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Audiências envolvem os três Poderes
Novidades incluem também encontros municipais e a divisão da Região Central em três grandes áreas

Alair Vieira
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A Assembléia Legislativa de Minas
Gerais está com as turbinas ligadas para
fazer decolar, de 4 de maio a 4 de julho,
as 12 audiências públicas regionais que
serão realizadas no terceiro ano do even-
to. E o plano de vôo traz novidades. A
partir de agora, as audiências regionais
serão precedidas de audiências públicas
municipais, quando cada cidade priori-
zará cinco propostas, enviando-as, até 30
de abril, à Assembléia.

Além disso, os três Poderes partici-
parão do evento e também o Tribunal de
Contas. Vale lembrar que o principal
objetivo das audiências regionais é defi-
nir prioridades de cada região para, em
seguida, encaminhá-las ao Executivo para
possível inclusão no Orçamento do Esta-
do, o que tem acontecido.

No Legislativo estadual, várias áre-
as já estão atuando para o sucesso das
audiências municipais e regionais. Uma
reunião de técnicos com deputados e
chefes de gabinete foi realizada em feve-
reiro, para esclarecimentos, e a Gerên-
cia-Geral de Consultoria e Pesquisa
preparou um kit destinado aos municí-
pios, com sugestões para a realização

das audiências.
No atual estágio dos trabalhos, es-

tão sendo definidos os coordenadores
técnicos (servidores da Assembléia) e
políticos (deputados) de cada audiência
pública regional. As datas e as cidades-
sede das reuniões regionais já foram de-
finidas, conforme previsto no regulamento
conjunto assinado pelo governadorEduar-
do Azeredo e pelos presidentes da As-
sembléia Legislativa, deputado Agosti-
nho Patrús, e do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, desembargador Márcio
Aristeu Monteiro de Barros.

Os critérios adotados para a escolha
das cidades-sede, mais uma vez, foram a
existência de infra-estrutura necessária,
representatividade regional e alternân-
cia, isto é, não pode ser realizada audiên-
cia na mesma cidade onde ela já
ocorreu.

Integrante da coordenação das audi-
ências regionais, o secretário de Projetos
Especiais, Júlio Cesar Esteves dos San-
tos, explica que a ação mais imediata é
vendera idéia da importância das audiên-
cias aos municípios. Ele ressalta que a
realização das audiência regionais envol -
ve setores variados da Assembléia, num
trabalho conjunto.

Poderão participar das audiências

públicas regionais representantes dos 756
municípios mineiros, assim definidos:
prefeito, presidente da Câmara e cida-
dãos eleitos pela sociedade civil (dois no
caso de municípios com menos de 30 mil
habitantes; três no caso de mais de 30 mil
e menos de 100 mil habitantes; e cinco
nos municípios com mais de 100 mil
habitantes).

Também integrante da coordenação
das audiências regionais, o gerente-geral
da Consultoria e Pesquisa, Élcio Costa
Moreira, chama a atenção para a impor-
tância da participação popular. Ele diz
que cerca de 80% das propostas prioriza-
das nas audiências e apresentadas ao
Executivo, no ano passado, foram incluí-
das no Orçamento do Estado.

O regulamento
das audí6ncias

foi assinado por
representantes

dos três
Poderes

Propostas subsidiam
Orçamento

As audiências públicas regio-
nais, segundo a Constituição do Es-
tado, têm por objetivos possibilitar a
sistematização e priorização das pro-
postas resultantes das audiências pú-
blicas municipais; possibilitar aos po-
deres públicos estaduais colher da-
dos para subsidiar o planejamento do
Estado e a elaboração da proposta
orçamentária; permitir aos Poderes
maior conhecimento das realidades
socioeconômicas regionais, e subsi-
diar o processo legislativo.

Élcio Costa Moreira e Miriam
Costa de Oliveira, gerente de Pesqui-
sa, explicam que a realização das
audiências públicas municipais não
dependem de lei municipal, pois o
evento já está previsto na Constitui-
ção Estadual. Os dois afirmam que
cabe ao prefeito e ao presidente da
Câmara Municipal conduzirem opro-
cesso para que ele tenha validade
legal.

Eles alertam, ainda, que não se
deve deixar a realização das audiên-
cias municipais para o final do prazo,

do Estado
30 de abril, pois esse dia cairá num
domingo, seguido de 1° de maio, se-
gunda-feira, feriado do Dia do Tra-
balho. Como a primeira audiência
regional será na quinta e sexta-feira
da mesma semana, pode não haver
tempo suficiente para inclusão das
prioridades indicadas na última
hora.

O kit destinado às prefeituras e
às câmaras municipais, com infor-
mações sobre o evento e sua dinâmi-
ca, será distribuído em breve. Além
disso, ele estará disponível também
na Secretaria de Comunicação Insti-
tucional e nos gabinetes dos deputa-
dos

Em 1993, seu primeiro ano, as
audiências foram realizadas em oito
regiões, conforme a divisão macror-
regional oficial. Ano passado, se-
guindo a divisão prevista no projeto
de Lei 1.590, de autoria do Executi-
vo, foram realizadas audiências em
10 macrorregiões. Este ano, a Região
Central será subdividida, nas audiên-
cias, em três áreas.

Cronograma
Data	 Local

Maio

4 e 5 (quinta e sexta)	Central 1 - Sete Lagoas

18 e 19 (quinta e sexta)	Noroeste - Unaí

22e 2 (segunda e'(erça)

25e26 (quinta e sexta)	Triângulo - Araguari

Junho
NU	

"W", a-mmmwm
l Q e 2 (quinta e sexta)	Sul - Varginha

5e 6 (segunda e terça)	Centro-Oeste - Lagoa da Prata
8 e 9 (quinta e sexta)	Central III - São João dei Rei

12 e 13 (segunda ' e torça) Norte - Pirapora

26 e 27 (segunda e terça)	Rio Doce - ipatinga

29 e 30 (quinta e sexta)	Mata — Ubá

Julho

3 e 4 (segunda e terça)	Alto Paranaíba - Araxá


