função do
Legislativo estabelecer as regras
para execução do orçamento, que

devem ser seguidas rigorosamente
pelo Executivo. Os recursos alocados
para um programa, por exemplo, não
podem ser gastos totalmente num
primeiro mês. Existe um cronograma,
definido em lei, para aplicação desses
recursos, ao longo da execução orça-
mentária. A contratação de pessoal
segue regras específicas também e,
mais do que isso, o próprio funciona-
mento de um determinado órgão, da
sua organização administrativa até o
prédio onde ele deverá se instalar,
tudo é previsto pelo Legislativo. Além
dessas leis, temos também o que cha-
mamos de relatório do orçamento,
elaborado pelos técnicos do Legislati-
vo, que acompanha o orçamento pro-
priamente dito. Esse documento des-
creve detalhadamente as mudanças
feitas no orçamento, em relação ao
ano anterior, as metas esperadas pelo
Legislativo para o novo período e tudo
o mais. E um documento contábil,
que utilizamos depois para fazer o
acompanhamento da execução orça-
mentária. Acho importante ressaltar
ainda que, nos Estados Unidos, te-
mos alguns princípios contábeis que
são respeitados por todos, pelas enti-
dades públicas e privadas. Esses prin-
cípios orientam também o trabalho
de uma auditoria que mantemos, in-
dependente da atuação do corpo téc-
nico do Legislativo.

RL - Na elaboração do projeto do
orçamento são fixados limites de gas-
tos para cada um dos poderes. Esses
limites são fixados em lei ou são nego-
ciados a cada novo exercício?
JL - Essa negociação é repetida a
cada novo exercício e é uma nego-
ciação política, com base nas priori-
dades de cada um dos membros cio
Legislativo, respeitado o poder dos-
presidentes da Comissão Mista
Orçamento. O poder desses pr'-
dentes, como já disse, é muito gra
de e são eles que determinam, de
forma geral, como é que o dinheiro
será alocado entre os diversos de-
partamentos, setores do governo,
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incluindo o Judiciário e outros ór-
gãos do Executivo. A Comissão re-
serva ainda um certo montante de
recursos para ser negociado ao lon-
go da discussão do projeto de orça-
mento. Então, é um processo políti-
co que requer muito tempo, pessoas
muito capacitadas, muito astutas,
politicamente falando, e hábeis no
trato das relações humanas.

RL —De quais mecanismos o Execu-
tivo dispõe para ajustar o orçamento
ao longo da sua execução? Os núme-
ros são superestimados já prevendo
essa necessidade, como ocorre no
Brasil, ou existem outros instrumen-
tos?
JL - Nunca fazemos superes-
timativa. Fazemos uma negociação.
Os técnicos do gabinete do governa-
dor e os do Legislativo buscam, jun-
tos, definir o montante de recursos
que haverá disponível para aquele
exercício e concordam, no final, so-
bre a receita que será consolidada no
orçamento. Em nosso país isso é mais
fácil, porque não temos inflação e,
assim, podemos saber com bastante
precisão que, em um ou dois anos,
teremos aquela quantia arrecadada.
Desse valor, o Legislativo separa um
tanto para constituir um Fundo de
Emergência, que é muito importan-
te e abriga os recursos que serão
destinados a programas e projetos
específicos, surgidos ao longo do exer-
cício, sem dotação no orçamento ori-
ginal. A liberação e alocação desse
dinheiro dependem também da apro-
vação do Legislativo, e o projeto é
analisado fora do período de discus-
são do orçamento pela Comissão de
Emergência. Em Oregon, por exem-
plo, no último exercício, os recursos
deste fundo somaram US$ 35 mi-
lhões. Fora disso, os números são os
do orçamento mesmo, negociados
centavo a centavo, tanto pelos mem-
bros do Parlamento quanto pelos
representantes das entidades da so-
ciedade civil, que participam das au-
diências públicas. Para mudar esse

documento, depois de encerrada a
sessão legislativa, é preciso
reconvocar o Legislativo, em sessão
especial. No início da década de 80,
tivemos que fazer isso. Acho que no
mundo inteiro, pois a crise atingiu a
todos. Nos Estados Unidos, não con-
seguimos a receita esperada e tive-
mos que voltar e cortar o orçamento
para equilibrá-lo. Levamos isso a
sério, porque, como já disse, a nossa
Constituição exige esse equilíbrio e,
se ele for desrespeitado, o Judiciário
será convocado para recompô-lo.

RL - Como são organizadas as au-
diências públicas da Comissão Mis-
ta do Orçamento e de suas subco-
missões? Quem participa delas?
Existem outros meios de consultar a
população, além dessas audiências?
JL - Antes de falar especificamen-
te sobre essas audiências, acho im-
portante ressaltar que, nos Estados
Unidos, temos o voto distrital. O
deputado eleito representa um dis-
trito, uma realidade muito local. Ele
está sempre, então, bem próximo
dos seus concidadãos. E lá, no seu
distrito, ele tem o seu gabinete par-
ticular, com a sua própria equipe,
para receber e atender a população.
Alguns dias por mês ou por semana,
o deputado atende nesse gabinete e
conversa com todo mundo e sente
quais são as demandas da popula-
ção que ele representa. Além disso,
o deputado pode organizar audiên-
cias públicas na região, para discu-
tir problemas específicos. Antes de
vir para o Brasil, por exemplo, eu fui
numa reunião no Sul do Estado de
Oregon, onde foi realizada uma au-
diência pública para discutir um
problema sobre zoneamento urbano
que afetava alguns condados da re-
gião. Para essa reunião, o deputado
convocou membros do Executivo que
poderiam dar uma resposta à popu-
lação e, no final, o problema foi re-
solvido. Esse é um exemplo típico.
Outro recurso que está ganhando
uma dimensão cada vez maior é a

"O orçamento
é discutido em

audiências
públicas, onde

todos têm
oportunidade

de se
expressar,
desde os

lobistas mais
poderosos até

o cidadão
comum"

24 RhvlsTA 1)0 LrGIst.ATIVO



SOB O RIGOR DA LEI

Internet. Através dessa rede, o de-
putado recebe comentários, suges-
tões e críticas de seus eleitores, e,
através das páginas de discussão
sobre temas específicos, tem acesso
a outras demandas da sociedade. A
Internet fortaleceu muito esse con-
tato do legislador com a sociedade.

RL - E as audiências das subco-
missões do Orçamento?
JL - São muito importantes e acon-
tecem em todo o Estado. São au-
diências ambulantes, que aconte-
cem nas prefeituras, universidades,
igrejas, hospitais, até em prisões e
penitenciárias, creches, asilos, en-
fim, onde for preciso. São audiên-
cias públicas, abertas obrigatoria-
mente à participação de qualquer
cidadão. Elas acontecem durante
todo o dia, inclusive à noite, depois
do horário de trabalho da maioria
da população, para permitir a parti-
cipação dessas pessoas, que tam-
bém são interessadas. Todo mundo
se faz representar, desde os lobistas,
alguns com muito poder de influên-
cia, passando pelas associações de
classe, até o cidadão comum. Todos
têm oportunidade de expressar o
seu ponto de vista. Agora, para atin-
gir aquelas pessoas que não pude-
ram comparecer à audiência públi-
ca ou qualquer outro interessado, o
Legislativo investe ainda muito di-
nheiro na reprodução da íntegra das
reuniões. Essa é uma tradição anti-
ga nos Estados Unidos. Os docu-
mentos são editados e distribuídos
gratuitamente. Ficam ainda à dis-
posição da comunidade em fitas cas-
setes e de vídeo e, agora, até via
Internet. E não é um trabalho em
vão. Nós recebemos centenas de
milhares de pedidos de fitas grava-
das. Pessoas que querem ouvir em
casa o que uma comissão ou subco-
missão decidiu.

RL —Qual a origem dos dados que os
técnicos do Legislativo utilizam para
avaliar os programas de governo?

Esses dados são conflá veis?
JL - A confiabilidade dessas infor-
mações é sempre um tema impor-
tante, às vezes, até problemático.
Mas essa questão é fundamental,
tanto que, nos Estados Unidos, já
temos auditores especializados nes-
sa área, na coleta e organização de
dados, triagem de informação, acom-
panhamento, enfim, na avaliação
de indicadores. Na nossa equipe, no
Legislativo, temos profissionais com
essa formação, então ele vai num
determinado órgão do governo e
passa um pente fino nos dados que
nos são fornecidos, analisa se são
relevantes ou não, se foram adequa-
damente coletados, se são ou não
confiáveis. A qualidade da informa-
ção é muito importante para nós,
porque esses dados alicerçam todo o
nosso trabalho. Eles vão ser utiliza-
dos para modificar programas, ajus-
tar rumos. São, enfim, instrumen-
tos essenciais para o processo orça-
mentário. Fazem parte, inclusive,
do planejamento estratégico, das me-
tas a serem elaboradas, da prio-
rização das ações governamentais.
Tudo passa por dados e informa-
ções. E como um círculo. Começa
com o planejamento estratégico,
passa pelo orçamento e chega até as
metas. Aí, tudo isso é avaliado, são
produzidos relatórios e começa tudo
de novo. E um processo orgânico,
que nunca pára. Sempre volta ao
começo e sempre melhora, porque
está sempre sendo aperfeiçoado.
Para isso, evidentemente, são ne-
cessários dados e informações de
primeira qualidade. Nesse traba-
lho, o computador também tornou-
se uma ferramenta indispensável.
Cada membro da minha equipe tem
um computador pessoal, ligado ao
computador central do Legislati v
conectado ao correio eletrônico.
Internet e também aos computado-
res de outros órgãos públicos de
Oregon ou mesmo de outros Esta-
dos. A informática agilizou muito o
nosso trabalho, e hoje não consigo

"O Legislativo
americano
investe na

reprodução da
íntegra das
audiências
públicas,

através de
publicações,
distribuídas

gratuitamente
a todos os

interessados"
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pensar como faríamos o que faze-
mos sem ela.

RL - A maioria das informações
com que o Legislativo trabalha é,
então, proveniente de órgãos gover-
namentais, não é isso?
JL - Sim, mesmo porque são esses
órgãos que executam os programas
e esses, quando são projetados, já
trazem embutidos os instrumentos
de mensuração que vão gerar os
dados e informações que, mais tar-
de, utilizaremos para avaliá-los. O
que fazemos, mesmo depois do tra-
balho do auditor, é testar alguns
indicadores desses programas para
ver se estão corretos. E um processo
por amostragem, é como testar a
qualidade da água de um lago. Fa-
zemos isso também com os núme-
ros, porque senão precisaríamos de
milhões de pessoas, milhares de com-
putadores e dias e dias de trabalho
para conferir todos os dados com
que trabalhamos. Os funcionários
dos órgãos estaduais, por sua vez,
entendem que é importantíssimo
para eles a transparência das infor-
mações que estão fornecendo, não
somente porque o Legislativo vai
testar isso, mas porque temos uma
tradição de funcionalismo pú-
blico competente, sério e honesto.

RL - Voltando à questão do orça-
mento, do poder do Legislativo de
mudar significativamente a propos-
ta apresentada pelo Executivo, essa
possibilidade não cria choque entre
o Legislativo e o Executivo? Um go-
vernador, por exemplo, faz muitas
promessas durante a campanha e,
depois, ao apresentar a sua propos-
ta orçamentária, pode ter seus pro-
jetos todos modificados pelo Legis-
lativo. Nesse momento, o governa-
dor não pode chegar para seus elei-
tores e responsabilizar o Legislativo
pelo não-cumprimento dessas pro-
messas?
JL - Claro, e acontece exatamente
dessa maneira. Os nossos gover-

nadores costumam fazer isso. Pro-
metem mundos e fundos, mas, é
claro, não podem cumprir essas pro-
messas sem a ajuda dos legislado-
res. Eles podem, no entanto, ficar
diante do povo e fazer exatamente
isso, dizer que os legisladores não
estão dando recursos para que eles
levem à frente os programas prome-
tidos. E sugerir, livrem-se deles.
Isso pode acontecer. Com isso, o
governador pretende forçar o Legis-
lativo a dar fundos para seus pro-
gramas. Em Oregon, por exemplo, o
governador tem alguns programas
prediletos. Um deles, muito comum
nos Estados Unidos, é o Plano de
Saúde, que garante assistência a
pessoas de baixa renda. Nós estamos
tendo problemas orçamentários ago-
ra, e o Legislativo quer cortar esse
plano. O que está acontecendo, en-
tão, é exatamente isso. O governa-
dor está pressionando os legislado-
res, argumentando que é imoral
cortar recursos destinados à área
de saúde. E sabem o que mais tem
funcionado? A Internet, o correio, a
pressão do cidadão comum, que está
procurando o deputado e também
pressionando. E eles estão voltando
com o dinheiro para o programa.
Mesmo sem poder constitucional
para isso, os governadores estão,
então, conseguindo manipular, e a
imprensa tem um podermuitogran-
de nisso. Os jornalistas vão ouvir o
governador, porque é uma voz só,
enquanto no Legislativo existem
várias vozes. Então é difícil ouvir
uma voz consistente. E esse é o
poder que o governador tem. Mas
não há tanta briga quanto parece.
O governador tem de trabalhar em
conjunto com o Legislativo, para
obter o que ele quer. Isso, mesmo
considerando o seu poder de veto,
que é um poder muito forte, por-
que é preciso 2/3 para derrubar em
Plenário o veto de um governador.
Então, há mesmo muita negocia-
ção, como - imagino - ocorre aqui
também.

"A Internet
fortaleceu muito

o contato do
legislador com a
sociedade, seja

através do
correio

eletrônico ou
das páginas de
discussão sobre

temas
específicos"
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