
A CRISE DO PLANEJAMENTO

Controversa em seus resultados, as Audiências Públicas
da Assembléia contribuíram para dessacralízar opoder e
buscar um novo modelo de planejamento num Estado
dilacerado po rgra n des dispa rida des econômicas e sociais

EM BUSCA DE
UM MODELO

Ramiro Batista
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Audiência noJequitinbonba. problemas da quarta regido mais miserável do planeta
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Audiência em Poços de Caldas:
complexidades de uma região que convive com São Paulo

Em busca de um modelo

E

stado do tamanho da França ou da Espanha,
Minas Gerais tem peculiaridades como a que
vivem os deputados Có&simo Freitas e Arnbró-
SIC) Pinto, que precisam ira São Paulo, passando

a alguns quilômetros de Franca, quando querem
deixar suas bases em Passos e Itajubá para se dirigirem,
por exemplo, à pequena Claraval, no leste do Triân-
gulo Mineiro. É algo como passar por Portugal para ir
de Vigo, no noroeste da Espanha, a Sevilha, quase no
sul. Na pequena Claraval, sede de um Convento muito
visitado por turistas, até as últimas
eleições votava-se em nomes como
Quércia, Maluf ou Fleury - o mes-
mo que, guardadas as proporções
e as ti-emendas diferenças cultu-
rais, o eleitor de Vigo votar cio
Mário Soares ou Cavaco Silva.

Na outra ponta, em Paracatu,
no norte de Minas - o que seria
Saragossa ou Barcelona para os
espanhóis -, o prefeito Manoel
Borges de Oliveira teme que seu
filho de 15 anos venha a votar em
nomes como Joaquim Roriz, o atu-
al governador do Distrito Federal,
de onde saem as imagens de tele-
visão recebidas na região. Ainda
para dar uma idéia, alguma coisa
como o habitante dcSaragossa ou
Barcelona abandonar a ancestral
cultura catalã para ver no-
velas brasileiras dubladas
na televisão italiana ou de- criadas para de
bates sobre as dificuldades elaboração do C
de Miterrand coro o paria-	Audiências ac
mento, na tevê francesa. fazer unia radiQuem esta em Passos
negocia com Franca e Ri-	problemas de u
beirão Preto, que está	 tamanho d
respectivamente 100 a 150
quilômetros, e quase des-
conhece Belo Horizonte, que está a 360. Compra
jornais paulistas e torce pelo Palmeiras ou Coríntians,
assim como quem está em Juiz de Fora, na Zona da
Mata, compra nos shoppin,s do Rio, passa o fim de
semana em Ipanema e torce pelo Botafogo ou Flamen-
go. Da mesma forma, os filhos do Triângulo sonham,
como o deputado João Batista, coro a duplicação da
Rodovia MG. 050, que aumentaria o fluxo e facilitaria
o comércio com São Paulo, pela via Anhanguera.

Dentro dos limites do Estado, boa parte dos 55
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municípios do Vale dojequitinhonha gostaria de viver
num outro mundo qualquer que não fosse o que o
deputado Wilson Pires chama de a quarta região mais
miserável do planeta. Algo parecido com as regiões
áridas do norte castigado pela Seca, de que fala o
deputado Roberto Amaral, ou com a decadência
econômica da região do Rio Doce, onde o deputado
Bonifácio Mourão denuncia a maior taxa de mortali-
dade e a menor expectativa de vida do Estado - pólos
opostos de ilhas de riqueza como o Triângulo, o sul

inocratizar a ou mesmo o bairro Mangabeiras,
)rçamento, as na capital.

ibaram por Bombardeado por culturas ex-
ternas, dilacerado por diferençasografia dos	econômicas e grandes disparida-

m Estado do	des sociais, o Estado vive como o
i França	país a transição para um modelo de

desenvolvimento que ninguém sabe
qual é: se centralizador, interven-

cionista ou descentralizado e intercambiante, como
acontece com as economias de todo mundo. Por
precisar descobrir esse novo modelo, a partir do
conhecimento das complexidades do espaço que se
tem, é que foram criadas as Audiências Públicas
Regionais da Assembléia. Incluídas na Constituição
para democratizar a discussão do Orçamento, sua
realização em oito macron-egiÔcs, entre maio e julho,
acabou por fazer uma radiografia complexa dessas
múltiplas realidades e abrir caminho para a discussão



Em busca de um modelo

do modelo de Estado e de
planejamento que quere-
mos. Ou não queremos.

Ressalvas- A experi-
ência é inédita no parla-
mento brasileiro e produ-
ziu muitas controvérsias
sobre seus resultados. A
principal restrição - en-
campada pela maioria dos
deputados e admitidas
pelo relator da Constitui-	4	-ção, Bonifácio Mourao,
responsável em última ins-
tância pela sua inclusão
no texto Constitucional - 	À 1
é a desinformação dos par- Deputados Cóssimo de
ticipantes sobre a finali- falta de uma visão g10
dade crucial do evento,
que é a de colher propos- Segundo alguns cr
ias para políticas rnaisglo- uma visão globalbais de aplicação dos re-
cursos com vistas ao equi -	criaram-se expe
líbrio regional. Das audi-	dificil soluç
ências realizadas nas ci- representativida
dades-pólo de oito ma-	 deseja jcrorregiôes saiu uma ava-
lanche de pedidos miú-
dos, de varejo, circunscritos a interesses localizados e
imediatos de líderes comunitários.

"Faltou uma visão global dos problemas cio Estado
e um desprendimento das lideranças para admitir que
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Freitas, do Sul,c Wilson Pires. dojequitinhonha.'
'al e expectativas de dfícil solução

o que querem para suas regiões -os, faltou como uma ponte ou uma estrada -
Estado,	pode não sertão prioritário quanto a
ivas de	erradicação da miséria do Jequiti-

nhonha, por exemplo", disse o de-
putado Cóssimo Freitas, presidentefeixou a	da Comissão de Educação, Cultura,
Lazer e Turismo. O presidente da
Comissão de Redação, deputado Ro-
berto Amaral, também inundado de

pedidos de obras pequenas na Audiência realizada
em Montes Claros, sentiu a necessidade de uni plano
de desenvolvimento regional para aquela região que

inclui o polígono das Se-
cas, uma área de miséria e
solo rico, com uma pro-
messa dc riqueza a partir
de investimentos maciços
em infra-estrutura.

4dIIl; •	 Fora a idéia de varejo
que prejudicou a preten-
são de grandes propostas
voltadas para o planejamen-
to e o equilíbrio regional,
as Audiências acabaram por
levantar, na opinião do de-
putado Wilson Pires, ex-
pectativas de difícil concre-
tização, via Orçamento.
Além do pouco espaço de
manobra dentro do pró-
prio Orçamento - que tem
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Deputados Roberto Amara4 do Norte, e Bonifdcío MorJo, do Rio Doce:
discussões sobre planos de desenvolvimento e equilíbrio regional
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Prefeito Eduardo Tomlcb, de Pedra Azu4 e vereado
de Patos: elogios à aproximação com o Poder
entre 5 e 6% desti-
nados a investimen- A maioria reconhece cj
to -, \Vilson Pires houve aprOXi?flaÇtO S
afirma que não há	com o Poder LegisL
interesse do gover-	(amanha percepça
no em atender de-
mandas regionais,	necessidades de cada
secundando a famo-
sa denúncia cio ex-
ministro da Saúde,
Adib Jatene, segundo a qual são as empreiteiras que
definem as prioridades orçamentárias dos governos.

O líder cio governo na Assembléia, deputado
Romeu Queiroz, desmente, argumentando que a
discussão regional para elaboração do Orçamento é lei
que o governador tem que cumprir. Ressalta que há
disposição do governador e do secretário de Planeja-
mento de levar em consideração o que foi levantado
nas Audiências, ressalvando, porém, que este é um
processo cm desenvolvimento, de que governo e
sociedade são parceiros.

Essa dificuldade de entender o espírito das Audi-
ências, que provocou varejismo, é atribuída pela
maioria dos deputados à pouca experiência de parti-
cipação dos cidadãos na discussão efetiva da elabora-
ção de leis - algo inédito no país e até agora só
conhecida no México. E a isso, o 2-secretário da
Assembléia, deputado Roberto Carvalho, acresce pro-
blemas de organização que podem vir a ser sanados
nos próximos anos. Como a necessidade de promover
reuniões regionais anteriores, com sentido quase
didático, destinadas a preparar a participação e urna
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maior mobilização para resolver ou-
tro dos grandes problemas, a seu
ver: o cia falta de representatividade
do público participante.

Em Patos de Minas, Carvalho
sentiu falta da representação de um
maior número de cidades e de lide-
ranças ligadas aos segmentos pro-
dutivos, sobretudo de trabalhado-
res. Embora seja uma região essen-
cialmente agrícola, com urna grande
massa de trabalhadores rui-ais, não
havia representação expressiva da
classe de toda a região.

'	 Para ele, além dos eventuais pro-
blemas de organização, há uma visí-

rJülio césar, vel desmobilização da sociedade,
proveniente da descrença dos cida-
dãos com os governos, a classe

nunca política e, sobretudo, a organização do

ibante Orçamento. "Ninguém acredita que o go-
verno vá democratizar a elaboração do

o e	Orçamento, porque, no fim, vão acabar
prevalecendo os interesses políticos", diz.

giâo	Elogios - Contra as reservas, porém,
houve unanimidade de elogios em torno
do que elas provocaram de imediato. De
Tcófilo Otoni a Poços de Caldas, de Divinó-

polis a Montes Claros, de Uberlândia a Governador
Valadares e de Juiz de Fora a Patos de Minas, houve
um coro de aprovação. As lideranças afirmaram que
a promoção serviu para uma aproxirnaçâo que produ-
za uma real preocupação do Poder Legislativo do
Estado com os problemas de cada região, além de
permitir urna percepção mais totalizante da necessida-
des de cada uma delas.

O vereadorjúlio César Ferreira, do PMDB de Patos
de Minas, no Alto São Francisco, por exemplo, disse
que a audiência realizada ali tinha o poder de canalizar
os problemas de forma iriais global para as instâncias
de decisão - o que não ocorre com o trabalho isolado
dos deputados. Embora os parlamentares trabalhem
pela região, ele admite que cada um tem visões muito
particulares dos problemas, limitadas por interesses
legítimos, mas segmentados. Ali também, o juiz João
Alfredo Costa de Campo Meio, sufocado por mais de
5 mil processos em andamento numa comarca com
três juízes, disse que a presença da Assembléia tinha
um caráter institucional que transcendia a mera repre-
sentação parlamentar.

O prefeito de Paracatu, Manoel Borges de Oliveira
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Audiência em Montes Claros:
plano regional para o Polígono das Secas

Em busca de um modelo

- o mesmo preocupado com o
processo de dilaceração cultural
do Estado via bombardeamento de
outras culturas pela tevê -, acha
que as audiências podem denunci-
ar o desequilíbrio regional e aglu-
tinar interesses regionais para re-
solver problemas que só podem ter
solução em atitudes mais globali-
zantes - como a difícil, pesada e
bilionária tarefa de unificar o Esta-
do por "links" de tevê.

Na mesma linha, o prefeito de
Pedra Azul, Eduardo Tomich, viu
nas Audiências a oportunidade de
chamar atenção para a necessidade
de um plano de desenvolvimento
para o Vale do Jcquitinhonha. O
plano ajudaria a eliminar desequi-
líbrios dentro da própria região,
provocados por ingerências politi-

Democratização da informação
Pedro Carlos Garcia Costa / Valéria Ferreira de Paula

Departamento de Consultoria e Pesquisa

As Audiências Públicas criaram a oportunidade de se montar na Assembléia
um banco de dados com informações sistematizadas de todas as regiões de
Minas, que vai acelerar a ação legislativa e ftwilitar pesquisas no Estado

AAssembléia de Minas incumbiu
o seu Departamento de Consultoria
e Pesquisa - DCP - de subsidiar a
preparação e o desenvolvimento das
Audiências Públicas com uni diag-
nóstico preliminar das oito
macrorreglões mineiras. Deste modo,
os participantes do evento puderam
discutir amplamente os problemas
de cada área a partir de uma visão
global das características e potencia-
lidades regionais, bem como da
propos'i orçamentária do Executivo
estadual.

Para elaborar esse diagnóstico, o

DCI' promoveu um levantamento das
características tisicas, biótiCaS e sócio-
econômicas regionais, completando-o
com um capítulo sobre o orçamento
do Estado (regionalizado) para o ano
em curso.

Duas dificuldades básicas para a
execução do levantamento foram
encontradas: a primeira dizia respeito
à premência de tempo. Para realizar
um diagnóstico que subsidiasse
indiretamente a elaboração do
orçamento de 1994, os dados deveriam
englobar o ano de 1992 e estarem
concluídos no primeiro semestre,

antes das Audiências Públicas. Para
concluir o trabalho, contou-se,
portanto, com apenas quatro meses.
A segunda, referia-se à extrema
dispersão dos dados básicos,
dispersão que se traduziu na
pulverização das kmites de informação
por diversos órgãos, entidades e séries
históricas disponíveis, bem como à
met 0(101 ogia de coleta empregada
pelos órgãos. Notou-se que, no âmbito
de cada Secretaria de Estado, há
critérios próprios de agruparlmcnto
das informações, o que dificultou a
regionalização. Também se observou
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queiras nos Orçamentos da União e do Estado, em
detrimento de uma região que é pobre de voto e não
tem uma força concentrada.

O presidente da Cooperativa dos Garimpeiros de
Teófilo Otoni, Salvador Gomes, representante da
maior força de trabalho da região, também afirmou
que as audiências serviram para chamar a atenção
para o estado de abandono em que está a classe,
relegada à própria sorte, sem uma política de fomen-
to, apesar de seu peso na economia regional: "o que
poderia ser extraído só no Jequitinhonha daria para
pagar toda a dívida do Estado, sem os carrilhões da
Vale do Rio Doce, da Parapanema e de outras
mineradoras".

Planejamento global — outro resultado impor-
tante foi o que deflagou a discussão sobre a clegrada-
çào do sistema de planejamento do Estado brasileiro,
particularmente o de Minas Gerais. Sabia-se, por
exemplo, que os principais órgãos de pesquisa do
Estado tinham sido destruídos pelo arrocho salarial
que cuspiu para fora a grande maioria dos pesquisa-
dores. Mas, ao preparar estudos para subsidiar o

trabalho das Audiências, o Departamento de Consul-
toria e Pesquisa da Assembléia viu que o problema era
muito maior do que se imaginava. O Departamento
produziu sob pressão de tempo oito publicações com
dados estatísticos e indicadores econômicos e sociais
das oito macrorregiões, enfrentando uma total escas-
sez de dados.

Problema do país inteiro, que quase eliminou sua
máquina de pesquisa, o Estado está com sua divisão
territorial para efeito de planejamento distorcida e
defasada. A macrorregião Metalúrgica/Campo das
Vertentes engloba ao mesmo tempo os problemas
pastoris de uma estrutura agrária ultrapassada, como
a da região de Divinópolis, com o parque industrial
metalúrgico de Vale do Aço e os conflitos da urbani-
zação selvagem de Belo Horizonte. Ao mesmo tempo
que a região de Patos de Minas, sede da macrorregião
V, tem mais relação com a pujança do Triângulo
Mineiro do que com a miséria do Alto do São
Francisco, a que está ligada. Assim como ojequitinho-
nha tem mais a ver com o polígono das secas da
macrorregião Noroeste. E Passos e Itajubá pouco têm

uma clara Interrupção nas coletas e na
divulgação dos dados de algumas
instituições de pesquisa e
planejamento do Estado, ocorrida nos
últimos dez anos. Isso é um retraio fiel
do desmantelamento a que o setor foi
submetido em Minas, que
seguramente trouxe consideráveis
dificuldades ao trabalho do
Departamento de Consultoria e
Pesquisa. Para explicitaras áreas mais
problemáticas, citam-se:

Educação e Cultura - Os dados
mais recentes de escolaridade da
população são de 1980. Já as
matrículas, as vagas e os cursos
oferecidos foram levantados por
município, para a década de 90, a
partir de mapas da Secretaria de
Educação de período mais recente
(990). As áreas de atuação das
1)eiegacias Regionais de Ensino - 1)RE

- não guardam relação com os limites
das macro ou rnicrorregiões, o que
representou outra dificuldade.

Em relação ao ensino superior, as
dificuldades foram ainda maiores cm
função da precariedade das
Informações repassadas ao MEC por
várias escolas.

O rico acervo cultural mineiro carece

ainda de um cadastro, cujo grau de
detalhamento cm muito extrapola o
escopo do diagnóstico elaborado pelo
DC?.

Saúde - A regionalização das
Informações se faz pela abrangência
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a ver com a industrialização que
vai tomando conta das cidades
que são cortadas pela Rodovia
Femão Dias.

O secretário de Estado do
Planejamento, Paulo Paiva, por
exemplo, diz na entrevista que
está nesta edição, que o varejo
das audiências ajuda pouco a
curto prazo, mas ele vai possibi-
litar uma leitura importante que
dará aos deputados um filtro do
que é comum entre uma região
e outra, de forma se caminhar
para uma visão mais global dos
problemas do Estado. Numa épo-
ca em que, segundo ele, o plane-
jamento tende a se descentrali-
zar para atender realidades regi-
onais "di" e convergentes, ele
acha que esse trabalho de unir
" comunal idades" é da maior im-

-

1
Audiências em Patos de Minas:
debate público com lideranças rurais e do magistério

espacial das DRS - Diretorias
Regionais de Saúde que, a exemplo
das DRE, não obedecem aos limites
macrorreglonais, 1-lá também a
considerar que a morbidade, de
grande importância para o
diagnóstico, só foi possível ser tratada
no plano das doenças transmissíveis
de notificação compulsória, onde há
registros rigorosos, apenas na área
das Instituições públicas.

Dinâmica populacional e
estrutura produtiva - A principal
dificuldade nesses ítens foi a obtenção
de dados atualizados. A maioria é de
1980, data do último Censo publicado
pelo IBGE. Algumas poucas
informações demográficas foram
atualizadas (199), mas referem-se a
dados preliminares do último Censo
demográfico, ainda não publicado.

Saneamento -Quando os sei-viços
de água e esgoto eram de
responsabilidade da Copasa ou
Fundação Nacional de Saúde - FNS -,

os dados estavam atualizados. Mas,
para grande número de municípios
mineiros, com serviços das próprias
prefeituras, esses dados não foram
obtidos. Limpeza pública, coleta e
disposição de lixo são elementos não
considerados no diagnóstico.

Orçamento - Somente a parte de
Investimentos é dividida e apresentada
pela Seplan por macrorregiões. Na
parte tributária, os dados apresentados
desatualizam-se rapidamente devido
às altas taxas de inflação.

Apesar das limitações impostas pela
massa de dados, o trabalho executado,
para cada macrorregião, resultou em
um importante documento com
enfoque multidisciplinar, contendo
informações sobre: as microrrcgióes
Integrantes, os principais centros
urbanos, sua localização e vias de
acesso; características físicas;
vegetação, usos e ocupação do solo;
aspectos da dinâmica populacional,
estrutura produtiva, educação, cultura,

saúde, saneamento e habitação; e
finalmente o orçamento para 1993.
Foram anexadas como Ilustrações
Inúmeras tabelas com dados
temáticos, e a Lei Orçamentária do
Estado de 1992 com as dotações por
função (educação, saúde/saneamento
e transportes) para cada município
Integrante da região estudada.

A cada ano, esse estudo deverá ser
renovado para atender às futuras
Audiências Públicas.

As coletas e sistematizações de
dados necessárias à atualização do
diagnóstico devem conduzir a
Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais a deter um importante
acervo. Esse conjunto de informações,
armazenado em um banco de dados
computadorizado, acelerará as ações
do Legislativo e as pesquisas setoriais
solicitadas por usuários diversos, bem
como permitirá a fiscalização da
execução orçamentária pelos
deputados e pela sociedade.
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portância.
O grande saldo das audiências, que quase passou

despercebido, porque é da própria natureza do
processo, é o que alguns técnicos e deputados da
Assembléia chamam de a dessacralização do poder.
O deputado João Ba-
tista, que protagoni-
zou um debate fervi-	 fl...
lhante com lideran-
çasdos servidores
públicos na Audiên-
cia de Patos de Minas	 .
e que envolveu a
maioria dos 19 de-
putados presentes.
diz que este acerto
de contas público	 \ •c
com lideranças que
tem massacrado ge-
neralizadamente os
deputados deu ao
público uma sensa-
ção de proximidade
quase epidérmica	 ..	É
com opoder,noqual
a população acaba
por mergulhar e sen-
tir suas virtudes e
defeitos, poderes e
limitações. Na mes-
ma reunião uma massa de
200 trabalhadores rurais	Todos os defc
que invadiram em passea- Audiências ten
ta o recinto puderam de- corrigidos com (
bater com o promotor de tempo e o velho eJustiça Jaques Souto Fer-
reira, que saíra em defesa	diferenças e d
da Promotoria, acusada de
prejudicá-los na monta-
gem de processos de aposentadoria.

Durante todas as discussões, as pessoas aplaudi-
ram e vaiaram, mas todos falaram, todos foram
ouvidos e a maioria saiu com aquela boa sensação de
que os deputados não são representantes num mun-
do distante da realidade dos representados - o que
tem sido quase uma utopia dos sistemas representa-
tivos.

No mais, todos os defeitos das Audiências tendem
a ser corrigidos com o passar cio tempo e o velho
exercício das diferenças e do conflito, como diz o

presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado
Ronaldo Vasconcellos, que presidiu a movimentada
reunião de Patos. Com base na região de Belo
Horizonte, onde há maior pressão dos grupos organi-
zados da sociedade, ele vê as Audiências até como

fonte de mobilização de entidadess as	no interior, onde os conflitos não
a ser	aparecem claramente e o grau de

issar do	envolvimento com as lutas sociais é
cício dás	menor. Desta forma, as Audiências

estariam colaborando para conto-)nfllto buir no aprendizado da discussão e
do exercício do conflito, mais co-
mum na capital.

"É coisa para mais tempo, passo a passo " , diz o
presidente da Assembléia, deputado José Feri-az, em-
polgado com a idéia de que esse instrumento de
aproximação da AI com as realidades do Estado pode
se transformar num ritual que se realiza a cada ano e
que pode passar a ser um referencial para as lideranças
e o povo. "Será bom quando as pessoas entenderem
que poderão a cada ano aperfeiçoar o seu processo de
participação na vida no Estado", prevendo que "aí,
sim, vamos estabelecer um sentido de troca e parceria
que é primordial no parlamento'.

Audiências no Vale do Rio Doce:
debates sobre o esvaziamento económico e o maior índice de mortalidade infantil

22 Rs Do LEGIsIvo


