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Paulo Haddad

O DESAFIO DAS
REGIONAIS
O consultor especial para assuntos econômicos do governo Eduar-
do Azeredo, Paulo Haddad, faia sobre as idéias que nortearam o
projeto de descentralização administrativa, os benefícios que a
experiência poderá trazer e as dificuldades que deverá encontrar

Ç

economista Paulo Haddad é dono de
vasta experiência na área de planeja-
mento. Pós-graduado na Holanda, com
especialização em Planejamento Eco-
nômico,foi secretário de Estado de Pla-

nejamento e Coordenação Geral, de 1979 a 1983,
no governo Francelino Pereira, quando criou o
Programa de Desenvolvimento das Pequenas Co-
munidades (Prodecom) e o programa de cidades-
diques, para conter a migração no Estado. Foi
ministro da Fazenda e do Planejamento no governo
Itamar Franco e, hoje, de volta ao governo estadu-
al, no papel de consultor especial, tem pela frente
o desafio de implantar as regionais administrati-
vas. Variáveis técnicas, econômicas, sociais e geo-
gráficas constituíram a base da nova divisão com
que, sem conflitos com as regiões de planeja-
menro,prerende-se administrar o Estado. Habilido-
so no trato com minúcias da vida pública, Haddad
teve o cuidado de sobrepor ao mapa de Minas o
mapa dos votos das últimas eleições, para contor-
nar os entraves políticos e desenhar o perfil das
regiões administrativas.
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Revista do Legislativo - Qual é o
espírito do projeto de descentralização
administrativa?

Paulo Haddad - Desde o período da
campanha eleitoral, o governador Eduar-
do Azeredo manifestou a preocupação
de fortalecer o processo de descentrali-
zação administrativa no Estado. Ele pe-
diu que se estudasse a melhor maneira de
promover uma descentralização que não
fosse itinerante, mas permanente, sólida,
que criasse raízes nas regiões. Analisa-
mos a experiência que ele mesmo teve
como prefeito, nas regionais de Belo
Horizonte, a experiência bem-sucedida
de regiões administrativas da França, e
outras experiências brasileiras, algumas
de sucesso, outras fracassadas, como na
Bahia, em São Paulo, no Rio Grande do
Sul, e em outros países da América La-
tina, como o Chile. Tivemos o cuidado de
anotar, de todas as experiências, o que
deu certo e o que não deu certo, e o
projeto está na Assembléia para abrir
uma discussão.

RL - Quais foram os problemas en-
contrados nos outros estados que já
realizaram essa experiência?

Haddad - Num dos casos,o número
de regiões não ficou definido. Elas che-
garam a 35, e o governo perdeu o contro-
le da experiência. É importante que o
Legislativo e o Executivo acertem uma
regionalização "para valer", definitiva.
Outro problema é a falta de definição
clara das funções do administrador regio-
nal. que pode levar ao atropelamento dos
secretários de Estado.O administrador
regional não interfere na política de saú-
de, que é do secretário de Saúde: que não
interfere na política de educação, que é
do secretário de Educação, e assim su-
cessivamente. Ele vai coordenar ações
definidas pelos secretários. O terceiro
problema está relacionado com a falta de

liderança do próprio governador no pro-
jeto. Há governadores que adotaram essa
idéia por modismo ou por iniciativa do
Poder Legislativo e não assumiram a
idéia. Levando em consideração esses
aspectos, estamos mandando para a As-
sembléia umaexposição de motivos e um
conjunto de mapas e informações sobre
as regiões administrativas. A discussão
está no começo, e esperamos que o proje-
to seja aperfeiçoado pelo Legislativo e
pela opinião pública.

RI - Como se chegou à divisão do
Estado em 22 regiões administrativas?

Haddad - No primeiro momento, o
Estado foi dividido em 14 regiões admi-
nistrativas, com base em três critérios:
primeiro, a importância econômica e
social do centro urbano que será a sede.
Em segundo lugar, os fluxos de passagei-
ros e de mercadorias, em termos de pola-
rização do Estado. Em terceiro, a exis-
tência, em cada centro, de um certo nú-
mero de unidades regionais das diferen-
tes secretarias e órgãos da administração
direta. Feito esse primeiro mapeamento,
ficou claro o seguinte: algumas regiões
teriam uma sede para 2 milhões e 100 mil
habitantes, como é o caso do Sul do
Estado, quando o ideal é que urna sede
abranja de 600 mil a 800 mil habitantes.
Em segundo lugar, lá em cima, ficariam
sem regional administrativa o
Jequitinhonha e o Mucuri, e Montes
Claros teria uma regional administrativa
com uma área maior que o Estado de
Sergipe. Numa segunda rodada, criamos
alternativas para o governador decidir
entre 20, 22, 23, 25 e até 27 regionais.
Depois de analisar aspectos como efici-
ência, custos, factibilidade e repre-
sentantividade, concluímos pelas 22
regiões.Elas estão bem distribuídas no
Estado, não existe vazio demográfico e
há uma preocupação de ter, nas princi-
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pais regiões do Estado, duas ou três
administrações.

RL - Como será a gestão da regio-
nal?

Haddad - A região administrativa
é definida como uma unidade onde se
tem um administrador regional e seis
coordenadores nas áreas de saúde, edu-
cação, assuntos fazendários, assuntos
administrativos, desenvolvimento eco-
nômico e infra-estrutura.Esses coorde-
nadores serão recrutados nas secreta-
rias, na própria região. Por exemplo, o
coordenador de saúde deverá ser o su-
perintendente de saúde na região onde
se localiza a sede da regional adminis-
trativa.

RL - Qual será o papel da regional?
Haddad - A gestão do desenvolvi-

mento daquela região será feita
coordenadamente pela administração
regional, de forma que o cidadão possa
resolver ali todos os problemas com o
Estado: saúde, educação, carteira de
identidade, carteira de motorista, direi-
tos e deveres. Cada regional adminis-
trativa desenvolverá um conjunto de
atividades permanentes descentraliza-
das, com uma estrutura que poderá se
deslocar para os municípios, lá perma-
necendo por vários meses. Todas as
questões relativas a direitos e deveres
dos funcionários serão resolvidas na
sede da regional. Vamos descentralizar
afolha de pagamento. Há uma expecta-
tiva de que a regionalização democrati-
ze o acesso da população aos serviços
públicos em geral. Espera-se, também,
que haja uma valorização do interior e
uma melhor coordenação dos órgãos de
governo setoriais que já estão descen-
tralizados, ou seja, uma sinergia do
governo na ponta. E, ainda, que haja

uma maior articulação entre órgãos do
governo federal, estadual e municipal.

RL - Como o senhor avalia a convi-
vência desse novo poder administrativo
com o poder político nas regiões?

Haddad - Achamos que ele signifi-
cará um instrumento adicional para o
poder político regional. Por exemplo, o
deputado que atua numa determinada
região administrativa terá a oportunida-
de de resolver os assuntos de interesse de
suas bases eleitorais na própria regional.
Portanto, haverá um instrumento a mais
para obter eficiência na solução dos pro-
blemas. E o governador Eduardo Azeredo
não tomará nenhuma decisão com rela-
ção à escolha dos administradores ou à
composição dos serviços, sem uma dis-
cussão ampla com as lideranças políti-
cas locais. No primeiro momento, perce-
bemos uma reação forte dos deputados,
mas agora que eles estão conhecendo
melhor o projeto e que fizemos uma
regionalização mais apropriada, levan-
doem consideração o mapa das votações
para se ver onde havia afinidade política,
chegamos a uma aproximação que gera
uma discussão positiva com o Poder
Legislativo. Há uma preocupação em
não se criar administrações que agridam
o sentimento político das regiões. Já hou-
ve consultas informais para saber a opi-
nião dos deputados e secretários, e o
projeto foi discutido com os líderes da
Assembléia. O governo não vê o projeto
como uma questão fechada, porque é
muito difícil lidar com a regionalização
sem levar em conta as aspirações sociais
e políticas de cada comunidade.

RI —Que tipo de resistência o projeto
pode sofrer, e de quais setores?

Haddad - Algumas cidades pleitei-
am a instalação de uma sede administra-
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tiva da regional, embora não possuam
as precondições para isso. Então, have-
ráfrustrações. Achamos que, logo após
a divisão, alguns municípios vão prefe-
rir conviver com outra região que não
aquela em que estão localizados, e vai
haver talvez algum tipo de tensão em
relação à ausência de alguns pólos
microrregionais como sede de região
administrativa. Mas estamos prepara-
dos para negociar e resolver essas ten-
sões.

RL - O governo central não perde
poder com a descentralização?

Hoddad— O administrador regional
vai ser uma pessoa designada pelo go-
vernador. Será uma pessoa de confian-
ça, que estará coordenando as ações do
governo na ponta. O governador estará
descentralizando o poder, mas sem per-
der a autoridade.

RI - A máquina do Estado, tida
historicamente como emperrada, está
preparada para um projeto tão arroja-
do? Vai haver aumento de despesas?

Haddad - Existe uma preocupação
em reduzir as despesas. Por exemplo, a
sede administrativa será instalada pro-
vavelmente numa agência desativada da
Minascaixa ou em algum prédio públi-
co estadual ou municipal que possa ser
colocado à disposição. Tirando a figu-
ra do administrador, que vai exigir a
formação de um quadro, e as gratifica-
ções dos coordenadores, em torno de
20%, teremos a possibilidade de gastar
muito pouco. O ganho vai ser de eficiên-
cia. Terá que haver um aprendizado, do
ponto de vista da máquina do Estado,
para trabalhar de forma coordenada, na
ponta. Isso não será fácil, haverá pro-
blemas, exigirá um aprendizado. Mas a
Escola de Governo e a Fundação João

Pinheiro vão treinar todo esse quadro,
formado por servidores. O administra-
dor será, em princípio, um funcionário
público de carreira. Os critérios que
estão sendo estabelecidos caminham nes-
sa direção.

RL - As secretarias de Estado fica-
rão só por conta de planejamento? Elas
serão esvaziadas?

Haddad - Não. A despesa de inves-
timento ficará por conta do secretário,
bem como a política, o planejamento e a
coordenação setorial. No caso da saúde
e da educação, que já têm a tradição de
uma descentralização maior, caberá ao
secretário estimular o seu representante
a ter uma articulação melhor na região
administrativa.

RL - Haverá algum conflito entre as
regiões administrativas e as regiões de
planejamento?

Hciddad- Peguemos um exemplo. O
Sul de Minas está dividido em quatro
regiões administrativas, mas, do ponto
de vista do planejamento, é uma única
região. Essa regionalização é específica
para prestação de serviços.

RL - O senhor conhece a experiência
das audiências públicas regionais. O
senhorassocia as audiências ao projeto
de regionalização administrativa?

Haddad -É a experiência mais bem-
sucedida de participação na formulação
do Orçamento que eu conheço. Está muito
bem organizada, envolve os três pode-
res, é uma idéia que pegou, não é um
modismo. As regiões administrativas
serão feitas para prestar serviços em
cima de programas, projetos e demandas
da comunidade, que, no caso de Minas
Gerais, são identificadas com mais pre-
cisão nas audiências públicas.
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