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O Estado de Minas Gerais apresenta hoje uma
situação que o credencia a apostar num revigorado ciclo de
desenvolvimento a partir dos próximos anos. Essa expectativa se
apóia em fatores múltiplos, a começar pelos indicadores que
sinalizam o fortalecimento de sua posição como segunda economia
do País.

Minas tem a seu favor importantes vantagens
comparativas, em relação a outras unidades da Federação,
decorrentes de sua localização geográfica, favorável à inserção em
novos eixos regionais de desenvolvimento, e de uma infra-estrutura
que lhe dá bases sólidas para a expansão industrial. Cultiva-se aqui
um campo fértil para investimentos.

Podemos citar ainda como fator positivo para o
Estado a política de planejamento em vigor, que, numa escala
progressiva, estabelece metas de curto, médio e longo prazo,
expressas, por exemplo, no Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG) e no Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado (PMDI).

Paralelamente a esse quadro favorável, contudo,
Minas não pode fugir às contingências do momento político e
econômico pelo qual o País está passando. Um momento em que,
alcançada a duras penas a estabilidade da moeda, pondo fim à
escalada inflacionária e à corrosiva cultura da especulação
financeira, torna-se imperativo estabelecer as condições de
manutenção dessa conquista.

Para assegurar um progresso duradouro e eliminar
o fantasma dos sobressaltos, que tantos transtornos e tanta
insegurança trouxeram à população brasileira em governos
anteriores, é necessário fazer ajustes, corrigir distorções, adequar
os projetos e os discursos à realidade. Essa é a tarefa sobre a qual
se debruça o Congresso Nacional, e da qual deve participar toda a
sociedade brasileira, na difícil elaboração da reforma constitucional.

E tempo de bom-senso, de responsabilidade, de dar
primazia aos interesses maiores do País. E tempo de cooperação,
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de sacrifícios, de adoção de critérios rigorosos para a aplicação do
dinheiro público. E hora, em muitos casos, de redimensionar
programas e projetos, por mais importantes que sejam.

Atenta a esse contexto e buscando, ao mesmo
tempo, sintonizar com as necessidades do povo mineiro, a
Assembléia Legislativa vem procurando contribuir para que se
encontrem formas ajustadas de pensar e planejar o
desenvolvimento do Estado.

Meus senhores, minhas senhoras,

Estamos aqui para falar de uma das experiências
políticas mais avançadas e promissoras em curso no Brasil, no
âmbito das administrações estaduais: a das Audiências Públicas
Regionais. Uma experiência que, entretanto, deve ser
compreendida não como fórmula mágica, capaz de surtir efeitos
grandiosos e imediatos, mas como um processo, em constante
busca de aperfeiçoamento. E que, naturalmente, não foge ao
contexto a que acabamos de nos referir.

Colocada em prática pela Assembléia Legislativa de
Minas em 1993, em observância à Constituição Estadual, essa
iniciativa vem passando por sucessivas transformações, ditadas pela
necessidade de atender a ponderações de seus participantes e,
primordialmente, de atingir os objetivos pelos quais foi concebida.

E quais são esses objetivos? Permitam-me
rememorá-los, resumidamente, para dar contornos mais claros a
esta exposição.

As Audiências Públicas Regionais foram idealizadas
como instrumento para abrir caminhos à participação dos cidadãos,
junto com seus representantes, na identificação e discussão de seus
problemas socioeconômicos e culturais; permitir o conhecimento
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aprofundado e sistemático das realidades regionais; e possibilitar
a comunicação direta entre o Poder Público Estadual e os
municípios.

Essa comunicação, aliás, vem sendo estimulada de
outras formas pelo Legislativo mineiro. Uma delas é o Projeto
Assembléia On Line, através do qual são colocadas à disposição
dos interessados as informações mais importantes sobre a
estrutura, a atuação e o funcionamento da Casa.

A saber: sua composição institucional; dados sobre
todos os Deputados Estaduais, Federais e Senadores mineiros; a
agenda do dia e as notícias referentes à Assembléia; a produção
legislativa e os projetos em tramitação; as Audiências Públicas
Regionais de 1995; as eleições de 1994; e os municípios mineiros,
entre outros temas.

Toda essa gama de informações está disponível nas
Câmaras de Vereadores de 27 municípios do Estado, por meio de
um intercâmbio que começou a ser implementado em 1993. Com
o mesmo objetivo, a Assembléia, a Secretaria de Estado de
Assuntos Municipais e as Associações Microrregionais de
Municípios assinaram um convênio tripartite no final do ano
passado.

Agora, todas as 38 Associações Microrregionais
terão pleno acesso ao Projeto Assembléia On Line, contando para
isso com um moderno microcomputador, uma impressora e um
modem, cedidos às entidades, em regime de comodato.

Em sintonia com os últimos avanços da informática,
a Assembléia já permite o acesso dos usuários da Internet a várias
das informações que estão hoje disponíveis no Projeto On Line.
Dessa forma, estamos colocando a tecnologia de ponta a serviço
da cidadania.

Mas voltemos às Audiências Públicas Regionais.
Como resultado prático, elas proporcionam a coleta de
informações para subsidiar o trabalho parlamentar, a execução do
planejamento estadual e a elaboração da proposta orçamentária
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do Estado, com base em prioridades estabelecidas
democraticamente pelos representantes locais.

Passados três anos de realização dos primeiros
encontros, o que poderíamos dizer hoje sobre as transformações
e os benefícios decorrentes deles?

Em primeiro lugar, podemos afirmar, com toda
convicção, que esse projeto tem ampliado substantivamente os
canais de comunicação entre as comunidades e os poderes
instituídos, na identificação de demandas e pleitos de cada região,
dentro de suas características e peculiaridades.

A propósito desse intercâmbio, parece-nos
oportuno lembrar aqui alguns dados da pesquisa realizada
recentemente pelo Instituto Vox Populi sobre a atuação da
Assembléia Legislativa, revelando um maior entendimento da
população mineira a respeito do papel da instituição.

Destaque-se, em primeiro lugar, o índice de 57% de
avaliação positiva do Legislativo, considerando-se o desempenho
de suas funções. Esse percentual, aferido no trabalho de campo
realizado em dezembro de 1995, mostra um crescimento de seis
pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, feito em
outubro de 1993. Constatóu-se também, nesse intervalo, uma
queda de 11 pontos percentuais na avaliação negativa que se fazia
da instituição.

Outro aspecto a ser ressaltado na pesquisa é a
aprovação do povo mineiro à atuação dos Deputados junto a suas
bases e a seus eleitores, mesmo que tenham que diminuir sua
participação nas atividades desempenhadas dentro da Assembléia.
Nada menos que 65% dos entrevistados concordam com essa
forma de ação política, contra 21% que manifestaram opinião
contrária.

Esse processo de deslocamento dos parlamentares
às diversas regiões do Estado, exercido sistematicamente nas
Audiências Públicas Regionais, permite a indispensável
descentralização na tarefa de planejamento, num Estado de
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realidades díspares, em vista de sua extensão geográfica, seus vários
estágios de desenvolvimento, suas culturas e os empecilhos a sua
intercomunicação.

Em tempo de recursos escassos e da consciência
consolidada de que a administração pública deve ser exercida com
criteriosa definição de prioridades e de investimentos, mais do
que nunca é preciso que tal atribuição seja ancorada em planos
consistentes, elaborados a partir de uma apreensão global da
realidade na qual se quer interferir.

Um segundo ângulo que podemos destacar, nesta
breve retrospectiva das Audiências Públicas, é o da crescente
mobilização da sociedade em torno de seus interesses. Desde as
primeiras reuniões, realizadas em 1993, a consciência política
demonstrada pelas comunidades e a vontade expressa de participar
da formulação dos planos governamentais emocionaram os que
tiveram o privilégio de acompanhar de perto esse processo. Um
processo marcado por legítimas e espontâneas manifestações de
cidadania.

Tal mobilização pode ser ilustrada pelos números
da participação, tanto de autoridades quanto de representantes da
sociedade civil, nas Audiências Públicas de 1995.

Pudemos também assistir, no bojo de uma intensa
articulação em defesa de propostas de caráter localizado,
beneficiando individualmente esse ou aquele município, ao
nascimento de uma ação política na qual os interesses particulares
começaram a ceder lugar a aspirações regionais, de alcance mais
amplo e mais condizentes com a capacidade de intervenção do
Estado, numa clara demonstração de amadurecimento coletivo.

Com referência aos resultados das Audiências
quanto ao encaminhamento das demandas ao poder público, vamos
alinhavar algumas informações com base no relatório e nos
desdobramentos das reuniões realizadas em 1995.

E preciso que se esclareça, inicialmente, que as
propostas priorizadas nos encontros regionais, organizadas e
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sisternatiLadas pela Assembléia Legislativa, são enviadas ao
Executivo, para análise e parecer técníco.

Elas podem, então, tomar três direções: inclusão no
orçamento de forma direta; inclusão no orçamento de forma
indireta; não-inclusão no orçamento. Vamos explicitar esses três
caminhos.

Uma pequena parcela, pela natureza de seu
conteúdo, fica impossibilitada de incorporação à proposta
orçamentária do Estado. Trata-se, por exemplo, de reivindicações
que se enquadram na competência exclusiva dos municípios ou da
União. Nesse caso, elas têm um tratamento à parte, com vistas a
serem conduzidas da forma mais adequada à ação legislativa.

Parte das proposições ganha um lugar no projeto
do orçamento estadual de forma discriminada. Ou seja, com
indicação específica de conteúdo, local de execução e destinação
de recursos.

Na votação do projeto da lei orçamentária, o
Legislativo cumpre um papel fundamental ao exercitar o poder de
emenda.

Gostaríamos, nesse ponto, de chamar atenção para
um fato extremamente positivo ocorrido na Assembléia no ano
passado. Como fruto das análises e discussões sobre a inclusão
das propostas das Audiências no orçamento, envolvendo os
Deputados, as Comissões Regionais de Representação (eleitas nas
Audiências) e o Executivo, foram apresentadas e aprovadas 41
emendas ao projeto expressando reivindicações dos encontros que
não haviam sido contempladas.

A grande novidade do episódio não se manifesta
exatamente no número de emendas, mas no processo que resultou
em sua incorporação. Em primeiro lugar, elas foram definidas
dentro de um amplo entendimento, suprapartidário, seguindo
prioritariamente o critério de beneficiar as regiões que haviam sido
menos favorecidas na proposta orçamentária original.
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Em segundo lugar, esse processo de apresentação e
aprovação das emendas significou um grande salto qualitativo. No
orçamento de 1996, discutido e votado no ano passado dentro
desse novo espírito, marcado pela compreensão dos tempos atuais
e pela cooperação inter-regional e interpartidária, 84 emendas
tiveram aprovação. Destas, repetimos, 41 referem-se a propostas
das Audiências Públicas Regionais.

Houve uma significativa redução do número global
de emendas ao orçamento de 1996, traduzindo a preocupação de
planejar de modo mais próximo à realidade, de forma que a lei
orçamentária não seja mera peça de ficção.

As proposições restantes das Audiências
(relembrando: aquelas não incompatibilizadas com a competência
estadual e não incluídas diretamente no orçamento) ganham uma
outra forma de encaminhamento. Elas constam da proposta
orçamentária através da incorporação a programas e projetos
governamentais em andamento, observando-se a disponibilidade
de recursos e as especificidades de cada setor.

Assim, as propostas da área de saúde serão
conduzidas por meio dos Consórcios Intermunicipais de Saúde.
Além desse caminho, as reivindicações poderão ser atendidas com
recursos que o Executivo está pleiteando junto ao Banco Mundial,
para reformulação da política do SUS.

As demandas referentes a habitação e saneamento
podem ser contempladas através dos programas Pró-Moradia e
Pró-Saneamento.

As propostas relacionadas à Universidade do Estado
de Minas Gerais estão, em sua quase totalidade, sintonizadas com
a legislação já votada na Assembléia Legislativa, definindo as
unidades a serem incorporadas àquela instituição. Cabe agora ao
Executivo implementar o que foi aprovado pelos Deputados.

Com respeito às demandas de melhorias ou
construção de vias de transporte, estão sendo negociados recursos
específicos junto ao Banco Mundial.
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Outros programas e projetos, a exemplo do
SOMMA (voltado para o desenvolvimento urbano) e do Luz de
Minas, englobam reivindicações levantadas durante as Audiências
Públicas.

Caros Prefeitos, Vereadores, demais autoridades e
cidadãos comprometidos com os interesses do nosso povo e do
nosso Estado,

Em vista de tudo o que até aqui foi exposto, as
Audiências Públicas Regionais não podem ser entendidas como
um acontecimento que vá produzir, por si só, os efeitos que delas
se esperam. E fundamental que se transformem num processo
contínuo de acompanhamento e participação, próprio de uma
sociedade alicerçada nos princípios democráticos.

A sua eficácia depende também do grau de adesão
do Executivo à idéia de que elas representam o caminho adequado
à promoção do desenvolvimento com democracia, em tempos de
recursos limitados.

Pensando em formas de incrementar as atividades
vinculadas aos desdobramentos das Audiências Públicas, a
Assembléia Legislativa programou, para o mês de maio próximo,
reuniões com as Comissões Regionais de Representação,
colocando em pauta a estratégia de acompanhamento das
proposições incluídas no orçamento de 1996 e as que poderão ser
incorporadas à proposta orçamentária para 1997.

Esses encontros serão precedidos, no mês de abril,
de um ciclo de debates mais amplo, enfocando questões ligadas a
orçamento, fiscalização e avaliação das políticas públicas no Estado.

Com referência específica às Audiências Públicas,
esta Casa acertou com o Executivo, através da Secretaria de
Planejamento, um intercâmbio entre os dois Poderes para o
acompanhamento, pelo Legislativo, de todos os desdobramentos
referentes às propostas tiradas dos encontros regionais de 1995.

Por esse entendimento, a Assembléia estará a par de
todas as etapas concernentes à implementação, nas diversas regiões
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do Estado, das reivindicações incluídas no orçamento. Estará
também acompanhando o atendimento das demandas
incorporadas a programas como o Luz de Minas, Pró-Saneamento,
Pró-Moradia, Fundo de Amparo ao Trabalhador, Consórcios
Intermunicipais de Saúde, além dos projetos em negociação com
o Banco Mundial.

Tais atividades de prosseguimento das Audiências
Públicas incluem-se entre as várias modificações que estão sendo
estudadas para o projeto, visando adequá-lo às condições de
realização dos encontros, à viabilização do atendimento das
reivindicações e às sugestões apresentadas pelos Deputados e
participantes.

Entre as possíveis novidades, pensamos que seria útil
incluir rio processo uma orientação para que cada região conheça
antecipadamente o montante de recursos de que poderá dispor
para fazer face a suas propostas. Assim, as prioridades serão
definidas de modo mais realista, tornando mais viável seu
atendimento.

As mudanças em análise terão também como suporte
o relatório da pesquisa feita pela Assembléia, através de
questionário, no decorrer das Audiências de 1995, visando colher
subsídios para o seu aprimoramento.

A enquete mostrou, entre outras coisas, um índice
de 69% de confiança em que as Audiências podem contribuir para
a solução dos problemas regionais. Diante de tal expectativa, os
poderes públicos não podem se eximir de amplo
comprometimento com o processo.

O sucesso futuro das Audiências Públicas depende,
em grande parte, de uma atenta avaliação de todas as suas etapas,
visando corrigir equívocos e aprimorar os mecanismos de definição
e atendimento das reivindicações apresentadas pelas comunidades
mineiras.

Quando decidimos enfrentar os desafios contidos
nelas, sabíamos das dificuldades que teríamos pela frente.
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Estávamos conscientes da tarefa de abrir caminhos para uma nova
concepção de planejamento do Estado. Essa consciência decorre
de nossa convicção de que na parceria com a sociedade reside o
futuro do Parlamento. Hoje, os frutos desse trabalho nos animam
e nos fazem acreditar cada vez mais em sua importância para a
população mineira.

A presença, nas Audiências Públicas Regionais do
ano passado, de representantes de governos estaduais e do Governo
Federal, para ver de perto essa experiência pioneira no País,
constitui o reconhecimento de que Minas continua produzindo
avanços políticos.

Mais do que essa demonstração, no entanto,
estimula-nos a convicção de estarmos contribuindo para a prática
efetiva da cidadania, para um modelo de administração e de
representação em que, acima de tudo, devem ser considerados os
interesses e a vontade daqueles que nos deram seu voto de
confiança e de esperança.

DEPUTADO AGOSTINHO PATRÚS
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