
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONAIS

Audiencia aproxima decisão
de quem vive os problemas
As audiências púb ficas têm sido uma experiência típica de exercício democrá fico,
construída aos poucos, esbarrando em dificuldades e conciliando divergências, num
processo que tem sido, desde o início, submetido a críficas e constantes reformulações
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s políticos que ocu-
fparam cargos admi-

J nistrativos no regime

tJ militar sabem que di-
Ø' tadura dá menos tra-

balho que democracia. A primeira
confere autoridade e auto-suficiên-
cia para o exercício das funções
públicas, dentro de uma escala hie-
rárquica. Não requer grandes preo-
cupações com apresentação de jus-
tificativas nem com prestação de
contas. A opinião pública pode atra-
palhar um pouco, mas não passa de
expressão de um setor coadjuvante.
Já num regime democrático, as coi-
sas são diferentes. O governo exer-
ce o poder político por delegação do
povo. Portanto, tem que ouvi-lo e
acatar sua vontade - para desgosto
dos que preferem as soluções im-
postas e prontas e para estímulo
daqueles que acreditam nas deci-
sões compartilhadas.

Democracia dá trabalho, mas tam-
bém proporciona elementos indis-
pensáveis à formulação de um pro-
jeto de desenvolvimento numa socie-
dade. Pensando dessa forma, a As-
sembléia Legislativa de Minas vem

colocando em prática - principal-
mente a partir da Constituição de
1988, que devolveu aos parlamen-
tos algumas de suas prerrogativas -
programas de ação em parceria com
os diversos segmentos sociais. Nessa
linha, tem obtido resultados concre-
tos com a realização dos ciclos de
debates, fóruns técnicos e seminá-
rios legislativos - cujas proposições
já originaram diversas leis estaduais
- e dado um passo importante para
ampliar sua representação perante o
conjunto do Estado, com a promoção
das Audiências Públicas Regionais.

As Audiências, de modo espe-
cial, têm sido uma experiência típica
de exercício democrático - que se
vai construindo aos poucos, esbar-
rando em dificuldades, conciliando
divergências, mas encontrando seu
caminho e rendendo frutos.

Elas objetivam dividir com as
comunidades a tarefa de planejar o
desenvolvimento mineiro, particu-
larmente no que se refere à elabora-
ção do orçamento. O resultado dos
encontros - de acordo com a propos-
ta original do projeto - é a apresen-
tação de proposições, de caráter
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regional, que correspondam às ne-
cessidades primordiais de cada uma
das regiões de planejamento de Minas.
Em vez de o governo decidir, com
base apenas em seu staff, o que fazer
para melhorar a vida dos cidadãos de
uma determinada região, ele vai
ouvir isso da boca de prefeitos,
vereadores, dirigentes de partidos
políticos, de associações comunitá-
rias e outros representantes da socie-
dade civil.

A probabilidade de acerto na
tomada de decisões toma-se maior à
medida que as prioridades são dita-
das por quem vive de perto os
problemas levantados: carências no
atendimento escolar, na formação
profissional, na assistência à saúde,
na capacitação técnica para o desen-
volvimento das atividades
agropecuárias, na malha de trans-
portes, nas condições de moradia,
etc. Ao mesmo tempo, o planeja-

mento feito dessa forma ganha um
importante aval político: o do
envolvimento da sociedade. Alia-se
à melhor compreensão da realidade
o saudável exercício da cidadania.

Excesso de propostas —Como todo
processo de caráter democrático, as
Audiências Públicas Regionais têm
sido submetidas a críticas e constan-
tes reformulações. Implantadas em
1993, por iniciativa da Assembléia,
elas deixaram exposto, logo no pri-
meiro ano de existência, um proble-
ma que até hoje não foi inteiramente
solucionado: o que fazer com tantas
propostas, tantas reivindicações,
encaminhadas pela população de
todo o Estado para serem incorpora-
das ao orçamento? Só em 1993 foram
apresentadas mais de duas mil pro-
posições, algumas das quais, sozi-
nhas - construção de estradas, aero-
portos, barragens, hospitais -, se-

riam suficientes para consumir intei-
ramente as reservas do governo
destinadas a investimentos.

Em 1994, o número de propostas
subiu para mais de 8 mil, encaminha-
das por representantes de 2.345
entidades. Nesse ano, porém, o re-
gulamento já determinava uma sele-
ção, feita pelos participantes dos
encontros, de 15 propostas por re-
gião. Ao final - computando-se
11 regiões e três empates nas vota-
ções -, foram encaminhadas à As-
sembléia e ao Executivo - que pas-
sara a participar das Audiências, por
meio da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral
(Seplan) - 168 reivindicações. Cons-
tatou-se que ainda representavam
muito - em número e, principalmen-
te, no volume de recursos que impli-
cavam - para serem absorvidas pelo
intrincado mecanismo de elaboração
do orçamento estadual.
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Lembre-se, a propósito, de que
uma obra (ou programa, ou dotação)
só pode ser autorizada se estiver
previamente incluída no orçamento.
A recíproca não é verdadeira: a
inclusão no orçamento não é garantia
de execução, apenas um pré-requi-
sito. A liberação efetiva depende de
outros fatores, como adequação aos
planos de governo e, não raras ve-
zes, intervenções políticas.

As Audiências de 1995 trouxe-
ram nova redução no número de
propostas, para que, em seu conjun-
to, ficassem mais próximas da reali-
dade orçamentária. De 168, caíram
para 122 - resultado de 12 eventos,
cada qual gerando 10 proposições, e
não mais 15, como na edição ante-
rior. Mas, em compensação, abriu-se
a possibilidade de apresentação de
uma proposta extra para cada uma
das 38 associações microrregionais
de municípios, que começavam a ter
participação ativa no processo.

As reivindicações encaminhadas
ao governo naquele ano, assinala o
secretário adjunto do Planejamento e
Coordenação Geral, Marcus Pestana,
representavam custos totais de nada
menos do que R$ 8 bilhões. "Entre as

prioridades apontadas", destaca, "es-
tava a pavimentação de uma estrada
de 450 quilômetros." Em sua opi-
nião, é preciso trabalhar "em cima do
concreto" e não "lotear a lua".

Ainda em 1995, em virtude de
emenda constitucional, as Audiên-
cias passaram a contar com a parti-
cipação oficial do Executivo, do
Judiciário e do Tribunal de Contas.
Introduziu-se também a etapa muni-
cipal, preparatória para as reuniões
regionais. O projeto ganhava mais
consistência, com o apoio formal dos
três poderes, e mais abrangência,
com o envolvimento programado
dos municípios. Mas permanecia a
questão-chave: compatibilizar as de-
mandas com os recursos disponíveis
no caixa do governo.

Encontrou-se, então, uma fórmu-
la para solucionar o problema: cada
região teria uma verba previamente
definida, dentro da qual deveria
ajustar suas propostas. Estipulado o
montante reservado ao cumprimen-
to das decisões das Audiências -
R$ 45 milhões, oriundos dos recur-
sos ordinários livres do governo -,
decidiu-se pela destinação de R$ 3
milhões ou R$ 4 milhões para cada
uma das regiões, dependendo essa

diferença dos critérios de número de
municípios, população e grau de
carência.

Rateio dos recursos - A versão 97
das Audiências Públicas Regionais
veio reafirmar duas constatações dos
encontros anteriores. A primeira é o
interesse das comunidades em par-
ticipar do processo, o que foi verifi-
cado principalmente pelo nível de
adesão dos municípios (693, ou 81,2%
do total) e pelas discussões que se
travaram no decorrer das reuniões. A
segunda é que, se se deseja realmen-
te compartilhar com a sociedade a
tarefa de planejar o desenvolvimen-
to do Estado, é preciso estar prepa-
rado para críticas, divergências e, se
assim ditarem o bom senso e a
vontade da maioria, uma possível
correção de rumos.

Os eventos deste ano serviram
também de palco para manifesta-
ções decorrentes da situação finan-
ceira dos municípios - grande parte
deles endividados, excessivamente
comprometidos com a folha de pa-
gamento do funcionalismo, depen-
dentes de escassos recursos repassa-
dos pelo Estado e pela União e,
conseqüentemente a isso tudo, sem
condições de realizar obras ou im-
plantar programas que se revertam
em melhorias significativas para suas
populações. Esse quadro, certamen-
te, estava na cabeça dos prefeitos
que lideraram a maior novidade das
Audiências Públicas de 1997: o ra-
teio dos recursos entre os municípios
participantes.

A quebra do significado regional
do evento começou a acontecer no
terceiro encontro, realizado na cida-
de de João Pinheiro, no Noroeste do
Estado. Preocupados em garantir
recursos para as administrações lo-
cais, os representantes políticos e
comunitários das 20 cidades que
participavam da Audiência decidi-
ram que os R$ 3 milhões destinados
à região deveriam ser divididos em
20 partes iguais. A cota encontrada,
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Tabela 1
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONAIS - 1997

NÚMEROS GERAIS
N2 Propostas

N2 Municípios	Apresentadas
Participantes	nas Audiências

Municipais

	

31	 125

	

48	 213

	

22	 96

	

50	 235

	

54	 183

	

62	 277

	

46	 211

	

63	 287

	

20	 78

	

78	 365

	

87	 394

	

43	 181

	

58	 266

	

31	 118

	

693	 3.029

Regiões

ALTO PARANAÍBA
CENTRAL 1
CENTRAL II
CENTRAL III
CENTRO-OESTE
JEQUITINHONHA/MUCURI
MATAI
MATA II
NOROESTE
NORTE
RIO DOCE
SULI
SUL II
TRIÂNGULO
TOTAL

N2 Propostas
Priorizadas

nas Audiências
Regionais

31
50
22
50
61

1
46
63
23

9
17
33
68

5
479

de R$ 150 mil, estaria reservada para para um hospital de Varginha, diência de Cataguases (Mata 1). Em
atender às propostas eleitas como R$ 300 mil para um campus univer- Ituiutaba (Triângulo), o prefeito de
prioritárias para cada município.	sitário em Passos, R$ 695 mil para a Conquista, Rui da Mata Costa, classi-

A forma de aplicação da verba Associação dos Municípios da ficou a divisão dos recursos como "a
regional passou a ser então tema de Microrregião da Baixa Mogiana e o redenção de vários municípios que
discussão em todas as Audiências restante para rateio entre os municí- se encontram em dificuldades finan-
que se seguiram, e a opção pelo pios participantes. Nos demais en- ceiras".
rateio prevaleceu em quase todas contros, valeu a matemática pura e	Esses argumentos foram repeti-
elas. Apenas em Ituiutaba (Triângu- simples: verba total dividida pelas dos em vários outros encontros. Pre-
lo) e em Salinas (Norte), saiu vitorio- cidades representadas.	 feitos e vereadores mostraram-se
sa a fórmula original de votação de Nos debates sobre a fórmula de convictos de que "é preferível ga-
propostas regionais. Em Salinas, a aplicação dos recursos, a divisão rantir os recursos, para socorrer as
administração dos recursos foi dele- igualitária teve a seu favor argumen- administrações que estão em apuros,
gada às nove associações mi- tos convincentes. "Esta é uma manei- do que deixá-los na mão do Estado
crorregionais de municípios da re- ra democrática de alocação da verba para retomarem em obras que, na
gião. Em Passos (Sul 1), decidiu-se orçamentária", disse o prefeito de maioria das vezes, não saem do
por uma fórmula mista: R$ 400 mil Bias Fortes, José Rosângelo, na Au- papel". As demandas regionais, ob-
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servaram, exigem investimentos
muito maiores do que os disponíveis
através do projeto.

Não foram poucos, também, os
que defenderam a manutenção do
sistema de escolha de propostas de
caráter regional. "Queremos eleger
prioridades regionais e não dividir
simplesmente os recursos entre
municípios com realidades tão dife-
rentes. Assim não há debate nem
necessidade de audiência", rebateu
o representante de Além Paraíba,
Sidilúcio Ribeiro Senra, no encontro
de Cataguases, tachando a proposi-
ção do rateio de "prefeiturização" do
processo. "Para repartir o dinheiro
em quantias iguais, não é preciso
audiência pública estadual nem
municipal. A mobilização toma-se
inútil, e os eventos, inócuos", refor-
çou o prefeito de Jacutinga e presi-
dente da Associação dos Municípios
da Microrregião do Médio Sapucaí,
Luís Alberto Pierone, em Pouso Ale-
gre (Sul II). Em Campo Belo (Centro-
Oeste), o bloco de representantes
contrário ao rateio absteve-se de
votar as propostas apresentadas,
como forma de "repúdio."

Presente ao encontro de Ouro
Preto (Central III), o deputado
Baldonedo Napoleão analisaria o
problema como um impasse a ser
resolvido: "O rateio é complicado e
polêmico. Os municípios não têm
recursos, e o governo estadual tam-
bém está quebrado. A Assembléia
Legislativa tem que tirar uma lição
disso e aperfeiçoar o processo."

Fazendo as contas - A questão dos
recursos é vista como um ponto de
estrangulamento em qualquer admi-
nistração pública hoje no País. Plane-
jar, colocar metas no papel, pode
não ser tão difícil. Executá-las é outra
história. Com as Audiências Públicas
Regionais não tem sido diferente.

Quanto a seus objetivos, elas são
apontadas como um avanço na con-
cepção do planejamento estadual,
ao propor o compartilhamento de

propostas e de decisões com a so-
ciedade. Nesse sentido, tem colhido
resultados estimulantes, como a
mobilização das comunidades, em
todas as partes do Estado, o exercício
da consciência sobre sua própria
realidade, assim como o do debate e
da reivindicação. Têm-se constituí-
do também numa oportunidade para
as autoridades estaduais sentirem de
perto, em cada região de Minas, o
que as lideranças locais pensam e
desejam para o seu desenvolvimen-
to. A propósito, a Assembléia
Legislativa elegeu a interiorização
de suas ações como uma das priori-
dades da gestão atual.

O resultado "concreto" das Au-
diências, que para grande parte de
seus participantes é a realização das
propostas apresentadas, tem esbar-
rado na velha escassez de dinheiro.
O aumento do montante destinado
pelo Executivo ao projeto, de R$ 38
milhões em 1995 para R$ 45 milhões
em 1997, não foi suficiente para
atender às expectativas. Em vários
dos encontros deste ano, houve quem
reclamasse da verba de R$ 3 milhões

"As audiências
públicas são

apontadas como
um avanço na
concepção do
planejamento
estadual, ao

propor o
compartilhamento

de propostas e
de decisões com

a sociedade"

ou R$ 4 milhões reservada para cada
região.

Reconhecendo como justa a insa-
tisfação, a deputada Maria José
Haueisen, na reunião de Minas No-
vas (Jequitinhonha/Mucuri), compa-
rou esses recursos a "um pingo
d'água no oceano", diante das gran-
des carências daquela área do Esta-
do. Ela ressaltou, contudo, o papel
das Audiências como "um primeiro
passo para a prática democrática de
se elaborar o orçamento com parti-
cipação popular".

Mas foi justamente por um "pingo
d'água", ou parte dele, que a maioria
dos prefeitos mineiros optou pelo
rateio do dinheiro. Falou mais alto a
lógica de "não voltar para casa com
as mãos vazias", ou de que "o que é
pouco para uma região pode signi-
ficar muito para um pequeno muni-
cípio com minguadas fontes de re-
ceita".

A divisão da verba regional resul-
tou em cotas que variaram de R$ 150
mil (R$ 3 milhões divididos por 20
municípios, na Audiência de João
Pinheiro) a R$ 44,7 mil (R$ 3 milhões
para 67 municípios, em Pouso Ale-
gre), ficando em aproximadamente
R$ 60 mil a média do que coube a
cada cidade na repartição. O que
pode uma prefeitura fazer com esse
dinheiro?

Para orientar o ajuste das propos-
tas aos recursos destinados a cada
região, a Seplan elaborou e distri-
buiu nos encontros uma tabela de
valores estimados de obras e equipa-
mentos. Uma usina de lixo para
atender a uma população de 10 mil
a 15 mil habitantes ou, para uma
estação de tratamento de água, cus-
taria, por exemplo, R$ 60 mil. Uma
microbarragem custaria R$ 67 mil;
uma sala de aula, R$ 30 mil; uma
quadra poliesportiva, R$ 25 mil; uma
ambulância, R$ 23 mil. Cada quilô-
metro de rua pavimentada, de dez
metros de largura, ficaria em R$ 67
mil; um projeto de irrigação de fru-
ticultura e horticultura demandaria
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Tabela 2
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONAIS —1997

Recursos e priorizações definidas
Regiões

ALTO PARANAÍBA
CENTRAL 1
CENTRAL II
CENTRAL III
CENTRO-OESTE
JEQUITINHONHA/MUCURI
MATA 1
MATA II
NOROESTE
NORTE
RIO DOCE
SULI
SUL II
TRIÂNGULO

N2 Município
Participantes

31
48
22
50
54
62
46
63
20
78
87
43
58
31

Valor Total
Recursos

3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00

Proposta Priorizada na
Audiência Regional(*)

RATEIO (96.774,19)
RATEIO (62.500,00)
RATEIO (136.363,63)
RATEIO (60.000,00)
RATEIO (55.555,55)
PROPOSTA REGIONAL
RATEIO (65.217,39)
RATEIO (47.619,00)
RATEIO (150.000,00)
PROPOSTA REGIONAL
PROPOSTA REGIONAL
RATEIO (53.488,37)
RATEIO (44.776,12)
PROPOSTA REGIONAL

TOTAL	 693	 45.000.000,00

(*) O rateio corresponde ao valor total dos recursos da região dividido pelo número de municípios participantes.

R$ 50 mil por hectare.
Explica-se, em parte, por esses

exemplos, a opção da maioria dos
prefeitos, acostumada, nas Audiên-
cias anteriores, a discutir e votar
propostas como construção de estra-
das ligando vários municípios, im-
plantação de hospitais regionais ou
saneamento de bacias hidrográficas,
obras de difícil atendimento pelos
órgãos públicos, por seus custos
elevados.

A repartição da verba regional
em quantias iguais, contudo, não
implica sua destinação automática
aos municípios. Elas serão repassa-

das, exclusivamente, por meio de
convênios, para execução das pro-
postas indicadas por cada um deles.
Acontece que, em muitos casos, não
houve correspondência de valores:
a cota é insuficiente para custear o
que foi reivindicado. Belo Vale, por
exemplo, com os R$ 60 mil que lhe
couberam no rateio, pediu a constru-
ção de um ginásio poliesportivo,
obra que, segundo cálculos da Seplan,
deve ser orçada em R$ 300 mil.
Conceição do Pará, com R$ 55,5 mil,
escolheu uma patrulha motome-
canizada, conjunto de máquinas e
caminhões estimado em R$ 500 mil.

Manhumirim, com R$ 47,6 mil, quer
a construção de uma policlínica, com
estrutura para pronto-socorro.
Itamonte, com R$ 44,7 mil, apresen-
tou como proposta a despoluição da
bacia do Rio Verde.

Como resolver esses e vários
outros casos semelhantes? Há dois
caminhos, segundo a superinten-
dente de Planejamento Econômico e
Social da Secretaria do Planejamento
e Coordenação Geral, Maria Luísa
Leal: a prefeitura substitui sua pro-
posta por outra que se encaixe ao
valor disponível ou se compromete
a dar uma contrapartida para com-
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pletar a execução do que foi reivin-
dicado. De qualquer forma, acres-
centa, esses casos serão encaminha-
dos à Secretaria de Assuntos Munici-
pais, e as obras ou aquisições serão
feitas por meio de convênios com as
prefeituras.

Mudanças à vista - Não foi apenas
a "prefeiturização" das propostas,
decorrente do rateio dos recursos,
que contribuiu para que, no decorrer
dos eventos realizados em 1997, já
se começasse a pensar em um novo
modelo para as Audiências Públicas
- um modelo que não descaracterize
o objetivo original de democratizar o
planejamento das regiões do Estado
(e não dos municípios) e que leve
em conta as manifestações e tendên-
cias que se tomaram marcantes este
ano.

Um fato decisivo para as modifi-
cações que estão sendo cogitadas foi
a presença acentuada das associa-
ções microrregionais de municípios
durante todo o processo. Seu peso
político se fez sentir desde as pri-
meiras reuniões, ao capitanearem o
processo de escolha das propostas.
No encontro inaugural, de Minas
Novas, elas já haviam ficado com a
responsabilidade de administrar
R$ 2,2 milhões (dos R$ 4 milhões
destinados à Região doJequitinhonha/
Mucuri), a serem aplicados na aqui-
sição de patrulhas motomecanizadas.
Na reunião seguinte, em Coronel
Fabriciano (Rio Doce), comandaram
em bloco a defesa das proposições
que saíram vencedoras. Em Salinas
(Norte), os R$ 4 milhões destinados
à região foram divididos igualmente
entre as nove entidades em que se
agrupam os municípios, ficando cada
uma responsável pela administração
de R$ 444,4 mil.

A referência das associações
microrregionais foi ganhando força
no decorrer das Audiências, diante
da dificuldade de vários municípios,
de uma mesma macrorregião de
planejamento, se sentirem identifi-

cados na discussão de propostas
comuns. Eles, às vezes, estão mais
ligados, econômica e culturalmente,
a outros de uma região vizinha. É o
que observou, por exemplo, o pre-
sidente da Câmara Municipal de Rio
Novo, Rovam Januzzi, no encontro
de Cataguases (Mata 1): "Municípios
próximos e de características seme-
lhantes, como Rio Novo e Astolfo
Dutra, foram colocados em regiões
distintas" - o que, para ele, repre-
senta "uma incoerência" no critério
de agrupamento utilizado.

Não foram poucos os casos em
que uma associação microrregional
ficou dividida em mais de uma Au-
diência, o que gerou problemas de
representatividade e fez com que
diversas cidades reivindicassem par-
ticipar do projeto em região diferen-
te daquela em que haviam sido
incluídas. Percebeu-se, durante os
encontros, uma afinidade maior dos
municípios no âmbito das associa-
ções. O agregamento político acaba
prevalecendo sobre a divisão de
planejamento.

"Para o Presidente
da Assembléia, é
importante que os
debates com os

municípios resultem
em propostas de
caráter regional e

exeqüíveis, do
ponto de vista das
disponibilidades

financeiras do
governo"

Em reunião realizada na Assem-
bléia Legislativa, para avaliação das
Audiências Públicas de 1997, Maria
Luísa Leal, da Secretaria do Planeja-
mento, reconheceria a importância
das associações microrregionais no
processo, "em vista de serem forma-
das por adesão espontânea dos
municípios", advindo daí sua legiti-
midade.

Também presente à reunião, o
presidente da Federação Mineira de
Associações Microrregionais de
Municípios, Victor Vieira dos Santos,
frisou que "as Audiências Públicas
Regionais constituem um instrumen-
to que permite aproximar a socieda-
de do planejamento do Estado e que
vem evoluindo ao longo dos anos".
E propôs aos demais prefeitos que
participavam do encontro: "Precisa-
mos assumir a responsabilidade de
participar do processo e formular
propostas para aperfeiçoá-lo." A
mudança mais importante a ser feita,
em sua opinião, é "trabalhar com o
critério das associações de municí-
pios".

O presidente da Assembléia
Legislativa, deputado Romeu
Queiroz, concorda em que são ne-
cessárias modificações nesse senti-
do. A idéia central, segundo ele, é
garantir que os debates com os mu-
nicípios voltem a resultar na formu-
lação de propostas de caráter regio-
nal e que sejam exeqüíveis, do ponto
de vista das disponibilidades finan-
ceiras do governo. Uma das formas
de se alcançar esse objetivo, em seu
entendimento, é a intermediação das
associações microrregionais.

De qualquer maneira, essa é uma
decisão a ser amadurecida, passando
pelo crivo não apenas dos promoto-
res, mas também das lideranças que
representam o conjunto dos partici-
pantes do projeto. Afinal, como as-
sinalou Romeu Queiroz, "as Audiên-
cias Públicas não pertencem mais à
Assembléia ou aos demais poderes
do Estado, mas ao povo de Minas
Gerais".

68 REVISTA DO LEGISLATIVO


