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Atravessamos um momento cheio de
indefinições, na expectativa de um ajuste fiscal que
trará sérias conseqüências para o Estado. É nesse
contexto que estamos examinando a proposta or-
çamentária para o exercício de 1999. A proposta
original apresentada foi elaborada antes de se falar
em ajuste fiscal e continua com os vícios das chama-
das "janelas" para autorizar grande número de obras
a valores irrisórios. ,AJém disso, por ser o orçamen-
to de caráter meramente autorizativo, certamente, a
maioria das despesas nele contidas não será realiza-

da. Com tudo isso, o desinteresse tomou conta da
maioria das lideranças no interior, o que dificuftou
em muito a participação popular na elaboração do
novo orçamento, com a apresentação de emendas
pelos deputados.

O trabalho da elaboração de emendas se inida
por meio de contatos com as bases eleitorais do
deputado, que apresentam suas reivindicações ou
prioridades a ser aten-
didas pelo governo es-
tadual. Desde 1992,
parddpo desse trabalho
no gabinete do deputa-
do Sebastião Costa.
Observei, nesse período, a existência de uma gran-
de apatia por parte das lideranças municipais quanto
à elaboração da proposta orçamentária. Essa apatia
foi sendo justificada, ano após ano, quando assisti-
mos à não-realização de obras que constavam do
orçamento. Os prefeitos questionavam a seriedade
do orçamento estadual e acabaram se desinteres-
sando pelo assunto.

Felizmente, a Assembléia Legislativa despertou
para o problema e inovou com a realização das au-
diências públicas regionais. De forma organizada, a
população e as lideranças participaram das audiên-
cias públicas, dando as suas contribuições para a
elaboração do orçamento. Nos últimos dois anos,
foi dado o primeiro passo para a consolidação das
audiências públicas como instrumento alDdliar na ela-
boração da proposta orçamentária. Esse passo foi a
realização de parte das despesas priortzadas nas duas
últimas audiências públicas. O cumprimento do
que foi aprovado nas audiências, mesmo que par-
cial, trouxe de volta o interesse das lideranças
municipais.

As audiências públicas, a meu ver, representam
uma espécie de embrião do orçamento
determinativo, pois o Executivo ficou moralmente
obrigado a realizar pelo menos uma parte do que foi
aprovado. Da mesma forma, o "orçamento
participativo" adotado por algumas prefeituras tem
esta característica: o Executivo municipal se obriga a
realizar um percentual do que foi aprovado.

Acredito que, se o orçamento fosse mais pró-
ximo da realidade e determinativo, sua elabora-
ção seria o grande centro das atenções de todas
as lideranças políticas no Estado. Neste períod
a Assembléia Legislativa estaria repleta de lideran-
ças do interior, com um grande número de pro-
postas para a elaboração de emendas. Também o
processo de votação do orçamento seria acom-
panhado com enorme interesse portodos e, cer-
tamente, a atividade mais importante a ser realiza-
da pelo gabinete parlamentar seria acompanhar o

exame da proposta orçamentária, em toda a sua
tramitação na Casa. Cabe ao Executivo ousar, apre-
sentar propostas orçamentárias mais reais e ter
orçamento como diretriz básica para a realização
de despesas.

Na minha opinião, se dermos ênfase às au-
diêndas públicas ou "orçamento participativc", como
já se adiantou o futuro governador ser de sua prefe-
rência, estaremos no rumo certo para um orçamen-
to próximo da
realidade, sério,
com aparticipa-
ção popular e,
quem sabe, de-
terminativo.

• Hélio Ferreiro dos Santos é chefe de gabinete
do deputado Sebastião Costa (PFL)
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