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SAIBA TUDO SOBRE AS
AUDIENCIAS PUBLICAS

REGIONAIS

1) 0 que são audiências públicas regionais?
São reuniões promovidas pelos Poderes Executivo,

Legislativo e Judiciário, com participação dos municípios, para
levantamento de necessidades e demandas de cada região.

2) Quais são os objetívos das audiências públicas?
- levantamento de dados para subsidiar o planejamento

do Estado e a elaboração da proposta orçamentária, com
base nas proposições apresentadas em cada região;

* divulgação, junto às comunidades, das políticas públi-
cas previstas para as diversas áreas do Estado;

- estabelecimento de mecanismos para que os poderes
públicos e a população possam acompanhar a execução do
orçamento no âmbito das regiões;

- coleta de informações para subsidiar o processo
legislativo.
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3) Que novidades as audiências públicas vão mostrar
este ano?

A grande inovação dos encontros programados para
1997 é que cada região terá garantido um montante de recur-
sos, previamente definido pelo governo estadual. Para que
as propostas priorizadas pelos participantes sejam
viabilizadas, ou seja, incluídas no orçamento e executadas,
elas devem ser compatíveis com esses recursos.

É importante salientar que, embora tais verbas possam
ficar aquém das expectativas, diante das necessidades da
população, elas representam uma parcela substancial dos re-
cursos livres do governo disponíveis para investimentos. E
podem ser ampliadas, gradativamente, à medida que tal dis-
ponibilidade também cresça.

4) Quem pode participar das audiências públicas
regionais?

Participam das reuniões, com direito de apresentar, dis-
cutir e votar propostas, os representantes das cidades que
tiverem realizado as audiências públicas municipais — a pri-
meira etapa do processo.

5) Quem são os representantes dos municípios?
• o prefeito ou pessoa indicada por ele;
• o presidente da Câmara Municipal ou vereador indicado

por ele;
- cidadãos eleitos pela sociedade civil na audiência públi-

ca municipal, em número de:
a) dois, nos municípios com menos de 30 mil habitantes;
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b) três, nos municípios que tenham de 30 mil a 100 mil
habitantes;

c) cinco, nos municípios com mais de 100 mil habitantes.

6) Outras pessoas ou instituições podem participar
das audiências públicas regionais?

Como ouvinte ou observador, qualquer cidadão pode par-
ticipar das reuniões. As Associações Microrregionais de Mu-
nicípios e as Regiões Administrativas poderão enviar um re-
presentante cada, com direito a discussão das propostas.

7) 0 que são as audiências públicas municipais?
São reuniões realizadas pelos municípios, com o objeti-

vo de definir proposições e eleger delegados para as audiên-
cias públicas regionais.

8) 0 município pode ter outros benefícios com a
realização da audiência local?

As audiências públicas municipais proporcionam diver-
sos outros ganhos, como:

• avanço na organização da sociedade civil;
• maior envolvimento da comunidade com os problemas

locais e regionais;
- esclarecimento à população sobre os canais existen-

tes para solução das demandas e sobre as dificuldades e
trãmites para atendimento das mesmas;

- levantamento de subsídios e proposições para a ela-
boração do orçamento municipal.
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9) Que critérios devem ser observados na escolha das
proposições?

As propostas, para serem viáveis dentro do processo,
devem refletir interesses abrangentes, em âmbito regional.
Isto porque as audiências municipais constituem uma etapa
preparatória para as regionais, nas quais as propostas levan-
tadas em cada município, preliminarmente, serão discutidas
e selecionadas de maneira a atender a um maior número pos-
sível de cidades.

Outro aspecto que deve ser observado é o custo que
cada proposição irá representar para o Estado. A soma dos
valores das propostas não pode ultrapassar o volume de re-
cursos estipulado para a região.

10)0 que deve ser feito para garantir o sucesso das
audiências públicas municipais?

É fundamental, para que cumpram seus objetívos, que
sejam precedidas de ampla campanha de divulgação.
Quanto maior for a mobilização da comunidade, maior será
a represe ntatividade das proposições apresentadas nos
encontros.

11)0 que o município deve fazer para oficializar sua
participação na audiência pública regional?

Deve enviar à Assembléia Legislativa, até 30 de abril,
as propostas definidas na audiência municipal, acompanha-
das da relação dos representantes e suplentes, com os res-
pectivos endereços, e lista de presença na reunião. Esse
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procedimento equivale à inscrição prévia do município e de
seus delegados para a audiência regional.

12) Como deve ser feito o credenciamento dos
participantes da audiência pública regional?

Deve ser feito no local da realização da audiência, até o
início da reunião, mediante apresentação de documento de
identidade. Os suplentes deverão apresentar também sua in-
dicação por escrito.

13)Que providências estão sendo tomadas em relação
às propostas priorizadas em audiências públicas
anteriores e que ainda não foram executadas?

Durante os encontros deste ano, o governo estadual vai
assinar convênios para viabilizar o atendimento de várias des-
sas proposições.

14) Que encaminhamento será dado às propostas
apresentadas nas audiências públicas regionais?

Elas serão reunidas, por áreas temáticas, em um do-
cumento final, elaborado pela Assembléia Legislativa e Se-
cretaria do Planejamento e Coordenação Geral . As pro-
postas priorizadas serão analisadas dentro do objetivo de
sua inclusão no orçamento estadual.
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15) Como as entidades participantes e a população
em geral poderão acompanhar os desdobramentos
das audiências?

Através do trabalho das comissões regionais de repre-
sentação.

16) Como são constituídas essas comissões?
Elas são eleitas durante as reuniões, sendo compostas

por até cinco membros, escolhidos entre os delegados dos
municípios presentes ao encontro.

17) Como podem ser obtidas informações
complementares sobre as audiências públicas
munícÍpais e regionais?

Todas as informações referentes aos encontros, como
locais, datas, preparativos e regulamento, serão repassadas,
brevemente, aos prefeitos, presidentes das Câmaras Munici-
pais e presidentes das Associações Microrregionais de Muni-
cípios. Poderão ser obtidas também com os deputados de
cada região.
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o Para participar da etapa regional, sua
cidade tem que realizar as audiências
públicas municipais até 30 de abril.

o Aproveite esta oportunidade para
reunir sua comunidade, discutir os
problemas locais e realizar uma
administração participativa.

Maiores informações:
Estande da ALMG
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