
DESCENTRALIZAÇÃO

Para descentralizar os serviços e as ações do Estado, o governo
propõe a criação de 22 regiões administrativas em Minas e envia à
Assembléia Legislativa um projeto de natureza técnica, mas que
desperta polêmica e divide opiniões pelo componente político
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DIVIDIR PARA GOVERNAR

N

o princípio do ano, um fato roubou a cena no
xadrez político em Minas: tratava-se do projeto de
descentralização administrativa idealizado pelo

governador Eduardo Azeredo, que, desde então, vem se
firmando como tema central dos debates. E, ajulgar pelas
mudanças que propõe, ele parece ter fôlego para sustentar
polêmica por muito tempo.

Desde que a proposta começou a ser ventilada, até sua
remessa definitiva em forma de projeto à Assembléia, a
idéia de dividir o Estado em administrações regionais
despertou todo tipo de reação. Entre um extremo e outro,
recebeu considerações que vão
do apoio declarado, passando
pela descrença, até o repúdio,
sendo estrategicamente alçada
por alguns aliados do governo
à condição de "menina dos olhos
do governador"— uma espécie
de senha para desarmar os es-
píritos e buscar o entendimen-
to.

Desconcentrar a adminis-
tração pública não é, contudo,
uma idéia recente. Para alguns
integrantes do governo, remon-
ta aos tempos de Napoleão
Bonaparte. Experiência em es-
cala menor, Belo Horizonte é
exemplo de capital administra-
da por meio de regionais, cujo
projeto foi expandido na ges-
tão do então prefeito Eduardo
Azeredo.

Do ponto de vista técnico, a descentralização adminis-
trativa pretende horizontalizar a máquina pública pela
divisão do Estado em 22 regiões e, por consequência,
desafogar a Capital da burocracia, que poderia ser resolvi-
da em cada uma dessas áreas, através da coordenação de um
administrador regional, assessorado por seis diretores. O
quartel-general onde foi gestada a proposta, durante muitos
meses, foi a Fundação João Pinheiro, que trabalhou em
parceria com outros órgãos do governo.

O Instituto de Geociências Aplicadas (IGA), por exem-
plo, atuou na definição dos limites geográficos das regiões.
Dada a variedade socioeconômica das regiões do Estado,
chegar a esse contorno não foi tarefa simples, como explica
o diretor-geral do IGA, Paulo Rogério Junqueira Alvim.
Com base nas microrregiões definidas pelo IBGE e em
parâmetros denominados "fatores estruturais" - como po-
pulação total e urbana, número de domicílios com água e
consumo de energia -, a equipe de técnicos, coordenada
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pelo consultor especial para Assuntos Econômicos, o ex-
ministro Paulo Haddad, deu início ao traçado das regiões
administrativas. Alvim esclarece que, a partir da soma de
todos esses elementos, foi surgindo um mapa com a
hierarquização das cidades e das áreas polarizadas, permi-
tindo visualizar o grau de influência de um município sobre
o outro.

Num Estado em que localidades mais longínquas ficam
até a mil quilômetros de distância da Capital, o projeto
parece providencial. "Se eu pudesse me dirigir apenas a
uma cidade e ali resolver todos os problemas, isso me

liberaria de um enorme trânsito bu-
rocrático", sentencia o prefeito de
Campos Altos, no Alto Paranaíba,
Vítor Vieira dos Santos, que hoje
enfrenta uma verdadeira maratona
por vários municípios de sua região
- um roteiro que se estende a Belo
Horizonte, com freqüência -, em
busca de solução para os proble-
mas de seu município.

"É extremamente interessante
a idéia de se fazer a descentralização
administrativa no Estado", avalia o
professor Fausto Brito, do Centro
de Desenvolvimento e Planejamen-
to Regional (Cedeplar), da IJFMG.
Oelevado número de municípios
mineiros e a carência de recursos
para atendimento isolado de cada
localidade fazem do projeto, se-
gundo Brito, uma alternativa efici-

ente, racional e moderna de gestão do setor público.
Além desse aspecto, ele avalia a importância do projeto,

do ponto de vista demográfico. "O Estado tem que pensar
em soluções regionais que reduzam a produção de emigran-
tes", considera o professor. Segundo ele, a formação de
regiões administrativas pode estimulara criação de projetos
regionais capazes de estancar o fluxo de emigrantes não só
em direção à Capital, que até a última década foi um grande
dique, mas para outras cidades do Estado, como Uberlândia
e Montes Claros.

O governo reconhece que já há uma descentralização
setorial do Estado, ou seja, vários órgãos, como a Cemig e
a Copasa, estão regionalizados, o que também acontece
com a educação e a segurança. Só que não existe conexão
entre eles; não há, como costuma denominar o vice-gover-
nador Walfrido dos Mares Guia, "sinergia" nas regiões.

O governo também aposta fichas no projeto de
descentralização administrativa como gancho importante
para alavancar o planejamento regional e estruturar um
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programa de crescimento econômico para o Estado. Pela
proposta, as regiões administrativas terão um orçamento
próprio de obras de manutenção e folha de pagamento, e
serviços públicos básicos descentralizados, como emissão
de carteiras de habilitação e de identidade, bem como a
gestão de desenvolvimento regionalizada. "Há uma expec-
tativa de que isso possa democratizar o acesso da população
aos serviços públicos em geral, promovera valorização do
interior, melhorar a coordenação dos órgãos de governo
setoriais já descentralizados e assegurar maior articulação
entre os governos federal, estadual e municipal", avalia o
consultor especial Paulo
Haddad.

No entanto, a despeito de
todos esses benefícios apregoa-
dos pelo governo, a adesão ao
projeto não tem sido questão
pacífica. A inclusão de uma nova
figura no cenário político-admi-
nistrativo do Estado - a do ad-
ministrador regional - desper-
tou polêmica. Falou-se em suicí-
dio político do governador, dis-
córdia e esvaziamento da ação
política de parlamentares.
Haddad e outros integrantes do
governo saíram a campo bus-
cando aliados e aparando ares-
tas

"Como será feita a indica-
ção desse coordenador?", ques-
tiona a deputada Maria José
Haueisen. do PT, para quem a
idéia da descentralização administrativa é boa, pode ser um
instrumento para melhorar o atendimento das populações
do interior, mas pode também facilitar o retorno dos antigos
coronéis, dos "caciques políticos" - figuras notórias da sua
região, o Nordeste de Minas, onde estão os abandonados
Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

À argumentação de que o governo pretende preencher
esses cargos com pessoas de perfil técnico, a deputada
responde com outra questão: "Será que esse técnico vai ser
escolhido por concurso?", pondera a parlamentar, preocu-
pada com uma indicação mascarada, ou seja, com a escolha
de um político com roupagem de técnico. A movimentação
política dos últimos meses, que culminou com a transferên-
cia expressiva de lideranças de vários partidos para o ninho
tucano, explica em parte sua apreensão. Haueisen teme que
essa dança partidária revele uma falta de coerência ideoló-
gica, o que, para ela, torna a base de sustentação do projeto
muito suscetível aos ventos da política.

"Estamos novamente sendo discriminados", reclama
o deputado Cleuber Carneiro (PFL), que estranhou o fato de
a proposta contemplar com apenas três regionais - a de
Paracatu, no Noroeste; a de Montes Claros, no Norte; e a de
Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha - uma das áreas mais
pobres e desassistidas do Estado. "Já que correspondemos
a um terço da área do Estado, deveríamos ter, pelo menos,
seis regionais". raciocina o parlamentar, que pretende reu-
nir os 20 deputados das regiões Norte, Nordeste e Noroeste
para discutir a possibilidade de apresentar emenda ao
projeto, refazendo os cálculos do governo.

A tênue linha imaginária
que divide o universo técnico do
mundo político não é motivo de
preocupação para o presidente da
Federação Mineira das Associa-
ções Microrregionais (Femam) e
prefeito de Campos Altos, Vítor
Vieira dos Santos. Ele cita o pró-
prio governador Azeredo como
exemplo de homem público de
perfil técnico que tem revelado um
potencial de arregimentação polí-
tica extraordinário, a ponto de
projetá-lo em nível nacional. "Po-
lítica é uma coisa inerente a todo
cidadão", define Vieira.

O consultor especial Pau-
lo Haddad também recorre ao per-
fil do governador Eduardo
Azeredo, a quem confere uma apu-
rada acuidade política, para lem-
brar que a indicação dos futuros

administradores será precedida de ampla discussão com as
forças políticas das regiões, e não uma decisão isolada do
governador, embora seja dele a palavra final. "São cargos
de confiança", já disse o governador, em entrevista a um
jornal mineiro.

Essa mesma disposição para o diálogo aparece nas
entrelinhas de outras considerações do ex-ministro Haddad.
"O projeto foi à Assembléia para abrir uma discussão",
disse ele, referindo-se à possibilidade de vir a sofrer altera-
ções. "É muito difícil lidar com a regionalização, sem levar
em consideração as aspirações sociais e políticas de cada
comunidade", admitiu.

Durante toda a fase de elaboração, foram emitidos
vários sinais de que o governo não abre mão dessa iniciati-
va. O maior desafio reside no fato de que a proposta das
regiões administrativas é apresentada pelo governo como
base de um programa maior de reforma do Estado, em sua
concepção mais ampla.
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