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A parceria entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil é o caminho escolhido pelo governo Aécio Neves

para conduzir Minas Gerais nos próximos quatro anos. Com sua atuação limitada pelas dificuldades financeiras e pela

reduzida possibilidade de investimento, o governo eleito aposta na parceria público/privado para marcar sua administração.

Identificar focos de desenvolvimento econômico, impulsionando-os por meio de fundos específicos, e fomentar a

participação social com a realização de fóruns são algumas propostas apresentadas pelo coordenador da equipe de

transição do governo, Antônio Augusto Anastasia.

Nesta entrevista à Revista do Legislativo, ele descarta a hipótese de terceirização de áreas essenciais, como a saúde, e

defende um choque de gestão, com a redução das áreas-meio e o incremento da qualidade nas áreas-fim da

administração pública, aprimorando os serviços oferecidos à população. Participaram da entrevista as jornalistas Fabiana

Oliveira e Patrícia Duarte e a assessora técnica Myriam Costa de Oliveira, da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
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O governador eleito Aécio Neves assumirá um estado com graves proble-

mas financeiros e, apesar disso, terá que dar respostas em curto prazo

às expectativas do eleitorado. Quais os caminhos para superar as difi-

culdades?

A situação do Estado, sob o ponto de vista institucional, administrativo e financeiro, é difícil.
A União apresenta quadro parecido, assim como outros estados e grandes municípios.
Mas Minas Gerais tem uma situação fiscal peculiar, tendo em vista os seus déficits e o
volume de suas dívidas. O desenvolvimento de Minas só é possível com a retomada do
crescimento do Brasil, matéria privativa da política econômica federal. Mas o Estado tem
condições de desenvolver políticas públicas de ordem econômico-financeira que contri-
buam para reverter esse quadro. Para contornar as dificuldades, deve-se contar com a
criatividade e o apoio da sociedade � empresários, servidores públicos, organizações
sociais, etc. Por isso, cogitou-se na parceria público/privado, já conhecida pela sigla
PPP, a fim de identificar focos de desenvolvimento e associar poder público e iniciativa
privada para estimular essas atividades. Claro, seria usado um forte banco de fomento,
que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). Mas haveria pouco investi-
mento financeiro, o trabalho seria mais de articulação e estímulo.

O senhor poderia exemplificar esses focos de desenvolvimento no

Estado?

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) divulgou um documento,
intitulado �Cresce Minas�, que identifica uma série de aglomerações produtivas regio-
nais, os clusters. Podem ser citadas a indústria moveleira da região de Ubá, a produ-
ção de gemas de jóias em Teófilo Otôni, o pólo de tecnologia de informática de Santa Rita
do Sapucaí, a agroindústria do Triângulo Mineiro e o estímulo ao algodão no Norte de
Minas. O Estado pode auxiliar o desenvolvimento dessas regiões, concedendo créditos
produtivos por intermédio do BDMG e de fundos específicos, que deverão ser aperfei-
çoados. Essa parceria público/privado passa, ainda, por outras iniciativas. A estrutura
hidroviária no Triângulo é um exemplo. Ela está paralisada, mas o Estado pode  associar-
se à iniciativa privada para desenvolver essa opção de transporte de cargas e grãos. É
preciso ser criativo nessa área, pois não há recursos públicos para investimento, salvo se
for aprovada a regulamentação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(Cide), o que trará recursos para um vigoroso e corajoso programa de estradas.

Quais serão as formas de participação da sociedade nessa parceria públi-

co/privado?

Existirão várias formas, como a realização de fóruns especializados em determinados
segmentos. Na área econômica, haverá a recomposição do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico do Estado. Na área social, serão realizados fóruns de áreas específi-
cas, como saúde e educação. Existe a  proposta, por exemplo, de se criar uma Ouvidoria
Educacional, ou seja, um canal permanente de comunicação com as associações de
pais e amigos de escolas. Organismos e conselhos que já existem serão aprimorados, a
fim de que a interlocução do Estado com a sociedade civil ocorra e se mantenha. A PPP
não é exclusiva da área econômica e empresarial; atinge também a área social. Existem
experiências de êxito, nos governos federal e estadual, de parceria com organizações da
sociedade civil. O programa de alimentação da Pastoral da Criança é exemplo dessa
parceria bem-sucedida por meio da qual uma organização recebe recursos públicos e
também alavanca verba privada para implementar políticas sociais. Por isso, o progra-
ma de governo prevê que a população exerça o controle e participe ativamente. Há

PPP

A parceria público/privado (PPP) é
aquela pela qual o poder público se
associa ao particular na realização
das ações de políticas públicas, quer
no setor da atividade econômica, quer
na área social, na qual se destacam
as entidades do terceiro setor.
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outro exemplo, desta vez na área penitenciária: o das Associações de Proteção e Assis-
tência aos Condenados (Apacs), com destaque para a experiência de Itaúna. Há indica-
dores demonstrando que a reincidência criminal dos egressos das Apacs é quase
inexistente, enquanto a das penitenciárias comuns é de 70%. A sociedade foi estimulada
a participar, articulada pelo poder público, e também assumiu a política de execução
penal.

No caso da segurança pública, o modelo das Apacs será disseminado

pelo Estado? Qual a posição do governo eleito com relação aos presídios

regionais � criticados pelo volume excessivo de detentos que contraria,

inclusive, legislação que impõe limites numéricos?

É preciso levar em conta que cada área tem sua peculiaridade. Em cidades médias e
pequenas, existem as Apacs, que legitimam as comunidades na tentativa de estabele-
cer um novo funcionamento da execução penal. O estímulo às Apacs deve vir principal-
mente do Poder Judiciário e do Ministério Público. Já a questão dos presídios regionais
é delicada, pois as cidades, por razões evidentes, não gostam de recebê-los. Sabe-se,
contudo, que alguns presos necessitam ficar em regime fechado e com restrições maio-
res, em razão da periculosidade ou por risco de reincidência. Seria preciso analisar caso
a caso. Sabe-se, ainda, que o Ministério da Justiça aprova determinados modelos �
entre os quais o das penitenciárias regionais � e, naturalmente, só libera recursos do
Fundo Penitenciário Nacional nessas circunstâncias. Existe um conflito, portanto, entre a
legislação estadual e os modelos federais. Pode ser que se desenvolva um modelo
estadual, mas com dificuldades, no entanto, na obtenção de recursos para sua
implementação.

Uma das causas da violência é a falta de políticas públicas para o jovem,

que, desempregado e sem opção, pode enveredar pela criminalidade.

Quais serão as políticas voltadas para a juventude?

A juventude acaba sendo a protagonista das atividades criminosas e da violência. Isso
está relacionado com a ausência de educação ou o baixo nível de escolaridade do jovem
adulto brasileiro. Deve-se estimular o aluno a ficar na escola e trazer de volta aquele que
deixou de estudar. Será lançada, no início do governo, uma política de primeiro empre-

go que dará oportunidades aos jovens. Mas é preciso que haja a retomada do cresci-
mento do Brasil, pois o poder estadual não tem condições de, sozinho, criar os empre-
gos necessários � cerca de 100 mil por ano em Minas. Haverá uma ação mais efetiva do
Estado para os segmentos mais vulneráveis ou desfavorecidos. Há também a questão
da droga, que estimula a violência. Consta do plano de governo a criação de um organis-
mo para cuidar da prevenção e recuperação da dependência química.

Por que o Executivo solicitou da Assembléia autorização para fazer essa

reforma administrativa por lei delegada?

É natural que todo governo que se inicie apresente um perfil de organização administra-
tiva. Isso aconteceu em todos os anos e com todos os partidos. O governo do Estado
necessita da aprovação do Legislativo para mudanças na estrutura. A proposta do
governador eleito Aécio Neves é utilizar a delegação de competência (instrumento pre-
visto na Constituição e usado por todos os últimos governos, sem exceção) para apre-
sentar, desde o primeiro dia, uma nova estrutura de administração pública. Certamen-
te, o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai propor também um novo

Apacs

Ao contrário de uma penitenciária
tradicional, uma Associação de Pro-
teção e Assistência ao Condenado
(Apac) abriga número menor de pre-
sos. Nela, os �recuperados� partici-
pam das decisões administrativas e
de projetos como prestação de servi-
ços em fábricas e trabalhos arte-
sanais. A comunidade também pode
participar da administração das
Apacs. A iniciativa surgiu em 1972,
em São José dos campos (SP), che-
gando a Minas em 1985, com a Apac
de Itaúna. Segundo a Fraternidade
Brasileira de Assistência aos Conde-
nados, a Apac tem índice de reinci-
dência de 7%.

Primeiro emprego

O programa de estímulo ao primeiro
emprego, detalhado no Plano de
Governo da Coligação Minas Unida,
inclui a proposta de concessão de
benefícios fiscais às empresas de
pequeno porte que comprovem o in-
gresso de jovens no primeiro empre-
go como acréscimo à força de traba-
lho. Propõe, ainda, aplicar o mesmo
procedimento no âmbito dos finan-
ciamentos concedidos pelo BDMG.



REVISTA DO LEGISLATIVO70

modelo, com a diferença de que, em nível federal, há o instrumento da medida provisó-
ria. É por meio da medida provisória que se aprovará, inclusive, a criação da Secretaria
contra a Fome.

Quais as mudanças a serem implementadas por meio das leis dele-

gadas?

A solicitação de autorização para elaborar leis delegadas diz respeito exclusivamente à
estrutura da administração direta e indireta. Não afeta salários nem servidores e não
está relacionada com questões orçamentárias. Refere-se, sim, ao desenho e à estrutu-
ra do Estado e, por conseqüência, aos cargos em comissão. Esse novo modelo de
administração pública, viabilizado pelas leis delegadas, tem o objetivo de produzir uma
situação de custeio e de economia que possa fazer frente ao déficit mensal, da ordem de
R$ 140 milhões. É preciso reduzir despesas. Como isso não passa por demissão de
servidores de carreira e efetivos, deverão ser reduzidos a estrutura e os cargos
comissionados. São necessários recursos para abrir postos de saúde e escolas, pagar
professores e construir penitenciárias. Em que se deverá economizar? No custo da
máquina.

Em Minas, onde as mudanças se farão sentir com mais profundidade?

Nas atividades-meio, de suporte, que precisam ser reduzidas para que as atividades-fim
sejam aprimoradas. O Direito Administrativo ensina que o poder público, na atividade
administrativa, existe para desempenhar quatro funções: prestar serviços públicos, exer-
cer o poder de polícia, prestar fomento econômico e fazer intervenção na economia.
Essas são as atividades-fim, que devem ser estimuladas. É necessário diminuir as sedes
dos órgãos, os núcleos, os staffs, as assessorias, os gabinetes e a estrutura de coman-
do. É preciso estimular as atividades finalísticas do Estado.

Esse seria o choque de gestão mencionado na campanha para o governo

do Estado?

O choque de gestão é uma idéia, e esse nome, que é polêmico, foi utilizado proposita-
damente. O objetivo é introduzir uma política de qualidade na administração pública,
aprimorando os serviços oferecidos à população. Essa idéia não tem nada a ver com a
de qualidade na iniciativa privada, como alguns alegaram de maneira equivocada e infan-
til durante a campanha. Significa que o serviço público tem que funcionar para atender
bem a sociedade. Há um problema grave de gestão, que não é privativo de Minas, mas
comum à União e aos demais estados e municípios. Existe uma espécie de apatia, e esse
choque é necessário para dar estímulo aos funcionários, revitalizando a estrutura e
melhorando o funcionamento da máquina. O choque de gestão só funcionará se tiver o
endosso, o apoio e a cumplicidade dos servidores efetivos.

No governo Azeredo, havia a proposta de terceirizar as atividades de

saúde, que seriam assumidas pelas Organizações Sociais (OS). Na época,

houve manifestação contrária dos servidores e a idéia foi engavetada.

Qual será o posicionamento do governo Aécio Neves?

Não há a menor hipótese de se terceirizar a execução dos serviços de saúde para as
Organizações Sociais. Isso nem sequer consta do plano de governo. O comando da
saúde é público e essa é uma área que se baseia em recursos federais e estaduais
vinculados. É preciso, sim, interiorizar a saúde, com hospitais regionalizados, e prestigiar

Leis delegadas

As leis delegadas são elaboradas pelo
governador, mediante autorização da
Assembléia. Não podem ser objeto
de delegação atos de competência
privativa do Legislativo; matéria de lei
complementar; legislação sobre a or-
ganização do Judiciário, do Ministé-
rio Público e do Tribunal de Contas e
sobre o plano plurianual, as diretri-
zes orçamentárias e orçamento. A
delegação tem a forma de resolução,
que especifica seu conteúdo e os ter-
mos de seu exercício. Se a resolução
determinar a apreciação do projeto
pelo Legislativo, este o fará em vota-
ção única, vedada emenda.

Choque de gestão

A adoção de um choque de gestão
nas estruturas administrativas tem
o objetivo de desburocratizar, racio-
nalizar gastos, monitorar e avaliar, de
forma mais eficaz, as ações e os re-
sultados das intervenções governa-
mentais.
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a secretaria, o que é exatamente o oposto da terceirização. Não posso fazer observa-
ções sobre o projeto que tramitou na época do governo Azeredo, pois não o conheci.
Agora, as parcerias vão existir sob o ponto de vista suplementar, o que já acontece em
todos os governos. É claro que a iniciativa privada participa do sistema público de saúde
recebendo recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), pois os hospitais públicos não
dão conta da demanda por atendimento. A Santa Casa de Misericórdia é o maior aten-
dimento público de saúde de Minas. E o que é a Santa Casa? Uma Organização Social

(OS). Algum servidor é contra? Não. Todos a aplaudem. O mesmo acontece com o
Hospital Sarah Kubitschek. São modelos que funcionam perfeitamente integrados ao
poder público. O que há, lamentavelmente, em matéria de OS, é o desconhecimento do
modelo, que é recente e ainda vai amadurecer.

Quais as propostas do governo eleito com relação à previdência?

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem defendido a revisão da questão
previdenciária. Sem dúvida, a situação da previdência é uma das mais graves e qualquer
solução depende, fundamentalmente, de normas constitucionais federais. O  Estado
tem pouca liberdade com relação ao tema. No entanto, será preciso revê-la, dependen-
do do que determinar a legislação federal. A previdência é deficitária e seu potencial de
ruína é muito grande. Ela terá que ser estudada, com muita cautela, com especialistas.

A difícil situação dos estados tem alimentado o debate sobre renegociações

da dívida com a União. Quais as perspectivas para Minas?

Não sou entusiasta da renegociação da dívida � que é um termo muito criticado �, mas
da recomposição desses valores, além da proposta do vice-presidente eleito José Alencar
de reduzir o percentual de encargos da dívida para 5% da receita líquida. Minas, junta-
mente com outros estados, demonstrará a necessidade dessa recomposição, e o pro-
cesso será facilitado, tendo em vista a proposta do vice-presidente eleito. Na prática, a
redução seria da ordem de R$ 80 milhões mensais. O presidente eleito já disse, inclusive,
que quer governar, de maneira imparcial, com os governadores. E o eleitorado mineiro
já demonstrou que deseja que o governador Aécio Neves e o presidente Lula trabalhem
integrados, cada qual na sua esfera de competência. É certamente o que ocorrerá,
apesar de haver diferenças ideológicas e partidárias, mas não pessoais e muito menos
com relação às políticas públicas a serem implementadas.

O governador Aécio Neves disse que vai ao exterior buscar recursos para

Minas. Para quais áreas?

Há um constrangimento legal em matéria de novos empréstimos. Quando foi feito o
acordo de renegociação da dívida de Minas com a União, em 1998, o Estado foi proibido
de se endividar, com algumas poucas ressalvas previstas em resolução do Senado.
Entre elas, a de um projeto de restauração de estradas chamado Prodest, que envolve
recursos da ordem de 330 milhões de dólares e que deverá ser resgatado. Há também
um programa de modernização administrativa negociado com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) e outro com o Banco Mundial (Bird), que também foram
ressalvados. Existe, ainda, a possibilidade de algum tipo de tentativa de empréstimo por
intermédio da Copasa, na área de saneamento. O objetivo principal da visita do governa-
dor eleito ao exterior é demonstrar o interesse do Estado, assim como de outras unida-
des da Federeção, em voltar a ter acesso aos créditos internacionais, depois de supera-
das as dificuldades de ordem formal. É fundamental contar com esses recursos para
investimentos nas áreas social e de infra-estrutura.

 Organização Social

Organização Social, ou simplesmen-
te OS, é a pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, constituí-
da sob a forma de associação ou fun-
dação, voltada para a execução de
atividades de relevante valor social,
notadamente nas áreas de ensino,
pesquisa científica, desenvolvimento
tecnológico, proteção e preservação
do meio ambiente, cultura e saúde.


