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Orçamento Participativo:

a construção da cidadania

O processo de montagem do Orçamento Participativo
(OP) não foi nada fácil. Desde a posse do novo governo

e das primeiras reuniões, houve um intenso debate
entre os Poderes Executivo e Legislativo para definir o

seu formato, mas o resultado final é positivo

Jorge Pôssa
Jornalista da Alemg

Q
uem observasse o en-
tusiasmo das mais de
800 pessoas no giná-
sio do Sesc de
Paracatu, no último

dia 20 de agosto, não podia imagi-
nar o longo caminho percorrido e
as dificuldades vencidas antes da-
quela que era a primeira das 18 as-
sembléias regionais do Projeto
�Construindo o Orçamento
Participativo�. Mas, para satisfação
� e, até certo ponto, surpresa � dos
técnicos e representantes do Exe-
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cutivo e do Legislativo presentes,
lá estavam 146 delegados de 30
municípios do Noroeste mineiro,
debatendo, num clima de otimismo,
os principais problemas e as
potencialidades da região.

Aos delegados, juntavam-se ve-
readores, líderes comunitários, po-
líticos, dirigentes de órgãos públi-
cos e de associações microrregionais
de municípios, empresários, sindi-
calistas e curiosos. Barulhentos, al-
gumas dezenas de estudantes apro-
veitavam a presença de deputados
e autoridades estaduais naquela ci-
dade de 70 mil habitantes a cerca
de 500 quilômetros de Belo Hori-
zonte, para realizarem uma mani-
festação em defesa da universida-
de pública. Animados, como con-
vém aos jovens, ajudavam a com-
por um quadro de festa democráti-
ca na reunião daquela sexta-feira.

O coordenador dos trabalhos foi
o líder do Governo na Assembléia,
deputado Alberto Pinto Coelho
(PPB), que destacou a importância
da parceria entre os dois poderes
no projeto do OP: �A participação
da Assembléia é fundamental por
causa da experiência do Legislativo
com a mobilização das comunida-
des, adquirida com as Audiências
Públicas Regionais�. O secretário de
Estado do Planejamento e Coorde-
nação Geral, Manoel Costa, também
comemorou o sucesso da primeira
assembléia do OP: �Inauguramos
uma nova era no planejamento es-
tadual. Com assembléias como essa,
poderemos ter uma visão macro do
Estado, regionalizada e sub-
regionalizada�. A democratização da
elaboração orçamentária, propicia-
da pelo Orçamento Participativo, foi
saudada pelo prefeito de Várzea da
Palma, Arnaldo de Souza: �Esta é a
maneira mais democrática e inteligen-
te de o governo do Estado resolver
os problemas da nossa região�.

Depois de nove horas de reu-
nião, em que, apesar do calor, a
grande maioria das pessoas não ar-

redou pé do ginásio do Sesc, os
delegados elegeram as prioridades
da Região Noroeste de Minas com
relação ao orçamento do Estado. Por
90 votos, escolheram, como reivin-
dicação número um, a implantação
de um programa de manejo das sub-
bacias do Alto e Médio São Francis-
co. �Com a proteção das sub-bacias,
estamos protegendo toda a popula-
ção, porque não adianta construir
hospitais, usinas hidrelétricas, asfalto
e escolas se você não preserva o
que gera a energia, que são as
águas�, analisou Sanderson Morais,
delegado de São Gonçalo do Abaeté.

Visão regional � O caráter regio-
nal da demanda, destacado como
fator positivo e demonstração de
amadurecimento político e de que
o espírito do OP havia sido bem
assimilado pelas lideranças da re-
gião, também aparece nas demais
propostas priorizadas. Em segundo
lugar, com 86 votos, ficou o pedido
de extensão da rede elétrica rural
nos municípios do Noroeste; em ter-
ceiro, com 82 votos, a implantação
de universidade estadual que aten-
da à região; em quarto, com 59 vo-
tos, o asfaltamento da estrada que
liga Arinos a Brasília e da rodovia
Arinos � Bonfinópolis; e, em quin-
to lugar, a construção de um hospi-
tal regional equipado com UTI e
hemocentro. Foram listadas, ainda,
outras 32 demandas, das 84 propos-
tas que haviam sido previamente
selecionadas na etapa anterior do
OP, das reuniões municipais. �Con-
seguimos, em todas as prioridades,
colocar a unanimidade de todos os
grupos de debates�, ressaltou o pre-
feito de Burit is, José Vicente
Damascento. �As cinco prioridades
eleitas aqui, na assembléia de
Paracatu, estão sintonizadas com o
que nós acreditamos, porque o cu-
nho de todas elas é a preocupação
regional. Estamos trabalhando, de
forma definitiva, para que essa vi-
são regional seja acolhida pelo con-

junto das lideranças da nossa re-
gião�, analisou o prefeito anfitrião,
Almir Paraca, do PT.

O deputado federal Virgílio Gui-
marães (PT) e os líderes do PMDB
e do PT na Assembléia, deputados
Antônio Andrade e Rogério Correia,
respectivamente, também presentes,
enfatizaram que o sucesso da ini-
ciativa iria depender da participa-
ção das comunidades e da cobran-
ça dos delegados eleitos nas assem-
bléias, para que as obras decididas
sejam feitas e as prioridades do or-
çamento estadual sejam, realmente,
aquelas escolhidas pelo povo de
cada região. �O Noroeste está to-
mando vida. Agora, trata-se de mo-
bilizar o Poder Executivo, o Poder
Legislativo, as prefeituras e as lide-
ranças locais, para que as decisões
transformem-se em realidade�, con-
cordou o secretário adjunto do Pla-
nejamento, Milton Tavares. �O mais
importante é que, desta vez, parte
justamente do Executivo, do poder
responsável pela execução do Or-
çamento, a intenção de fazer o Or-
çamento por intermédio da partici-
pação popular�, declarou o presi-
dente da Assembléia Legislativa,
deputado Anderson Adauto (PMDB),
também presente à reunião de
Paracatu. Este foi o quadro da pri-

Itamar Franco prometeu, na campanha
de 1998, implantar o Orçamento

Participativo em Minas Gerais
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meira assembléia regional do Pro-
jeto �Construindo o Orçamento
Participativo�.

Críticas e desconfianças � De 27
de agosto, em Divinópolis, a 12 de
novembro, em Belo Horizonte, ou-
tras 17 assembléias foram realiza-
das em todas as regiões de Minas.
Mas o retrato nem sempre foi o
mesmo daquele de Paracatu. Em al-
gumas, as queixas e críticas com
relação ao não-cumprimento de con-
vênios relativos às Audiências Pú-
blicas Regionais de 1997 deram o
tom dos debates. Não faltaram co-
branças e discursos revelando um
certo sentimento de descrença, de
desconfiança com relação à
efetivação das propostas priorizadas.

�Quero ver se agora também não
vai ser do mesmo jeito, se é para
valer�, foi uma frase que se ouviu,
em tom de desafio, em quase todas
as reuniões. Em outras assembléias,
como a de Juiz de Fora, terra do
governador, não faltaram críticas à
ausência de membros do primeiro
escalão do governo. Mas, em todos
os encontros, sobraram elogios à
iniciativa do OP e ao exercício de
cidadania que era a discussão do
orçamento fora das quatro paredes
de gabinetes fechados. A presença
de técnicos das diversas áreas de
governo para avaliar, com prefei-
tos, presidentes de associações
microrregionais e delegados, a via-
bilidade prática das propostas aju-

dou a dar a credibilidade que tinha
faltado nas edições anteriores das
Audiências Públicas, permitindo que,
nas 18 assembléias, fossem
priorizadas demandas de caráter efe-
tivamente regional.

O difícil processo de
construção do OP

O processo de construção do Or-
çamento Participativo, principalmen-
te no que diz respeito à parceria en-
tre Executivo e Legislativo, não foi
nada fácil, e os obstáculos que tive-
ram que ser superados não foram
poucos. Na campanha eleitoral, em
1998, Itamar Franco prometeu: �Va-
mos implantar o Orçamento
Participativo em Minas Gerais�. Para

OProjeto �Construindo o Or-
çamento Participativo� é
definido pelo regulamen-

to como programa de gestão es-
tratégica de governo, coordenado
pela Seplan e pela Assembléia
Legislativa, tendo como referên-
cias a participação popular e a
construção do exercício da cida-
dania. Ao final, o processo resul-
tará na constituição do Conselho
Estadual do Orçamento Parti-
cipativo, que acompanhará, com
os órgãos setoriais de governo, a
execução das definições da Ple-
nária estadual. As discussões acon-
tecem em três etapas: reuniões
municipais, assembléias regionais
e plenária estadual.

Nas reuniões municipais, aber-
tas a todos os cidadãos acima de
16 anos, as reivindicações foram
discutidas dentro dos temas saú-
de, educação, meio ambiente, de-
senvolvimento econômico-social
sustentável e infra-estrutura. Os
participantes elegeram três pro-

postas prioritárias, observando os se-
guintes critérios: ser de competên-
cia do Estado, apresentar potencial
de geração de emprego e renda,
ter impacto regional, valorizar as
potencialidades regionais e possi-
bilitar parcerias com o setor privado,
instituições governamentais e não go-
vernamentais. Ainda na etapa muni-
cipal, foram eleitos os delegados po-
pulares em número proporcional à
população, variando de dois (muni-
cípios com até 10 mil habitantes) a
60 (mais de um milhão de habitan-
tes). Além dos delegados populares,
eram delegados natos o prefeito e o
presidente da Câmara Municipal. O
quórum para a realização das reuni-
ões variava de 20 pessoas (cidades
com menos de 10 mil habitantes) a
300 (mais de um milhão).

Nas assembléias regionais, reali-
zadas em 18 cidades-pólo de todas
as regiões do Estado, além dos de-
legados municipais, tiveram direito
a voto os secretários executivos das
associações microrregionais de mu-

nicípios e membros da comunida-
de científica, indicados por suas
instituições, na proporção de 5%
do total de delegados da região.
Em cada assembléia, os participan-
tes elegeram as prioridades para
a região e os delegados regionais
do OP à plenária estadual, na pro-
porção de um por 15 delegados
municipais, no caso das Regiões
Norte e Jequitinhonha/Mucuri, e
de um por 25, para as demais re-
giões. As prioridades escolhidas
foram encaminhadas aos órgãos
setoriais do governo, para serem
avaliadas quanto às possibilidades
de atendimento por meio de re-
cursos próprios, parcerias e ou-
tras fontes de financiamento.

Na terceira e última etapa do
OP, a plenária estadual, caberia aos
participantes discutir e hierarquizar
as definições aprovadas nas as-
sembléias regionais, além de ele-
ger o Conselho Estadual do Orça-
mento Participativo, com três re-
presentantes por região.

Regulamento do Orçamento Participativo
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muitos, adversários ou não, era ape-
nas uma promessa de campanha, com
o objetivo de seduzir o PT. Afinal, o
partido tem no OP uma de suas mais
caras bandeiras nacionais. Para con-
quistar o apoio dos petistas numa dura
disputa contra Eduardo Azeredo, no
segundo turno, o então candidato
Itamar já havia acenado outras duas
bandeiras: implantar a Bolsa-Escola e
adotar o Programa Saúde para Todos
semelhante ao da Prefeitura de Betim.

Passadas as eleições e sagrado
vencedor, Itamar declarou que o
Orçamento Participativo era mesmo
para valer e que seria implantado
ainda no seu primeiro ano no Palá-
cio da Liberdade. E mais, disse que
gostaria de ver o projeto sendo ela-
borado em parceria com os Pode-
res Executivo e Legislativo.

Parceria � A negociação começou,
de fato, no início de fevereiro. Foi
quando a Assembléia tomou a ini-
ciativa e formou uma comissão de
deputados e funcionários para dis-
cutir, com a Seplan, a parceria na
construção do OP. Faziam parte des-
sa comissão os deputados Durval
Ângelo, do PT, 2o-vice-presidente
da Assembléia; e Gil Pereira, do
PPB, 2o-secretário, ambos no segun-
do mandato.

A comissão era integrada, ainda,
pelo ex-prefeito da Capital e então
presidente estadual do PT, Patrus
Ananias, servidor concursado da
Assembléia e responsável pela im-
plantação do OP em Belo Horizon-
te; e por outros servidores com ex-
periência � teórica e prática � acu-
mulada de quatro edições das Au-
diências Públicas Regionais, inicia-
tiva pioneira da Assembléia de Mi-
nas, iniciada em 1993, que, até en-
tão, era o que havia de mais avan-
çado no País em termos de demo-
cratização de um orçamento esta-
dual. O papel dessa comissão não
era nada fácil: costurar, em nome
da Assembléia, a participação do
Legislativo na formulação do OP.

Do outro lado,  o t ime da
Seplan, constituído por uma equi-
pe de técnicos sob a direção do
secretário Manoel Costa e do se-
cretário adjunto Milton Tavares
Campos. Manoel Costa, ex-depu-
tado federal pelo PMDB de 1983
a 1987, atualmente no PDT e um
dos homens de conf iança de
Itamar no secretariado; e Milton
Tavares, economista, ex-secretá-
rio da Fazenda e da Indústria e
Comércio de Betim e parte da cota
do PT nos primeiros escalões do
governo estadual, indicado para o
cargo por influência do prefeito
Jésus Lima, de Betim, com a mis-
são específica de implantar o OP
no Estado.

Os primeiros contatos revelaram,
claramente, que seria preciso muita
conversa e habilidade política para
se chegar a um acerto entre as duas
equipes. A maioria dos técnicos da
Seplan defendia que o Executivo,
�pai da idéia�, é quem deveria ban-
car a implantação do OP, sem o
Legislativo. As delegações dos dois
poderes fizeram uma grande e de-
cisiva reunião nos dias 23 e 24 de
fevereiro. Participaram, também,
representantes das prefeituras do PT
que tinham alguma experiência na
implantação de Orçamentos

Participativos, especialistas em ma-
téria orçamentária da Seplan e téc-
nicos da Assembléia.

Durante dois dias inteiros, na
sede da Fundação João Pinheiro, na
Alameda das Acácias, na Pampulha,
as duas equipes, totalizando cerca
de 50 pessoas, debruçaram-se so-
bre números e fórmulas políticas
para se viabilizar o Orçamento
Participativo em nível estadual, ava-
liando as experiências das Audiên-
cias Públicas Regionais e de OPs
municipais. O clima não era nada
otimista. O cerne da disputa que se
travava, então, era justamente a par-
ceria entre os dois poderes no pro-
jeto. Num primeiro momento, vá-
rios técnicos da Seplan chegaram a
dizer que o Orçamento Participativo
era uma iniciativa exclusiva do Exe-
cutivo e assim deveria ser conduzi-
do, causando visível desconforto aos
representantes do Legislativo.

Mas venceu o bom senso. �A
partir daí, dessa reunião, começou
a construção conjunta do OP, que
não foi nada fácil�, recorda-se
Myrian Oliveira, que dirige a Área
de Projetos Institucionais da Assem-
bléia. �A idéia inicial de que o Or-
çamento Participativo deveria ser
feito só pelo Executivo era reflexo
de um preconceito, da idéia de que

O deputado Alberto Pinto Coelho (PPB)
destacou a importância da parceria
entre os poderes no projeto do OP

Para o deputado Antônio Carlos
Andrada (PSDB), o OP foi jogo de

marketing do governo
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deputado só olha para o próprio
umbigo. Mas isso foi completamen-
te superado�, comenta Durval Ân-
gelo. �A posição do secretário
Manoel Costa, que é uma pessoa
de visão e sempre mostrou muita
abertura com relação ao Poder
Legislativo, facilitou muito o enten-
dimento. Ele sabia que, sem a As-

sembléia, não seria possível implan-
tar o OP�, prossegue.

Dívida das Audiências � Ao final
da rodada de debates na Fundação
João Pinheiro, a posição defendida
pelos representantes do Legislativo
tinha ficado clara: para que o pro-
cesso do OP tivesse credibilidade,

era necessário que o Executivo pa-
gasse tudo o que devia com rela-
ção às Audiências Públicas Regio-
nais de 1997. Uma dívida de R$ 28
milhões, correspondente a 0,25%
das receitas correntes previstas no
Orçamento do Estado deste ano, ou
10% do orçamento do Poder
Legislativo. Pouco mais de R$ 10

Ao colocar, como condição
sine qua non para a parce-
ria com o Executivo, a qui-

tação das dívidas relativas às Au-
diências Públicas Regionais de
1997, a Assembléia esbarrou na
falta de transparência e na buro-
cracia que caracterizam as admi-
nistrações públicas em geral. Nin-
guém, nem do Legislativo nem do
Executivo, sabia dizer ao certo o
que já havia sido pago e o que
estava pendende. �O governo
Azeredo nunca prestou contas do
que foi pago�, relata o deputado
Durval Ângelo.

Prometendo efetivar as obras
priorizadas nas Audiências, o go-
verno havia assinado, no ano pas-
sado, convênios com dezenas de
prefeituras. Os convênios pre-
viam a liberação dos recursos em
três parcelas: a primeira a ser qui-
tada em junho, a segunda, em se-
tembro e a última, até dezembro.
A primeira, a maioria das prefei-
turas recebeu. O pagamento da
segunda parcela foi suspenso por
determinação do Ministério Públi-
co, a fim de evitar o uso político
dos recursos nas eleições do últi-
mo dia 3 de outubro. �Acontece
que todo mundo sabia que alguns
convênios continuavam sendo pa-
gos, outros não. Teve município
que recebeu a segunda parcela,
outros até a terceira. Houve, in-
contestavelmente, critério político

Uma dívida pouco transparente

na liberação da segunda e da ter-
ceira parcelas�, denuncia Durval
Ângelo. A acusação é refutada pelo
deputado Amilcar Martins, do PSDB:
�Acusar sem apresentar provas é
muito fácil�. Para ele, os convênios
não foram cumpridos integralmen-
te exclusivamente por falta de re-
cursos. �Isso aconteceu também com
a Prefeitura de Belo Horizonte, que
não tem dinheiro suficiente para re-
alizar todas as obras decididas pelo
OP�, diz. De acordo com o prefeito
de Cordisburgo e presidente da As-
sociação dos Pequenos Municípios
de Minas Gerais (Aspemig), Gilson
Liboreiro, 343 convênios de obras
decorrentes de prioridades eleitas
nas Audiências Públicas foram in-
terrompidos em todo o interior.

Mas ninguém sabia dizer, até en-
tão, quem havia, ou não, recebido.

Num passo que significou um avan-
ço nas negociações, a Seplan con-
seguiu que a Secretaria de Assun-
tos Municipais e a Secretaria da Saú-
de abrissem seus documentos so-
bre os convênios. Foi quando se
pôde verificar quais municípios ha-
viam recebido e confirmar que, de
um total de R$ 45 milhões, prome-
tidos para honrar os compromissos
estabelecidos nas Audiências, só R$
17 milhões haviam sido efetivamen-
te pagos. Faltavam os R$ 28 mi-
lhões que a Assembléia, agora, es-
tava cobrando para emprestar seu
know-how das Audiências e com-
prometer-se com a sustentação po-
lítica do projeto do OP. E, assim,
abrir caminho para que a promessa
de implementação do Orçamento
Participativo fosse cumprida ainda
em 1999.

Deputado Durval Ângelo (PT): o
governo passado usou critérios

políticos na quitação dos convênios

Deputado Amilcar Martins (PSDB):
os convênios não foram cumpridos

por falta de recursos
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milhões referiam-se a investimen-
tos na área da saúde, e R$ 17 mi-
lhões, a obras sob a responsabilida-
de da Secretaria de Assuntos Muni-
cipais (Seam). Daí por diante, a rei-
vindicação passou a ser bandeira de
deputados da base governista e da
oposição: �Sem isso não tem con-
versa�, afirmou, à imprensa, o de-
putado Rogério Correia (PT). �É o
mínimo para que haja credibilidade�,
concordou o deputado Carlos Pi-
menta (PSDB), líder da Minoria.

O pagamento das obras
priorizadas nas Audiências de 1997
tornou-se, então, o principal fator
complicador das negociações. No
auge de um confronto político com
o governo federal, a quem o Estado
deve mais de R$ 21 bilhões, en-
frentando sucessivos bloqueios de
recursos e sufocado por um déficit
orçamentário mensal de R$ 150 mi-
lhões � receita líquida de R$ 410
milhões e despesa de R$ 560 mi-
lhões, o Executivo tinha agora um
novo problema pela frente, uma dor
de cabeça e tanto. Que, para pio-
rar, era uma dívida herdada do go-
verno anterior, assim como os R$
250 milhões do 13º salário de 1998,
que Itamar queria que o funciona-
lismo fosse cobrar na porta da casa
do ex-governador Eduardo Azeredo.

�As Audiências Públicas fracassaram
porque o governo anterior não se
comprometeu com o processo�,
avaliou o deputado Adelmo Carnei-
ro Leão (PT), concordando com a
exigência da quitação dos R$ 28
milhões.

Impasse nas negociações

Além da exigência de pagamen-
to do débito de R$ 28 milhões, du-
rante as negociações, uma outra rei-
vindicação ganhou força entre os
deputados: garantir que, pelo me-
nos, 1% das verbas ordinárias livres
do orçamento do ano 2000, o que
equivaleria aproximadamente a R$
60 milhões, fosse destinado espe-
cificamente para atendimento das
prioridades do Orçamento Parti-
cipativo. As reuniões entre repre-
sentantes do Legislativo e Executi-
vo continuaram nos meses de mar-
ço, abril e maio, sem que se che-
gasse a um acordo.

Na corrida contra o relógio, os
contatos entre a Seplan e a Assem-
bléia intensificaram-se em junho. No
dia 8, Milton Tavares participou de
um debate na Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orçamentária,
quando ressaltou o caráter supra-
partidário do OP e a necessidade
de integração entre as esferas de
governo. No dia 15, o secretário
adjunto voltou à Assembléia para
discutir com líderes de partidos o
papel da Assembléia no Orçamen-
to Participativo. No dia 17, Manoel
Costa e Milton Tavares reuniram-se
com o presidente da Assembléia e
lideranças partidárias, no Salão No-
bre. A liberação de recursos para o
atendimento das prioridades das
Audiências continuava sendo a
maior preocupação dos deputados.

No dia 29 de junho, o secretário
Manoel Costa retornou mais uma vez
à Assembléia e defendeu, em de-
bate no Plenário, a parceria entre
Executivo e Legislativo na constru-
ção do OP e assegurou que estava

trabalhando para que o processo ti-
vesse início na segunda quinzena
de julho. Garantiu, ainda, que o go-
verno estava procurando formas de
saldar os débitos do Estado com re-
lação às Audiências Públicas e dis-
se que a falta de recursos obrigava
os dois poderes a discutirem com
profundidade o orçamento como um
todo.

O primeiro semestre terminou
sem que Executivo e Legislativo
conseguissem fechar a parceria em
torno do Orçamento Participativo.
Na última reunião de Plenário antes
do recesso parlamentar, no dia 9 de
julho, quando foi aprovado o Proje-
to da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO), diversos deputados se
revezaram na tribuna para discutir
o OP. Miguel Martini, do PSN, insis-
tia na realização de Audiências Pú-
blicas pela Assembléia e cobrava
do governador a implementação do
Orçamento Participativo; Sebastião
Costa, do PFL, também defendia o
OP desde que realizado pelo Exe-
cutivo e não pelo Legislativo; e João
Leite, do PSDB, criticava o lança-
mento do OP pelo governador, afir-
mando que a iniciativa atropelava a
Constituição, que prevê a realiza-
ção das Audiências Públicas Regio-
nais. A aprovação de uma emenda

O secretário adjunto do Planejamento,
Milton Tavares, ressaltou que o OP tem

caráter suprapartidário

Deputado Anderson Adauto (PMDB): o
Estado deve estar subordinado à

vontade dos cidadãos
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do deputado Olinto Godinho (PTB)
à LDO, estabelecendo prioridade às
obras restantes das Audiências Pú-
blicas, no orçamento do ano 2000,
no entanto, foi um avanço.

As conversas e negociações in-
vadiram o período de recesso par-
lamentar. O lançamento oficial do
OP, no dia 10 de julho, elevou ain-
da mais a temperatura dos debates.
As reuniões municipais, realizadas
antes de formalizada a entrada da
Assembléia no projeto, não
corresponderam às expectativas do
Executivo e multiplicaram as críti-
cas entre os deputados, inclusive na
base do governo.

O impasse nas negociações aca-
bou expondo o receio de muitos
deputados de que o PT capitalizas-
se politicamente, para si, um even-
tual sucesso do OP. �Isso é coisa do
PT, não vai funcionar. O Milton
Tavares está atropelando o proces-
so. A implantação do OP deveria
ser mais discutida com os deputa-
dos e com o próprio povo�, afir-
mou o deputado Olinto Godinho,
líder do PTB. �As Audiências Públi-
cas só vão ser substituídas para que
o governo cumpra seus compromis-
sos com o PT�, frisou o líder do
PSDB, Hely Tarqüínio. O líder do
PT, por sua vez, reclamava que a
Assembléia e o PT tinham sido �to-
talmente excluídos� do processo. E
o secretário adjunto foi chamado a
discutir, internamente no seu parti-
do, as dificuldades para a implanta-
ção do programa.

Em busca do acordo

Na semana que se seguiu ao lan-
çamento oficial do projeto, deputa-
dos de vários partidos criticaram a
forma �autoritária� como o Executi-
vo estava discutindo o Orçamento
Participativo. No dia 12 de julho,
até mesmo Durval Ângelo admitia
que, diante dos impasses, a Assem-
bléia poderia ficar fora do OP. Se-
gundo ele, PSDB, PFL e PTB eram

Gato escaldado tem medo
de água fria. Assim, pode
ser definida a expectativa

da maioria dos prefeitos antes de
iniciada a primeira etapa do pro-
jeto, que previa a realização de
reuniões nos 853 municípios mi-
neiros. Nessas reuniões, bancadas
pelo Executivo estadual e promo-
vidas antes de fechada a parceria
com o Legislativo, seriam escolhi-
das as três propostas prioritárias
de cada localidade e eleitos os de-
legados populares com direito a
participar, juntamente com o pre-
feito e o presidente da Câmara Mu-
nicipal, das assembléias regionais,
segunda etapa do projeto.

�Não adianta nada se a coisa
não se efetivar na prática�, avisa-
va, em entrevista à imprensa, o
prefeito peemedebista de Cristália,
no Norte de Minas, Evaldo Jenner.
Para ele, a idéia do OP é boa,
mas com uma condição: �Se hou-
ver participação da sociedade e
os recursos vierem para os muni-
cípios, liberando os prefeitos de
ficarem mendigando com os de-
putados�. �O que for decidido tem
que ser feito�, fazia coro o presi-
dente da Associação dos Municí-
pios da Área Mineira da Sudene
(Amams), Ronaldo Mota Dias, do
PDT, lembrando que, nas Audiên-
cias Públicas de 1997, já havia sido
acertada a destinação de R$ 30
mil a R$ 50 mil para cada municí-
pio, mas �vários não viram a cor
do dinheiro�.

No Vale do Mucuri, o prefeito
de Malacacheta, Fábio Ramalho,
do PTB, mesmo revelando que
dava um voto de confiança ao go-
vernador Itamar Franco, mostrava
para os jornalistas a lista de prio-
ridades levantadas nas Audiênci-
as, com reivindicações que não sa-

íram do papel. Estão lá: retomada
das obras da Zona de Processamento
de Exportação (ZPE) de Teófilo
Otoni e conclusão da estrada que
liga Poté a Malacacheta.

O prefeito de Açucena, Siman
José, do PSDB, também não escon-
dia seu ceticismo: �Na verdade, es-
ses encontros servem para o gover-
no do Estado dar uma satisfação para
o povo. Os pequenos municípios
não serão beneficiados com recur-
sos, pois, para receber dinheiro, é
preciso uma boa articulação com os
deputados estaduais e federais�.

Já o prefeito petista de Coronel
Fabriciano, no Vale do Aço, Chico
Simões, mostrava-se mais otimista:
�As Audiências Públicas não provo-
caram a discussão política dos pro-
blemas dos municípios. Era um fes-
tival de pedidos. Uma ponte, uma
estrada e outras obras que não fo-
ram feitas. OP e Audiências não
serão confundidos, pois daremos
dinâmica diferente aos trabalhos e
esclareceremos a população�.

As reuniões municipais foram
marcadas para o dia 10 de julho,
em todo o Estado, e realizadas em
escolas da rede estadual de ensino.
Os encontros foram abertos com o
lançamento oficial do projeto pelo
governador Itamar Franco, por meio
da TV Interativa, gerada pela Rede
Minas e sintonizada em todas as re-
giões do Estado por antena parabó-
lica. Logo após o pronunciamento
do governador, o secretário adjunto
Milton Tavares fez uma exposição
explicando como seriam as reu-
niões do OP e respondeu pergun-
tas feitas por telefone.

Em seu pronunciamento, chaman-
do a população a participar, o pró-
prio governador admitiu que �o pro-
grama este ano não era o ideal�,
devido às dificuldades econômicas

Etapa municipal
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do Estado, e que ele terá que me-
lhorar nos próximos anos. Milton
Tavares também reconheceu que a
implantação do OP tinha dificulda-
des políticas, com alguns prefeitos
resistindo a colaborar. Para evitar que
fossem criadas expectativas que não
pudessem ser atendidas, ele fez ques-
tão de frisar que o Estado �não esta-
va distribuindo cheques nem levan-
do recursos para investimentos�. Ex-
plicou, ainda, que o intuito era deba-
ter todo o orçamento e usou uma com-
paração: �É como se o Estado deixas-
se de servir o cafezinho e passasse a
discutir toda a refeição�.
Desmobilização � Um balanço
geral mostra que as reuniões muni-
cipais ficaram aquém das expecta-
tivas iniciais da Seplan. Cerca de
400 cidades deixaram de realizar os
encontros na data marcada. Em mui-
tas localidades, poucas pessoas par-
ticiparam das discussões e, em al-
gumas, como Bandeira do Sul, até
mesmo o prefeito faltou à reunião.
Houve cidades em que lideranças
políticas tiveram que sair à cata de
assinaturas para que o quórum es-
tabelecido fosse alcançado. Técni-
cos da Secretaria informaram que
pelo menos 10% dos municípios
pediram, antecipadamente, para
adiar a reunião, alegando �aconte-
cimentos imprevistos�. O atraso na
chegada do material de propagan-
da e informação sobre a dinâmica
dos debates também prejudicou. �Só
tomei conhecimento dessa reunião
anteontem�, reclamava, no dia da
etapa municipal, o presidente da
Câmara Municipal de Entre Rios de
Minas, Sebastião Marques de Sou-
za, que, no entanto, elogiou a inici-
ativa do OP.

A falta de quórum e o baixo ín-
dice de participação em muitas ci-
dades, na largada do OP estadual,

não preocuparam o secretário
Manoel Costa, que apostava no au-
mento da participação de prefei-
tos, deputados e lideranças nas as-
sembléias regionais. Para ele, a
desmobilização em grande parte
dos municípios era fruto do cará-
ter inovador do OP, da falta de
dinheiro em caixa e, principal-
mente, da não-liberação, pelo go-
verno passado, das verbas das
Audiências Públicas.

O desgaste causado pela frus-
tração com o resultado das Audi-
ências, aliás, era a explicação mais
freqüente para o desânimo nos
municípios com relação ao OP. �A
desconfiança do povo com o go-
verno é grande, porque todo mun-
do sabe que o Estado está sem
dinheiro. As pessoas acham que
tudo vai acabar em pizza, porque
o governo vem, cria expectativa
e depois não tira as coisas do pa-
pel�, declarou, em entrevista, o
prefeito de Boa Esperança, Dovik
Gischewisk, do PMDB, queixan-
do-se de não ter conseguido le-
var mais que 20 pessoas à reu-
nião. �Foi um fiasco�, avaliou. A
descrença também marcou as reu-
niões de Iraí de Minas, que apro-
vou, na Audiência Pública de
1997, verbas para a construção de
um hospital local, reivindicação
antiga que, até hoje, não saiu do
papel.

Em outros municípios, no en-
tanto, as reuniões aconteceram
num clima de expectativa mais
positivo com relação ao OP. Em
Cataguases, cerca de 300 pessoas
participaram da reunião; em Go-
vernador Valadares, foram 400.
�Não tem como não funcionar; só
a discussão do OP já é uma vitó-
ria�, afirmou o prefeito Chico
Simões, de Coronel Fabriciano.

contra o OP, e os outros partidos,
inclusive o PT, não concordavam
com a forma como o programa es-
tava sendo conduzido. �Realizar as
reuniões sem fixar um percentual
mínimo do orçamento para o pro-
grama é o mesmo que colocar as
pessoas para discutir o sexo dos
anjos�, declarou.

O próprio Executivo contribuía
para tornar mais incerta a implanta-
ção do OP, ao admitir que o calen-
dário inicial, que previa a realiza-
ção de todas as assembléias regio-
nais num mesmo dia, 7 de agosto,
provavelmente seria revisto.

Para contornar as críticas dos
deputados, inclusive da base do
governo, e tentar apagar o incên-
dio que ameaçava o sucesso do OP,
o secretário e o adjunto do Planeja-
mento foram novamente à Assem-
bléia no dia 13 de julho, para um
encontro com a Mesa Diretora e os
líderes das bancadas. Ao entrar para
a reunião, Manoel Costa foi taxativo
ao descartar a possibilidade de se
destinar 1% do orçamento para o
custeio das obras do OP, lembrando
os problemas de caixa do Estado:
�Seria uma irresponsabilidade fixar
este índice�. Uma entrevista do pre-
sidente Anderson Adauto, na vés-
pera, traduzia bem o pensamento
dos deputados: �O que estamos fa-
zendo agora é o mesmo que fazía-
mos nas Audiências Públicas Regi-
onais. Só que, agora, com outro
nome. Existem, ainda, pendências
não atendidas destas Audiências e,
enquanto não forem solucionadas,
não temos condições de levar o
nome da instituição para estas reu-
niões. O Executivo, o Legislativo, o
Judiciário e também o Tribunal de
Contas, que participaram do proje-
to das Audiências Públicas, estão
numa situação muito delicada no
interior por causa do não-cumpri-
mento do que ficou acertado�. Du-
rante a conversa com os parlamen-
tares, os representantes da Seplan
voltaram a ouvir reclamações con-
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tra a ausência do Legislativo na ela-
boração do OP e a falta de defini-
ção de um percentual do orçamen-
to para o programa. Alguns deputa-
dos chegaram a cogitar que seria
melhor adiar o início do OP para o
próximo ano.

A reunião terminou sem que se
chegasse a um consenso. �Sem re-
cursos, não há como falar em Orça-
mento Participativo�, declarou o
deputado Mauro Lobo, do PSDB,
acusando a Seplan de pretender fa-
zer apenas um levantamento das
demandas dos municípios e das re-
giões, criando expectativas de obras
que não seriam realizadas por falta
de recursos. Mas houve alguns avan-
ços. O Executivo cedeu e compro-
meteu-se a realizar as obras rela-
cionadas à Copasa (saneamento) e
à Cemig (eletrificação rural, sobre-
tudo), não por acaso dois órgãos es-
taduais com receitas próprias e
maior disponibilidade financeira,
além de investimentos da área
da Secretaria da Saúde (equipamen-
tos, construção de postos de saúde
e ambulatórios) e do DER/MG
(asfaltamento).

Acordo � Executivo e Legislativo
só chegariam finalmente a um acor-
do numa reunião realizada no dia
14 de julho, no �ninho das águias�,

o Salão Oficial que fica no 23o  an-
dar do edifício anexo da Assembléia
e de onde se tem uma vista privile-
giada de toda Belo Horizonte. Par-
ticiparam o secretário Manoel Cos-
ta, o adjunto Milton Tavares, o pre-
sidente da Assembléia e outros
membros da Mesa Diretora, líderes
e vice-líderes dos partidos.

A imprensa registrava o clima
de incerteza que cercava a reu-
nião. �Deputados ameaçam boico-
tar OP�, �Crise no Orçamento
Participativo�, �Falta de dinheiro
ameaça Orçamento Participativo�,
�Orçamento Participativo sofrerá
atraso�, eram as manchetes naque-
le dia, dos Jornais Hoje em Dia,
Estado de Minas, Diário da Tarde
e O Tempo, respectivamente. Mas
uma entrevis ta do presidente
Anderson Adauto ,  também
publicada no mesmo dia, já sinali-
zava para a possibilidade de um
entendimento: �O governo está
propondo uma nova forma de
realizar o programa, sem a defini-
ção de recursos específicos para
o OP, mas com a possibilidade de
a população poder opinar sobre
as obras que serão executadas
pelas empresas do Estado. O
Legislativo está disposto a discu-
tir melhor essa nova forma de
Orçamento Participativo que está
sendo proposta. Acredito que va-
mos chegar a um consenso para
que a Assembléia também parti-
cipe da implantação do OP�.

A reunião, na prática, continua-
ção da realizada na véspera e que
durou mais de três horas, foi tensa.
Diante da impossibilidade de se
destinar um percentual específico
do orçamento para o OP, o �ovo de
Colombo� foi a decisão de se colo-
car em discussão, nas assembléias
regionais, todas as obras a serem
executadas pelas secretarias,
autarquias e empresas do Estado. A
população iria opinar sobre o orça-
mento como um todo. A proposta
agradou a deputados da oposição e

da situação, inclusive àqueles que
estavam insatisfeitos com a condu-
ção do processo e ameaçavam boi-
cotar o programa. Ficariam de fora
apenas as obras estruturantes e de
impacto macroeconômico e as obras
e projetos que têm verbas vincula-
das. �O orçamento é sempre discu-
tido separadamente por cada um dos
82 órgãos do Estado. Agora, será
discutido conjuntamente e com a
participação da população e da As-
sembléia�, explicou Milton Tavares,
à saída da reunião.

Ficou acertado, também, que a
Assembléia iria atuar na mobilização
de prefeitos, vereadores, lideranças
locais e associações microrregionais
para a realização das reuniões mu-
nicipais onde elas não foram reali-
zadas na data marcada, 10 de julho,
e que essas reuniões deveriam ser
feitas até o dia 16 de agosto, quatro
dias antes do início das assembléias
regionais.

Balanço final

O ano de 1999 tem tudo para
ser lembrado como o marco inicial
de uma nova prática orçamentária
em nível estadual, mais democráti-
ca e mais cidadã. Neste ano, além
de Minas Gerais, três outros Esta-
dos deram os primeiros passos para
a efetivação do Orçamento
Participativo como instrumento de
planejamento e gestão financeira:
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e
Mato Grosso do Sul. Cada um, é cla-
ro, com suas particularidades. No
ano 2000, certamente, as experiên-
cias dos quatro Estados poderão ser
cotejadas, revistas, aprimoradas e,
se vitoriosas, quem sabe, estendi-
das a outras unidades da Federa-
ção, a exemplo do que ocorreu com
o OP em nível municipal, hoje ado-
tado por cerca de 130 prefeituras
em todo o País, várias delas dirigidas
por outros partidos que não o PT,
berço inicial da idéia.

Apesar das muitas deficiências
apresentadas pelo Orçamento

Deputado Mauro Lobo (PSDB): sem
recursos, não há como falar em

Orçamento Participativo
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Participativo mineiro, fato inevitá-
vel no início da implantação de um
projeto dessa envergadura, sem pre-
cedentes no País, o balanço, ao fi-
nal das assembléias regionais, é
positivo e encorajador. A começar
pela participação das comunidades
e pelo envolvimento das lideran-
ças, prefeitos, vereadores e entida-
des da sociedade civil, visivelmen-
te maior que nas experiências an-
teriores das Audiências Públicas
Regionais. No total, 2.962 delega-
dos de 704 municípios estiveram
presentes nas 18 reuniões realiza-
das nos quatro cantos do Estado,
debatendo e estabelecendo priori-
dades para as regiões, num verda-
deiro mutirão de cidadania. Nas as-
sembléias, foram apresentadas 316
propostas. Coube à plenária esta-
dual, no dia 26 de novembro, para
a qual foram eleitos 137 delegados
hierarquizar as propostas.

Em segundo lugar, destaca-se
o envolvimento dos órgãos públi-
cos, da máquina do Estado, com o
projeto. Aliás, outro ponto em que
o OP suplantou, em muito, as Au-
diências Públicas. Nelas, a parti-
cipação do Poder Executivo aca-
bou sendo muito mais simbólica
que efetiva, frustrando a popula-
ção e comprometendo o sucesso
da proposta lançada em 1993 pela
Assemblé ia  de Minas ,  numa
iniciativa pioneira de democrati-
zação do orçamento estadual. Ago-
ra, foi diferente. Mais de 30 ór-
gãos de governo estiveram dire-
tamente envolvidos no projeto,
com seus representantes partici-
pando ativamente de todas as reu-
niões. Pela primeira vez, o poder
responsável pelo planejamento e
pela execução do orçamento foi
obrigado a ouvir da população que
paga os impostos que sustentam
a máquina pública aquilo que ela
considera prioritário para o Esta-
do fazer com o seu dinheiro.

O caráter de interesse regional
das propostas aprovadas é outro

aspecto positivo a ser ressaltado no
balanço das assembléias, permitin-
do a valorização dos potenciais re-
gionais e as parcerias com o setor
privado e as instituições não gover-
namentais. �A valorização da pro-
dução local foi o caminho apontado
pelas assembléias para se sair da
crise que o País atravessa�, analisa
Milton Tavares. Outra surpresa po-
sitiva, segundo ele, foi a freqüên-
cia com que demandas relativas à
questão ambiental aparecem entre
as mais votadas.

Com as assembléias regionais, o
governo pôde fazer um Raio X das
necessidades do Estado. Para aten-
der às expectativas da população,
ele agora sabe que vai ter que ca-
nalizar recursos para saneamento de
rios e construção de sistemas de
esgotos. Na área de educação, sabe
que não vai precisar criar cursos de
ensino médio, pedido que não apa-
receu em nenhuma das reuniões;
mas terá que investir no aumento
de unidades de ensino superior pú-
blico e na criação de cursos
profissionalizantes. Na área de saú-
de, a população mostrou que quer
a construção de hospitais regionais,
com Centros de Tratamento Inten-
sivos (CTIs) e equipamentos de
hemodiálise. E o governo sabe, tam-
bém, que terá que dar atenção es-
pecial ao setor agropecuário e quais
as obras rodoviárias desejadas pe-
los mineiros.

Na aval iação do secretár io
Manoel Costa, foram atingidos os
objetivos definidos pelo regula-
mento do OP, que eram os de pro-
mover a participação direta da po-
pulação para a construção de um
novo modelo de orçamento; intro-
duzir nova metodologia de plane-
jamento no Estado; possibilitar aos
diversos órgãos públicos estadu-
ais a coleta de dados para subsi-
diar o Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG), o Plano
Mineiro de Desenvolvimento In-
tegrado (PMDI) e  ações do

Legislativo; dar transparência e per-
mitir o controle público das ações
de governo; priorizar os programas
e projetos de integração intersetorial
e regional; e ajudar a promover a
reversão do quadro de desigualda-
des sociais.

Na Assembléia Legislativa, o OP
não chegou a ser um consenso en-
tre os deputados. O deputado An-
tônio Carlos Andrada (PSDB) é cé-
tico: �Tudo não passou de inten-
ção, de jogo de marketing do go-
verno para atender uma exigên-
cia da esquerda. Mas foi um bom
treino para, no ano que vem, fa-
zer um Orçamento Participativo
real, para ser aplicado em 2001�.
A opinião do presidente da As-
sembléia é diferente. Na sua ava-
liação, Minas Gerais vive uma ex-
periência nova, que é a do OP e
do orçamento real. Para Anderson
Adauto, o Orçamento Participativo
é um dos mais eficientes instru-
mentos de evolução do sistema
democrático. �O cidadão, ao opi-
nar sobre a aplicação dos recur-
sos comuns, descobre, de repen-
te, que o seu direito sobre o Esta-
do deve estar subordinado à sua
vontade, e não ele submisso aos
eventuais ocupantes do governo�,
analisa.

Deputado Rogério Correia (PT): o sucesso
do OP depende da participação e

cobrança das comunidades

n

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA



14 REVISTA DO LEGISLATIVO abr-dez/99

São as seguintes as propostas mais votadas em cada uma
das 18 assembléias regionais do OP:
1. NOROESTE (Paracatu) � Implantação de programa de ma-

nejo das sub-bacias do Alto e Médio São Francisco;
2. CENTRO-OESTE (Divinópolis) � Construção do anel rodo-

viário de Bom Despacho, pavimentação da rodovia Luz�
Bambuí�Lagoa da Prata, ligação Bom Despacho�Santo An-
tônio do Monte, ligação MG-050, Estação Ferradura,
Monsenhor João Alexandre e Itaguara, ligação da BR-381 à
B-040;

3. CENTRAL III (São João del-Rei) � Criação do programa de
recuperação e manejo das sub-bacias hidrográficas regio-
nais (Grande, São Francisco e Doce), com investimento
nas áreas de tratamento de lixo, esgotos, efluentes e reflo-
restamento, incluindo educação ambiental;

4. MATA I (Juiz de Fora) � Programa de desenvolvimento
sustentável e agronegócio familiar nos municípios, com ge-
ração de emprego e renda;

5. MATA II (Viçosa) � Implantação de cursos profissionalizantes
e pós-médio, aproveitando a infra-estrutura e os recursos
humanos já existentes e/ou construindo, quando necessá-
rio, para atender às demandas da região;

6. TRIÂNGULO I (Uberaba) � Implantação de programa de
recuperação e manejo das sub-bacias do Rio Grande, com
conservação do solo, restauração de matas ciliares, trata-
mento de lixo e esgoto, destinação de embalagem de
agrotóxicos, com ênfase na educação ambiental;

7. TRIÂNGULO II (Uberlândia) � Pavimentação asfáltica de
214 quilômetros: estradas Douradoquara/MG-190 e
Grupiara/Estrela do Sul, retomada da pavimentação das
estradas Campina Verde/Iturama, Araguari/Tupaciguara,
Canópolis/Capinópolis, Onarópolis/Guarinhatã, Romaria/Itaí
de Minas e Ipiaçu à balsa Gouveinha;

8. RIO DOCE I (Coronel Fabriciano) � Construção de três
hospitais regionais em Ipatinga, Caratinga e João Monlevade;

9. RIO DOCE II (Governador Valadares) � Criação de progra-
ma de desenvolvimento socioeconômico sustentável no
setor agropecuário, criando estruturas físicas, propiciando
agronegócios de forma associativa, fomentando projetos e
tecnologias que atendam à verticalização da produção, res-
peitando as potencialidades locais e regionais, com capita-
lização do Funderur e Fastur;

10. ALTO PARANAÍBA (Araxá) � Execução de programas de
desenvolvimento sócio-econômico sustentável dos seto-
res agropecuário e turístico, criando estruturas físicas, pro-
piciando o agronegócio de forma associativa, fomentan-
do projetos e tecnologias que atendam, na cadeia produ-
tiva, à correção e recuperação de solos, à verticalização
da produção, respeitando as potencialidades locais e re-
gionais, com capitalização do Funderur e Fastur;

11. CENTRAL II (Sete Lagoas) � Execução de programa de
desenvolvimento econômico-social sustentável para os se-
tores agropecuário e turístico, criando estruturas físicas e
propiciando o agronegócio de forma associativa, com ca-
pitalização do Funderur e Fastur;

12. SUL II (São Sebastião do Paraíso) � Destinação de recur-
sos para a saúde (no mínimo 10% do orçamento), a fim
de reorganizar o sistema de referência regional, dotando
os municípios-pólo da microrregião (Guaxupé, Passos e
São Sebastião do Paraíso) de infra-estrutura para atendi-
mento de média e alta complexidade e os demais muni-
cípios, de infra-estrutura para atendimento de baixa com-
plexidade;

13. JEQUITINHONHA I (Araçuaí) � Regionalização e
reestruturação dos hospitais de Araçuaí e Diamantina e
implementação do Piso Estadual de Atenção Básica, para
atender com eqüidade, às necessidades dos municípios
do Vale do Jequitinhonha;

14. JEQUITINHONHA II (Teófilo Otoni) � Repasse de re-
cursos para a execução de programas de desenvolvimen-
to socioeconômico sustentável de fruticultura tropical e
cafeicultura, com foco na agricultura familiar;

15. NORTE (Montes Claros) � Execução de programas inte-
grados de infra-estrutura para agronegócios e agroindústria
(incluindo eletrificação rural e motomecanização) para o
desenvolvimento socioeconômico sustentável dos seto-
res agropecuário e turístico;

16. SUL III (Pouso Alegre) � Nesta assembléia, não houve
votação, sendo escolhidas, por aclamação, as cinco pro-
postas referentes aos temas infra-estrutura (asfaltamento
de estradas); educação (criação de escolas de nível pós-
médio, investimento nas existentes, criação de estrutura
de capacitação e valorização de professores, criação de
centro de apoio e formação profissional da criança e do
adolescente); meio ambiente/desenvolvimento sustentá-
vel (aterros sanitários e usinas de lixo urbano, preserva-
ção das matas na Bacia do Rio Grande, tratamento de
esgoto, preservação da flora nativa e educação ambiental);
saúde (reestruturação de unidades de saúde de referênci-
as secundária e terciária, inclusive dos serviços de
hemodiálise, implantação de centros oncológicos e psi-
quiátricos); e desenvolvimento econômico e social (pro-
grama regional para os setores agropecuário e turístico);

17. SUL I (Varginha) � Manejo integrado da Bacia do Rio Gran-
de, com programas de coleta e destinação do lixo urbano
e industrial; tratamento de esgoto; conservação, preser-
vação e recomposição de matas e solos; planejamento e
previsão de recursos para pesquisas, em parceria com
instituições de ensino e pesquisa; e incentivo aos progra-
mas de educação ambiental e turismo ecológico;

18. CENTRAL I (Belo Horizonte) � Implementação de pro-
grama de recuperação e desenvolvimento ambiental sus-
tentável das Bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba, com
ações em contrapartida ao Propam, córrego do Cercadinho
e Nazaré; de continuidade ao Prosam, até o rio das Velhas;
canalização dos trechos de risco para a população ribeiri-
nha; captação e tratamento de esgoto; distribuição ade-
quada de resíduos sólidos; recuperação de mananciais; re-
composição de matas ciliares; apoio à agropecuária sus-
tentável, ao ecoturismo e à educação ambiental.

As prioridades de cada região

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA


