
Mutirão das audiências
Desde o início do ano a Assembléia esteve mobilizada para a realização da primeira audiência pública

A primeira
Audiência,
no Batalhão
da PM em
Teófiio
Otoni, teve
todos os
setores da
Assembléia
na
retarguarda

Há muito uma promoção da Assembléia não mo-
bilizava tantos funcionários de tantos e tão diferentes
setores. Desde que foram formalizadas em lei, envolven-
do a Procuradoria-Geral, a Consultoria e as Comissões,
até o desligar dos microfones por alguém dos Serviços
Gerais, as Audiências Públicas Regionais mobilizaram
todas as gerências, subáreas, departamentos e gabinetes.
Quem esteve na primeira delas, realizada em Teófilo
Otoni, a 9 de maio, sentiu o dedo de todo mundo ali— do
material impresso à organização e à consultoria dos
assessores. Mas a movimentação começou meses antes.

Começou mais precisamente com o levantamento
detalhado dos dados políticos, econômicos e sociais de
cada uma das oito macrorregiões, levado a efeito por
consultores, pesquisadores e secretários do Departa-
mento de Consultoria de Pesquisa para elaboração dos
grossos volumes destinados a subsidiar os debates.
Paralelamente, o Departamento de Comunicação Social
produzia a série de material impresso de apoio e divul-
gação - cartazes, crachás, formulários, anúncios para
rádio e televisão - ao mesmo tempo que a Gerência
Pesquisa e os gabinetes dos deputados da região levan-
tavam as possíveis autoridades e entidades a serem
convidadas.

Nas duas semanas que antecederam a primeira
Audiência, a gráfica trabalhou até de madrugada para
dar contada batelada de material impresso. A movimen-
tação começou a contaminar toda a Casa assim que o

DCS despejou esse material por correio para entidades,
autoridades, jornais, rádios e tevês, uma semana antes.

Como foi realizada numa sexta-feira, na terça
dois técnicos de som e eletricidade do Departamento de
Manutenção e Serviços Gerais já tinham amanhecido
em Teófilo Otoni. Eles fizeram os primeiros contatos
para ligação das redes que permitiram o som e a
instalação de terminais do Departamento de Informáti-
ca. Na quarta, chegavam o coordenador para realização
das Audiências, Paulo Milani, do Departamento de
Comissões, e duas relações públicas do DCS para a
montagem da secretaria do encontro e os primeiros
contatos com as personalidades envolvidas na promo-
ção. O objetivo neste caso, como diz Isabela Pereira, do
DCS, é o de "aquecer" a cidade em torno do aconteci-
mento.

Na véspera, no ônibus da Assembléia, embarcou
o restante da equipe, formada por servidores de várias
áreas: consultores e assessoras do DCO, roteirista do
DTP, fotógrafo, ci-
negrafista e
jornalistas do DCS
e técnicos do DDI e
doDIN. No dia, che-
garam o
Diretor-Geral, o Se-
cretário-Geral da
Mesa e diretores de
departamentos. E
claro que já tinham
sido mobilizados o
DMP, responsável
pelo material de apoio, o DSG, que cuidou do transporte
e da infra-estrutura, o DPE, que coordenou as diárias do
pessoal envolvido; e, finalmente, oDFC, que tratou das
despesas.

Apesar da equipe maior nessa primeira audiência,
a Assembléia tende a diminuí-Ia para trabalhar com um
grupo bem mais enxuto nas próximas reuniões, como
afirma o Diretor-Geral Dalmir de Jesus: "a cada audiên-
cia, a equipe vai ganhando autonomia. A presença de
diretores passa a não ser necessáriae tudo flui como uma
reunião normal de comissão".

Cada
funcionário

acompanhou
atento à

reunião, para
atender às
demandas

doe partici-
pantese

rsoiver os
Imprevistos

DCP luta contra a escassez de dados

Valéria:
dificuldades
com a
precariedade
das fontes

Um dos mais importantes trabalhos produzidos pelo
pessoal da Casa, em função das Audiências Públicas, é
a série de publicações coordenadas pela Gerência de
Pesquisa do DCP. São documentos de 80 páginas em

média cada um, divididos em exposi-
ção teórica e planilhas, com uma
densidade que surpreende pela rapi-
dez com que são feitos. Cada caderno
de cada macrorregião contém infor-
mações sobre características
geográficas, dinâmica populacional,
estrutura produtiva e de serviços, in-
fra-estrutura viária e indicadores de
saúde, educação, saneamento, habi-
tação e patrimônio histórico e natural:

Como vêm sendo feitos à medida
que vão acontecendo as audiências,
cada publicação é um esforço gigan-
tesco de consultores, pesquisadores e

secretariado de apoio. Mas o problema do tempo é menor
diante das extremas dificuldades para compor um docu-
mento dedados estatísticos num Estado de precaríssimas
fontes de informação. A equipe trabalha basicamente
com dados sistematizados em documentos da Secretaria
de Estado do Planejamento, da Fundação Nacional de
Saúde, do BDMG, do IBGE e da Fundação João Pinhei-

ro. Mas a maioria é desatualizada e o pessoal tem que correr atrás para
por as tabelas em dia.

A pesquisadora Valéria Ferreira de Paula, especializada em
Economia e que participa de análises de dinâmica populacional e
estrutura produtiva, diz que os dados são muito dispersos, exigem
muita intuição e denotam que os problemas são maiores do que os que
estão colocados. Para complementar os dados, o pessoal de apoio
trabalha até com as listas telefônicas de cada macrorregião.

SelmaFonseca Guerra, coordenadora da área de Saúde com mais
duas assessoras e a pesquisadora Lúcia Alvim, diz que às vezes as
assessoras Vânia Lúcia Bastos e Ana Maria-Carvalho têm que recorrer
até a documentos fiscais da Secretaria de Saúde para atualizar dados
relativos à situação sanitária, mortalidade infantil, esperança de vida,
causas de óbito, morbidade e doetiças de notificação compulsória.

Para se ter uma idéia de como as coisas são difíceis, a área de Saúde
é a que está conseguindo os dados mais atualizados, porque está
contando com os bons serviços de documentação da Copasa. Desta
forma, consegue uma realidade bastante aproximada dos índices de
atendimento de água e esgoto, mas com uma margem de erro desco-
nhecida. Isto porque as Prefeituras também prestam alguns desses
serviços e não fazem qualquer registro disso.

Apesar das dificuldades e das limitações, o trabalho pronto já vem
conseguindo repercussão, segundo informa a gerente de Pesquisa,
Myriam Costa, que já contabiliza alguns pedidos de órgãos interessa-
dos, inclusive da própria Secretaria de Estado do Planejamento.
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