
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Pelo segundo ano consecutivo e reestruturadas, asAudiências Públicas
da Assembléia antecipam o debate dos problemas regionais, num
cenário em que as engrenagens da máquina planejadora começam a
se mover e se discute a redivisão do Estado para fins de planejamento
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de Ação Governamental (PPAG), esti- Executivo, o Plano Plurianual de Ação

P

ela segunda vez, a Assem-
bléia Legislativa realiza reu-
niões com a sociedade para
conhecer de perto os pro-

blemas e prioridades das diversas regi-
ões e influir no processo de planeja-
mento do Estado. Este ano, a condução
das audiências teve várias modifica-
ções para aperfeiçoar os trabalhos, num
contexto em que as engrenagens de
planejamento no Estado parecem estar,
mesmo que lentamente, começando a se
mover. Em dezembro de 93, foi instala-
do o Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social, que tem como
tarefa a elaboração do Plano Mineiro
de Desenvolvimento Econômico e So-
cial. O Conselho, previsto na Consti-
tuição estadual, é composto por 68
membros, entre secretários de Estado
e representantes da sociedade civil, e
seu regimento foi aprovado em março
de 94.

A partir do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Econômicoe Social,
deve ser elaborado o Plano Plurianual

pulando gastos, alocação de recursos e
investimentos, a ser enviado ao Legis-
lativo, transformado em lei e válido por
quatro anos. A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) deve ser fruto desses
planos anteriores, como instrumento de
execução do processo de planejamento,
elaborado anualmente.

E nesse quadro de retomada do
planejamento que a Assembléia tentou
aperfeiçoar as Audiências Públicas
Regionais. Entre as novidades, está uma
parceria com a Superintendência Cen-
tral de Planejamento Econômico e So-
cial da Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Coordenação Geral (Seplan).
No novo formato das reuniões, abriu-se
espaço para que, no primeiro dia da
Audiência, um técnico exponha aos
participantes as vocações e planos es-
tratégicos previstos para a região. A
parceria surgiu da constatação da Su-
perintendência Central de Planejamen-
to de que, no ano passado, quando as
propostas das audiências chegaram ao

Governamental (PPAG) serviu apenas
como mero filtro, já que as propostas
não estavam adequadas. Foram elabo-
radas pelos participantes a partir de
suas necessidades e na expectativa de
que viessem a subsidiar o orçamento do
Estado, a última etapa de todo o proces-
sode planejamento.

Na visão do superintendente José
Osvaldo Lasmar, houve um equívoco
na condução e mesmo na divulgação
das audiências no ano passado, na me-
dida em que a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, elaborada anualmente, é
apenas uma peça de execução do plane-
jamento geral do Estado. Um planeja-
mento que precisa de ajustes na própria
Seplan, que ainda está tentando se ade-
quar ao processo previsto na Constitui-
ção, O PPAG em vigor, por exemplo,
não teve como base o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado (PMDI),
que deveria ser o ponto de partida do
planejamento, por determinação cons-
titucional, e, seguindo tendência mun-
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AUDIÊNCIA EM PARACATU:
"Novo formato abriu mais espaço para discussão numa região bombardeada pela cultura de outros estados"

dial, deveria ser feito de maneira
regionalizada. Como a LDO, segundo
a Constituição, é fruto desses planos
anteriores e um instrumento de execu-
ção do processo de planejamento elabo-
rado anualmente, na visão do superin-
tendente é um equívoco propor as Au-
diências como forma de colher subsídi-
os para a elaboração do Orçamento. Na
opinião dele, elas deveriam subsidiar
esse processo global de planejamento, e
não se limitar a colher sugestões para o
Orçamento.

Elogiando a atitude corajosa da
Assembléia Legislativa ao se expor a
críticas e dificuldades para cumprir
uma determinação constitucional, José
Osvaldo Lasmar observa que um dos
obstáculos é a falta de uma cultura
política regionalizada. "As Audiências
do ano passado ficaram fragmentadas
na unidade município, com reivindica-
ções importantes, mas extremamente
tópicas e nem sempre estratégicas." Ele
propõe a realização, em 95, de "fóruns
regionais de desenvolvimento", anteci-

pando as Audiências, para discutir o
diagnóstico da região, as políticas
setoriais que estão sendo implementadas
e a ação dos governos estadual e fede-
ral, do ponto de vista do processo de
planejamento. E uma contribuição nes-
se sentido seria dada pela Câmara de
Desenvolvimento Regional, a ser for-
mada dentro do Conselho de Desenvol-
vimento Econômico e Social.

Caminhos - E qual seria, então,

"Um dos obstáculos
à regionalização

do planejamento é
a falta de uma
cultura política

regionalizada que
as Audiências

Públicas podem
ajudar a estimular'

o papel das Audiências Públicas Re-
gionais neste ano, tendo em vista que a
vigência do PPAG prossegue até 95?
Essa dúvida foi levantada pelo prefeito
Manoel Borges, de Paracatu, sede da
primeira audiência de 94. Há, pelo
menos, três caminhos, dependendo da
condução, das decisões e da vontade
política em cada região. O Plano
Plurianual de Ação Governamental,
para o próprio superintendente de Pla-
nejamento, nãoé uma cam i sa-de- força,
embora já não seja possível que ele
passe por urna reestruturação global,
regionalizada. "Se identificarmos em
uma região programas ou projetos es-
tratégicos extremamente interessantes,
com uma análise de custo/benefício
razoável, pode-se propor uma altera-
ção do plano", garante. Outra alterna-
tivaé utilizaras Audiências paracome-
çar a estimular a visão regional de
planejamento, propondo projetos para
o novo PPAG, a ser elaborado pelo
próximo governo.

Até lá, pode ser também que o
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Regionalizando o planejamento

Estado avance na proposta de
regionalização do Orçamento. Hoje,
apenas os passos preliminares foram
dados nesse sentido, como admite José
Osvaldo Lasmar: "O Orçamento não
está regionalizado. E preciso que haja
uma vontade política do Executivo e do
Legislativo de levarem todas as Secre-
tarias de Estado a regionalizarem a sua
atuação". E essa, segun-
do ele, a novidade do pro-
jeto de lei no 1.590/93,
que propõe não apenas a
redivisão do Estado para
fins de planejamento, mas
também para administra-
ção. O projeto dá um pra-
zo de cinco anos para que
toda a administração pú-
blica se adeque à nova
divisão. O superintenden-
te ressalta que cada setor,
cada área da administra-
ção, deve procurar seu
próprio modelo de ade-
quação. "Essa lei é uma	-
primeira contribuição
para que se comece a pen-
sar na descentralização
administrativa, corri a ins-
talação das autarquias re-
gionais de desenvolvi men-
to, previstas na Coristi-
tuição", comenta.

A primeira a se des-
centralizar, segundo o projeto de lei,
seria a própria Seplan, com poder de
coordenação das ações setoriais do Exe-
cutivo em cada região. "Quando for-
mos elaborar o PPAG, cada unidade
descentralizada vai nos mandara parte
da sua região, o capítulo da região,
contendo todas as metas setoriais. O
PPAG será desmembrado em dez", pre-
vê Lasmar. Ele ressalta, ainda, que
caberá à unidade regional da Seplan -
já em 95, se o projeto for aprovado
rapidamente - a tarefa de comandar a
reforma ou reestruturação do PPAG,
com um componente regional muito
mais articulado, no novo governo.

Se o projeto de lei for aprovado
na forma original, Minas Gerais passa-
rá a ter dez macrorregiões. No encami-
nhamento da proposição, o Executivo
esclarece que, para se manter uma base
comum àdos levantamentos censitários,
considerou-se a Resolução PR n° 11, de
6/6/90, do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), respeitan-
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"A Lei 1.590/93 é
uma primeira

contribuição para
se começar a

pensar na descen-
tralização,

com a instalação
de autarquias
regionais de de-

senvolvimento,
previstas na

Constituição"

do a restrição do espaço definida pelas
microrregiões geográficas. Mas, na
agregação dessas microrregiões geo-
gráficas, usou-se o critério de polariza-
ção, que enfatiza a interdependência
dos municípios que compõem cada re-
gião. "Nosso trabalho foi nada mais
que a forma de agregar as microrregiões
geográficas, como dividir e agrupá-las

no Estado, de forma que
fosse a mais adequada

1 para o planejamento", es-
clarece Maria Aparecida
Arruda, pesquisadora da
Fundação João Pinheiro

:-	que participou com
-	Lasmarda elaboração do

projeto de lei que redivide

I 
o Estado para fins depla-
nejamento e administra-
ção. E aí, sim, segundo
ela, entram critérios polí-
ico-adm i n i strati vos.

O projeto pode des-
pertar polêmicas, como
reconhece Lasmar, mas
ainda são preliminares as
discussões em torno da

-	proposta de redivisão do
Estado. A proposição tem
a vantagem de abrir o
debate em torno das
distorções da divisão
atual - que engloba em
uma região de planeja-

mento realidades completamente dife-
rentes -, além de colocar em questão
o problema dos diferentes critérios
de regionalização dos vários órgãos
públicos.

Audiências - Adiantando-se às
críticas e a partir da análise dos resul-
tados das Audiências realizadas no ano
passado, a Assembléia promoveu uma
série de mudanças na condução dos
trabalhos. Em 93, foram realizadas reu-
niões em oito macrorregiões. Este ano,
o Legislativo está promovendo II reu-
niões, em dez macrorregiõcs, adotando
a divisão regional para fins de planeja-
mentocontidano projeto de lei n° 1.590/

__*	'.

JOSÉ OSVALDO LASMAR, SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO:
"É preciso que haja vontade política do Executivo e Legislativo
de levarem as Secretarias a regionalizar sua atuação"
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MARIA APARECIDA ARRUDA, DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO:
"Nosso trabalho foi o de agregar as microrregiões geográficas,
da forma mais adequada para o planejamento"

Regionalizando o planejamento

93, de autoria do Executivo, que está
em tramitação.

As mudanças na condução das
Audiências começaram com a realiza-
ção de uma reunião preparatória, na
Assembléia Legislativa, para prefeitos
e representantes de associações
microrregionais de municípios. Nessa
reunião, os prefeitos tiveram acesso ao
regulamento das Au-
diências e à nova divi-
são regional proposta
pelo Executivo e rece-
beram, também, cópi-
as dos formulários de
apresentação das su-
gestões. O objetivo foi
prestar um esclareci-
mento preliminar so-
bre a condução dos tra-
balhos, o tipo de pro-
postas a serem apre-
sentadas e o perfil das
entidades sociais a se-
rem mobilizadas. Ain

-da nessa reunião, ode-
putado Adelmo Car-
neiro Leão (VI') res-
saltou a democratiza-
ção no processo de pIa-
nejamentoque pode ser
proporcionada pelos
encontros regionais.
"No primeiro momen-
to isso aconteceu, mas
por falhas do encaminhamento, da es-
trutura, da concepção mesmo do que
foram as Audiências, a participação
popular não teve aefïciência desejada",
observou.

A ampliação das Audiências de
uni para dois dias também foi uma
forma de aperfeiçoar os trabalhos. O
primeiro dia é reservado para uma reu-
nião preparatória, com representantes
das entidades inscritas e deputados vo-
tados na região, para a apresentação e
discussão de todas as propostas. Em
seguida, auxiliados pela informatização
do trabalho, os técnicos da Assembléia

dividem as sugestões por área temática
- trabalho feito anteriormente só após
a conclusão da audiência, e manual-
mente. O relatório-síntese é entregue
aos deputados e participantes no dia
seguinte, pela manhã, para a priorização
das propostas. A tarde, na reunião ple-
nária, um representante de cada entida-
de inscrita pode votar.

'Ampliadas e
reestruturadas com

reuniões
preparatórias e

priorízação de
propostas de cada

região, as Audiências
vão contribuir na
elaboração de um
planejamento

regionalizado e mais
próximo da realidade'

A primeira Audiência Pública
Regional, em Paracatu, Noroeste de
Minas, foi uma experiência bem-suce-
dida dessa nova fórmula: 96 entidades
sociais da região participaram com a
apresentação de 210 propostas e 15
delas foram priorizadas pelos próprios
representantes. Com o novo sistemade
informática, foi possível conhecer o

conteúdo e  número de pro-
postas apresentadas logo no
primeiro dia. Os temas mais
abordados surgiram dos pro-
blemas ligados diretamente
is características econômi-
cas da região Noroeste,
que tem a produção
agropecuária como princi-
pal atividade. A criação de
urna unidade da Universi-
dade Estadual de Minas
Gerais e a interligação com
a região de Belo Horizonte
por sinais de televisão fo-
ram as propostas mais vota-
das no segundo dia, na ple-
nária final. As demais su-
gestões priorizadas abran-
gem as áreas de educação,
eletrificação rural, saúde,
criação de linha de crédito
para cooperativa rural, cri-
ação de pólo industrial, in-

_________ centivos fiscais e assistên-
cia social ao trabalhador

rural, entre outras.
No ano passado, as propostas

apresentadas eram defendidas e vota-
das em reunião plenária, realizada em
apenas um dia. A população participou
das Audiências com a apresentação de
2.157 propostas, e a Consultoria da
Casa, posteriormente, classificou e or-
ganizou as sugestões de acordo com o
assunto, a macrorregião e as comissões
técnicas da Assembléia. As propostas,
no entanto, não foram priorizadas, ten-
do sido entregues em bloco ao Executi-
vo para eventual inclusão no Orçamen-
to do Estado. Além disso, muitas das
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Regionalizando o planejamento

solicitações encaminhadas referiam-se
a assuntos que não são da competência
do Estado, muitas vezes problemas a
serem resolvidos em âmbito municipal,
ou não estavam de acordo com o espí-
rito das Audiências de lidar com pro-
postas estruturais para cada região.

Entre elogios e críticas, enfren-
tando os desafios de uma iniciativa
pioneira, as Audiências Públicas Re-

gionais, estabelecidas pela Constitui-
ção estadual, representam mais uma
contribuição do Legislativo, ao lado
das tentativas do Executivo para
cumprir as etapas previstas, visando
elaborar um planejamento regionalizado
e mais próximo da realidade e das ne-
cessidades da população. A medida que
o Estado consiga se ajustar ao processo
estabelecido na Constituição, com o

funcionamento efetivo do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social,
a execução dos planos previstos, eten-
do a contribuição das Audiências Pú-
blicas, o Executivo poderá, enfim, apre-
sentar maior racionalidade no atendi-
mento a cada região, favorecendo a
integração do Estado e seu fortaleci-
mento frente às outras unidades federa-
tivas.

AS NOVAS REGIÕES DO ESTADO
Essa nova divisão está proposta em projeto de lei,
em tramitação na Assembléia de Minas Gerais

As novas regiões propostas na
lei 1.590/93, que redivide o Estado
para fins de planejamento, são: Cen-
tral - área de influência do pólo
regional de Belo Horizonte; Mata -
árcade influência macrorregional do
Rio de Janeiro e do pólo regional de
Juiz de Fora; Sul - área de influência

macrorregional de São Paulo e dos cen-
tros urbanos de Poços de Caldas,
Varginha, Itajubá e Pouso Alegre; Tri-
ângulo - influência macrorregional de
São Paulo e dos pólos regionais de
Uberaba e Uberlândia; Alto Paranaíba -
influência macrorrcgional de São Paulo
e Belo Horizonte; Centro-Oeste —influ-

ênciadocentro urbano de Divinópolis;
Noroeste - influência macrorregional
de Goiâniae regional de Brasília; Norte
- influência regional de Montes Cla-
ros; Jequitinhonha/Mucuri - pólo
regional de Teófilo Otoni; e Rio Doce
- pólo regional de Governador
Valadares.
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