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Prezados senhores
Cumprimentando-os, acusamos o recebimento das cartas “solicitação de
descredenciamento” e aproveitamos o ensejo para agradecer a VVSS a
inestimável participação na formação e desenvolvimento desta gestão participativa
(Conselho Gestor), que é a ferramenta mais adequada e moderna de promover o
desenvolvimento com sustentabilidade de uma localidade.
A gestão, que diz respeito ao planejamento, tomada de decisão e controle
de processos, é considerada participativa quando busca compartilhar com todos
envolvidos a responsabilidade por esses aspectos citados. As principais
características do modelo de Gestão participativa são:
a)
Estrutura de decisão colegiada: o poder é igualmente exercido por
vários cidadãos em rede, onde todos têm o mesmo peso. É o que
se chama de “estrutura horizontal de gestão”;
b)
Descentralização: aqueles que são atendidos pelos serviços ou
diretamente ofertados pelas atividades de uma entidade ou
aparelho público participam das decisões colegiadas. Logo, a
própria comunidade é o local da gestão. É uma postura bem
coerente possibilitar que os cidadãos que decidem sobre as
políticas públicas não tenham que se deslocar para outra
comunidade para fazer esse trabalho. Por isso existe uma relação
direta entre Gestão Participativa e descentralização de órgãos
públicos que deliberam e gerenciam políticas sociais. A
descentralização cria territórios específicos de governo
participativo;
Contudo, algumas dúvidas e problemas permanecem.
Muita gente confunde consulta com participação. Consultar é saber a
opinião sobre determinado tema ou proposta que lhe é apresentada. Mas
participar é ajudar a decidir. Na participação a população não é apenas
ouvida, mas participa por meio de fóruns que elaboram propostas, e ações
públicas.
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Outros confundem mobilização com participação. Uma comunidade pode
ser mobilizada, e tomar parte em assembléias e plenárias mas, se não
elabora, se não tem proposta com fundamentação, se não tem informação
sobre a situação real da sua localidade, não participa.
Outra confusão é com parceria e participação. Parceria é repassar para
uma entidade ou comunidade uma tarefa do Governo ou do Estado.
Participação é o caminho inverso: é trazer a comunidade para dentro do
Governo e do Estado ( em Conselhos ou outros fóruns de Gestão
Participativa).
Como se percebe, a gestão Participativa não é tarefa fácil.
Exige muita dedicação, conhecimento, disposição para aprender sempre e
capacidade de fazer propostas. E muita união também. Mais que união:
exige confiança. Confiança de um cidadão no outro, no coletivo. Confiança
de que é possível, juntos, descobrirmos uma maneira de superar problemas
reais e comuns. Confiança na força coletiva, na capacidade coletiva da
sociedade e das comunidades.
No caso do Conselho Gestor do Alto Rio Preto o mesmo constitui um dos
três pilares para a gestão integrada da região, juntamente com o Centro de
Gestão e o Plano de Gestão. A existência deste conjunto de ferramentas,
disponível aos diversos segmentos e representações da nossa sociedade,
representa ímpar oportunidade de alavancar o desenvolvimento sustentável
regional. Ressaltamos ainda que, por ser o Conselho um órgão colegiado
em permanente evolução, são bem vindas propostas no sentido do seu
aprimoramento.
E finalizando gostaríamos de fazer nossas, as palavras de José Carlos
Carvalho (ex Ministro do Meio Ambiente e atual Presidente do SEMADS):
”Acredito que a democracia participativa, exercida como expressão máxima
da cidadania, será capaz de livrar o Brasil dos males do corporativismo, do
clientelismo, do fisiologismo, que perduram invencíveis nas relações da
sociedade com o Estado brasileiro”.
Sem mais para o momento, e desejando todo sucesso em vossas
caminhadas,
Atenciosamente,
Patricia Maria Ulhôa Cintra de Carvalho
Coordenadora do Conselho Gestor da Microbacia do Alto Rio Preto.
c/cópia para as Prefs de Resende, Itatiaia, Bocaina de Minas, para os
governos estaduais RJ e MG, Min Meio Ambiente, ICMBio e IBAMA

