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epois de nove planos de estabilização
económica, cinco congelamentos de preços e

salários, quatro mudanças de moeda e 54 alterações na
política de preços, em apenas seis anos, era pretender muito
que o país tivesse um sistema de planejamento. Sobretudo ao

fim de uma época em que se conjuga a falência de um
modelo - do Estado interventor - e a deteriorização de todo
o sistema de pesquisa montado sobre esse conceito. Segunda
economia desse país desestruturado, Minas Gerais também
viu ruir o sistema de planejamento e pesquisa que chegou a

ensaiar alguns planos de desenvolvimento importantes
na década de 70.

Quais as razões dessa falência geral da atividade
planejadora e os caminhos para retomá-la? É o que esta

Revista do Legislativo discute aproveitando a oportunidade
da realização das Audiências Públicas Regionais,

experiência inédita no Parlamento brasileiro que a
Assembléia Legislativa adotou para democratizar a

discussão do Orçamento do Estado. Estreitando o contato
com as diferentes realidades regionais, elas colheram uma

radiografia das complexidades de um território cingido por
grandes disparidades políticas, econômicas e sociais. Mais

do que uma denúncia da situação desse território, elas
serviram também para levantar o grau de degradação do

sistema planejador e induziram as lideranças políticas a
uma discussão sobre o desgaste do modelo vigente e a

necessidade de se buscar um novo.
A questão é tratada aqui em matéria que interliga

opiniões sobre as certezas de agora e as incertezas futuras,
uma entrevista com o secretário de Estado do Planejamento

e uma reportagem sobre as Audiências Públicas que tenta
contextualizar a questão em meio às múltiplas

peculiaridades do território onde elas aconteceram. Seguem
nesta edição matérias, artigos e entrevistas sobre a fome, o
déficit de moradias, a violência e a impunidade - assuntos
da ordem do dia que, em última instância, são reflexos de

um país que perdeu o bonde do planejamento.
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