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idéia de que se está abrindo a caixa preta do orçamento
público, tema desta edição da Revista do Legislativo,
está relacionada com o fato de que, pela primeira vez na
história do País, começa a ganhar transparência efetiva
a questão dos números financeiros do Estado. Alguns
passos foram necessários para se chegar a isto: a
Constituição de 1988, que estabeleceu novos mecanismos

de controle; a CPI do Orçamento, no início da década, que chamou a
atenção para as infinitas possibilidades de distorção da mais importante
peça de controle das contas públicas; e o Plano Real, de 1994, que
eliminou a ficção engendrada pela maquiagem da correção monetária.

Passados esses solavancos, a sociedade começa a ver o orçamento
como uma peça indispensável de planejamento, acompanhamento e
controle das contas públicas. E a partir dele que se conhecem e se
confirmam as reais pretensões do Executivo, é dentro dele que se dá o
embate de prioridades entre governo e os segmentos representativos da
sociedade e é através dele que vai se dar o questionamento dessas
prioridades, seguido da fiscalização e do controle. Não é pouco. O novo
orçamento abre para a sociedade uma perspectiva de amadurecimento
mesmo - aquela em que se vai medir e cobrar, pari passu, a eficiência dos
governos.

Se vai permitir cobrar eficiência do lado de lá, aumenta a
responsabilidade do lado de cá. Essa mesma sociedade vai ter que se
preparar para ler esses números e suas prioridades para, com autoridade,
discuti-los, questioná-los e apresentar alternativas. Particularmente ao
Legislativo, melhor canal da múltipla voz da sociedade, cabe buscar cada
vez maior aperfeiçoamento técnico de seus quadros e mecanismos cada
vez mais sofisticados de acompanhamento, fiscalização e controle.

É nesta perspectiva que essa caixa já não tão preta é discutida
aqui. No gancho dessa propícia realidade, artigos e entrevistas discutem
os problemas e possibilidades desse novo quadro, na ótica do Legislativo,
sobretudo o de Minas, onde uma experiência como as Audiências Públicas
Regionais, destinadas a eleger prioridades para a proposta orçamentária,
vai também vivendo seus solavancos, na tentativa de contribuir com esse
novo tempo que está nascendo.

O resultado do Seminário sobre Reforma Agrária em Minas Gerais
é outro tema abordado nesta edição da Revista do Legislativo. O
encontro, que reuniu técnicos do Executivo e do Legislativo, representantes
de entidades de classe e movimentos sociais, produziu um documento
inédito no Estado, destacando as reivindicações consensuais entre os
participantes e enumerando aquelas específicas de cada segmento.


