
QUEM	SÃO	OS		
COLEGIADOS	
TERRITORIAIS?	
	

1-	São	os	espaços	de	Governança	territoriais,	com	autorização	
para	representar	os	territórios.	

A	representação	territorial	se	trata	de	um	novo	espaço	político,	cuja	dimensão	não	está	restrita	
aos	municípios,	nem	à	corporação	representativa	de	qualquer	agrupamento	ou	associação	civil,	
tão	pouco	á	regionalização	do	conjunto	dos	órgãos	do	Estado.		

Portanto,	 esta	 concepção	 prescinde	 de	 uma	 determinação	 política	 que	 vá	 além	 da	 mera	
formalização	e	inaugure	um	novo	espaço	–	o	espaço	territorial	-	de	mediação	e	negociação	em	
torno	da	implementação	das	políticas	públicas.		O	Território	é,	assim,	um	novo	sujeito	político,	
distinto	do	município	e	do	parlamento	estadual,	mas	em	convergência	com	estes.	Neste	novo	
espaço,	 o	 Governo	 leva	 as	 questões	 determinantes	 para	 o	 desenvolvimento	 sustentável	 e	
políticas	públicas,	tratando-as	aí	dentro,	com	o	conjunto	da	diversidade	representativa,	sem	foro	
privilegiado	para	nenhum	dos	seguimentos.	E	acolhe	as	proposições	coletivas,	consensuadas	e	
aprovadas	pela	diversidade	representativa,	a	fim	de	balizar	seus	planos	e	suas	políticas	públicas.	

	

2-	São	sujeitos	políticos	diversificados,	mas	com	unidade,	cujo	
amalgama	é	o	desenvolvimento	territorial.	

O	reconhecimento	público	do	Colegiado	como	sendo	o	sujeito	coletivo	oficialmente	autorizado	
pelo	Estado	para	mediar	o	desenvolvimento	do	Território	é	a	condição	necessária	para	dar	corpo	
institucional	e	político,	de	 fato,	aos	 territórios,	ou	então	não	o	dará	efetivamente.	Pois,	 se	o	
Estado	 tratar	 cada	 seguimento	 dentro	 do	 Território,	 de	maneira	 a	 situá-los	 numa	 dimensão	
territorial,	mas	atendê-los,	predominantemente,	de	maneira	segmentada,	não	corroborará	para	
a	 coesão	 e	 consolidação	 do	 território.	 Fato	 que	 está	 ocorrendo.	 Território	 implica,	
corajosamente,	nalgum	passo/compromisso	com	o	rompimento	do	 fisiologismo	político	e	do	
particularismo	que	versam	nos	processos	de	implementação	das	políticas	públicas.	

E	o	fato	de,	hoje,	os	Colegiados	serem,	ainda,	pouco	diversificado	em	seu	conjunto,	só	indica	a	
necessidade	de	o	Governo	agir	no	sentido	de	seu	fortalecimento,	o	que	implica	reconhecer	seu	



papel	 representativo	 e	 causar	 situações	 de	 deliberação	 do	 investimento	 público	 no	 âmbito	
territorial.	Isto,	naturalmente,	forçará	um	movimento	para	dentro	dos	Colegiados.	Quem	tem	o	
poder	 de	 manobras	 neste	 escalão	 é	 o	 Governo.	 Há,	 portanto,	 uma	 decisão	 estratégica	 de	
construção	 contra	 hegemônica	 que	 está	 nas	mãos	do	Governo.	 Em	outras	 palavras,	 a	 pauta	
territorial	 é	 o	 compromisso	 efetivo	 com	 a	 plataforma	 progressista	 contemporânea	 e	 ela	
prescinde	de	uma	opção	clara	de	rompimento,	ao	menos	relativo,	com	os	processos	de	“troca	
de	 favores	 eleitorais”.	 É	 uma	 estratégia	 de	 consolidação	 de	 capitais	 sociais	 organizados	 e	
protagonistas,	para	além	de	uma	gestão	de	governo.	

Este	novo	amalgama	é	a	construção	estratégica	contra	hegemônica	para	elevar	o	estado	da	arte	
das	gestões	estadual	e	municipal	dentro	da	Bahia	para	uma	qualidade	superior	em	termos	da	
efetividade	 das	 políticas	 públicas,	 em	 termos	 de	 resultados	 de	 curto	 e	 longo	 prazos	 para	 o	
desenvolvimento	sustentável	e	a	descentralização	da	riqueza	e	das	oportunidades.		Afinal,	ao	se	
colocar	 em	 um	 Plano	 Territorial	 de	 Governo	 as	 diretrizes	 do	 PPA,	 vinculadas	 ás	 demandas	
sociais,	 e	 ao	 fomentar	 que	 os	 Territórios	 se	 sentem,	 discutam	 e	 elaborem	 seus	 PTDS,	 o	
desdobramento	 natural	 será	 um	 tratamento	 convergente	 das	 questões	 centrais,	 num	
movimento	governamental	sólido	e	articulado	para	implementar	o	“caminho	do	meio”,	definido	
como	o	bom	senso,	o	pacto	mínimo	para	o	bem	geral	daquele	território.	Este	patamar	estará	
estruturado	 na	 medida	 em	 que	 o	 que	 está	 sendo	 desenhado	 no	 Sistema	 Estadual	 de	
Planejamento	e	Gestão	Estratégica	–	SEPEGE,	for	aproveitado	e	praticado	pelas	 instâncias	do	
Estado	e	da	sociedade	civil.	A	participação	territorial	na	confecção	dos	PPA,	a	presença	de	Planos	
Territoriais	de	Desenvolvimento	Sustentável,	a	clareza	da	adesão	das	Secretarias	de	Estado	às	
demandas	territoriais	e	sua	possibilidade	de	monitoramento	pelo	Comitê	de	Acompanhamento	
do	 PPA	–	 CAPPA,	 do	CEDETER	 e	 os	 relatórios	 que	 a	 SEPLAN	envia	 aos	 territórios,	 prestando	
contas	da	execução	do	PPA	são	instrumentos	suficientes	para	um	controle	social	efetivo.	

Isso,	deixe-se	claro,	não	implica	a	retirar	de	cena	a	ação	discricionária	do	Governo,	a	sua	tomada	
de	posição	e	arbítrio	para	escolher	soluções	ou	implementar	políticas	que	são	de	sua	autônoma	
decisão.	Este	complexo	conjunto	de	esferas	de	decisões,	no	caso	das	políticas	territoriais,	deverá	
ser	 mediado,	 na	 medida	 do	 possível,	 pelo	 CEDETER,	 que	 aconselhará,	 proporá,	 mas	 não	
deliberará	sobre	quais	medidas	a	serem	implementadas.	Esta	decisão	cabe	ao	Governo.	Mas	a	
Governança	é,	exatamente,	este	esforço	coletivo	para	o	alcance	do	bom	senso	e	da	convergência	
superior	de	interesses.		

Parece	utópico,	mas	é	algo	possível,	guardando	a	razão	de	um	consenso	mediado	pelo	Estado,	
que	seja	operativo,	viável	e	realmente	importante	para	ajudar	mudar	as	bases	estruturais	do	
desenvolvimento	econômico	e	social.	Mas	para	isso,	o	Governo	precisa	ter	fé	nessa	estratégia	e	
agir	 fortemente	 para	 a	 sua	 implementação	 processual.	 E	 isto	 só	 será	 possível	 quando	 a	
Governadoria	e	a	SEPLAN	estiverem	em	plena	sintonia	e	agirem	sinergicamente,	de	maneira	a	
determinar	ao	conjunto	da	máquina	do	Estado	para	assim	operar.	

	

	



SOBRE	A	PARTICIPAÇÃO	DO	GOVERNO	NO	CORPO	
DELIBERATIVO	DOS	COLEGIADOS	

Os	Colegiados	também	são	representações	dos	movimentos	sociais	e	das	municipalidades,	que	
reivindicam	direitos,	políticas	públicas,	avanços	sociais	e	ambientais.	Portanto,	 são,	 também,	
espaços	de	reivindicação	social	e	municipal,	afinal,	os	demandantes	naturais	do	Estado	são	estes	
dois	seguimentos.		

A	questão	está	em	transformar	o	modo	e	a	dimensão	do	ato	de	reivindicar	e	da	reivindicação,	
respectivamente.	 As	 reivindicações	 corporativas	 e	 de	 foro	 restritamente	 federativo,	 ou	
parlamentar	 continuarão	 a	 existir,	 posto	 que	 é	 a	 regra,	 e	 deverão	 ser	 declaradas.	 Mas	 no	
Colegiado,	buscar-se-á	aquilo	que	se	pode	construir	dentro	de	uma	visão	de	interesse	comum	
para	o	bem	geral	do	território,	em	seus	aspectos	sociais,	econômicos,	culturais	e	ambientais,	
sempre	dentro	de	uma	perspectiva	sustentável	e	em	diálogo	com	o	Estado	e	a	União,	em	acordo	
com	a	realidade	financeira	e	a	capacidade	operativa	dos	governos	estadual	e	federal.			

Sendo	espaços	de	governança,	os	encaminhamentos	 tomados	nos	CODETER	deverão	ser	por	
pactuações,	 a	 partir	 da	 compreensão	 do	 que	 seja	 mais	 estratégico	 e	 de	 acordo	 com	 as	
necessidades	 mais	 transversais	 e	 de	 maior	 alcance	 do	 território.	 As	 posições	 de	 Governo	
deverão	buscar	concertações	possíveis	e,	caso	não	haja,	resta	que	o	Governo	terá	sua	autonomia	
legitimada	nas	eleições	para	agir,	a	partir	das	razões	de	Estado.	

O	Estado	continua	sendo	um	corpo	unificado,	hierárquico	e	de	autoridade	máxima	no	seio	social,	
operar,	 reconhecendo	 as	 independências	 dos	 órgãos	 regionais	 neste	 nível	 foge	 da	 realidade	
legal	 e	 institucional	 hoje	 vigentes.	 Isso	 é	 igual	 para	 a	 União.	 Para	 que	 a	 participação	 das	
representações	do	Estado	e	da	União	se	dê	nos	processos	coletivos	territoriais,	nos	Colegiados,	
de	maneira	a	contribuir	com	a	reflexão,	a	construção	técnica	de	projetos,	o	embasamento	de	
dados	e	conhecimentos	de	seu	poder;	estes	devem	atuar	fortemente	nas	câmaras	técnicas	e	nos	
debates.		

As	deliberações	dos	Colegiados	para	os	órgãos	governamentais	serão	indicativas,	mas	a	adesão	
do	Estado	e	da	União	ás	mesmas	será	facultativa.	Os	representantes	regionais	do	Estado	e	da	
União	 poderão	 concordar	 e	 ajudar	 a	 fechar	 uma	 posição	 do	 Colegiado,	 mas	 não	 estarão	
obrigados	a	cumpri-la.	A	decisão	é	de	Governo	e	não	da	repartição.	Isto	dito,	não	retira	do	Estado	
e	da	União,	seu	compromisso	de	participar	efetivamente	dos	Colegiados,	com	representações	
oficialmente	definidas	e	indicadas,	que	deverão	cumprir	a	responsabilidade	de	maneira	efetiva	
e	exemplar.	

	

	

	



COMPROMISSOS	COM	O	FORTALECIMENTO	DO	SISTEMA	
REPRESENTATIVO	TERRITORIAL	

Por	isso,	o	Governo	deve	fomentar	o	sistema	representativo	territorial,	atuando	de	maneira	a	
fortalecer	 suas	 estruturas,	 seu	 funcionamento	 e	 sua	 representatividade.	 Além	 disso,	 deve	
contribuir	para	a	capacitação	dos	agentes	territoriais,	independente	do	seguimento	social	que	
faça	 parte,	 desde	 que	 esteja	 atuando	 para	 a	 lógica	 da	 Governança	 Territorial.	 Apoiar	 a	
elaboração	dos	PTDS,	por	exemplo,	é	fundamental,	uma	vez	que	os	mesmos	contribuem	para	a	
organização	sistêmica	dos	problemas	e	das	soluções	do	território,	envolvendo	o	conjunto	de	
atores	 do	 mesmo	 e	 sintetizando	 uma	 visão	 ampla	 e	 estratégica,	 construída,	 a	 partir	 da	
participação	direta	dos	sujeitos	cidadãos	-	gestores,	lideranças,	movimentos	sociais,	ONGs	etc..	

Os	PTDS	deverão	ser	sempre	elaborados	com	apoio	de	consultorias	e	técnicos	do	Estado,	no	
território.	 Seu	 recorte	 é	 dado	 pela	 dinâmica	 local	 e	 distinta,	 com	 ampla	 participação	 das	
instituições	locais,	dos	poderes	municipais,	da	sociedade	civil.	O	seu	processo	de	construção	é,	
por	si	mesmo,	uma	pedagogia	política	de	aproximação	de	visões	e	de	construção	estratégia	de	
soluções,	 contribuindo	para	o	 amadurecimento	 social	 e	 político	 locais.	 Estas	 peças,	 uma	 vez	
prontas	e	qualificadas,	 serão	 instrumentos	de	grande	valia	para	as	mediações	com	o	Estado,	
para	o	exercício	da	governança	nos	Colegiados,	contribuindo	para	a	objetividade	e	para	o	foco	
sobre	 aquilo	 que	 se	 pretende	 mitigar	 e	 promover,	 sempre	 num	 recorte	 estratégico	 e	
abrangente.	Após	os	PTDS	prontos,	a	escuta	para	o	PPA	deverá	ser	feita	com	base	nos	mesmos,	
não	mais	sobre	listas	de	reivindicações	soltas.			

	

	

(MARCELO	ROCHA).	


