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A definição de critérios para atendimento das propostas das audiências
públicas regionais impõe a clara e prévia definição de qual o nível de
prioridade conferido às demandas eleitas e eiii que condições serão atendidas
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s Audiências Públi-
cas constituem im-
portante avanço na
participação dos ci-
dadãos na discussão
e identificação e

acompanhamento da implantação
de suas demandas municipais,
regionais e estaduais. Iniciado
1993, cumprindo dispositivo cons-
titucional, o processo de realização
das Audiências e posterior discus-
são, incorporação e viabilização das
proposições vem sendo aprimora-
do, constituindo importante ins-
trumento de participação das co-
munidades no planejamento cava-
liação da ação governamental, au-
mentando o envolvimento e a dis-
cussão das questões regionais. Em
setembro de 1994, a Emenda n"12
à Constituição, estabeleceu a par-
ticipação direta do Executivo e do
Judiciário, juntamente com o
Legislativo, nas Audiências Públi-
cas e definiu a realização prévia
das Audiências Públicas Munici-
pais. Em 1995, as Associações
Microrregionais de Municípios pas-
saram a participar das Audiências
com direito a apresentação de uma
proposta e discussão em plenário.

Estamos atualmente em uma
nova fase de evolução desta expe-
riência. As Audiências Públicas

Regionais de 1995, realizadas já
com a participação dos três pode-
res e após ampla discussão e
pnorização de propostas no âmbi-
to das Audiências Municipais,
evidenciou, como decisivo para o
aperfeiçoamento deste processo,
o avanço em mais dois pontos fun-
damentais. Em primeiro lugar,
na definição prévia por parte do
executivo de critérios objetivos
para o atendimento das propos-
tas no Orçamento Estadual. Em
segundo, na preparação da dinâ-
mica do processo das Audiências
Públicas com uma prévia discus-
são das principais políticas públi-
cas para evitar a priorização de
propostas em choque com as polí-
ticas setoriais definidas.

Apenas a partir das Audiê-
ncias Públicas Regionais que se
realizarão em 1997 é que o Podei-
Executivo terá participação dire-
ta em todo o processo de prepar
ção das discussões, desde as a
diências municipais às regionais.
Em 1995, o governo do Estado
participou diretamente apenas
das audiências regionais, quando
o processo de priorização já se
encontrava em estágio evoluído,
com propostas já eleitas por mu-
nicípio. Naquele momento já es-
tava evidente a necessidade de
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uma prévia definição de critérios
para o atendimento das propos-
tas priorizadas.

A definição de critérios para o
atendimento das propostas im-
põe a clara e prévia definição de
qual o nível de prioridade conferi-
do às demandas eleitas e em que
condições elas serão atendidas.
Todo este processo não pode pres-
cindir da exata contextualização
das condições financeiras do Es-
tado, evidenciando a disponibili-
dade de recursos para o atendi-
mento das propostas.

A questão de qual o nível de
prioridade conferido às propostas
e de como a ausência desta defini-
ção pode desgastar a iniciativa
das audiências, pode ser melhor
compreendido com o seguinte
exemplo: é extremamente difícil
explicar para a população de uma
determinada região que a estra-
da eleita por eles, como a primei-
ra a ser pavimentada naquela
região, foi descartada pelo plane-
jamento estadual devido a crité-
rios técnicos, considerando que a
escolha foi o resultado de um lon-
go processo de definição de prio-
ridades que se desenvolveu pri-
meiramente em reuniões munici-
pais, depois em microrregionais e
que finalmente foi eleita como
prioridade em uma Audiência
Pública Regional. Agrava a situa-
ção o fato de que esta escolha se
definiu, em muitos casos após
muitos acordos em que a comuni-
dade regional abriu mão de ou-
tras estradas mais viáveis tecni-
camente porque considerou a es-
trada eleita como prioritária.

Acertado o nível de discussão
das prioridades, qual seja, no caso,
de estradas intra-regionais, pró-
ximas do dia a dia das pessoas (a
população percebe claramente a
precedência de uma ligação
interregional ou de um eixo estra-
tégico de transporte que não de-

vem ser discutidos numa audiên-
cia pública), a questão é a seguin-
te: ou a definição da comunidade
regional tem prioridade sobre a
questão da viabilidade técnica,
ou, desde o primeiro momento da
discussão, tem que estar claro que
a definição terá que partir do cri-
tério técnico. A população organi-
zada pode aceitar que as estradas
por elas priorizadas não entrem
no Orçamento por falta de recur-
sos (que não sejam realizadas
devido a falta de recursos), o que
ela não aceita é que outras estra-
das, no mesmo nível de discussão,
sejam feitas em detrimento das
priorizadas.

Um dos critérios para o atendi-
mento das propostas priorizadas
nas audiências é, evidentemente,
a concordância com as políticas
públicas setoriais, o que nos re-
mete ao segundo ponto a ser avan-
çado. As audiências até hoje rea-
lizadas não o foram com a prévia
apresentação destas políticas e
muito menos com a ampla com-
preensão de que elas são
limitantes para o atendimento das
propostas (a Audiência de 1995
foi realizada antes da apresenta-
ção do Plano Mineiro de Desen-
volvimento Integrado - PMDI,
que definiu as políticas públicas
setoriais). A priorização pela po-
pulação de propostas conflitantes
com as políticas setoriais especí-
ficas provocam enorme desgaste
tanto do Executivo quanto do
Legislativo no esclarecimento e
na tentativa de ajustar a deman-
da à política estabelecida.

A prestação de serviços de
saúde, educação básica, sanea-
mento, habitação popular, segu-
rança pública e justiça, constitu-
em obrigação do Estado. Exata-
mente por isto são definidas as
políticas públicas específicas para
cada setor. A realidade de que as
carências são muito superiores à

disponibilidade de recursos para
prestar tais serviços impõe a de-
finição de políticas públicas que
racionalizem os investimentos e a
distribuição setorial e espacial dos
recursos necessários. Desde o iní-
cio do processo das audiências
públicas a população tem que
conhecer estas políticas para ori-
entar a definição das prioridades.

Vejamos o exemplo da Saúde.
Como quase todos os municípios
do Estado estão necessitando de
investimentos na área de saúde,
a Política Pública de Saúde do
Estado de Minas Gerais, conside-
rando as carências regionais e a
insuficiência de recursos para o
atendimento de todas as deman-
das, estabelece o Programa de
Saúde da Família, a
descentralização da urgência e
emergência e os Consórcios
Intermunicipais de Saúde. Os con-
sórcios foram definidos como for-
ma de racionalizar o uso dos equi-
pamentos e promover a incorpo-
ração racional de tecnologias,
maximizando as possibilidades de
prestação de serviços de saúde.
Qualquer construção de hospitais
deve obedecer à lógica dos consór-
cios. Assim, no primeiro momen-
to da discussão das propostas,
nas Audiências Públicas Munici-
pais, a Política Setorial de Saúde
tem que ser conhecida, para evi-
tar a priorização de hospitais,
como ocorreu em 1995, alguns a
poucos quilômetros de outro, em
claro choque com a política de
saúde de constituição de consór-
cios intermunicipais.

A questão da habitação popu-
lar e do saneamento básico, tam-
bém servem de exemplo para da-
rear a compreensão da importân-
cia da explicitação prévia das re-
gras do jogo. As Políticas
Habitacional e de Saneamento
Básico foram definida pelo gover-
no federal, através do Pró-Mora-
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"Um dos critérios
para o atendimento
das propostas
priorizadas nas
audiências é,
evidentemente, a
concordância com
as políticas
públicas setoriais"

dia, do Programa Carta de Crédi-
to e o Pró-Saneamento com recur-
sos do FGTS e através de recursos
do Orçamento da União. O Pro-
grama Carta de Crédito com fi-
nanciamento direto à população e
o Pró-Saneamento e Pró-Moradia
através de carta consulta de pre-
feituras e companhias de sanea-
mento ao Conselho Estadual de
Habitação. O tesouro do Estado
não dispõe de recursos orçamen-
tários específicos para o investi-
mento em habitação e saneamen-
to. No entanto, devido ao desco-
nhecimento desta situação, algu-
mas regiões priorizaram nas Au-
diências Públicas a construção de
moradias com recursos do Orça-
mento do Estado

Neste processo, em curso, de
ampliação do grau de participação
da população na formulação e na
execução do Orçamento do Estado,
alguns aprimoramentos, já acerta-
dos pelos poderes Executivo e Le-
gislativo, merecem destaque:

a) a realização das Audiências
de dois em dois anos ao invés de
anualmente, facilitando o ajuste
das expectativas regionais com o
prazo de maturação dos investi-
mentos e aumentando a margem
de manobra do Executivo (dois
orçamentos) no atendimento das
propostas;

b) dentre as definições para o
estabelecimento de critérios para
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o atendimento das propostas pelo
Governo do Estado foi estabeleci-
do que o Orçamento de 1997 des-
tinará um mínimo de R$ 38 mi-
lhões para o atendimento das de-
mandas das Audiências, assim
distribuídos: R$ 4 milhões para
as regiões Norte e Jequitinhonha
e R$ 3 milhões para cada uma das
outras dez regiões;

e) a Secretaria Temático-Pro-
cessual da Assembléia Legislativa
e a Secretaria de Estado do Plane-
jamento e Coordenação Geral es-
tão definido a sistemática de rea-
lização das próximas Audiências
Públicas de modo a viabilizar o
esclarecimento dos critérios para
o atendimento das propostas e
para dar amplo conhecimento das
políticas públicas setoriais;

d) além do acompanhamento
das Comissões de Representan-
tes, o Governo Estadual, através
da Secretaria do Planejamento e
Coordenação Geral, e a Assem-
bléia Legislativa estão definido
uma sistemática de acompanha-
mento conjunto da execução das
propostas das Audiências Públi-
cas viabilizadas pelo Orçamento
do Estado.

E importante destacar tam-
bém, como avanço do processo,
que os debates e as negociações
que se realizaram para tentar
viabilizar o atendimento do mai-
or número possível de propostas

priorizadas inaugurou, no ano
passado, importante entendimen-
to suprapartidário que culminou
com emendas conjuntas, de todas
as bancadas, incluindo no Orça-
mento algumas propostas não
atendidas pelo Executivo. Muitos
deputados abriram mão de emen-
das de seu interesse para
viabilizar as propostas das audi-
ências Públicas.

Apesar dos esforços ainda a
serem dispendidos pelos poderes
Executivo e Legislativo para apri-
morar as Audiências Públicas
Regionais, muito já se evoluiu
neste processo aproximando as
comunidades, o Legislativo e o
Planejamento do Estado. Os re-
sultados do trabalho conjunto da
Assembléia Legislativa e do go-
verno do Estado e os avanços
que ainda estão por vir, consoli-
dam a parceria entre os dois po-
deres e demonstram o compro-
metimento comas Audiências Pú-
blicas.

Para a Secretaria de Estado
do Planejamento e Coordenação
Geral as Audiências Públicas Re-
gionais constituem importante
instrumento de planejamento da
ação governamental, permitindo
a integração das comunidades re-
gionais com o exercício do plane-
jamento. Compreendida a di-
mensão que as comunidades
podem oferecer à definição
da ação governamental, isto é
a dimensão do entendimento
local, microrregional e regio-
nal, próximo das suas necessi-
dades básicas e diretas o Pla-
nejamento Estadual pode e
deve, estruturado na compre-
ensão do todo do Estado, da
geopolítica nacional, e das
relações interregionais, cada
vez mais utilizar as Audiências
Públicas como um dos instrumen-
tos de planejamento da ação go-
vernamental.
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