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Audiências Públicas: um caminho
democrático para as ações de governo

As Audiências Públicas constituem hoje um dos instrumentos mais democráticos
e mais eficazespara levaràs autoridades públicas as dificuldades eos projetos dos municípios
mineiros, numa perspectiva de desenvolvimento regional. Os poderes públicos têm agora
a valiosa contribuição da sociedade, por meio das propostas levantadas nas Audiências
Públicas, para elaborar  planejamento estadual.

A identificação, discussão e seleção dessas propostas pela comunidade, para
encaminhamento às autoridades estaduais, é o objetivo principal das audiências públicas. A
partirdaí, as propostas selecionadas tendem a ganhar prioridade no orçamento do Estado
para o ano seguinte ou em outros instrumentos de planejamento, seja pelos programas dos
diversos órgãos do Poder Executivo, seja através dos projetos elaborados pela Assembléia
Legislativa.

Audiências Públicas Regionais
As Audiências Públicas Regionais, realizadas nas principais cidades de cada região

do Estado, começaram a ser promovidas, pela Assembléia Legislativa, em 1993, observan-
do previsão da Constituição estadual, numa iniciativa pioneira no País.

A experiência foi repetida em 1994, com vários aperfeiçoamentos, visando melhorar
o funcionamento das reuniões, a participação das comunidades e a representatividade das
propostas selecionadas. Instituiu-se também em 94 a Comissão Regional de Representação,
para acompanhara tramitação das propostas junto à Assembléia e ao Poder Executivo.

abalanço dos resultados das Audiências Públicas Regionais de 93 e 94 revelou-
se positivo. Em primeiro lugar, pela oportunidade de os Deputados terem um contato direto
com as comunidades e pelo nível de participação destas nas reuniões, numa clara
demonstração de exercício da cidadania. Em segundo lugar, pelo alto índice de aproveitamen-
todas propostas no orçamento estadual.

Mudanças para 95
As Audiências Públicas Regionais, contudo, necessitavam demais alguns aperfei-

çoamentos, visando ampliara participação das comunidades, assim como o envolvimento
dos três poderes do Estado.

As mudanças exigidas vieram com uma emenda à Constituição estadual, que
contém duas novidades principais: 1—as Audiências Públicas Regionais serão precedidas
de Audiências Públicas Municipais; 2—a exemplo do Legislativo, os poderes Executivo e
Judiciário também vão ter participação direta na realização das Audiências Públicas
Regionais.



As Audiências Públicas Regionais terão como resultado a indicação de cinco
propostas, de caráter regional, selecionadas entre aquelas escolhidas em nível municipal.

Audiências Públicas Municipais
As Audiências Públicas Municipais, a serem promovidas pelas Prefeituras e

Câmaras de Vereadores, como etapa para a realização das Audiências Públicas Regionais,
terão como objetivos: definir propostas (também em número de cinco), em processo de
discussão coma comunidade; e escolher os representantes que irão participar da Audiência
Pública Regional.

Adata de realização da Audiência Pública Municipal é determinada, livremente, pelos
municípios, mas seus resultados devem ser encaminhados à Assembléia até o dia 30 de
abril. (Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais— Rua Rodrigues
Caldas, 30, CEP 30.190-921, Belo Horizonte— Fax (031)290-7613.

Esses resultados devem incluir: as cinco propostas priorizadas pelo município; ata
da audiência, contendo os nomes dos participantes e a relação dos representantes do
município para a Audiência Pública Regional.

Esses representantes deverão ser: o prefeito municipal ou alguém indicado por ele;
o presidente da Câmara ou um vereador indicado porele; cidadãos eleitos pela comunidade
durante a audiência— em número de dois para os municípios com menos de 30 mil habitantes,
três para aqueles com 30 mil a 100 mil habitantes e cinco para os que tiverem mais de 100
mil habitantes, com igual número de suplentes.

O envio à Assembléia Legislativa das propostas e da ata corresponde à inscrição
do município e de seus representantes para a Audiência Pública Regional.

Observações finais
O regulamento das audiências deixa a cargo das Prefeituras e Câmaras de

Vereadores a definição de todos os procedimentos relativos à realização das Audiências
Públicas Municipais. Elas devem ser conduzidas dentro de um regulamento próprio. Em
anexo, está sendo encaminhado um modelode regulamento, a título de sugestão. Aaprovação
do regulamento é de competência dos realizadores da Audiência Pública Municipal, não
havendo necessidade de que conste de lei.

É importante lembrarque o sucesso da reunião e a escolha de propostas que sejam
as mais representativas dos interesses do município dependem, fundamentalmente, da
mobilização da comunidade. Este, a propósito, é um dos princípios básicos das Audiências
Públicas.

AAssembléia Legislativa solicita às autoridades municipais que realizem a audiência
com antecedência, em relação à data de 30 de abril, para que seja garantido o encaminha-
mento dos resultados, em tempo hábil, e para que seja facilitada a preparação das Audiências



Públicas Regionais.
Também é importante frisar que as propostas apresentadas devem ter caráter

regional, beneficiando o município e cidades próximas, ligadas por problemas ou projetos
comuns. Assim, as propostas terão mais chances de serem selecionadas na Audiência
Pública Regional e, posteriormente, de serem incorporadas ao orçamento do Estado.

Audiências Públicas: pontos importantes
—As Audiências Públicas Municipais serão promovidas pelas Prefeituras e Câmaras de

Vereadores
- Seus objetivos: definir cinco propostas e escolher os representantes para a Audiência

Pública Regional
—As propostas devem ter caráter regional
—Os representantes na Audiência Pública Regional devem ser: o prefeito ou alguém indicado

por ele; o presidente da Câmara ou alguém indicado por ele; membros da comunidade
eleitos na reunião

- É importante, para a Audiência Pública Municipal, um trabalho de divulgação e mobilização
da comunidade

-Os resultados da Audiência Pública Municipal (as propostas selecionadas, os represen-
tantes do município e ata da audiência, com os nomes dos participantes) devem ser
encaminhados à Assembléia Legislativa até 30 de abril

- 0 encaminhamento dos resultados à Assembléia corresponde à inscrição do município e
de seus representantes para aAudiência Pública Regional

—A realização da Audiência Pública Municipal com antecedência, em relação a 30de abril,
garante que seus resultados sejam encaminhados em tempo hábil e facilita a preparação
da Audiência Pública Regional

—As Audiências Públicas Regionais serão realizadas de 4 de maioa 4 de julho, em 1 2cidades,
a serem divulgadas brevemente

- A Audiência Pública Regional definirá cinco propostas para serem incorporadas ao
orçamento do Estado

- Uma Comissão Regional de Representação, eleita na Audiência Pública Regional,
acompanhará a tramitação das propostas junto à Assembléia e ao Poder Executivo

- As Audiências Públicas Regionais são de responsabilidade dos poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário

—Telefones para informações complementares: os dos gabinetes dos Deputados represen-
tantes de cada região e os seguintes: (031) 290-7686 ou (031)290-7687 (Mynam, Consuelo
ou Solange) e (031)290-7680 (Caio)
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