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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONAIS:
ORÇAMENTO E DEMOCRACIA

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 posi-
ção como segunda economia do Brasil.

Minas tem a seu favor importantes vantagens comparativas, em
relação a outras unidades da Federação brasileira, 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, no Estado, um campo fértil para
investimentos.

Podemos citar ainda como fator positivo para Minas Gerais a po-
lítica de planejamento em vigor, que, numa escala progressiva, estabe-
lece metas de curto, médio e longo prazo, expressas em planos de
desenvolvimento e de ação governamental do Estado.

Paralelamente a esse quadro favorável, contudo, Minas não pode
fugir às contingências do momento político e econômico pelo qual o
Brasil 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 trouxe-
ram à população brasileira em governos anteriores, é necessário fazer
ajustes, corrigir distorções, adequar os projetos e os discursos à reali-
dade. 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.



É tempo de bom-senso, de responsabilidade, de dar primazia
aos interesses maiores do País. E tempo de cooperação, 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.

Os altos índices de inflação permitiam maior flexibilidade no
equacionamento de receitas e despesas, facilitando as coisas para o
administrador. Em quadros de estabilidade, se algo melhora para o povo,
por outro lado torna-se difícil administrar o Estado, porque agora isso
tem que ser feito em bases mais realísticas.

Atenta a esse contexto e buscando, ao mesmo tempo, sintoni-
zar-se com as necessidades do povo mineiro, a Assembléia Legislativa
de Minas Gerais 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 adminis-
trações estaduais: a das Audiências Públicas Regionais. Uma experiên-
cia que, entretanto, deve ser compreendida não como fórmula mági-
ca, capaz de surtir efeitos grandiosos e imediatos, mas como um pro-
cesso, 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 a par-
tir de 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 citá-los resumidamen-
te, para dar contornos mais claros a esta exposição.

As Audiências Públicas Regionais foram idealizadas como instru-
mento para abrir caminhos à participação dos cidadãos, junto com seus
representantes, na identificação e discussão de seus problemas
socioeconômicos; permitir o conhecimento aprofundado e sistemáti-
co das realidades regionais; e possibilitar a comunicação direta entre o



Poder Público Estadual e os municípios, incluindo aí a apresentação
dos projetos e investimentos governamentais em execução.

Essa comunicação, aliás, vem sendo estimulada de outras for-
mas pelo Legislativo mineiro. Uma delas é o Projeto Assembléia On
Line, através do qual são colocadas à disposição dos cidadãos as infor-
mações mais importantes sobre a estrutura, a atuação e o funciona-
mento da Casa.

A saber: sua composição institucional; dados sobre todos os De-
putados Estaduais, Federais e Senadores mineiros; a agenda do dia e
as notícias referentes à Assembléia; a produção legislativa e os proje-
tos em tramitação; os resultados das Audiências Públicas Regionais; os
resultados das eleições; informações sobre os municípios mineiros,
entre outros temas.

Toda essa gama de informações está disponível nas Câmaras de
Vereadores de grande número de municípios do Estado, por meio de
um intercâmbio que começou a ser implementado em 1993. 

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

Também podemos citar, entre os vários projetos da Casa que
visam à integração com a sociedade, os Seminários, Fóruns Técnicos
e Ciclos de Debates. Abordando temas de relevante interesse públi-
co, esses eventos, abertos à participação de todos os segmentos da
comunidade, constituem uma fonte permanente de subsídios para o
processo legislativo.

Mas voltemos às Audiências Públicas Regionais. Esse projeto pro-
mete modificar substancialmente a elaboração de alguns instrumen-
tos de planejamento. Entre eles, o orçamento anual. As Audiências
Públicas Regionais, instituídas pela Constituição Estadual de 1989 e
promovidas, em conjunto, pelos Poderes Legislativo, Executivo e Ju-
diciário, são encontros realizados em cada uma das dez regiões de
planejamento do Estado, com o objetivo de identificar, junto aos po-
deres públicos locais e aos representantes da sociedade civil, as de-
mandas que as comunidades desejam ver incluídas no Orçamento do
Estado.



As reuniões preliminares, a mobilização em torno de reivindica-
ções comuns, os debates em plenário, a defesa pública das propostas
apresentadas, as articulações e composições de interesses, tudo faz
com que as Audiências sejam uma fonte viva de informações para a
compreensão das realidades regionais, ao mesmo tempo em que cons-
tituem um estimulante exercício de cidadania.

Entidades de natureza diversa, como prefeituras, câmaras de ve-
readores, associações de municípios, partidos políticos, sindicatos, ór-
gãos públicos, escolas, instituições beneficentes, associações comuni-
tárias, se envolvem intensamente para indicar aos representantes dos
Poderes estaduais o que consideram essencial para o desenvolvimento
socioeconômico e cultural de sua região.

As Audiências Públicas, no modelo em que se encontram hoje,
resultam de um processo contínuo de modificações e de aperfeiçoa-
mentos, iniciado em 1993.

A partir de observações dos Deputados estaduais e do corpo
técnico da Assembléia e de sugestões dos participantes, o Legislativo
reformulou a sistemática das Audiências, introduzindo mecanismos que
permitissem maior envolvimento da população, priorização das reivin-
dicações e melhor aproveitamento destas pelos poderes públicos
estaduais.

O atual formato adotado para as Audiências é o de reuniões em
14 cidades-pólo, nas dez regiões de planejamento do Estado, com du-
ração de um dia, para discussão e votação de propostas pelos repre-
sentantes das comunidades envolvidas.

Convém ressaltar que cada região tem garantido um montante
de recursos financeiros previamente definido pelo Governo, para exe-
cução das propostas priorizadas. Para a definição desse volume de re-
cursos, são considerados o número de municípios, a densidade
demográfica e o grau de carência de cada uma das regiões. São eleitas,
em cada encontro, Comissões Regionais de Representação compos-
tas por cidadãos das comunidades locais, que têm por atribuição acom-
panhar a inclusão das propostas no orçamento estadual e, posterior-
mente, a sua execução.



Passados quatro anos de realização das primeiras Audiências Pú-
blicas Regionais, o que poderíamos dizer hoje sobre as transforma-
ções e os benefícios decorrentes delas?

Em primeiro lugar, podemos afirmar, com toda convicção, que
esse projeto tem ampliado substantivamente os canais de comunica-
ção 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 de pesquisa de opinião realizada recentemente com
as comunidades locais sobre a atuação da Assembléia Legislativa, reve-
lando um maior entendimento da população mineira a respeito do
papel da instituição.

Destaque-se o índice de 57% de avaliação positiva do Legislativo,
considerando-se o desempenho de suas funções. Esse percentual, afe-
rido no trabalho de campo realizado em dezembro de 1995, mostra
um crescimento de seis pontos percentuais em relação ao levanta-
mento anterior, feito em outubro de 1993. Constatou-se também,
nesse intervalo, uma queda de 11 pontos percentuais na avaliação ne-
gativa 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 ativi-
dades desempenhadas dentro da Assembléia. Nada menos que 65%
dos entrevistados concordam com essa forma de ação política, contra
2 1 % 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 plane-
jamento, num Estado de 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 retros-
pectiva das Audiências Públicas, é o da crescente mobilização da socie-
dade em torno de seus interesses. Desde as primeiras reuniões, reali-
zadas em 1993, a consciência política demonstrada pelas comunidades
e a vontade expressa de participar da formulação dos planos governa-
mentais emocionaram os que tiveram o privilégio de acompanhar de
perto esse processo. Um processo marcado por legítimas e espontâ-
neas manifestações de cidadania.

Tal mobilização pode ser ilustrada pelos números da participa-
ção, tanto de autoridades quanto de representantes da sociedade civil,
nas Audiências Públicas de 1995 e nas que acabaram de ser realizadas
neste ano de 1997.

Pudemos também assistir ao nascimento de uma ação política na
qual os interesses particulares começaram a ceder lugar a aspirações regi-
onais, de alcance mais amplo e mais condizentes com a capacidade de
intervenção do Estado, numa clara demonstração de amadurecimento
coletivo.

Em vista de tudo o que até aqui foi exposto, as Audiências Públi-
cas Regionais não podem ser entendidas como um acontecimento que
vá produzir, de imediato, os efeitos que delas se esperam. E fundamen-
tal que se transformem num processo contínuo de acompanhamento
e participação, próprio de uma sociedade alicerçada nos princípios de-
mocráticos.

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.

Num próximo passo desse processo, a Assembléia Legislativa de
Minas pretende, junto com o Executivo, acompanhar a execução das
propostas indicadas nos encontros regionais, de modo a estar a par de
todas as etapas concernentes à implementação das reivindicações in-
cluídas no orçamento.



As mudanças em análise terão também como suporte o relató-
rio da pesquisa feita pela Assembléia, através de questionário, no de-
correr das Audiências, visando colher subsídios para o seu aprimora-
mento.

A enquete mostrou, entre outras coisas, um alto índice de con-
fiança em que as Audiências podem contribuir para a solução dos pro-
blemas regionais. Diante de tal expectativa, os poderes públicos não
podem se eximir de amplo comprometimento com o processo.

Quando decidimos enfrentar os desafios contidos nas Audiên-
cias Públicas Regionais, sabíamos das dificuldades que teríamos pela fren-
te. 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 fa-
zem acreditar cada vez mais em sua importância para a população mi-
neira.

Mais do que essa demonstração, no entanto, estimula-nos a con-
vicção 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 ROMEU QUEIROZ



r--kÁãk^
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Endereço:
Rua Rodrigues Caldas, 30
CEP: 30190-921 —TeL:(005531)290-7000
FAX: (005531) 2907771	 Assembléia na Internet:Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil	 http:/Iwww.almg.gov.br


