
AUDIÊNCIAS REGIONAIS
Com a participação de um número surpreendente de muni-
cípios, a versão 95 das audiências públicas regionais conso-
lida um novo modo de preparação do Orçamento, que começa
a ter ressonância além das montanhas de Minas Gerais
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terceira versão das audiências públicas regionais,
realizada de abril a julho deste ano, nas 12
regiões do Estado, representou um avanço da

proposta de consulta popular para a formulação do Orça-
mento do Estado. Pela primeira vez, foram realizadas
audiências municipais preliminares, previstas na nova
legislação que regulamenta a iniciativa, e os três Poderes
do Estado amaram em conjunto na sua promoção.

Na fase preliminar, houve reuniões em 589 municípios.
em que foram retiradas propostas e eleitos representantes
para as reuniões regionais. Nestas, estiveram presentes
511 prefeitos, 500 presidentes de Câmaras Municipais,
1.119 dirigentes de entidades da sociedade, além dos
deputados e representantes dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário. Em todo o processo, foram reco-
lhidas 3.082 propostas, que formam um mapa das deman-
das por obras, serviços e melhorias em todo o Estado.
Desse total, foram priorizadas 122 propostas.

Além da emulação que provocou em torno de proble-
mas e aspirações da população, as audiências deste ano
chamaram atenção das autoridades pelo efeito didático. Na
prática, elas são um exercício de cidadania, um convite à
população para que participe da formulação das políticas
públicas e se envolva na definição das prioridades de
governo. Como acentuou o governador Eduardo Azeredo,
na abertura do ciclo de audiências, em Sete Lagoas, e no
encerramento, em Araxá, a iniciativa ajuda a conscientizar

a população das dificuldades que os governantes enfrentam
para compatibilizar vontade política e limitação orçamentá-
ria.

Os números apresentados no final das 12 audiências
regionais mostram que houve uma grande mobilização em
torno da realização dos encontros e uma expectativa favorá-
vel à evolução do processo, apesar de restrições quanto à
representatividade dos encontros em alguns municípios.
Enquanto houve casos como o de Jabuticatubas, que reuniu
700 pessoas para escolher as propostas da comunidade, em
Buenópolis, por exemplo, o prefeito José Alves admitiu que
fez sua audiência municipal com 49 pessoas proeminentes da
localidade, com receio de estimular expectativas que pode-
riam não sercumpridas. Ele mesmo reconheceu, porém, que,
com três anos de vida, as audiências ainda experimentam
uma fase de amadurecimento, com uma população em fase
de aprendizado sobre organização popular.

Ajustificativa do prefeito pode não ser a mais convincen-
te, mas traduz uma preocupação que já motivou mudanças
na dinâmica das audiências, do ano passado para este, e deste
para o próximo ano, centradas na preocupação de garantir a
credibilidade que o processo vem conquistando. Antes mes-
mo do encerramento da série de 12 audiências regionais, os
chefes dos três Poderes do Estado decidiram realizar os
encontros para definição de novas propostas de dois em dois
anos. Nesse intervalo, serão feitas reuniões de avaliação e
acompanhamento.
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ORÇAMENTO À MODA MINEIRA

Tomada como parte de um processo que está germi-
nando, a questão do aprendizado pode ser também incluída
no lado positivo de um saldo que foi, no geral, bastante
favorável. A começar pela participação dos Poderes Exe-
cutivo e Judiciário, ao lado do Legislativo, que garante o
aperfeiçoamento desse modelo de consulta popular. Desta-
ca-se, ainda, o número significativo de participantes dos
encontros, interpretado como um termômetro da crescente
disposição das lideranças locais para entrar em um jogo
político que envolve atuação institucional, capacidade de
articulação, defesa de propostas e muita negociação.

Com uma bandeja cheia de propostas para um gargalo
orçamentário miúdo, os representantes de cada região se
desdobraram no discurso e nas negociações. Cada propos-
ta teve a defesa ardorosa de seus autores e, no voto,
predominou a escolha de obras de maior abrangência
regional, em detrimento de propostas personalistas ou de
caráter local.

Cerca de um terço das propostas refere-se à construção

de estradas; um terço é relativa à área da saúde e o restante
divide-se em áreas como educação, meio ambiente e
eletrificação.

"Trata-se da mais avançada experiência democrática
de que se tem notícia no Brasil, na atualidade, com repercus-
sões muito além dessas montanhas, para um novo modelo de
planejamento participativo e de gestão administrativa do
Estado", destacou o presidente da Assembléia, deputado
Agostinho Patrús.

As audiências públicas mereceram também uma defe-
rência do ministro-chefe da Casa Civil, Clóvis Carvalho.
"Viemos aprender", disse ele, ao elogiar a iniciativa e
ressaltar que Minas é sempre um referencial político ao qual
se deve estar atento. A participação do ministro, do gover-
nador Eduardo Azeredo, do presidente do Legislativo mi-
neiro e do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador
Márcio Aristeu Monteiro de Barros, foi uma mostra da
ressonância das audiências mineiras nos corredores dos três
Poderes do Estado e da República.

AS

18JJ%JIk pEiW?1i

-
gw

- M%Iwll

Os titulares dos Três Poderes abrem, em Sete Lagoas, o ciclo das audiências públicas regionais de 1995
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RL - São também obras que o
senhor pessoalmente reconhece
como sendo as mais importan-
tes?
AZEREDO - Acho que sim. Existe
uma grande coincidência. A
maioria das obras levantadas es-
tava prevista ou era lembrada nos
planos do governo do Estado.

RL - Existem interseções entre
os levantamentos feitos pela co-
munidade e o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado -
PMD!, que o senhor divulgou
recentemente?
AZEREDO - Algumas coisas se
encaixam muito bem dentro do
PMDI e outras que surgiram se-
rão analisadas, agora de manei-
ra mais adequada.GOVEFNACCR EDUAPLX AZERED.

ORÇAMENTO DEMOCRAI1C0
O governador do Estado reconhece que as audiências públicas podem
contribuir também no seu projeto de descentralização administrativa

REVISTA DO LEGISLATIVO -Qual a ava-
liação que o senhor faz das audiên-
cias públicas?
EDUARDO A2ERED0 - Muito positiva.
Acho que evoluímos em relação às
anteriores. Este ano foram 12 audi-
ências em todo o Estado,
com 3 mil propostas, che-
gando a 120 as priorizadas.
Houve uma participação
mais efetiva dos Poderes
Executivo e Judiciário, que
puderam acompanhar de
perto essa experiência de-
mocrática, que realmente é
muito positiva e vem até
sendo estudada por Assem-
bléias de outros estados.

RL - As demandas apre-
sentadas durante os encon-
tros são compatíveis com o
Orçamento do Estado?
AZEREDO - Não digo que to-
das sejam compatíveis. Va-
mos fazer um levantamento
na Secretaria do Planeja-
mento, antes que a Assem-
bléia comece a votar o Or-
çamento. para que tenha-
mos o custo estimado de
cada uma delas. Por outro lado, exis-
te uma proposta de aprimoramento
das audiências públicas nas próxi-
mas realizações. Queremos uma es-
timativa. nem que seja grosso modo,
do custo de cada obra, porque aí sim
vamos ter mais claro o que será
possível realizar. Hoje, infelizmente,
não há como garantir que todas as
obras priorizadas sejam executadas,
exatamente porque não temos ainda
o levantamento do custo de cada uma
delas.

RL - Como seria esse novo proces-
so? O governo pretende estipular
previamente um limite orçamentá-
rio para cada região?
AZEREDO - Essa é uma idéia. A outra
é apresentar as propostas antes da

realização da audiência, num prazo
que permitisse levantar o valor pre-
visto de cada obra, para, no dia do
encontro, discutir uma compa-
tibilização.

RL —As obras e demandas nascidas
nas audiências refletem as necessi-
dades do Estado?
AZ ER EDO - Sem dúvida. São deman-
das que saíram de audiências públi-
cas muito bem organizadas, onde se
chegou inclusive ao critério de voto

mais proporcional. Antes as cidades-
pólo, com maior número de represen-
tantes, levavam vantagem em relação
às cidades mais distantes. Com o cri-
tério atual, garante-se um resultado
democrático, que reflete as demandas

mais importantes para a região.

RL - As audiências públicas
contribuem de alguma forma com o
seu projeto de descentralização ad-
ministrativa?
AZEREDO - As audiências são a
descentralização e vão no mesmo sen-
tido do projeto das regiões administra-
tivas. As regiões administrativas vão
facilitar a aplicação dos recursos do
governo de maneira mais justa. As
audiências seguem o mesmo caminho,
aquele que Minas Gerais vai percorrer
para descentralizar e simplificar os
serviços públicos.
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