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Análise do Orçamento mobiliza gabinetes

Maria Teresa Vilas Boas:
aumento do trabalho
a

Ivan Alves Soares esclarece
que emendas são apenas
autorizativas

Ó

EGRAS PARA

PRESENTAR EMENDAS

QassessorAotôrub Noronha. do
gabbete do deputado Mauro Lobo
(P58), esclarece que não podem
ser altera das, por exemplo,
dotaçõ es para despesa de pessoal
• encargos; serviço da divida (juros
• encargos); transferéncias
constitucionais para nunidpios
(ICtiSe IP VA): recursos
vinculados; contrapartida de
projetos; Fundo de Incentivo á
Industrialização (E/ad), entre
outras restrições. Sobre a
tramitação, Noronha informa que
a Consultoria fará uma análise
para verificara conformidade da
proposta com a te/de Diretrizes
Orçam entárÃas(L DO) e para
subsidiaro relator que dará o
pare cerna Comissão de
Fiscalização Financeira e
Orçamentáná

LIPI período de tramitação e votação do Orça-
mento do Estado para o exercício de 2002

agita os bastidores da Assembléia. Assessores parla-
mentares e técnicos da Gerência-Geral de
Consultoria Temática se desdobram para
"destrinchar" a proposta orçamentária e contribuir
com os deputados no processo de apresentação
de emendas. Os estudos e as análises referentes à
proposta exigem mais dedicação e esforço por par-
te dos servidores envolvidos, garante a coordena-
dora da Assessoria Coletiva da Bancada do EL Ma-
ria Teresa Vilas Boas.

De acordo com a coordenadora, o trabalho
aumenta bastante devido aos procedimentos de
análise da peça orçamentária, havendo, inclusive, um
estudo comparativo em relação às propostas dos
anos anteriores. Maria Teresa considera fundamen-
tal o domínio, pelos assessores, da linguagem utili-
zada no Orçamento, bem como da legislação que o
orienta, visando ao entendimento dessa peça
autorizatva dos gastos do Estado. Ela informa, ainda,
que há intercâmbio entre os gabinetes e destes com
a Consultoria da Casa durante o processo de elabo-
ração de emendas.

Segundo o assessor lvan Alves Soares, do gabi-
nete do deputado Pastor George (PL), durante a

consultor Rogério Gurjão Pinheiro, da Ge-
rência de Economia e Finanças da Gerência-

Geral de Consultoria Temática, considera que o Or-
çamento é um instrumento de gestão e não so-
mente uma autorização de gastos. Por sero Orça-
mento uma iniciativa exclusiva do Executivo, torna-
se necessário um acompanhamento desde o início

Ae seu processo
de elaboração,

Segundo o
consultor
Rogério Gurjâo,
programas e
políticas
públicas devem
ser alvo da
atuação
parlamentar

tramitação do Orçamento, eleva-se bastante a de-
manda por serviços no gabinete. Há muita procura
relativa à apresentação de emendas, bem como
solicitação de explicações sobre a proposta. afirma.
"É complicado transformar em emendas todos os
pedidos de obras e ações sociais, Para as pessoas e
as associações, se a reivindicação for apresentada
ao Orçamento, significa que ela será atendida, o que
não é exatamente assim", comenta. Ivan diz que a
seleção dos pedidos obedece aos critérios de alcan-
ce e representatividade da solicitação. "Há intercâm-
bio com outros assessores e com a Consultoria. O
suporte técnico oferecido pela Assembléia é muito
satisfatório. São raras as vezes em que contactamos
a Secretaria de Estado do Planejamento", conclui.
Limitações —O assessor Antônio Luiz Musa de
Noronha, do gabinete do deputado Mauro Lobo
(PSB), presidente da Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária, informa que as reMndica-
ções das bases eleitorais são traduzidas nas emen-
das propostas ao Orçamento pelos deputados. Se-
gundo ele, uma grande dificuldade é o fato de ape-
nas uma fração diminuta — menos de 5% dos recur-
sos - poder ser remanejada. Existem limitações
constitucionais e legais para o processo de apresen-
tação de emendas (veja coluna).

no Plano Plurianual de Ação Governamental e pela
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). "Com a
crescente inculação constitucional de receitas, o ní-
vel de atuação do LegislatKio é maior quando focado
no processo de construção da peça orçamentária
(PPAG e na LDO), quando os deputados podem
questionar programas e polfticas públicas", opina.
Desafio - O Orçamento da Alemg foi reduzido
em R$ 22 milhões em relação ao ano passado. Para
Rogério, essa redução representa um esforço, por
parte da instituição, de se adequar à realidade do
Estado e, ainda, comprometimento e colaboração
com a realidade atual — a de recursos públicos es-
cassos. Foram atendidos dispositivos constitucio-
nais como a vinculação de 2% para a Uemg e a
Unimontes e para o setor de saúde (ações no âm-
bito do SUS). Rogério questiona, por outro lado, a
forma de apresentação das Receitas de Capita]. Para
ele, algumas estimativas são de difícil efetivação.

Atuação deve começar na análise do
PPAG e da [DO
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