
lF < au&lências públicas
	 ç_'

Gabinetes se envolvem nas audiências
Equipes ajudaram a mobilizar entidades para definir as prioridades dos municípios

R
ecomeçou a maratona das Audiências Públicas
Regionais. Pela quarta vez desde 1993, a As-

sembléia mobiliza profissionais, serviços e infra-es-
trutura para levar às 12 macrorregiões a discussão
do Orçamento e do desenvolvimento planejado

do Estado. Além do esforço concentrado nos dois
dias de reuniões, é preciso garantir a participação
das comunidades, informando-as com antece-
dência e promovendo um trabalho de
conscientização. Nessa fase, as equipes dos ga-
binetes parlamentares têm tido papel funda-
mental.

Prova disso foram os contatos feitos entre o
gabinete do deputado Anderson Adauto (PMDB)
e as prefeituras e câmaras municipais de 33 cida-
des do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Um
dos integrantes da equipe, o advogado Aymar
Jorge Ribeiro HyaI, conta que a empreitada con-
sumiu 21 dias, alternando envio de correspon-
dências, ligações telefônicas e ainda recebimento
das propostas priorizadas nas audiências munici-
pais.

Aymar elogia a democratização da discussão
do Orçamento e lembra que é preciso aprimorar
essa prática e criar mecanismos para garantir a
execução das obras.
Viagens - Outro funcionário envolvido no cor-
po-a-corpo com as bases é o chefe de gabinete
do deputado Dimas Rodrigues (PPB), Flávio Car-
doso Aguiar. Ele foi a três audiências municipais
na região de Serra Geral, no Norte - em Janaúba,
Verdelândia e Monte Azul. "As pessoas estão
empenhadas em participar, e as reivindicações
ganharam um caráter mais regional", conta. O ser-
vidor sugere que as regiões mais necessitadas
recebam mais recursos.

Flávio Aguiar divide a expectativa quanto às
Audiências Públicas Regionais com a mulher,
Marceli, que trabalha na Escola do Legislativo.
Ambos vão a Salinas, no Norte.

NOVIDADES EM 1991
AsAudéncias do biénio 19981
1999 estão sendo realiza das
de 19 de maioa8dejulho,
nas l4rnaovrregiões. Deale
oprimefroevento, em 1993,
atéa veroatuaZ /iotjW

mudanças. Vejaa(gumas;

D definiçÃo pré via de
recusosçspeo?lcosprregzão,
deacom'o coma densidade
demogiáfira, onúmerode
munidp/ose oP/B;
D esffmabe de aistopaa

O pit'ização de uma até
ancapropostas nas audiências
munbcaá4enfrodo/ih*dos
recuiospa'aamgião;a eleição de dois a cinco
representantespara cada
mcndpo(dqridentdo
núme de habitantes), além
do prefeito edopresidente da

a Desição, pela
assoóçãomiaorregiona/, de
um representantepata discAir
e t'vtarasproostas
a Lçã, -
regÃ5esadmihistrab½s, de um
representantepata discutire
votarpropostasem debate.

Equipe do som dá apoio logístico

O
s técnicos de som Celdinei FerreiraBatis-
ta e Marco Antônio Guedes são pioneiros

nas Audiências Públicas Regionais, pois partici-
pam das reuniões desde 1993. Cada um estará
presente a sete eventos. Em meio a cabos, gra-
vadores, microfones e outros apetrechos, garan-
tem a qualidade do som e das imagens e o regis-
tro das falas.
Dificuldades - Os dois servidores têm várias
histórias para contar das andanças pelas 12

macrorregiões mineiras. Marco Antônio, o
Marquinho, conta que, em Araxá, teve que pas-
sar quase 1 km de cabos para garantir a transmis-
são simultânea do evento em sete ambientes do
Grande Hotel. EmJanuária, foi preciso arregaçar
as mangas e ajudar a limpar um salão fechado há
lo anos. Quinze caminhões-pipa trouxeram água
do Rio São Francisco para o local da Audiência, e
a limpeza foi feita em apenas 24 horas. "Não dá
para ficar de braçõs cruzados", resume Celdinei.
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