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RETOMANDO O PLANEJAMENTO

Ainda incipientes, as Audiências Públicas Regionais, promovidas pela
Assembléia, podem contribuir para a retomada de um planejamento
baseado no conhecimento das realidades regionais como alternativa aos
planos de "cima para baixo" e à "cultura do improviso"

O PAPEL DAS
A UD IEN CIA S

planejamento, como ação sistemática, lamentavelmente ainda não
constitui característica de nossa administração pública. Nos últimos
anos, nem mesmo o governo federal tem-se mostrado preocupado com
o Planejamento. Os "planos", às vezes mencionados, de modo geral,
não passam de intenções estabelecidas isoladamente. São do tipo "de
cima para baixo", não se articulam com os diversos segmentos
governamentais, não expressam a vontade da sociedade e nem
dispõem de sustentação política, embora possam ser tecnicamente
bem apresentados. Há que se mencionar que a alta inflação dos
tempos atuais, além de desorganizara economia, dificulta considera-
velmente o Planejamento. Outra fonte de desestímulo ao Planejamento

é a quase inexistência de recursos financeiros atualmente disponíveis
para investimentos.

A despeito de todos esses
fatores e de nossa "cultura do
improviso", não hájustificativa
defensável para a aplicação do
dinheiro público sem planeja-
mento. Na verdade, a falta de
planejamento atesta o nosso
baixo nível de desenvolvimento
e nosso alto grau de
amadorismo. Em primeiro lu-
gar, o planejamento deve se
basear no conhecimento cientí-
fico de nossa realidade, o que é
difícil pela pouca importância
que damos à pesquisa. São os
relatórios das pesquisas que nos
mostram com clareza o quadro
sobre o qual devemos agir, ori-
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entando-nos para a escolha das melhores e mais adequadas
alternativas. Nossos governos nem fazem pesquisa nem
procuram as poucas instituições que atuam na área. As
universidades poderiam ser fortemente estimuladas a se
dedicar não apenas ao ensino, mas também à pesquisa, de
forma a poder desempenhar papel fundamental no processo
de planejamento do governo.

Essas dificuldades, no en-
tanto, por maiores que pare-
çam, não podem significarobs-
táculos permanentes ao Pla-
nejamento. Precisamos tomar
iniciativas nesse sentido, da
mesma forma como já ocor-
reu na década de 70, quando
um valoroso grupo de profis-
sionais mineiros, com o ne-
cessário suporte político e co-
nhecimento científico de nos-
sa realidade, elaborou o "Di-
agnóstico da Economia Mineira", que serviu de base para
inúmeras decisões que explicam uma boa parte do perfil
atual do Estado.

A Assembléia Legislativa de Minas tomou uma
iniciativa que poderá marcar época e resultar em extraor-
dinária contribuição ao Planejamento do Estado. Refiro-
me à realização das Audiências Públicas Regionais,
iniciadas em 1993, que ensejaram o deslocamento dos
parlamentares e do corpo técnico da Assembléia para o
interior, estabelecendo contato direto com a população,

com o objetivo de recolher propostas para o Orçamento
estadual. A experiência, mesmo incipiente, mostrou-se
rica de significado e promissora nos desdobramentos. De
acordo com o regulamento, as Audiências Públicas têm os
seguintes objetivos:

- possibilitar a comunicação direta entre a Assem-
bléia Legislativa e os municípios, agrupados por

microrregiões;
II - possibilitar a efetiva par-

ticipação do cidadão junto a
seus representantes, na identifi-
cação e discussão dos proble-
mas sociais e econômicos do Esta-
do;

III - permitir à Assembléia
Legislativa maior conhecimento
das realidades regionais, de modo
a planejar sua atuação em conso-
nância com os interesses das
microrregiões;

IV - subsidiar o processo legislativo;
V - possibilitar à Assembléia Legislativa a coleta de

dados para subsidiar o Planejamento do Estado e para a
elaboração da proposta orçamentária, a partir das priorida-
des regionais estabelecidas.

Embora esses objetivos mostrem claramente o propó-
sito da Assembléia, não há dúvida de que as Audiências
Públicas deverão superar os seus próprios limites, inician-
do um período que poderá ser considerado como o da
tomada de consciência geral da importância da participa-

"As Audiências Públicas
deverão iniciar um período de
tomada da consciência geral

da importância da
participação da sociedade no

processo global de
planejamento"
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ção da sociedade no planejamento, enquanto processo glo-
bal e permanente.

Ao buscar subsídios que melhor orientem sua partici-
pação no processo de aprovação do Orçamento estadual, a
Assembléia Legislativa, com a preocupação de se
desincumbir bem da missão, acaba por revelara necessida-
de de um tratamento mais amplo e profundo da questão do
Planejamento do Estado. As
Audiências Públicas, no mí-
nimo, já trouxeram para a
arena o conhecimento e adis-
cussão de questões como:

- a ação de planeja-
mento não pode se limitar à
participação dos técnicos pro-
fissionais da área e nem pode
ficar apenas dentro dos limi-
tes do Poder Executivo;

2 —o processo de plane-
jamento deve contar com a
participação efetiva e organizada da sociedade civil, tanto
na fase de levantamento de dados, quanto na formulação de
prioridades e no acompanhamento de sua execução;

3 - é fundamental o contato direto entre os responsá-
veis pelo processo de planejamento e os representantes da
sociedade civil;

4 - merece destaque a participação dos municípios,
através das prefeituras, câmaras municipais e de suas
associações microrregionais;

- é importante a visão global do processo de plane-

jamento, que não tem no Orçamento seu único produto. É
preciso considerar a existência e o papel do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social, do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado, do Plano Plurianual de Ação
de Governo, bem como as legislações federal e estadual
pertinentes;

6 - o Poder Executivo, através da Secretaria de
Planejamento, deve participar
efetivamente das Audiências
Públicas, trazendo as informa-
ções de que o sistema de plane-
jamento dispõe, de forma a evi-
tar repetições, paralelismo e
perda de tempo.

Assim sendo, posso perce-
ber, que pela importância do pla-
nejamento governamental, e pela
seriedade e coragem com que a
Assembléia Legislativa de Minas
se empenha na realização das Au-

diências Públicas Regionais, esta experiência se enriquecerá
cada vez mais, em benefício do aprimoramento da administra-
ção pública e do desenvolvimento do Estado. Já agora, em
1994, quando as Audiências serão realizadas pela segunda
vez, importantes avanços serão concretizados, com o
envolvimento de técnicos da Secretaria de Estado do Planeja-
mento, a participação mais efetiva das associações
microrregionais e a discussão das prioridades de cada região,
garantindo de forma vigorosa a participação de amplos espec-
tros da sociedade no Planejamento do Estado.

"O envolvimento de técnicos da
Seplan, a participação das

associações microrregionais e as
discussões das prioridades de cada
região garantem a participação de
amplos espectros da sociedade no

planejamento"
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