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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONAJS
A CORAGEM POLÍTICA DE INOVAR

Pelas estradas de Minas a parceria com a sociedade vem
apontando o caminho para a construção de um novo parlamento.

Este é o segundo ano consecutivo em que a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais promove as Audiências Públicas
Regionais. Esses encontros, que acontecem em cidades de cada uma das
regiões do Estado, estão previstos na constituição mineira. Eles têm como
objetivos principais abrir caminhos à efetiva participação do cidadão, junto
com seus representantes, na identificação e discussão dos problemas
econômicos do Estado, possibilitar a comunicação direta entre o Legislativo
estadual e os municípios; e permitir ao primeiro o conhecimento aprofundado
e sistemático das realidades regionais. Entre os objetivos precípuos está
também o de permitir à Assembléia Legislativa a coleta de dados que, de
um lado, irão subsidiar o trabalho parlamentar e afbrmuiação do plane-
jamento estadual e, de outro, possibilitarão a elaboração da proposta
orçamentária com base em prioridades regionais estabelecidas, democra-
ticamente, pelo voto das lideranças locais.

Quando, em 1993, o parlamento mineiro, em cumprimento
ao ditame constitucional, resolveu fazer-se itinerante e conhecer a realida-
de de cada parcela da população lá mesmo onde ela se encontrava,
estávamos conscientes do desafio que nos era proposto. As visitas dos
Deputados a suas bases eleitorais são coisas comuns. Entretanto, quando
é a própria instituição que se põe a caminho, algo de surpreendentemente
novo está por acontecer Efoi isso que sentimos, já no ano passado, quando
a Assembléia se fez presente em cada quadrante do território das Gerais.
A experiência de 1993 levou-nos a uma reformulação da metodologia das
Audiências Públicas, no sentido de que a comunidade defina uma lista de
propostas prioritárias e eleja uma comissão com a tarefa de acompanhar
o encaminhamento dessas propostas.

Ao mobilizar cada região do Estado para a eleição de suas
prioridades, as Audiências Públicas Regionais têm sido um valioso canal
de comunicação direta entre as comunidades e os poderes constituídos.
Promove-se, assim, uma benéfica descentralização das decisões. Coloca-
se, nas mãos dos planejadores, um mecanismo pelo qual suas atividades
estarão, cada vez mais, ancoradas no conhecimento da realidade concreta
vivida no dia-a-dia pelas comunidades.



Administrar em tempo de recursos escassos, exige mais que
competência pessoal. A administração pública pede hoje, mais que nunca,
a elaboração de planos consistentes, einbasados num perfeito conhecimen-
to da realidade. Por isso mesmo, torna-se um imperativo o resgate do
planejamento no Estado. A tomada de decisões não pode mais ser conduzida
por critérios imediatistas ou por avaliações empíricas do real. Entretanto,
a atividade do planejador não deve, sob pena de fracassar em suas
finalidades, distanciar-se dos apelos concretos do cotidiano. Daí a impor-
tância de se colocarem os esforços de Minas para resgatar o papel do
planejamento sob a luz do conhecimento direto das realidades locais. Nesse
sentido, as Audiências  Públicas Regionais constituem um instrumento
valioso de consulta às populações e possibilitam mediatizar o olhar do
técnico pelo sentir existencial das comunidades.

O presente relatório traduz os dados de uma jornada
iniciada pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais em 17 de março
próximo passado. Foram 11 encontros realizados em cidades de cada uma
das regiões do Estado. Quem teve o privilégio de percorrer conosco essa
trajetória pôde sentir viva epulsante a realidade multifária de uma terra que
é síntese da Nação brasileira. Muitas vezes chegamos a nos emocionar
quando constatamos a consciência política, a vontade de participação e a
ânsia pelo exercício da cidadania que animam nosso povo. Experimenta-
mos momentos de intensa ação política no sentido mais nobre e genuíno
desse vocábulo. Vimos interesses particulares ou localizados cederem lugar
à priorização de aspirações regionais, numa fraterna demonstração de que
o povo conhece o que é bom para si próprio e está suficientemente maduro
para escolher seus caminhos.

Apresentamos, agora, este relatório, que sintetiza o traba-
lho realizado nas Audiências Públicas. Ele é peça importante para o
planejador para o político, para  empresário e para o estudioso, isto é,
para quem queira conhecer a realidade mineira ou intervir nela. Pela
metodologia utilizada em sua elaboração e pela própria dinâmica das
Audiências Públicas, acreditamos tratar-se mesmo de material único e
original, que oferece novos elementos para se conhecer Minas e sua gente.

Ao tornar públicos esses dados, esperamos que eles possam
contribuir para a efetivação dos resultados das Audiências Públicas
Regionais, que objetivam, em última instância, construir, em parceria com
as comunidades, uma Minas Gerais melhor, onde reinem o desenvolvimento
e a justiça.

DEPUTADO JOSÉ FERRAZ

Presidente da Assembléia Legislativa



INTRODUÇÃO

Cronograma e Local de Realização das Audiências

Arealização das Audiências Públicas Regionais em 1994
foi planejada de acordo com dois critérios: o da nova divisão regional do
Estado, segundo projeto de lei originário do Executivo e em tramitação na
Assembléia Legislativa, e o de um calendário que pudesse compatibilizar as
reuniões com outros eventos programados para as cidades escolhidas como
sede.

Essa proposição amplia de oito para dez o número de
regiões de planejamento do território mineiro. E, decidindo-se pela realiza-
ção de duas reuniões na Região Central, onde se encontra a capital do Estado
- em razão de seu peso econômico e de sua densidade populacional -, chegou-
se à definição de que as Audiências deveriam acontecer em 11 cidades,
representativas de suas áreas, dentro do novo mapa de desenvolvimento.

O período de realização das Audiências - nos meses de
março, abril, maio ejunho - obedeceu ainda à preocupação de que, encerran-
do-se no primeiro semestre, seus resultados fossem encaminhados em tempo
hábil ao órgão governamental encarregado da elaboração da lei orçamentária
para o próximo exercício.

Seguindo esses determinantes, foi este o cronograma das
Audiências Públicas Regionais de 1994:

- 17/18 de março - Paracatu (Região Noroeste, engloban-
do as microrregiões de Paracatu e Unaí);

- 24/25 de março - Diamantina (Região Central,
microrregiões de Diamantina, Curvelo, Três Marias, Sete Lagoas, Conceição
do Mato Dentro e Itabira);

- 7/8 de abril - Muriaé (Região da Mata, microrregiões de
Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Ponte Nova, Ubá e Viçosa);

- 14115 de abril - Almenara (Região do Jequitinhonha/
Mucuri, microrregiões de Almenara, Araçuaí, Capelinha, Nanuque, Pedra
Azul e Teófilo Otoni);

- 28/29 de abril - Patrocínio (Região do Alto Paranaíba,
microrregiões de Araxá, Patos de Minas e Patrocínio);

- 5/6 de maio - Caxambu (Região Sul, microrregiões de
Alfenas, Andrelândia, Itajubá, Lavras, Passos, Poços de Caldas, Pouso
Alegre, Santa Rita do Sapucaí, São Lourenço, São Sebastião do Paraíso e
Varginha);



- 12/13 de maio - Uberaba (Região do Triângulo,
microrregiões de Fruta!, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia);

- 19120 de maio - Januária (Região Norte, microrregiões
de Bocaiúva, Grão Mogol, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora e
Salinas);

- 26/27 de maio - Caratinga (Região do Rio Doce,
microrregiões de Aimorés, Caratinga, Governador Valadares, Guanhães,
Ipatinga, Mantena e Peçanha);

- 9/10 de junho - Formiga (Região Centro-Oeste,
microrregiões de Bom Despacho, Campo Belo, Divinópolis, Formiga,
Oliveira e Piumhi);

- 15/16 de junho - Barbacena (Região Central,
microrregiões de Barbacena, Belo Horizonte, Conselheiro Lafaiete, Itaguara,
Ouro Preto, São João del-Rei e Pará de Minas).

O Processo de Divulgação

O sucesso das Audiências Públicas Regionais dependeu,
fundamentalmente, de sua divulgação, em vista do grande número de
municípios do Estado e das distâncias entre muitos deles, principalmente nas
regiões de maior extensão territorial.

Esse trabalho incluiu tanto a divulgação formal das
Audiências, acontecimento novo na vida dos mineiros, quanto a
conscientização sobre a importância de as comunidades se mobilizarem em
torno de seus problemas e suas demandas.

O ponto de partida desse processo de comunicação foi
uma reunião, na Assembléia Legislativa, no início do ano, para a qual foram
convocados todos os Presidentes e Vice-Presidentes das associações
microrregionais de municípios, visando à disseminação das informações,
principalmente entre as lideranças políticas regionais.

Um mês antes de cada Audiência, a Assembléia enviou
um convite de participação às principais instituições políticas, econômicas e
sociais de cada município da região.

Nos dias que antecederam as reuniões, elas foram anun-
ciadas no programa "Assembléia Informa", veiculado em todos os canais de
televisão do Estado. Matérias informativas foram enviadas também aos
jornais e rádios, tanto da Capital quanto da região onde seria realizado o
encontro.

Essa divulgação foi reforçada por um trabalho de escla-
recimento, feito por uma equipe de assessores da Assembléia, através de



entrevistas à imprensa local, visitas a lideranças e reuniões com instituições
do município-sede da Audiência.

A Dinâmica das Reuniões

As Audiências Públicas Regionais passaram, em 1994,
por uma série de mudanças em sua estrutura, visando ao aperfeiçoamento de
sua dinâmica. O novo formato das reuniões resultou em ganhos sensíveis de
participação das comunidades e na elaboração de documentos mais fiéis e
consistentes sobre os problemas e as demandas de cada região.

A evolução desse processo decorreu de um trabalho
minucioso de análise dos encontros do ano anterior, tomando-se como
objetivo o maior envolvimento das lideranças regionais e da população em
geral e a definição de um processo que permitisse melhor articulação de
interesses e maior clareza nas reivindicações.

Assim, decidiu-se pela realização das Audiências em
dois dias, seguidos, durante os quais se desenvolveram três módulos.

O Módulo 1, realizado no horário de 9 às 13 horas do
primeiro dia (com prorrogação de uma hora, se necessário), destinou-se
basicamente às inscrições de participação e apresentação de propostas,
visando à sua inclusão na lei orçamentária do Estado. A participação nas
reuniões foi aberta à população em geral, com a apresentação de propostas
(por escrito) facultada a representantes de instituições públicas e privadas
legalmente constituídas.

Cada inscrito (um por instituição) pôde apresentar quantas
propostas achasse conveniente, com direito a uma justificação oral, perante
a Mesa dos trabalhos e o público presente no auditório, palco da reuniões.
Para isso, cada representante teve o tempo de três minutos, prorrogável por
mais três em casos de defesa de mais de uma proposta.

Esse módulo foi introduzido por uma explanação sobre
a dinâmica dos trabalhos, feita pelo Deputado coordenador da reuniões,
seguindo-se exposições de representantes da Secretaria de Estado do Plane-
jamento e Coordenação Geral e da Secretaria de Estado de Assuntos
Municipais, nas quais traçaram um perfil sócio-econômico da região e
mostraram como é feita a lei orçamentária e a distribuição dos recursos do
Estado, procurando-se atender às demandas e carências que se apresentem
como prioritárias.

O tempo restante do primeiro dia da Audiência foi
reservado ao trabalho, feito pelo corpo técnico da Assembléia Legislativa, de

11	indexar as propostas, resumi-las, de forma clara e padronizada, ordená-las



por assunto e numerá-las, produzindo um documento-síntese de todas as
reivindicações. Nesse documento constaram, ao lado de cada proposta, o
nome da instituição proponente e o da respectiva cidade.

As reivindicações idênticas foram agrupadas e registradas
como uma só proposta indicando-se o nome de todas as entidades que a
apresentaram.

Ordenado dessa forma, o documento, mesmo contendo
centenas de propostas, tornou-se uma peça de fácil leitura para os participan-
tes da Audiência e, posteriormente para análise das Comissões temáticas da
Assembléia Legislativa e dos órgãos governamentais a que fosse encaminha-
do.

As propostas apresentadas fora do prazo do Módulo 1
não constaram do documento-síntese. Elas foram indexadas separadamente,
com a possibilidade de ser encaminhadas às Comissões permanentes da
Assembléia a que estivessem afetas.

O Módulo II, desenvolvido no horário de 8 às 13 horas
do segundo dia da Audiência, destinou-se, primeiramente, à análise do
documento-síntese pelos participantes inscritos, seguida de escolha, em
formulário próprio, de dez propostas que cada um considerasse as mais
importantes para sua cidade ou para a região. A entrega desse formulário,
preenchido, deveria ser feita até as 11 horas.

Esse foi um momento de intensa discussão e articulação
entre os participantes, num exercício de convencimento ou de composição de
interesses, pois essas respostas, marcadas individualmente, seriam proces-
sadas em computador, dando origem a uma relação das 15 reivindicações
mais votadas no encontro. E essa relação seria encaminhada à Secretaria de
Estado do Planejamento para ser incluída no orçamento estadual, como o
conjunto das demandas mais importantes da região.

No Módulo II iniciou-se também o processo de escolha
da Comissão regional de representação, encarregada de acompanhar, junto
à Assembléia Legislativa, o encaminhamento das propostas ao Poder Execu-
tivo, num processo que, naturalmente, exige empenho político para que sejam
incorporadas ao orçamento. Essa Comissão foi instituída na terceira Audiên-
cia deste ano (a de Muriaé), a partir de sugestões apresentadas no decorrer
da primeira (de Paracatu).

Os candidatos a participar dessa Comissão deveriam
fazer suas inscrições até as 10 horas. Às 11 horas era divulgada a lista dos
inscritos. Cada participante deveria, em cédula própria, indicar os nomes de
dez candidatos que considerasse mais aptos a defender os interesses comu-
nitários ou regionais, tendo prazo até as. 1 3h30min para entregar essa cédula	12
preenchida.



Processados em computador, esses votos dariam origem
à Comissão de representação, composta de, no máximo, dez membros. Se
houvesse candidatos de dez ou mais cidades, a Comissão seria composta de
um representante por cidade, entre os mais votados. Se o número de cidades
fosse inferior a dez, a Comissão poderia ter dois representantes de uma ou
mais cidades, para se completar a relação.

O Módulo III, desenvolvido das 13 às 17 horas do
segundo dia, com abertura e encerramento feitos pelo Presidente da Assem-
bléia Legislativa e com a presença de Deputados representantes da região e
das Comissões permanentes da AL, além de autoridades locais, como o
Prefeito e o Presidente da Câmara dos Vereadores, apresentou os momentos
de maior empolgação da Audiência.

Primeiramente, os participantes recebiam a relação das
15 propostas mais votadas na reuniões. Elas seriam colocadas em votação
simbólica, por levantamento de cartão, estabelecendo-se então uma ordem
de prioridade, que iria definir o peso de cada uma como demanda da região.

Essa votação foi precedida de um processo de defesa oral
das propostas, no qual os oradores inscritos para cada uma delas teve o tempo
de três minutos para convencer a platéia de sua importância e pedir apoio para
sua escolha. Cada Deputado presente também teve o tempo de três minutos
para pronunciar-se sobre as reivindicações em pauta ou sobre outro assunto
que julgasse oportuno para a ocasião.

O número de votos dados a cada proposta era anotado em
um painel, registrando-se, no final do processo, a relação, em ordem de
prioridade, das 15 maiores demandas da Audiência. Logo após esse resulta-
do, eram apresentados os nomes dos participantes eleitos para a Comissão
de representação.

Juntamente com a relação das propostas mais votadas, a
Assembléia colheu também, nas Audiências, uma lista especial de reivindi-
cações dos Prefeitos e associações microrregionais, constantes ou não do
documento final, limitando-se a uma indicação por município ou associação.

Essa foi outra inovação das Audiências de 1994, incor-
porada pela Assembléia na quarta reunião (a de Almenara), a partir de
reivindicações de Prefeitos participantes da terceira (de Muriaé), argumen -
tando que, sem poder de arregimentação de votos, viam prejudicados os
interesses de seus municípios.

13



Demandas Regionais
Em todo o Estado foram apresentadas 8.281 propostas,

assim distribuídas pelas 11 Audiências Públicas Regionais:
2.128
1.094

884
806
716
696
666
399
383
293
216

Central (Barbacena)
Centro-Oeste
Norte
Sul
Alto Paranaíba
Rio Doce
Triângulo
Jequitinhonha/Mucun
Central (Diamantina)
Mata
Noroeste

A Audiência realizada em Barbacena ( Região Central)
foi a que recebeu o maior número de propostas, englobando 26% do volume
recebido em todo o Estado. Em segundo lugar, aparece a Região Centro-
Oeste, com 13% do total.

As propostas regionais recolhidas nas Audiências Públi-
cas foram classificadas em 36 rubricas pré-determinadas e distribuídas para
as seguintes Comissões Permanentes da Assembléia Legislativa:

Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer
Administração Pública
Saúde e Ação Social
Assuntos Municipais e Regionalização
Agropecuária e Política Rural
Fiscalização Financeira e Orçamentária
Defesa Social
Meio Ambiente
Política Energética, Hídrica e Minerária
Constituição e Justiça
Direitos e Garantias Fundamentais
Ciência e Tecnologia
Defesa do Consumidor

2.230
2.208
1.679

995
445
206
204
181
72
34
16
07
02

14



Entre as 8.281 propostas apresentadas no Estado, os
temas que suscitaram maior interesse relacionam-se com as Comissões de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer e de Administração Pública,
que, juntas, respondem por mais da metade do total.

Na Comissão de Educação destacam-se os assuntos
"Educação" e "Esporte e Lazer", com 1.706 e 273 propostas, respectivamen-
te. O primeiro assunto abriga todas as solicitações para construção, ampli -
ação e reforma de escolas, extensão de séries, criação de primeiro e segundo
graus, implantação de cursos superiores e incorporação de faculdades pela
Universidade do Estado de Minas Gerais, entre outras. As propostas
relativas a "Esporte e Lazer" reivindicam, em sua maioria, a construção e
reforma de ginásios, praças e quadras esportivas e a implantação de unidades
do Projeto Curumim.

Quanto à Comissão de Administração Pública, a maior
parte das demandas refere-se a "Transportes" ( pavimentação e construção
de estradas, construção de pontes, terminais rodoviários e aeroportos) e
"Servidor Público" (melhorias salariais e de condições de trabalho).

As reivindicações destinadas à Comissão de Saúde e
Ação Social - 20% do total - ligam-se, em sua maioria, ao item 'Saúde", que
abrange questões referentes à construção de hospitais e postos de saúde,
atendimento médico-hospitalar, etc. Vêm a seguir as demandas por "Sane-
amento Básico".

No âmbito Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, as matérias dizem respeito a infra-estrutura urbana munici-
pal, habitação, divisão administrativa e instalação de distritos industriais,
entre outras. Mais de um terço das 995 propostas pertinentes a esta
Comissão referem-se a temas como implantação de distritos industriais,
incentivo à pequena e média empresa, construção de mercados municipais e
aquisição de equipamentos de terraplenagem para os municípios.	A se-
guir, destacam-se as reivindicações para construção de habitações urbanas
e rurais.

As demais Comissões Permanentes englobam, juntas,
14% das propostas recebidas no Estado. São, em geral, questões relativas à
agropecuária (apoio ao pequeno produtor rural, melhorias no sistema de
comercialização e abastecimento e reformulação na política fundiária); meio
ambiente, (medidas de proteção e preservação ambiental, referentes, sobre-
tudo, à qualidade das águas e conservação dos solos); tributação (incentivos
fiscais, redução de impostos e anistia); política energética, hídrica e minerária
(pesquisa e produção de energia, recursos hídricos, mineração e metalurgia);

15

	

	e defesa social, com ênfase para a construção de cadeias públicas e
reaparelhamento da força policial.



a'.

c
o.
•
a'.

1

0
0m

m
a

oa
1
a.

a

a
a
a

00
a'.

o

o
o
-I

a
3o
a
çNa

o

o
a
g
a
0a
a

aa
c
a.a
3a
a
a

o00000oo0>

ttEII -o• e__o	-o
zoo

iUU
.0 •	-o •	o• a

a

.0ao

-
-	1c,)x1zzc_Ooo> -
c cOQ>mmmmr

° - 5r	-jOZZZ
t>Z O-0>-1-1H0
—r G) Omm

o	m 0  z)
zC')

- C CDWCD01CD-JCDQ-CD
O r) (O C.) (31 - CD O) CD (.J (.3 ts.)

- -
c(J1 p	- 	)-	) - 	O)	 )C.3CDU1

01 C.3 CC) (.3 ri -J -CD O)CD(D -J
-

:

-.--J ot ) o 01 01 - - O) -	 (0

	

(li r%) -4 (71 co (.3	t) CD (li

-c

- 4 O) O CD - C O O CO CD CD
£	 -

[CCDOCD

Gr

c.

.=

c	 cC
}_G ri

	

,	pC
10r ,-J C.3 -J -3 (.3 N) 01 01 CD (.3 (O (O (O

[i

ir
N)Ir
'J,ItCD_

	

jO (51 co <-13 1 (O (O (.3 (71 O) .	) r.3

c

rs)l-4
- -JCD1	O)	f'.)	 -	)

(O O) r\) CD CD O O)	-'

(.

-	-	-.	ri

r	o -	0 o, CD .,

	

O) - (O	O1
(3101 w	ro (O -	(71 CD

. C))O)O)CD(N4Z

3
-'-1 O •-3 4-	O) (31 CD	O)	O)	C

-

0

a.c

o
0

c
a

a

o

-a

o

(1)

C1)

-a

o

o

o

(1)

o

rn

m

C)

o



tua
1-
z

o

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PROPOSTAS POR REGIÃO

CDITRAI. 1 CENTRO-O€TE MATA	 ~TE	 SUL

REGIAO

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PROPOSTAS POR COMISSÃO

oo
7000

tu
o
4o
z
4 40

o

1000
448

1	34	2	18

CAP	CAM	CCJ	CDI	CIC	CMA	CIA
CAR	Cd	CDC	CDQ	CCC	CCI	NUM

COMISSAO

GRAF3

GRAFO

17



ujo
o
1-
z

o

ui
Ô
4
o
1-
z
4

o

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

N2 INSCRITOS POR REGIÃO

CD(TRAL 1 CD4RO-O€STE	MATA	MOTE	Sul.

REGIÃO

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
% INSCRITOS POR REGIÃO

CIN1AL I CENTRO.øITI MATA	NOTI	Sul
REGIÃO

20



REGIÃO DO ALTO PARANAÍBA

Nesta Audiência foram apresentadas 7 16 propostas, 9% do total do
Estado, a maioria delas pertinentes à Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer. É, também, bastante expressivo o número de propostas relacionadas à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 15% do total da Comissão no
Estado.

COMISSÕES

Administração Pública
Agropecuária e Política Rural
Assuntos Munic. e Regionalização
Ciência e Tecnologia
Constituição e Justiça
Defesa do Consumidor
Defesa Social
Direitos e Garantias Fundamentais
Educ., Cult., Desp., Tur. e Lazer
Fiscalização Financ. e Orçament
Meio Ambiente
Polít., Energ., Híd. e Minerária
Saúde e Ação Social

	

No	(11/0

	182	25,4

	

57	8,0

	

95	13,3

1,5

	192	
26,8

	

32
	

4,5
	7 	

1,0

	

3	0,4

	

137	19,1

TOTAL
	

716	100,0

Comissão de Administração Pública

A Audiência do Alto Paranaíba encaminhou à Comissão de
Administração Pública 182 solicitações, grande parte das quais diz respeito à área de infra-
estrutura (transporte).

Foram apresentadas, também, 77 reivindicações relativas aos
servidores públicos estaduais, com destaque para o quadro do magistério, que pleiteia
melhores condições salariais.

A Audiência permitiu constatar, além disso, carências relativas
aos serviços de telecomunicações. Foram 13 os pedidos nessa área, demandando,
principalmente, a instalação de novos telefones públicos.

21	Comissão.
	O quadro a seguir resume os principais assuntos afetos a esta



No

14
.7

7

77
28
24
25

13
11
2

62
40

9
11
2

4
4

12

182

Assuntos

Energia Elétrica
- implantação/ampliação da rede de energia na zona urbana
- implantação/ampliação da rede de energia na zona rural

Servidor Publico
- melhoria salarial para os servidores estaduais
- implantação de unidade do IPSEMG/melhoria do atendimento
- revisão das leis de apostilamento

Telecomunicações
- implantação de posto telefônico
- melhoria das comunicações por via televisiva

Transportes
- asfaltamento de estrada
- construção/recuperação de estrada
- construção/recuperação de ponte
- construção de terminal rodoviário

-Serviços públicos
- instalação de-posto/agência bancária

Outros

Total

Comissão de Agropecuária e Política Rural

Na Região do Alto Paranaíba foram apresentadas 57 propostas
relacionadas à Comissão de Agropecuária e Abastecimento. Agrupadas por assuntos,
aparecem no quadro a seguir:

Assuntos
	 N°

Agropecuária e Abastecimento
	 45

Política Fundiária
Diversos	 11

Total	 57

22



Aproximadamente metade das propostas incluídas na rubrica
"Agropecuária e Abastecimento" refere-se à aquisição de insumos e máquinas agrícolas
- sementes, adubos, tratores, equipamentos para inseminação artificial, etc. Esta demanda
é originária, basicamente, de associações de produtores, conselhos comunitários e
prefeituras de pequenos municípios

Deve-se mencionar, ainda. propo s ta ,, '()hre a criação de centros de
treinamento de mão-de-obra e o aumento da capacidade regional de armazenagem de
grãos. Uma das últimas fronteiras agrícolas de Minas, o Alto Paranaíba é grande produtor
de grãos e pratica uma agricultura intensamente mecanizada.

Proposta da Prefeitura Municipal de São Gotardo pede a agilização
dos processos de legitimação de posse de terras devolutas, o que beneficiaria cerca de
2.600 famílias na região.

Na reunião do Alto Paranaíba, a ausência de uma política oficial
de estímulo à pequena produção rural, aliada aos sucessivos planos econômicos, de efeitos
negativos sobre o setor, foi freqüentemente responsabilizada pela situação de insegurança
em que se encontram os agricultores de baixa renda da região.

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Os municípios que compõem a região reivindicam, notadamente,
obras de infra-estrutura urbana. A maioria das propostas apresentadas refere-se a obras
de pavimentação e asfaltamento de vias urbanas.

Registraram-se, também, várias demandas de construção de
centros de convenções, instalação de distritos industriais e construção de moradias
populares.

Assuntos

Infra-Estrutura Urbana (vias urbanas...)
- Habitação
- Diversos (distrito industrial...)

Total

N°	%

54	56,8
20	21,1
21	22,1

95	100,0

Comissão de Defesa Social

Foram apresentadas na Audiência Pública do Alto Paranaíba 11
propostas relativas a segurança pública. Como se vê no quadro à frente, as reivindicações
expressam os anseios da população em relação a novas delegacias de polícia, equipamento

2	para as já existentes, construção/ampliação de cadeias públicas e unidades do Corpo de23	para



N°

3
3

2

11

Assuntos

-construção/reforma de unidade policial
-construção/reforma de cadeia ou penitenciária
-equipamento para a polícia
-construção/reforma de unidade do Corpo de
Bombeiros
-Outros

Total

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Esta Comissão recebeu, durante a Audiência do Alto Paranaíba,
192 propostas. Destas, 78,1% referem-se à área de educação, 11,5% ao setor cultural e
10,4% a esporte e lazer. Não foram apresentadas propostas relativas a turismo.

A aprovação do Projeto de Lei n° 1.790/93, que reverte ao
Município de Patrocínio imóvel destinado à instalação do Palácio da Cultura local, foi
reivindicada por 18 entidades e constitui-se na demanda cultural mais destacada da
reunião.

Mais de 20% das 150 propostas pertinentes a educação solicitam
a implantação de unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais em Patrocínio.

Foi pedida, também, a construção de um edifício-sede para a 33a
Delegacia Regional de Ensino e a criação de um centro de pesquisa e capacitação
destinado aos profissionais da educação pública. Estas propostas ocupam, respectiva-
mente, o 6° e o 70 lugares entre as prioridades regionais.

A construção e a melhoria de quadras e praças esportivas respon-
dem por mais da metade das reivindicações contidas na rubrica "Esporte e Lazer".
Representantes de nove municípios pediram a construção de ginásios poliesportivos.

Assuntos
	 N°	%

Cultura
	 22	11,5

Educação	 150	78,1
Esporte e Lazer
	 20	10,4

Total
	 192	100,0

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Do elenco de 32 propostas pertinentes a esta Comissão, a mais
freqüente foi a que demanda legislação específica sobre isenção ou redução do ICMS, por	24
um período de dez anos, para empresas que se instalarem em Minas Gerais.



As demais reivindicações dizem respeito, em sua maioria, a
isenção ou redução de impostos, abrangendo produtos da cesta básica, produtos
essenciais de limpeza, produtos agropecuários e insumos (em especial o leite), além de
máquinas e equipamentos agrícolas, de modo a incentivar a atividade rural.

O Alto Paranaíba caracteriza-se por uma moderna agricultura de
grãos, e tem a pecuária como um dos principais itens de sua pauta produtiva.

Comissão de Meio Ambiente

No decorrer da Audiência realizada em Patrocínio, sete propostas
foram encaminhadas a esta Comissão. Duas requerem a retificação do leito do rio Salitre.
no Município de Patrocínio. A Prefeitura de Patos de Minas reivindica a implantação de
um parque ecológico às margens do rio Paranai'ba, naquele município.

As outras quatro propostas têm o mesmo objetivo: a colocação de
um filtro capaz de reduzir a poluição provocada por um armazém da CASEMG no
município de Patrocínio.

Comissão de Política Energética, Hídrica e Mineraria

Três propostas foram apresentadas, nesta Audiência, à Comissão
de Política Energética, Hídrica e Minerária. A primeira delas, da Associação Comercial,
Industrial e Agropecuária de Monte Carmelo, reivindica a ampliação da capacidade de
carga da CEMIG naquele município. As demais, trazidas por conselhos comunitários de
Patrocínio, solicitam a criação de um Fundo Estadual de Eletrificação Rural, destinado
a dar suporte às propriedades rurais atingidas pela inundação da usina de Nova Ponte.

Comissão de Saúde e Ação Social

Assuntos	 N°	%

Ação Social	 46	33,6
Saúde	 64	46,7
Saneamento Básico	 27	19,7
Diversos

Total	 137	100,0

A Comissão de Saúde e Ação Social recebeu na Região do Alto Paranaíba 137
propostas, entre as quais predominam as relativas à saúde. Mais de um terço das propostas

25	nessa área refere-se à instalação de um centro de reabilitação com sistema computadorizado
para tratamento de pessoas portadoras de deficiência. É grande, também, a demanda pela



implantação ou reforma de unidades de saúde, sobretudo as de grande porte. Os demais
pedidos referem-se à doação de ambulâncias e equipamentos hospitalares.

Na rubrica "Ação Social" há reivindicações muito diversificadas.
As propostas de construção ou reforma de unidades assistenciais representam cerca de
metade dos pedidos dessa área.

No setor de saneamento básico, destacam-se as demandas que têm

por objetivo a canalização de córregos.

26



27

REGIÃO CENTRAL (BARBACENA)

AAudiênc Pública realizada em Barbacena foi a que recebeu o
maior número de propostas, entre todas as regiões: 2.128, ou 26% do total do Estado.

Os temas que suscitaram maior interesse relacionam-se, pela
ordem, com as Comissões de Saúde e Ação Social e Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer.

Proporcionalmente, foi bastante elevado, também, o número de
propostas remetidas às Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Defesa
Social.

COMISSÕES	 N°
	

%

Administração Pública	 413	19,4
Agropecuária e Política Rural	 109	5,1
Assuntos Munic. e Regionalização	 348

	
16,4

Constituição e Justiça	 6
	

0,3
Defesa Social
	

64
	

3,0
Educ., Cult., Desp., Tur. e Lazer	 496

	
23,3

Fiscalização Financ. e Orçament.	 102
	

4,8
Meio Ambiente	 li	0,5
Polít., Energ., Híd. e Mincrária	 0,1
Saúde e Ação Social
	

578
	

27,1

TOTAL
	

2.128
	

amo

Comissão de Administração Pública

Entre o total de propostas apresentadas em Barbacena, 413 estão
adstritas ao campo de competência desta Comissão.

Os números sugerem que a maior demanda da região concentra-
sena melhoria de sua infra-estrutura básica (transporte e eletrificação), sendo o segmento
"Transporte" o mais reivindicado. Somente no que concerne à construção de estradas e
ao asfaltamento das já existentes, foram encaminhadas 187 sugestões.

Foi apresentado, também, um número considerável de propostas
reivindicando melhorias salariais para os servidores públicos estaduais, com destaque
para a recomposição dos vencimentos nos níveis de 1986 (art. 34, ADCT da Constituição
Estadual).



Assuntos

Energia
	 46

- construção/ampliação da rede na zona urbana
	 8

- construção/ampliação da rede na zona rural
	 38

Servidor Público
	 155

- melhoria das condições salariais
	 92

- alteração dos critérios para apostilamento
	 48

- destinação de mais verbas para a educação	 1

Transporte
	 192

- pavimentação de estrada
	 152

- melhoria/construção de estrada
	 40

Comunicações
	 13

- instalação de posto telefônico na zona urbana
	 8

- instalação de posto telefônico na zona rural
	

5

Outros
	 7

Total
	 413

Comissão de Agropecuária e Política Rural

Foram encaminhadas 110 propostas relacionadas a esta Comis-
são, agrupadas por assuntos, conforme o quadro a seguir.

Assuntos	 N°

Agropecuária e Abastecimento
Diversos

Total
	 110

A maioria das propostas reunidas no item "Agropecuária e
Abastecimento" refere-se à solicitação, por entidades diversas, de compra de sementes,
fertilizantes, tratores e outros equipamentos necessários ao cultivo da terra. Tais
proposições visam atendera agricultores de baixa renda, que, em geral, não têm condições
de arcar com os custos de aquisição desses insumos.

Merece destaque, nesse grupo, a proposta, apoiada por 35
entidades que reivindica a criação de silos agrícolas na região. Esse projeto tem por
objetivo assentar trabalhadores rurais em áreas com infra-estrutura básica de saneamento,
educação, moradia e estradas, próximas ao local de produção.



A implantação de estruturas mais eficientes de comercialização,
que permitam reduzir a ação dos atravessadores no processo, é outra sugestão que deve
ser salientada nesse grupo de propostas.

No item "Diversos", foram agrupadas as propostas que sugerem
a melhoria dos órgãos de atendimento aos produtores, como a EMATER e o IMA É digna
de nota, também, a sugestão encaminhada pela Câmara Municipal de Carandaí e pela
Associação Comunitária de Pedra do Sino, no mesmo município, propondo a implantação
de uma escola experimental de agricultura.

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Esta Comissão registrou, na 11' Audiência, 348 propostas. A
maioria delas pleiteia a implantação de distritos industriais e a reativação de empresas
fechadas, medidas que, de acordo com seus proponentes, teriam a virtude de gerar
empregos e estimular o desenvolvimento econômico da região.

Deve-se destacar, também, várias propostas referentes à constru-
ção de moradias para a população de baixa renda.

Assuntos

Infra-Estrutura Urbana (vias urbanas...)
Habitação
Diversos (distrito industrial...)

Total

No	(11/0

30	8,6
120	34,5
198	56,9

348	100,0

Comissão de Constituição e Justiça

Seis das propostas apresentadas na Audiência são de competência
desta Comissão.

A primeira versa sobre a desconcentração das atividades do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de tornar mais eficientes
os controles externos das contas municipais.

As demais propostas, subscritas por diversas entidades locais,
dizem respeito à implantação de comarca em Barroso.

Comissão de Defesa Social

A Audiência de Barbacena apresentou 64 propostas no campo de
',.' '	competência desta Comissão. A maioria delas expressa o interesse da população em ver



construído um quartel para o Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais na cidade de
Conselheiro Lafaiete.

Reivindicou-se, ainda, a instalação de dez postos policiais, em
diversas localidades, e a melhoria dos equipamentos para o Corpo de Bombeiros.

Assuntos
	 No

- Construção de quartel para o Batalhão
da Polícia Militar em Conselheiro Lafaicte	 51
- Equipamento para o Corpo de Bombeiros	 3
- Construção/implantação de unidade policial	 10

Total	 64

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

A Audiência Pública de Barbacena ofereceu 496 propostas para
exame destaComissão: 78,8% abordando matéria relacionadaà área daeducação; 14,9%
envolvendo esporte e lazer; 4,8% referentes a assuntos culturais; e 1,4% a turismo.

As propostas da área de cultura voltam-se, majoritariamente, para
a preservação do patrimônio histórico microrregional, pleiteando medidas como o
aparelhamento do museu municipal, a recuperação da antiga cadeia pública e a restaura-
ção da Casa de Bernanos, todos em Barbacena. Criação de centros de cultura, destinação
de instrumentos para bandas de música e apoio ao artesanato são também solicitações
freqüentes.

O ensino superior foi objeto de quase metade das propostas
registradas na área de educação. Foram 92 OS pedidos de incorporação pela Universidade
do Estado de Minas Gerais de faculdades da região, oriundos dos municípios de
Barbacena, Conselheiro Lafaiete e Paráde Minas. O inunicípiode Santos Dumontplcitcia,
com apoio de 35 entidades, a implantação de uma unidade da Universidade Estadual. A
proposta de destinação de recursos que viabilizem o funcionamento das faculdades de
Barbacena incorporadas à Universidade do Estado de Minas Gerais foi subscrita por 45

entidades, de oito municípios: Barbacena, São João dei-Rei, Coronel Xavier Chaves,
Carandaí, Barroso, Antônio Carlos, Conselheiro Lafaicte e Carandaí.

Na área da educação destacam-se, ainda, demandas pela amplia-
ção dos recursos da Quota Estadual do Salário-Educação - QESE -, destinados à
implantação e à manutenção de oficinas pedagógicas nasescolas estaduais, subscritas por
dez entidades do Município de Barroso. A construção de prédio próprio para a 33

Delegacia Regional de Ensino de Barbacena foi reivindicada por 27 entidades, de nove
municípios, e a instalação de uma Delegacia Regional de Ensino em Santos Dumont
também foi subscrita por um expressivo número de entidades. Ressalte-se, por fim, a
existência de 27 solicitações para a criação de um centro de referência para o professor
em Barbacena.



Quase metade das solicitações na área de esporte e lazer diz
respeito à construção de um ginásio poliesportivo em Santos Dumont. Outra insistente
reivindicação foi a implantação do Projeto Curumim em Barbacena.

Na área de turismo, várias iniciativas solicitam a aprovação do
Projeto de Lei n° 1.917/94, que dispõe sobre o Plano Integrado de Desenvolvimento
do Turismo em Minas Gerais PLANITUR - e do Projeto de Lei n° 1 999/94. que cria
o Fundo de Assistência ao Turismo - FASTUR -, ambos em tramitação na Assembléia
Legislativa. Há, também, propostas relacionadas com os programas de investimento do
FASTUR e com o incremento do turismo na microrregião de São João dei-Rei.

Assuntos	 No	 %

Cultura	 24	 4,9
Educação	 391	 78,8
Esporte e Lazer	 74	 15,9
Turismo	 7	 1,4

Total	 496	 100,0

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Assuntos

Orçamento/elaboração
Tributação
Fiscalização

Total

N°

3
37
62

102

31

Das propostas apresentadas, duas se destacam pelo grande núme-
rode autores. A primeira, assinada por 58 entidades, pede a regulamentação do percentual
de 25% do Fundo de Participação dos Municípios - FPM -, repassado pelo Governo
Estadual. A segunda, encaminhada por 35 entidades, diz respeito à redução ou isenção
do ICMS para as pequenas empresas do município de Santos Dumont.

Com relação à regulamentação do FPM, estabelece a Constituição
Federal, no parágrafo único do art. 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias, que o Congresso Nacional "deverá votar no prazo de doze meses a lei complemen-
tar prevista no art. 161, II". Esse artigo, por sua vez, atribui a lei complementar o poder
de estabelecer normas para entrega dos recursos e definir os critérios de rateio dos fundos
de participação dos Estados, Distrito Federal e municípios. Essa norma reguladora,
entretanto, ainda não foi votada pelo Congresso Nacional.

As demais propostas versam, de modo geral, sobre incentivos



fiscais e financiamento, especialmente para microempresas e pequenos produtores rurais,
tendo em vista o desenvolvimento regional. Reivindica-se, ainda, maior transparência na
apuração do Valor Adicionado Fiscal e unia desti nação mínima de 15% do orçamento para
a área de saúde.

Comissão de Meio Ambiente

Na Audiência Pública de Barbacena foram apresentadas sete
propostas relacionadas à Comissão de Meio Ambiente.

Duas delas versam sobre a implantação de programas permanen-
tes de proteção aos recursos hídricos, envolvendo o desenvolvimento harmônico das
bacias hidrográficas e a preservação ambiental, bem como a proteção às nascentes, rios
e córregos. Uma terceira proposta sobre recursos hídricos pede a proteção dos mananciais
da bacia do rid das Mortes.

No campo dos problemas específicos foram feitas estas solicita-
ções: ação para conter a depredação causada pelas minerações em São Tiago; recursos
para a Associação Barbacenense de Proteção aos Animais; e estabilização de encostas em
áreas urbanas de Pará de Minas.

Uma proposição genérica pede, além disso, a proteção do meio
ambiente.

Comissão de Política Energética, Hdrica e Minerária

A única proposta nesta área relaciona-se à eletrificação rural,
solicitada pela Associação Comunitária de São Luiz, de Barbacena.

Comissão de Saúde e Ação Social

Assuntos	 N°
	 %

Ação Social
	

129
	

21,8
Saúde
	 290

	
50,9

Saneamento Básico
	 159

	
27,3

Total
	 578	 100,0

Foram remetidas a esta Comissão 578 propostas. As que mais
sobressaíram foram as relativas àáreade saúde (metade das solicitações). Predominaram,
nessa rubrica, reivindicações de reformas, ampliação ou implantação de unidades de



saúde, principalmente de grande porte (34% das propostas da área). Vale ressaltar que
51 . entidades subscreveram proposta de transformação do Hospital Fundação Ouro
Branco em hospital regional. Foram muito expressivos também os pedidos de implantação
de uma Diretoria Regional de Saúde em Conselheiro Lafaiete, e de unidades móveis de
saúde para a região.

No setor de saneamento básico, foi majoritária a proposta que
pleiteia a implantação de uma usina regional de reciclagem de lixo. Vêm a seguir demandas
de saneamento básico em vários municípios, e também de saneamento de córregos e rios.

Na área de ação social predominaram os pedidos de verba de
subvenção para as unidades assistenciais, além de auxílio para a construção de sedes de
entidades e implantação de creches, orfanatos e abrigos para pessoas carentes. Registre-
se, por fim, o pedido de apoio ao transporte de crianças assistidas pelas entidades.



REGIÃO CENTRAL (DIAMANTINA)

As propostas desta região (383) correspondem a cerca de 5% do
total registrado no Estado. Os temas que mais se destacaram foram administração pública
- especialmente transportes - e saúde, sendo que, nesta última, a maioria das reivindica-
ções versa sobre saneamento básico.

COMISSÕES

Administração Pública
Agropecuária e Política Rural
Assuntos Munic. e Regionalização
Ciência e Tecnologia
Constituição e Justiça
Defesa do Consumidor
Defesa Social
Direitos e Garantias Fundamentais
Educ., Cult., Desp., Tur. e Lazer
Fiscalização Financ. e Orçament.
Meio Ambiente
Polít., Energ., Híd. e Minerária
Saúde e Ação Social

TOTAL

No %

	

103	26,9

	

30	7,8

	

42	11,0

	

7	1,8

	

93	24,3

	

4	1,0
0,3

	

8	2,1

	

95	24,8

	

383	100,0
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Comissão de Administração Pública
A Audiência de Diamantina apresentou 103 reivindicações perti-

nentes a esta Comissão, o que caracteriza uma grande demanda por medidas de infra-
estrutura, nas áreas de transporte, energia e telecomunicações.

Expressivo número de propostas (43) refere-se à melhoria da rede
viária da região. Muitas outras destinam-se a remediar o deficiente fornecimento de
energia elétrica, tanto na área urbana quanto na rural, com preponderância desta última.

Reivindica-se, também, o aumento e a melhora dos sinais televisivos
destinados à região, e o acesso desta a diversos canais, o que somente é possível com a
instalação de "link" ou, em alguns casos, de antenas parabólicas.



Assuntos
	 N°

Energia
	 21

- implantação/ampliação da rede urbana
	 11

- implantação/ampliação da rede na zona rural
	 lo

Servidor Público
	 7

- melhoria da remuneração dos professores/servidores
	 3

- implantação de unidade do IPSEMG/rnelhoria do atendimento
- alteração dos critérios para apostilamento

	 2

Telecomunicações
	 18

- melhoria do serviço de telefonia, com destaque para
a zona rural

- implantação de "link"/antena parabólica para acesso a
novos canais de televisão

	 9

Transportes
	 51

- asfaltamento de estrada
	 36

- construção/recuperação de estrada
	 7

- construção/recuperação de ponte
	 6

- construção de terminal rodoviário
	 2

Outros
	 6

Total
	 103

Comissão de Agropecuária e Política Rural

Foram apresentadas 30 propostas atinentes a esta Comissão, agrupadas
conforme o quadro a seguir:

Assuntos	 N°

Agropecuária e Abastecimento	 27
Diversos	 3

Total	 30
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A grande maioria das proposições da rubrica "Agropecuária e
Abastecimento" refere-se à aquisição de insumos, implementos e máquinas agrícolas por
prefeituras, conselhos comunitários ou associações de produtores. Aí se inclui a compra
de sementes, adubos e corretivos, bem como a doação de conjuntos de irrigação, tratores
e outros equipamentos necessários ao cultivo da terra.

Tal demanda justifica-se, de acordo com seus subscritores, pela
falta de apoio oficial ao pequeno produtor rural, registrada nos últimos anos. Segundo
eles, a inexistência de uma política agrícola, especialmente com mecanismos bem
definidos de preços e de crédito, tem levado os agricultores à completa descapitalização,
fenômeno com fortes reflexos negativos numa região onde predominam a agricultura e
a pecuária de pequena escala.

As demais propostas versam, entre outros assuntos, sobre a
instalação de agroindústrias na região e o apoio àconstrução de mini-armazéns e engenhos
comunitários. Nesses pleitos, os líderes regionais ressaltam a vantagem de proceder à
transformação da matéria-prima no próprio local de produção, agregando-se, deste
modo, maior valor ao produto, o que resultaria no incremento da renda e aumento da
oferta de empregos na região. Lembram também a necessidade de que se aprimorem os
mecanismos de comercialização existentes.

Segundo seus autores, essas propostas favoreceriam a absorção
de grandes contingentes de mão-de-obra e, a exemplo dos projetos de irrigação, e de
horticultura, também reivindicados, propiciariam um maior rendimento por unidade de
área. Implementadas, essas iniciativas poderiam criar condições para a permanência do
hotnem no campo e, conseqüentemente, para a redução da migração rural em busca das
grandes cidades.

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Esta Comissão recebeu 52 propostas, entre as quais predominam

as atinentes a implantação de infra-estrutura urbana e oferta de habitação popular. Não
se manifestaram, aqui, problemas quanto à divisão administrativa, fixando-se as reivin-
dicações em questões como construção de habitações, mercados e matadouros,
asfaltamento de ruas, aquisição de veículos e equipamentos, etc.

O quadro a seguir resume as demandas regionais.

Assuntos

- Infra-Estrutura Urbana (vias urbanas,
praças, trânsito, loteamentos)

- Habitação
Diversos (distrito.............................)

No	(71/0

12	23,1
14	26,9
26	50,0

37	Total	 52	100,0



Comissão de Defesa Social

Sete reivindicações foram encaminhadas a esta Comissão, a
maioria delas tendo por objeto o aparelhamento dos órgãos ligados à segurança pública.
Quatro propostas pleiteiam a construção ou aquisição de prédios para delegacia de polícia
e cadeia pública. As demais referem-se a aquisição de viaturas, equipamento e aumento
do contingentepolicial.

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Durante a Audiência Pública de Diamantina, a Comissão de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer recebeu 93 propostas, entre as quais a
área de educação foi largamente majoritária. Vêm a seguir reivindicações relacionadas
com esporte e lazer, depois as do setor cultural e, por fim, as referentes ao turismo. O
quadro à frente traz os números respectivos.

Elevar Diamantina à categoria de patrimônio histórico mundial,
mediante declaração da UNESCO, é a mais forte pretensão regional no campo da cultura.
Essa reivindicação foi classificada em 5° lugar entre as prioridades da região.

A preocupação com a preservação do patrimônio histórico e
cultural manifestou-se, também, nas propostas de restauração do Teatro Santa Isabel e
do Mercado Municipal, em Diamantina, e em seis reivindicações por maior apoio à
atividade artesanal.

Do conjunto de propostas da área da educação, quatro foram
classificadas entre as 15 prioridades regionais: absorção da Faculdade de Filosofia e
Letras de Diamantina pela Universidade do Estado de Minas Gerais (2° lugar); criação de
um pólo educacional, também em Diamantina (3° lugar); criação de uma universidade livre
em São Gonçalo do Rio Preto (7°); e aumento da dotação orçamentária para a educação
(10°).

A expansão da rede física escolar, com a construção, ampliação e
reforma de prédios, extensão de séries e criação de cursos de 1° e 2° graus mostrou-se,
também, uma importante reivindicação regional, respondendo por cerca de 34% das
propostas apresentadas.

Foi significativo, também, o número de solicitações voltadas para
a melhoria dos equipamentos e materiais utilizados pelas escolas e aquisição de veículos
para transporte escolar.

Cerca de 59% das propostas da área de esporte e lazer reclamam
a construção e a melhoria de quadras esportivas. Há cinco pedidos de construção de
ginásios poliesportivos. O município de Diamantina pleiteia a construção do seu estádio
municipal.

piW



Cultura
Educação
Esporte e Lazer
Turismo

Total

Assuntos	No 	11/0

	13 	14,0

	

62	66,7

	

17	18,3

	

1	1,0

	

93	100,0

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

As quatro propostas apresentadas versam sobre isenção de impos-
tos para promover o desenvolvimento industrial da região, fortalecendo a criação de
microempresas e indústrias de pequeno porte, bem como estimulando a produção
artesanal.

Foi apresentada, também, proposta de isenção do imposto sobre
transmissão "causa mortis" e doação, de bem ou direito, para os casos de transferência
de pequenas glebas de terra, quando do processo de arrolamento ou inventário.

Comissão de Meio Ambiente

A proposta apresentada para análise desta Comissão visa ao
incremento da produção de mudas de árvores, em especial frutíferas, para reverter o
estado de degradação das matas ciliares e topos de morro da região, cuja vegetação se
encontra bastante depauperada, devido ao uso indiscriminado para a produção de carvão
vegetal. A proposta de produção de mudas de essências nativas e frutíferas situa-se,
segundo justificativa apresentada, na perspectiva de um amplo programa de refloresta-
mento dessas áreas.

Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária

Oito propostas foram oferecidas à análise desta Comissão, confor-
me se vê no quadro a seguir.
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Assuntos

Energia
Mineração e Metalurgia
Recursos Hídricos

Total

N°

3
4

8

Destacam-se, na rubrica "Energia", as propostas da Associação
dos Municípios da Microrregião do Alto Jequitinhonha - AMAJE -' sobre a reativação
de usinas hidrelétricas em vários municípios, bem como o desenvolvimento de estudos
para a implementação de formas de energia alternativa na região.

O aproveitamento dessas usinas possibilitaria, segundo os
subscritores dessas propostas, a implantação de pequenos projetos agroindustriais, além
da eletrificação de propriedades rurais, o que poderia impulsionar, de forma definitiva, o
desenvolvimento socioeconômico dessa parte do Estado.

As propostas agrupadas na rubrica "Mineração e Metalurgia"
estão relacionadas com a atividade garimpeira, marcante na região. Solicita-se, por um
lado, a compatibilização das exigências do licenciamento ambiental com o porte do
empreendimento, e, por outro, a concessão dessa licença pelo governo municipal. Como
se sabe, a licença ambiental, atualmente, é atribuição do Estado.

Pede-se, ainda, o mapeamento mineral da região, para o conheci-
mento do real potencial minerário local. Reivindica-se, além disso, a regulamentação da
profissão de garimpeiro.

No item "Recursos Hídricos", encontra-se proposta de constru-
ção de pequenas barragens para irrigação e piscicultura. Além de servir a esses dois usos,
a execução daquelas obras em pontos estratégicos da região favoreceria, segundo a
Justificativa da proposta, a regularização dos cursos d'água, o lazer e, principalmente, o
abastecimento público.

Comissão de Saúde e Ação Social

Assuntos	 N°	%

Ação Social
	 21	22,1

Saúde	 33	34,7
Saneamento Básico	 41	43,2

Total
	 95	100,0



As propostas recebidas em Diamantina e remetidas a esta
Comissão privilegiam, sobretudo, a área de saneamento básico. Entre estas, sobressai a
que pleiteia implantação ou ampliação de redes de água e esgoto na região (78% das
propostas de saneamento).

Na rubrica "Saúde", foram mais freqüentes as propostas que se
referem à implantação de unidades de saúde (48%).

As demandas na área de assistência social foram muito
diversificadas, com predomínio das relacionadas à construção ou ampliação de sedes de
entidades.
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	N° 	1W
1C'

	300 	27,4

	

36	3,3

	

147	13,4

	

3
	

0,3

	

22
	

2,0

	

5
	

0,5
	333

	
30,4

	

6
	

0,5
	43

	
3,9

	

2
	

0,2

	

197
	

18,0

REGIÃO CENTRO-OESTE

AReg 
1 
ão Centro-Oeste foi a segunda em número de propostas

apresentadas (1.094), correpondendo a 13,2% do total do Estado. Como se pode ver no
quadro abaixo, a maioria delas refere-se às Comissões de Educação e Administração
Pública. Destacam-se, ainda, as propostas sobre meio ambiente, que englobam 24% do
total recebido no Estado sobre o assunto.

COMISSÕES

Administração Pública
Agropecuária e Política Rural
Assuntos Munic. e Regionalização
Ciência e Tecnologia
Constituição e Justiça
Defesa do Consumidor
Defesa Social
Direitos e Garantias Fundamentais
Educ., Cult., Desp., Tur. e Lazer
Fiscalização Financ. e Orçament.
Meio Ambiente
Polít. Enérg., Híd. e Minerária
Saúde e Ação Social

TOTAL	 1.094
	EM

Comissão de Administração Pública

A região em estudo apresentou durante a audiência regional realizada em
Formiga um total de 300 propostas do âmbito desta Comissão.

Conforme demonstra o quadro abaixo, constata-se a ocorrência de uma
considerável demanda em relação à infra-estrutura básica (energia e transporte). Há
que se destacar, ainda, o elevado número de propostas voltadas para o interesse dos
servidores públicos estaduais.
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Assuntos
	 No

Eletrificação
	 34

- construção/ampliação da rede na zona urbana
	

17

- construção/ampliação da rede na zona rural
	

17

Servidor público
	 101

- melhoria das condições salariais
	

45

- alteração dos critérios para apostilamento
	 2

- benefícios salariais indiretos
	 12

- melhoria dos serviços prestados pelo IPSEMG
	

42

Telecomunicações
	 2

Transporte
	 157

- pavimentação de estrada
	 132

- melhoria/construção de estradas
	 5

- construção de ponte
	 4

- construção de viaduto
	

16

Outros
	 6

TOTAL
	 300

Comissão de Agropecuária e Política Rural

Na região Centro-Oeste foram apresentadas 36 propostas para a
análise da Comissão de Agropecuária e Política Rural. No quadro a seguir, elas se
encontram agrupadas por assuntos.

Assuntos
	 N°

Agropecuária e Abastecimento
	 33

Diversos
	 3

Total
	 36

As lideranças presentes à Audiência Pública realizada em Formiga
enfatizaram a reivindicação de uma unidade regional da CEASA, com o objetivo de
facilitar a comercialização dos alimentos, a baixo custo, reduzindo a intermediação e
favorecendo a população de baixa renda.

Merece destaque, também, a proposição que reclama uma política
de incentivo à pequena produção, particularmente de hortifrutigranjeiros, associada ao
apoio dos órgãos estaduais do Sistema Operacional da Agricultura. MÁ



Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Nesta região registrou-se o maior número de propostas pertinen-
tes à Comissão de Assuntos Municipais. Entre estas, perfazem 72,1 % as referentes a obras
de infra-estrutura.

As reivindicações apresentadas sublinham, além da premência das
obras de infra-estrutura urbana, a necessidade de implantação de projetos capazes de
incentivar a instalação de novas indústrias e o fortalecimento das já existentes.

Assuntos

- Infra-Estrutura Urbana (vias urbanas...)
- Habitação
- Diversos (distritos industriais...)

Total

	No 	•11/0

	106 	72,1

	

28	19,1

	

13	8,8

	

147	100,0

Comissão de Constituição e Justiça

Das três propostas no âmbito desta Comissão, duas dizem respeito
à organização e divisão judiciária do Estado. Uma pleiteia a instalação da comarca de
Martinho Campos; outra, a criação da Terceira Vara na cidade de Formiga. A terceira
proposta diz respeito à criação de uma tribuna livre nas reuniões ordinárias da Assembléia
Legislativa.

Comissão de Defesa Social

Nas 22 propostas apresentadas nesta área, verifica-se uma forte
participação das associações de moradores em sua formulação.

A quase totalidade dos pedidos diz respeito à segurança pública,
como ampliação de cadeias, construção de colônias penais, reforma de presídios,
construção de quartel e melhor estruturação das coordenadorias municipais de defesa
civil.

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais

As cinco propostas apresentadas no âmbito desta
Comissão,expressam uma forte preocupação dos setores sindicais quanto ao seu campo

45	de atuação, paralelamente ao aparelhamento da Delegacia do Trabalho, para cumprir com
eficiência suas funções.



Destacam-se, ainda, a preocupação relativa à proteção dos traba-
lhadores rurais e o pleito de verbas para os sindicatos dessa categoria.

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e lazer
A Audiência Pública do Centro-Oeste remeteu para exame desta

Comissão um total de 333 propostas. Destas, mais da metade se refere à áreada educação,
seguindo-se assuntos de natureza cultural, depois as demandas relativas a esporte e lazer
e, por último, questões relativas ao turismo regional - conforme se vê no quadro à frente.

Das propostas relativas à cultura, 73 pedem a implantação de casas
e centros culturais regionais. Destaca-se, entre elas, a que pleiteia a construção da Casa
da Cultura de Piumhi, subscrita por 47 entidades e classificada como a sexta prioridade
regional. Mais de 20 entidades solicitaram a criação de centros regionais de cultura.

O maior número de reivindicações na área da educação refere-se
à implantação de cursos superiores na região, seja pela criação de cursos novos, seja pela
encampação de instituições já em funcionamento. Dezoito propostas contemplam a
criação de cursos de turismo, hotelaria e piscicultura, demanda classificada entre as 15
prioridades regionais. A implantação de unidade da Universidade do Estado de Minas
Gerais em Divinópolis, que ficou em quarto lugar entre as prioridades, foi objeto de 17
solicitações.

Iniciativa subscrita por 38 entidades da região reivindica a insta-
lação de uma Delegacia Regional de Ensino na cidade de Formiga. Além das solicitações
referentes à rede física escolar, expressivo número de propostas trata da melhoria dos
equipamentos e materiais de uso escolar, como instalação de laboratórios e distribuição
gratuita de livros didáticos.

Cabe mencionar, ainda, propostas de criação de cursos
profissionalizantes agrícolas e industriais, em especial os 12 pedidos de implantação e
reconhecimento das escolas-família agrícolas.

Das propostas agrupadas sob a rubrica "Esporte e Lazer", mais de
50 tratam especificamente da construção de ginásios poliesportivos em Piumhi (47
entidades), Serra da Saudade, Martinho Campos e no Bairro Alto do Morro, em Campo
Belo.

A transferência de recursos orçamentários aos municípios da
região Centro-Oeste e próximos ao lago de Furnas, no âmbito do Plano Integrado para
o Desenvolvimento do Turismo em Minas Gerais - PLANITURIMG -, respondeu por 17
solicitações na área do turismo.

Assuntos
	 N°	%

Cultura
	 80	24,0

Educáção
	 172	51,7

Esporte e Lazer
	 60	18,0

Turismo
	 21	6,3

Total
	 333	100,0



Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Destaca-se, entre as seis propostas encaminhadas a esta Comis-
são, a que sugere novo critério para determinação do índice de participação dos
municípios na cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS
- para fins de apuração do Valor Adicionado Fiscal. Busca-se, com essa iniciativa, evitar
que a atual sistemática de apuração venha a favorecer os municípios populosos e
industrializados, de grande receita própria, em detrimento da maioria dos municípios
mineiros, essencialmente agrícolas ou de extensa área territorial. Estes têm pequena
participação no índice referente ao Valor Adicionado, uma vez que, geralmente, os
produtos agrícolas são vendidos por preços inferiores aos dos industrializados.

Deve ser ressaltada, também, uma proposta de concessão de
incentivos fiscais aos projetos de turismo, comércio e derivados instalados na região. O
Centro-Oeste possui grande potencial turístico, proporcionado, sobretudo, pela represa
de Furnas.

Outra reivindicação refere-se à isenção de impostos para peque-
nos e médios proprietários, produtores de cachaça ou álcool combustível.

Comissão de Meio Ambiente

Esta região ofereceu 43 propostas para exame da Comissão de
Meio Ambiente.

A implantação de programas de recuperação das nascentes e
margens dos rios e preservação dos lagos do Centro-Oeste é a reivindicação que mais se
destaca, com aproximadamente 80% das proposições. Na origem dessas demandas
encontra-se o estado de degradação dos rios da região, notadamente os da bacia do São
Francisco e do Grande.

De acordo com os autores da proposta, a efetivação de um
programa dessa natureza traria benefícios de ordem qualitativa e quantitativa, pois a
proteção das nascentes e das margens dos rios, por meio de florestamentos e refloresta-
mentos, favorece a infiltração da água no solo, diminuindo a possibilidade de erosão e o
assoreamento dos cursos d'água.

E necessário destacar, da mesma forma, as propostas que reivin-
dicam a criação de unidades de conservação na região, bem como as que solicitam
providências às autoridades para reduzir a poluição industrial na área de Divinópolis e
Itaúna.

Comissão de PoItica Energética, Hídrica e Mineraria

Apenas duas propostas foram encaminhadas para exame desta
Comissão. A primeira, da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita, solicita a legalização47	da atividade garimpeira, matéria polêmica, pois, embora com evidentes implicações



sociais, tem, por outro lado, complexos desdobramentos na área ambiental. Todavia, a
competência para legislar sobre o assunto é da União, conforme expresso na Constituição
Federal.

A outra proposta, da Associação Comunitária do Bairro Santa
Luzia, do Município de Formiga, reivindica a melhoria da capacidade do manancial que
abastece a cidade. Segundo a proponente, é preocupante a qualidade e a quantidade dos
recursos hídricos da região, estando em risco o próprio abastecimento público.

Comissão de Saúde e Ação Social

Assuntos
	 No	%

Ação Social
	 91	46,2

Saúde
	 44	22,2

Saneamento Básico
	 62	31,5

Total
	

197	100,0

A Comissão de Saúde e Ação Social recebeu para exame, na
Região Centro-Oeste, 197 propostas. Entre estas, sobressaem as relativas à área de ação
social, com 46% das solicitações. Predominam aios pedidos de verbas de subvenção para
unidades assistenciais, reivindicando-se, também, o repasse direto dos recursos para as
entidades. Mais de um terço dessas iniciativas refere-se à criação de um conselho gestor
de subvenções sociais.

Registraram-se, também, muitas solicitações de implantação de
abrigos e creches para pessoas carentes, e de unidades de assistência para usuários de
drogas, além da recuperação de sedes de entidades.

Na área de saneamento básico, expressou-se com freqüência a
necessidade da canalização de córregos e rios, assim como a implantação e a recuperação
de redes de esgoto sanitário.

Na rubrica "Saúde", a grande maioria das reivindicações objetiva
a implantação de unidades regionais de saúde de grande e pequeno porte.



REGIÃO DO JEQUITINHONHA/MUCURI

Foramapresentadas nessa região 399 propostas. Cerca de 5% do
total do Estado. A maioria das demandas é pertinente à Comissão de Saúde e Ação Social.
Merece destaque o elevado número de propostas relacionadas às Comissões de Política
Energética, Hídrica e Minerária (18% do total do Estado) e de Agropecuária e Política
Rural (11% do volume estadual).

COMISSÕES

Administração Pública
Agropecuária e Política Rural
Assuntos Munic. e Regionalização
Ciência e Tecnologia
Constituição e Justiça
Defesa do Consumidor
Defesa Social
Direitos e Garantias Fundamentajs+
Educ., Cult., Desp., Tur. e Lazer
Fiscalização Financ. e Orçament.
Meio Ambiente
Polít., Energ., Híd. e Minerária
Saúde e Ação Social

No	(11'o

76	19,0
48	12,0
63	15,8
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1,2
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2,5
	13

	
3,3

	

94
	

23,6

TOTAL	 399
	

KOZ

Comissão de Administração Pública

Foram registradas 76 reivindicações afetas a esta Comissão. A
maioria das propostas refere-se à área de infra-estrutura, registrando-se várias sugestões
para a melhoria dos serviços de energia elétrica na região, principalmente no meio rural.

A maior demanda, porém, relaciona-se à rede viária, cujas defici-
ências estariam prejudicando o desenvolvimento daquela área do Estado. Muitas das
reivindicações têm por objetivo assegurar condições mínimas de tráfego nas estradas
(encascalhamento).

Foram propostas, também, iniciativas para sanar insuficiências do
sistema de telefonia rural.

diferentes áreas.
	O quadro a seguir apresenta essas reivindicações distribuídas por



Assuntos
	 N°

Energia
	 9

- implantação/ampliação da rede de energia na zona urbana
	 3

- implantação/ampliação da rede de energia na zona rural
	

6

Telecomunicações
	 4

- implantação de posto telefónico na zona rural
	

4

Transportes
	 55

- asfaltamento de estrada
	 31

- construção/recuperação de eirada	 13

- construção/recuperação de ponte
	 s

- encampação de estrada pelo DER
	 6

Outros
	 8

Total
	 76

Comissão de Agropecuária e PoRtica Rural

Na região do JequitinhonhalMucuri foram apresentadas 48 pro-
postas relativas a esta Comissão, agrupadas por assuntos, conforme quadro à frente:

Assuntos	 N°

Agropecuária e Abastecimento
	 32

Política Fundiária
	 5

Diversos	 11

Total
	 48
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Das propostas incluídas no item "Agropecuária e Abastecimen-
to", tratando de assuntos ligados à produção, comercialização e abastecimento de
produtos agrícolas, destacam-se as apresentadas pela Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG -, mais abrangentes e que, de certo
modo, contemplam as demais reivindicações.

Propõe aquela entidade que se estabeleça uma política de crédito
agrícola dirigida para os pequenos produtores e sua famílias, comjuros compatíveis com
sua renda. Ao lado disso, haveria a instalação de equipamentos de infra-estrutura de apoio
à produção, como armazéns comunitários, pequenos açudes e estradas, bem como a
aquisição de máquinas agrícolas, tratores, implementos e conjuntos de irrigação.

O atendimento dessas propostas, segundo justificativas apresen-
tadas, beneficiaria um grande número de famílias na região, contribuindo para reduzir um
dos seus mais graves problemas, que é a migração do campo para as cidades.

Junto a outras propostas, que sugerem a instalação de pequenas
indústrias para aproveitamento dos produtos da região e a implantação de projetos de
caacitação de mão-de-obra, as anteriormente descritas visam também ao aumento da
oferta de empregos e da renda dos agricultores.

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

A Audiência de Almenara encaminhou a esta Comissão 63 pro-
postas . Mais da metade delas pedem: criação de programa para recuperação
socioeconômica regional; construção de matadouro e de mercado municipal; instalação
de feira-livre; aquisição de equipamentos e padrões de energia elétrica e de água;
implantação de distritos e núcl6s regionais, etc., incluindo-se na rubrica "Diversos".
Treze reivindicações relacionam-se com a implantação de infra-estrutura e 15 com
habitação. Duas demandas dizem respeito a divisão administrativa.

Assuntos

- Infra-Estrutura Urbana (vias urbanas...)
- Habitação
- Divisão Administrativa
- Diversos (distrito industrial...)

Total

	N° 	%

	

13	20,6

	

15	23,8

	

2	3,2

	

33	52,4

	

63	100,0

Comissão de Defesa Social

Esta Comissão recebeu duas propostas de autoria da Prefeitura51 Municipal de Jacinto e da Associação dos Municípios da Microrregião do Baixo



Cultura
Educação
Esporte e Lazer

Total

	

5	 5,7

	

66	 75,0

	

17	 19,3

	

88	100,0

N°

1
4

5 52

Jequitinhonha - AMBAJ. Ambas reivindicam a implantação de Delegacia Regional de
Polícia em Almenara.

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Nesta Audiência, registraram-se 88 propostas afetas à Comissão
de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer. Predominaram as relativas a
educação, seguindo-se as demandas na área de esporte e lazer e, por fim, as de cultura.
Não houve propostas relativas ao turismo.

Na área da cultura, reivindica-se, principalmente, o aparelhamen-
to das bibliotecas públicas, recursos para a realização do Festival da Cultura Popular do
Vale do Jequitinhonha - FESTI VALE -, implantação de escola de música em Almenara
e criação de um centro regional de apoio aos artesãos.

Entre as demandas classificadas na rubrica "Educação", teve
particular destaque o pedido de implantação de uma unidade da Universidade do Estado
de Minas Gerais. Na votação das prioridades, esta foi considerada a mais importante
reivindicação regional.

O aparelhamento da rede escolar, a criação de cursos
profissionalizantes e o desenvolvimento de programas de capacitação de docentes são
também importantes solicitações na área.

Entre as propostas rubricadas em "Esporte e Lazer", destacam-se
a construção e a reforma de praças e quadras esportivas (seis solicitações) e a construção
de ginásios poliesportivos, nas cidades de Jordânia, Bandeira, Almenara, Salto da Divisa
e Jacinto.

Assuntos
	 No

	
%

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Assuntos

Fiscalização
Tributação

Total



Nesta Comissão, pode-se ressaltar a proposta que reivindica o
repasse direto de subvenções sociais para as entidades de assistência, com a devida
prestação de contas e participação popular na fiscalização.

Destaca-se, entre as demais propostas, o pedido de redução da
alíquota do ICMS no vale do Jequitinhonha. A propósito, o art. 152, 1, da Constituição
do Estado veda a instituição de tributo que não seja uniforme em todo o território estadual,
admitindo, porém, incentivo fiscal destinado a promover o equilíbrio socioeconômico
entre as diferentes regiões do Estado.

Entre as medidas destinadas a promover o desenvolvimento
industrial da região, reivindicou-se, também, a isenção parcial de impostos estaduais e um
combate mais firme à sonegação fiscal.

Comissão de Meio Ambiente
As entidades presentes à reunião de Almenara apresentaram dez

propostas relacionadas a esta Comissão.
A Associação dos Municípios da Microrregião do Baixo

Jequitinhonha - AMBAJ - pediu o apoio dos órgãos de desenvolvimento da política
ambiental do Estado para a implantação de programas de manejo auto-sustentado.

A proposta que solicita a recuperação e preservação do rio
Jequitinhonha, com incentivo ao reflorestamento de suas nascentes e margens com
árvores nativas da região, e maior controle das minerações, engloba todas as demais
sugestões. Deve-se destacar, ainda, a proposição que reivindica a reorientação do
trabalho do IEF, para que passe a ser mais educativo e preventivo.

Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária

Nessa região foram apresentadas 13 proposições relacionadas a
esta Comissão, agrupadas por assuntos, conforme o quadro a seguir:

Assuntos
	 N°

Energia
	 1

Mineração e Metalurgia
	 1

Recursos Hídricos
	 11

Total
	 13
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Ação Social
Saúde
Saneamento Básico

Assuntos

	

TO	 f'l
/

	36 	38,3

	

32	34,0

	

26	27,75

Total 94	100,0

A primeira proposta refere-se a eletrificação rural alternativa, à
base de energia solar, de forma a beneficiar o pequeno produtor.

No item "Mineração e Metalurgia", pede-se a implantação de um
moinho de feldspato da COMIG, juntamente com a iniciativa privada. Esta proposição
contou com o apoio de várias prefeituras municipais da região.

A construção de barragens ao longo do rio Jequitinhonha e de seus
afluentes, para a perenização dos mesmos, irrigação e geração de energia elétrica, visando
beneficiar toda a região, foi a proposta de maior relevância entre as agrupadas no item
"Recursos Hídricos".

Comissão de Saúde e Ação Social

A Comissão de Saúde e Ação Social recebeu, nesta Audiência, 94
propostas para exame. Destas, sobressaíram as que demandam implantação de pequenas
fábricas, lavanderias e hortas comunitárias, além de pedidos de doação de agasalhos,
cobertores, cestas básicas e leite. São reivindicações rubricadas como "Ação Social".

No item "Saúde", as demandas por implantação de hospitais e
postos de saúde totalizam mais da metade das propostas.

As reivindicações de implantação de rede de esgoto destacam-se
no item "Saneamento Básico".
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REGIÃO DA MATA

Foramencaminhadasà Audiência realizada em Muriaé 293 propos-
tas, ou 3% do total recebido no Estado. Os assuntos que mais se destacaram relacionam-
se •à Comissão de Administração Pública (88 propostas), notadamente transportes,
englobando 65% das propostas recebidas por esta Comissão.

COMISSÕES
	

IN
	

%

Administração Pública
	 88

	
30,0

Agropecuária e Política Rural
	

11
	

3,7
Assuntos Munic. e Regionalização

	 49
	

16,7
Ciência e Tecnologia
Constituição e Justiça
	 0.3

Defesa do Consumidor
Defesa Social
	

14
	

4,8
Direitos e Garantias Fundamentais

	 0,3
Educ., Cult., Desp., Tur. e Lazer

	 59
	

20,1
Fiscalização Financ. e Orçament.	 13

	
4,4

Meio Ambiente
	 8

	
2,7

Polít. Energ., Híd. e Minerária
Saúde e Ação Social
	

49
	

16,7

TOTAL
	

293
	

100,0

Comissão de Administração Pública

A região apresentou 88 reivindicações pertinentes a esta Comissão. Grande
parte refere-se a medidas de infra-estrutura (energia e transportes), conforme demonstra
o quadro a seguir. Em relação ao segmento "Transportes", predominaram as reivindica-
ções de asfaltamento/recuperação de estradas (38).

Houve também uma considerável demanda, por parte dos servi-
dores públicos, de salários mais justos e melhor atendimento pelo IPSEMG.
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Assuntos	 N°

Energia	 6
- implantação/ampliação da rede	 6

Servidor Público	 14
- melhoria da remuneração dos professores/servidores	 7
- implantação de unidade do IPSEMG/melhoria do atendimento	 3
- melhoria das condições de vida (benefícios salariais indiretos)	 2
- melhoria das condições dos servidores aposentados	 2

Telecomunicações	 3
- implantação do serviço de telefonia	 3

Transportes	 57
- asfaltamento de estrada	 33
- construção/recuperação de estrada	 5
- construção/recuperação de ponte	 2
- construção de terminal rodoviário	 2
- construção/melhoramento de aeroporto	 15
Outros	 8

Total
	

88

Comissão de Agropecuária e Política Rural

Foram apresentadas 11 propostas relacionadas a esta Comissão,
agrupadas conforme o quadro a seguir:

Assuntos	 N°

Agropecuária e Abastecimento	 9
Diversos	 2

Total
	

11

No item "Agropecuária e Abastecimento" estão relacionadas as
propostas referentes ao suporte à produção, como a adoção do sistema de equivalência
do produto nos financiamentos rurais e o aumento dos recursos disponíveis para o crédito
rural. Estão incluídas, também, as que solicitam a aquisição de tratores e implementos
agrícolas pelas prefeituras para prestação de serviços ao pequeno produtor.



As demais proposições referem-se à implantação de agrovilas na
região, como forma de estimulara produção familiar e apequena indústria caseira, ligadas
à fruticultura, à piscicultura e ao cultivo de hortas.

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Entre as 49 iniciativas submetidas a esta Comissão, predomina-
ram, na Audiência de Muriaé, as propostas de construção de moradias para a população
de baixa renda, seguindo-se as demandas por obras de infra-estrutura e as que reclamam
a implantação de uma política industrial para a Região da Mata.

Geração de empregos, fortalecimento das microrregiões do Esta-
do, fornecimento de equipamentos diversos, construção e reforma de próprios públicos,
incluem-se entre as principais demandas regionais, conforme se vê no quadro a seguir.

Assuntos

- Infra-Estrutura Urbana (vias urbanas...)
- Habitação
- Diversos (distrito industrial...)

Total

No	 (11'o

13	26,5
23	46,9
13	26,5

49	100,0

Comissão de Constituição e Justiça

O Município de Muriaé reivindica um novo prédio para o fórum
daquela comarca, uma vez que as instalações atuais são inadequadas. Essa demanda
encontra apoio não apenas na Seção da OAB daquela cidade, mas também na Associação
Comercial e Industrial de Muriaé,

Comissão de Defesa Social

Evidenciaram-se, na Audiência realizada na Zona da Mata, preo-
cupações relativas à segurança pública, notadamente nas cidades próximas dos grandes
centros urbanos. Predominaram as demandas pelo reaparelhamento da força policial da
região, através da aquisição de viaturas, implantação de posto policial e instalação de
batalhão da PMMG.
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Assuntos	 Nk

Implantação/reativação de unidade policial	 6
Implantação de posto policial
Equipamento de posto/unidade policial	 3
Implantação de unidade do Corpo de Bombeiros	4

Total	 14

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais

O Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minério e Deri-
vados de Petróleo de Muriaé reivindica a instalação de urna subdelegacia ou posto
regional do Ministério do Trabalho na cidade, com vistas a coibir práticas que coloquem
em risco os trabalhadores daquele segmento econômico.

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

A Audiência Pública realizada em Muriaé acolheu 59 propostas
afetas à Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer. O maior número
delas se refere a educação, seguindo-se esporte e lazer e, por último, cultura. Nenhuma
proposta referente a turismo foi apresentada.

As duas propostas relativas à área da cultura reivindicam o apoio
do Estado à ação dos municípios, pela criação de um fundo de apoio à cultura e pela
capacitação de recursos humanos para atuação nessa e em outras áreas.

Predominam entre as propostas na área de educação os pedidos
de implantação de unidade regional da Universidade do Estado de Minas Gerais, demanda
votada nesta Audiência como a primeira prioridade regional. Registraram-se também
solicitações para que sejam criados, na região, cursos voltados para a ecologia.

Outra importante reivindicação refere-se à expansão e à reforma
da rede física escolar de 10 e 20 graus. Várias iniciativas expressam a demanda regíonal
por uma maior oferta de cursos profissionalizantes e uma melhoria nos equipamentos e
materiais de uso escolar.

Na rubrica "Esporte e Lazer" encontram-se pedidos de constru-
ção de estádio e ginásio poliesportivo em Fervedouro, de praças de esporte em Muriaé
e de implantação de unidades do Projeto Curumim nos municípios-pólo da região.



Assuntos
	 N°

	
%

Cultura
	 2	 3,4

Educação	 50	 84,7
Esporte e Lazer
	 7	11,9

Total
	

59	100,0

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Assuntos

Orçamento/elaboração
Tributação

Total

N°

13

Nesta Audiência, defendeu-se a participação de representantes
das macrorregiões na fase de discussão da proposta orçamentária do Estado, reivindican-
do-se, além disso, que as regiões disponham de indicativos de dotações orçamentárias
para o exercício seguinte, tendo em vista, entre outras coisas, o próprio aperfeiçoamento
das Audiências Públicas.

A maior parte das propostas, porém, versa sobre matéria tributá-
ria, como a instituição de benefícios fiscais para as empresas que se instalarem na região
e o apoio ao projeto de lei federal que estende à Zona da Mata e ao Norte fluminense os
incentivos fiscais concedidos ao Estado do Espírito Santo.

Houve, também, propostas no sentido de se dar maior transparên-
cia ao cálculo do Valor Adicionado Fiscal - VAF - e de se conferir participação igualitária
a todos os municípios do Estado na distribuição dos recursos provenientes da extração
de riquezas minerais.

A concessão de incentivo fiscal destinado a promover o equilíbrio
sociocconômico entre as diferentes regiões do Estado é prevista na Constituição mineira,
art: 152, 1, observadas as ressalvas ali expressas.

Comissão de Meio Ambiente

Oito propostas apresentadas na Audiência de Muriaé relacionam-

59	se a esta Comissão e tratam, todas, de questões relevantes para a melhoria da qualidade



de vida da população.
Destacam-se as que sugerem a instalação de unidade de conser-

vação na Serra do Brigadeiro e a criação de infra-estrutura no Parque Ecológico do Pico
do Itajum. Em ambos os casos, é solicitada maior participação popular no processo de
implantação e gerenciamento das unidades.

Saliente-se, além disso, a preocupação demonstrada pelos líderes
regionais com a proteção dos mananciais demais cursos d'água, o que se consubstancia
nas demandas que dizem respeito à recomposição de matas ciliares e estímulo ao
reflorestamento.

Também merece destaque a despoluição do rio Paraíba,
reivindicada pelo Departamento Municipal de Aguas e Esgotos de Muriaé.

Comissão de Saúde e Ação Social

Assuntos	 N°
	

%

Ação Social
	

12	 24,5
Saúde
	 22	44,9

Saneamento Básico	 14	28,6
Diversos
	 01	 2,4

Total
	

49	100,0

As propostas encaminhadas a esta Comissão durante a Audiência
de Muriaé concentram-se na área de saúde, com predomínio das demandas por unidades
de saúde e por ambulâncias.

Na área de saneamento básico, as reivindicações mais freqüentes
referem-se a abastecimento de água, coleta de esgoto sanitário e de lixo, drenagem urbana
e controle de vetores.

Quanto à assistência social, reclama-se sobretudo a reforma e a
ampliação de unidades assistenciais, principalmente as que trabalham com crianças, além
de verbas de subvenção para auxílio financeiro às entidades.
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REGIÃO NOROESTE

Forarnrecebidasnesta região 216 propostas, a maioria destinada à
Comissão de Saúde e Ação Social, reivindicando, prioritariamente, ações de assistência
social.

COMISSÕES
	

N°
	

%

Administração Pública
	 57

	
26,3

Agropecuária e Política Rural
	

7
	

3,2
Assuntos Munic. e Regionalização

	 15
	

6,9
Ciência e Tecnologia
Constituição e Justiça
	 1

	
0,5

Defesa do Consumidor
Defesa Social
	 4

	
1,9

Direitos e Garantias Fundamentais
Educ., Cult., Desp., Tur. e Lazer	 58

	
26,9

Fiscalização Financ. e Orçament.	 9
	

4,2
Meio Ambiente
Polít., Energ., Híd. e Minerária	 3

	
1,4

Saúde e Ação Social
	

62
	

28,7

TOTAL
	

216
	

100,0

Comissão de Administração Pública

A região Noroeste apresentou 57 reivindicações pertinentes à
Comissão de Administração Pública, entre as quais predominam as relativas a transportes.

Conforme se vê no quadro a seguir, é grande a demanda pela
construção/recuperação de estradas, bem como pelo asfaltarnento das já existentes.
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Assuntos

Energia
- implantação/ampliação da Rede de Energia na zona urbana
- implantação/ampliação da Rede de Energia na zona rural

Serviço público
- Implantação de unidade do IPSEMG/melhoria do atendimento
- revisão das leis de apostilamento

Telecomunicações
- implantação de posto telefônico
- melhoria das comunicações por via televisiva

Transportes
- asfaltarnento de estrada
- construção/recuperação de estrada
- construção/recuperação de ponte
- construção de terminal rodoviário
- construção de ferrovia

Outros

Total

N°

8
6
2

6
2
4

6
2
4

29
lo
7
7
2
3

8

57

Comissão de Agropecuária e Política Rural

Foram apresentadas, na Região Noroeste, sete propostas que
dizem respeito a esta Comissão. No quadro a seguir, elas se encontram agrupadas por
assuntos.

Assuntos

Agropecuária e Abastecimento
Política Fundiária
Diversos

Total

N°

2
1
4

7

As duas primeiras propostas, diretamente relacionadas com a produ-
ção agrícola, reivindicam o apoio a pequenos produtores, e a implantação de programa
de cinturões verdes em Paracatu e Unaí, como forma de aprimorar o sistema de
abastecimento de hortifrutigranjeiros nessas duas cidades 62



A proposta relativa a política fundiária, da Cooperativa
Agropecuária do Vale do Paracatu, requer a regionalização de terras devolutas no Estado.
Trata-se de medida de extrema relevância, pois pode equacionar parte da questão da
distribuição de terras, beneficiando grande número de famílias.

No grupo de assuntos diversos foram reunidas as propostas para
implantação de agro-indústrias na região, com a finalidade de ampliara oferta de emprego
e aumentar a arrecadação de tributos e a renda dos produtores rurais.

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

A construção de casas populares e a realização de obras de infra-
estrutura urbana foram as principais reivindicações apresentadas nesta área.

Destaca-se também a proposta de criação de um fundo de
desenvolvimento para o Noroeste mineiro, com o objetivo de gerar empregos.

O quadro estatístico das demandas permite uma avaliação mais
precisa das prioridades estabelecidas pelas entidades representativas da região.

Assuntos

-Infra-Estrutura Urbana (vias urbanas...)
- Habitação
- Divisão Administrativa
- Diversos (distrito industrial...)

Total

	

N°	 1W
/0

	

5	33,3

	

5	33,3
6,7

	

4	26,7

	

15	100,0

Comissão de Constituição e Justiça

A criação do Estado do Triângulo foi objeto de várias proposi-
ções, ressoando uma discussão já feita na Constituinte e constantemente retomada nas
campanhas eleitorais. A matéria insere-se, porém, no âmbito de competência da União.

Comissão de Defesa Social

Registra-se, nesta Audiência, a marcante participação da Polícia
Militar de Minas Gerais, que reivindica melhoria das condições para desenvolvimento de
suasatividades. A construção de quartéis, a instalação de posto policial e de unidade do
Corpo de Bombeiros são reivindicações da comunidade, repassadas pela PMMG local.
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Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Foram remetidas 58 propostas para exame desta Comissão. Entre
elas, 74% envolvem temas ligados a educação, 17% a esporte e lazer e 8% a assuntos
culturais.

Neste último grupo, observa-se especial preocupação com a
preservação do patrimônio histórico e artístico do Noroeste, objeto de três das cinco
propostas apresentadas.

Na área da educação, a demanda de uma unidade da Universidade
do Estado de Minas Gerais foi classificada em primeiro lugar na relação das propostas
priorizadas na região.

O desenvolvimento de programas voltados para a capacitação de
recursos humanos na educação foi outra reivindicação de destaque, tendo sido apresen-
tada por três entidades e classificada em sétimo lugar entre as prioridades regionais.

Propostas de expansão e melhoria da rede física escolar foram
também apresentadas por significativo número de entidades.

Quanto ao setor de esporte e lazer, destacam-se seis propostas
para construção de ginásios poliesportivos em municípios da região.

Assuntos	 No	%

Cultura	 5	 8,6

Educação	 43	74,2
Esporte e Lazer	 10	17,2

Total
	 58

	
100,0

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Assuntos

Orçamento/elaboração
Tributação
Fiscalização

Total

N°

4
4

Das propostas apresentarias, merece destaque a de descentralização
das atividades do Tribunal de Contas do Estado, pela criação de núcleos ou delegacias
regionais. A reivindicação está em conformidade com a lei complementar que dispõe



sobre a organização do Tribunal, a qual prevê a instalação de uma Inspetoria Regional em
cada uma das macrorregiões do Estado.

Destacam-se, também, propostas de incentivos fiscais para desen-
volvimento industrial da região, bem como a isenção do ICMS na aquisição, pelas
prefeituras, de máquinas e caminhões fabricados ou montados no Estado.

Comissão de Política Energética, Hidrica e Mineraria

As três propostas submetidas a esta Comissão tratam do mesmo
assunto: energia. Essas propostas reivindicam a complementação da infra-estrutura de
energia elétrica da região, incluindo projetos de eletrificação rural.

Comissão de Saúde e Ação Social

Assuntos	 N°

Ação Social	 34	 54,8
Saúde	 15	 24,2
Saneamento Básico	 13	 21,0

Total	 62	100,0

Predominam, entre as propostas sujeitas a apreciação desta
Comissão, as que dizem respeito à área de ação social. Enfatizam a necessidade de
equipamentos, materiais e gêneros alimentícios para doação apessoas carentes, tais como
cobertores, medicamentos, cestas básicas e ticket-leite. A região propõe, além disso, a
implantação de pequenas fábricas e hortas comunitárias, também para servirem a pessoas
carentes.

Na área de saúde, destacam-se as propostas que pleiteiam a
construção e a reforma de hospitais e postos de saúde para a região.

Quanto ao saneamento básico, as reivindicações se concentram na
ampliação e implantação de redes de água e esgoto.

65





67

REGIÃO NORTE

ARegião Norte encaminhou 884 propostas (10,7%) à Audiência
realizada em Januária. A maioria foi classificada nas rubricas "Transportes" (pavimen-
tação e construção de estradas, construção de pontes, etc.) e "Servidor Público" (melhoria
das condições salariais e de trabalho). E grande, também, o número de propostas
encaminhadas a Comissão de Educação e a Cultura. A Comissão de Política Energética,
Hídrica e Minerária recebeu 26% do total das propostas do Estado nesta área.

COMISSÕES
	

N°
	

%

Administração Pública	 285
	

32,2
Agropecuária e Política Rural

	 62
	

7,0
Assuntos Munic. e Regionalização	 57

	
6,4

Ciência e Tecnologia	 0,1
Constituição e Justiça
	 0,1

Defesa do Consumidor	 2
	

0,2
Defesa Social
	 43

	
4,9

Direitos e Garantias Fundamentais	 5
	

0,6
Educ., Cult., Desp., Tur. e Lazer	 224

	25,3
Fiscalização Financ. e Orçament.	 9

	
1,2

Meio Ambiente	 22
	

2,5
Polít., Energ., Híd. e Minerária	 19

	 2,1
Saúde e Ação Social
	 154

	
17,4

TOTAL
	 884

	
100,0

Comissão de Administração Pública

A Região Norte, pelo que se depreende da análise da propostas
submetidas a esta Comissão, demonstra extrema carência de infra-estrutura básica
(energia, transporte e comunicação), bem como de um melhor atendimento por parte do
IPSEMG.

O quadro a seguir traduz a demanda desses serviços públicos,
tidos como imprescindíveis para o desenvolvimento da região.

Na área de transportes, destacam-se as reivindicações de
asfaltamento/revestimento primário de estradas, construção de pontes e de estradas
vicinais.



Comissão de Constituição Justiça

A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Montes Claros,
preocupada coma constante desvalorização da moeda nacional, sugeriu que seja indexada
ao preço do ouro, diante das incertezas da população quanto à mudança do dinheiro e da
expectativa de dolarização da economia.

Comissão de Defesa do Consumidor

A Prefeitura Municipal de Francisco Sá reivindica a instalação de
um órgão de defesa do consumidor, nos moldes do PROCON, naquele município.

Comissão de Defesa Social

A Audiência de Januïria apresentou 43 propostas adstritas a esta
área. Duas postulam a ampliação da cadeia pública de Januária. Três dizem respeito à
ampliação da8aCompanhiade Polícia Militare uma reivindica a construção de prédio para
abrigar uma delegacia de polícia em Pedras de Maria da Cruz.

Cumpre destac ar que 38 propostas foram formuladas com conteú-
do similar e assinadas por diversas entidades representativas da região, pedindo a
ampliação da cadeia pública de Januária. Segundo asjustiflcativas apresentadas, a unidade
carcerária da cidade não atende à demanda regional e é grande a preocupação da
comunidade com a segurança pública.

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais

Foram apresentadas cinco propostas para análise desta Comissão,
todas ligadas aos direitos e garantias do trabalhador rural.

Pedem maior proteção para esse segmento da classe operária,
notadamente quanto à aposentadoria, auxílio-doença, invalidez e pensão.

O Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas
Gerais enfatizou a questão da segurança do trabalhador rural das fazendas e empresas da
região.

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

A Audiência de Januária encaminhou 224 propostas para exame
desta Comissão. Desse total, 65% referem-se à área de educação, 22,8% a cultura, 10,7%	70a esporte e lazer e 0,9% a turismo.



Cultura
Educação
Esporte e Lazer
Turismo

Total

Assuntos	No 	11/0

	51 	22,8

	

147	65,6
	24 	10,7

	

2	0,9

	

224	100,0

O significativo número de reivindicações na área da cultura
demonstra uma preocupação regional com a preservação do seu patrimônio. Nesse
aspecto, destacam-se a restauração da Igreja do Rosário, na localidade do Barro Alto, em
Januária, solicitada por 30 entidades, e a conservação do conjunto histórico do Município
de Grão Mogol.

A implantação de bibliotecas públicas nos municípios da região foi
outro tema constante entre as propostas.

Mais da metade das demandas na área da educação tratam do
ensino universitário. A solicitação de uma unidade da Universidade Estadual de Montes
Claros - UNIMONTES - em Januária foi apresentada por mais de 50 entidades regionais.
Já o pedido de aprovação de emenda constitucional designando recursos orçamentários
para essa universidade, apresentado por cinco entidades, foi classificado em primeiro
lugar entre as prioridades regionais pelos participantes da Audiência.

Outra solicitação freqüente refere-se à expansão da rede de ensino
de primeiro e segundo graus, incluindo cursos profissional izantes, englobando 24% das
propostas na área da educação. Destacam-se ainda 25 solicitações para construção do
prédio destinado à 9` Delegacia Regional de Ensino.

Na área de esporte e lazer, a maior preocupação regional se
relaciona com a construção e melhoria de quadras e praças esportivas, totalizando 67%
das solicitações. Destacam-se ainda os pedidos de construção de ginásios poIiesporivos
em São Romão e Ubaí, um complexo esportivo em Grão Mogol e a implantação do
Projeto Curumim em Itacarambi.

Nas rubrica "Turismo" duas propostas referem-se ao incentivo
para o desenvolvimento e a exploração dessa atividade na região de Januária e no
Município de Grão Mogol.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Assuntos	 N°

Orçamento/elaboração	 6
Tributação	 3

71	Total	 9



Das demandas apresentadas, duas versam sobre a discussão da
proposta orçamentária na Assembléia Legislativa. Propõem que se dilate o prazo de
discussão e que se garanta, nessa fase, a participação de representantes da sociedade civil,
eleitos em número de cinco em cada Audiência Pública.

Sobre a matéria, observe-se que a apresentação de emendas ao
Projeto de Lei Orçamentária é de competência dos Deputados e das Comissões da
Assembléia, o que não deverá impedir a comissão de representação eleita nas Audiências
Públicas de encaminhar suas sugestões aos Deputados na fase de discussão do orçamento
anual.

Reivindicou-se, também, que a Secretaria de Estado de Planeja-
mento tome posição oficial em relação às propostas acatadas nas Audiências e que os
municípios sejam regularmente informados sobre o andamento de obras previstas no
orçamento de 1994 e ainda não executadas.

As demais propostas visam ao repasse de recursos para as
comunidades rurais, à anistia dos débitos dos produtores rurais do Norte de Minas e ao
estabelecimento de incentivos fiscais para essa região e para o vale do Jequitinhonha.
Essas iniciativas têm por objetivo promover o desenvolvimento das regiões mais pobres
do Estado e combater as desigualdades sociais e regionais, nos termos do Plano Mineiro
de	Desenvolvimento	Integrado.

Comissão de Meio Ambiente

Na Região Norte foram apresentadas 22 propostas relacionadas
com esta área. Desse total, 20 proposições dizem respeito à preservação do vale do
Peruaçu.

As medidas de proteção sugeridas para esse ecossistema vão
desde a criação de uma Área de Proteção Ambiental - APA - até o tombamento de todo
o vale e sua transformação em parque nacional.

As outras duas propostas reivindicam o estabelecimento de uma
política de uso racional dos recursos naturais e o levantamento da situação dos cursos
d'água da região, adotando-se medidas para controlar a degradação dos recursos
hídricos.

Comissão de PoUtica Energética, Hídrica e Minerária
Foram apresentadas 19 propostas relativas a esta Comissão,

agrupadas por assuntos, conforme o quadro a seguir.

Assuntos
	 N°

Energia	 2
Recursos Hídricos	 17

Total	 19	 72



No item "Energia", as entidades reivindicam um programa de
eletrificação rural que assegure o atendimento a todo o Norte de Minas e a construção
de subestação da CEMIG no Município de Ibiaí.

Quanto ao item "Recursos Hídricos", uma proposta se destaca,
por sua abrangência, já que solicita a elaboração e a implementação de um plano de
gerenciamento integrado de recursos hídricos da bacia do rio Verde Grande. Tal medida
se faz necessária, segundo justificativas apresentadas, para resolver os conflitos
decorrentes do uso da água, principalmente entre irrigantes de grande porte.

As demais propostas guardam identidade com a anterior e solici-
tam a construção de pequenas barragens em pontos estratégicos da região, com a
finalidade de perenizar os rios, permitindo o desenvolvimento da agricultura
irrigada.

Comissão de Saúde Ação Social

Assuntos	 No
	

%

Ação Social
	

50	32,5
Saúde	 56	36,4
Saneamento Básico	 48	31,2

Total
	

154	100,0

As propostas sujeitas à apreciação desta Comissão apresentaram
distribuição eqüitativa nas áreas de saúde, saneamento e ação social.

No primeiro caso as demandas mais freqüentes foram as de
implantação ou reforma de unidades gerais de saúde, seguidas de implantação de unidade
específica de assistência aos trabalhadores, equipadacom aparelhagem que possa detectar
os agravos à saúde a que estão sujeitos. Surgiram também propostas de aquisição de
unidades móveis de saúde e ambulâncias.

Quanto ao saneamento básico, as demandas versaram sobre
implantação e ampliação de rede de água e esgoto e perfuração de poços artesianos.

Na área de ação social, a proposição mais expressiva foi a
instalação de um escritório regional da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social.
Houve, ainda, demandas de instalação de pequenas fábricas, implantação de creches e
construção de centros comunitários.
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REGIÃO DO RIO DOCE

Foram apresentadas na Audiência de Caratinga 696 propostas. Os
assuntos de maior interesse relacionam-se às Comissões de Educação, Cultura, Desporto
e Turismo e Lazer (234) e Administração Pú5lica (193). Das 34 propostas referentes à
Organização e Divisão Judiciária, recebidas em todo o Estado, 19 foram recolhidas nesta
região.

COMISSÕES
	

N°
	

%

Administração Pública	 193
	

27,7
Agropecuária e Política Rural

	
43
	

6,3
Assuntos Munic. e Regionalização	 52

	
7,5

Ciência e Tecnologia
Constituição e Justiça	 19

	
2,7

Defesa do Consumidor
Defesa Social
	

8
	

1,1
Direitos e Garantias Fundamentais	 0,1
Educ., Cult., Desp., Tur. e Lazer	 234

	
33,6

Fiscalização Financ. e Orçament.	 3
	

0,4
Meio Ambiente	 6

	
0,9

Polít., Energ., Híd. e Minerária	 4
	

0,6
Saúde e Ação Social
	

133
	

19,1

TOTAL
	

696
	

100,0

Comissão de Administração Pública

Os números constantes do quadro a seguir revelam uma conside-
rável demanda (64 propostas) com relação aos interesses dos servidores públicos,
incluindo a prestação de serviços por parte do IPSEMG.

Quanto à área de transportes, foram apresentadas 90 reivindica-
ções referentes a pavimentação de estradas que cortam a região.
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Assuntos
	 N°

Energia
	 17

- implantação/ampliação da rede de energia na zona urbana
	 2

- implantação/ampliação da rede de energia na zona rural
	 15

Servidor Público
	 64

- melhoria da remuneração dos professores/servidores
	 40

- implantação de unidade do Ipsemg/rnelhoria do atendimento	 19
- alteração dos critérios para apostilamento

	 5

Transportes
	 101

- asfaltamento de estrada
	 90

- construção/recuperação de estrada
	 9

- construção/recuperação de ponte
	 2

Outros
	 11

Total
	 193

Comissão de Agropecuária e Política Rural

As 43 propostas encaminhadas a esta Comissão durante a
Audiência Pública realizada em Caratinga foram agrupadas por assuntos, conforme o
quadro a seguir.

Assuntos

Agropecuária e Abastecimento
Política Fundiária
Diversos

Total

N°

24
10
9

43

Entre as 24 sugestões incluídas no item "Agropecuária e Abaste-
cimento", cerca de 60% relacionam-se com a implantação de um programa de crédito
voltado para o pequeno produtor.

Na rubrica "Política Fundiria", objeto de dez propostas, deve-se
destacar as da RURALMINAS, sugerindo a revisão da atual legislação sobre terras
devolutas, e as daFETAEMG, que reivindicam a criação de infra-estrutura de saneamen- 76



to, educação e habitação nos assentamentos de reforma agrária.
No grupo "Diversos", salientam-se as demandas pela implantação

de agroindústrias na região, bem como as que propõem a construção de parques de
exposições agropecuárias e de galpões para instalação de feiras-livres.

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Esta Comissão recebeu 52 propostas, a maioria tratando dos
assuntos "Infra-Estrutura Urbana", "Habitação" e "Divisão Administrativa". As demais
dizem respeito ao grupo "Diversos", como implantação de distrito industrial, construção
de mercado e matadouro municipal, oportunidades de trabalho e emprego, equipamentos
de terraplanagem.

O quadro que se segue relaciona as principais propostas formula-
das pelas entidades representativas da região.

Assuntos

- Infra-Estrutura Urbana (vias urbanas...)
- Habitação
- Divisão Administrativa
- Diversos (distrito industrial...)

Total

No	(11'o

12	23,1
14	26,9
12	23,1
14	26,9

52	100,0

Constituição e Justiça

Das propostas ligadas a esta área, observa-se a preocupação com
as atividades do Poder Judiciário na região.

Dessas propostas, 13 reivindicam a construção de prédio para o
fórum, cinco dizem respeito à implantação de varas e uma refere-se à extinção do cargo
de preparador de eleitor pelo TRE.

Comissão de Defesa Social

As propostas nesta área referem-se principalmente à instalação de
unidades policiais e ao aumento do número de vagas nas penitenciárias existentes na
região.
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	 Foi ainda reivindicada a instalação de uma unidade do Corpo de
Bombeiros no Município de Caratinga.



Assuntos
	 N°

Implantação/reativação de unidade policial	 3
Construção/reforma de penitenciária	 3
Outros	 2

Total
	 8

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de

Minas Gerais manifestou sua preocupação com a segurança dos trabalhadores nas
fazendas e empresas. Na tentativa de equacionar o problema, especialmente quanto ao
transporte, propôs a designação de fiscais do Ministério do Trabalho para atuar na região,
visando coibir práticas que coloquem em risco a integridade física dos trabalhadores
rurais.

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
A Audiência Pública do rio Doce encaminhou 234 propostas para

exame desta Comissão. Noventa por cento tratam de temas ligados a educação, 8,5%

fazem solicitações relativas à área de esporte e lazer e 1,3% versa sobre cultura. Nenhuma
proposta sobre turismo foi apresentada.

A implantação de centros culturais e de lazer em pequenos
municípios da região e a construção de um anfiteatro em Vargem Alegre, distrito de
Caratinga, são os temas das propostas da área de cultura.

Mais de um terço das propostas da área da educação versam sobre
aexpansão da rede física, como a construção, ampliação e reforma de escolas. Reivindica-
se disso, a extensão de séries e a criação de cursos de primeiro e segundo graus.

A criação de cursos profissional izantes agrícolas e industriais
respondeu por 15% das propostas da área, com destaque para a implantação de escolas
técnicas agrícolas em Caratinga e em Inhapim e 13 pedidos de criação de escolas-família
agrícolas na região.

Propostas destinadas à melhoria dos equipamentos e materiais de
uso escolar responderam por 22% das solicitações nessa área.

Destacam-se ainda as reivindicações relativas ao ensino superior,
como a incorporação do Instituto Católico de Minas Gerais, de Coronel Fabriciano, pela
Universidade do Estado de Minas Gerais.

Construção de quadras, praças e áreas esportivas e de lazer
representaram 60% das propostas relacionadas com o esporte. Houve três solicitações
para construção de ginásios poliesportivos - em Ipanema, Caratinga e Manteria - e um
pedido para implantação do Projeto Curumim, em Manteria.



Cultura
Educação
Esporte e Lazer

Assuntos	No 	(ii
/0

	3 	1,3

	

211	90,2

	

20	8,5

Total 234	100,0

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Entre as três propostas apresentadas, destacam-se as que reivin-
dicam isenção do ICMS para as indústrias que se estabelecerem em Coronel Fabriciano
e nas operações com energia elétrica destinada aos pequenos produtores rurais de
Caratinga. Pretende-se, com essas medidas, estimular o crescimento econômico de uma
das macrorregiões mais carentes do Estado, com reduzida participação no setor indus-
trial, mas onde é expressivo o número de estabelecimentos agropecuários de
pequeno	porte.

Comissão de Meio Ambiente

Foram apresentadas, na região, seis propostas relacionadas a esta
Comissão.

Duas solicitam maior participação da Assembléia Legislativa no
projeto de microbacias lançado pelo Executivo estadual. Outra reivindica a implantação
de um programa de educação ambiental para trabalhadores rurais, com recursos
orçamentários específicos.

As demais propostas referem-se à recuperação ambiental da bacia
do rio Doce, especialmente na microrregião de Caratinga.

Comissão de Política Energética, Hídrica e Mineraria

As quatro propostas apresentadas na Região do Rio Doce e
encaminhadas a esta Comissão tratam da situação dos recursos hídricos.

Três delas relacionam-se com a dragagem do rio Caratinga.
Segundo os defensores dessa iniciativa, a dragagem do rio é indispensável, uma vez que
o mesmo encontra-se bastante assoreado cm conseqüência do mau uso dos solos e do
desmatamento do topo dos morros e das margens desse curso d'água.79



Assuntos

Ação Social
Saúde
Saneamento Básico
Diversos

Total

	

1O	 151/0

	30 	22,6

	

66	49,6

	

36	27,1

	

01	0,7

	

133	100,0

A outra proposta, pede a aprovação do Projeto de Gerenciamento
da Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba e Doce, que pretende disciplinar o uso daqueles
sistemas.

Comissão de Saúde e Ação Social

As propostas sujeitas à apreciação desta Comissão concentram-
se na rubrica "Saúde" (66). Destas, 80% versam sobre implantação ou reforma de
unidades de saúde para atendimento da população.

No item "Saneamento Básico", as propostas mais freqüentes
foram as relativas à canalização de córregos, seguidas de demandas genéricas incluindo
abastecimento de água, coleta de esgoto sanitário e lixo, drenagem urbana e controle de
vetores.

Na área de "Ação Social", 40% das propostas refere-se à constru-
ção e ampliação de unidades assistenciais, com ênfase maior para creches e abrigos para
crianças carentes.

E:Is]



REGIÃO SUL

AAudiência Pública de Caxambu foram encaminhadas 806 propos-
tas, 9,8% do total do Estado. As principais demandas são pertinentes à Comissão de
Administração Pública, com ênfase nas questões relacionadas aos servidores públicos e
ao transporte. A região apresentou, também, um grande número de propostas sobre meio
ambiente (69), englobando 38% do volume desta área em todo o Estado.

COMISSÕES
	

N°
	

%

Administração Pública	 269
	

33,4
Agropecuária e Política Rural

	
19
	

2,4
Assuntos Munic. e Regionalização	 95

	
11,8

Ciência e Tecnologia
Constituição e Justiça	 2

	
0,2

Defesa do Consumidor
Defesa Social
	

14
	

1,7
Direitos e Garantias Fundamentais	 0,1
Educ., Cult., Desp., Tur. e Lazer	 178

	
22,1

Fiscalização Financ. e Orçament.	 8
	

1,0
Meio Ambiente	 69

	
8,6

Polít., Energ., Híd. e Minerária	 6
	

0,7
Saúde e Ação Social
	

145
	

18,0

TOTAL
	

806
	ME

Comissão de Administração Pública

A região apresentou 269 reivindicações pertinentes a esta Comis-
são, predominando as demandas de obras e serviços de infra-estrutura.

No que tange aos servidores públicos, houve 71 pedidos de
melhoria dos seus vencimentos, reivindicando-se maior atenção para os profissionais da
educação.

Foi grande também a demanda de melhoria dos serviços prestados
pelo IPSEMG aos servidores da região.

No que diz respeito à área de transportes, foram apresentadas 65
propostas pleiteando asfaltamento, construção de novas estradas e recuperação das já
existentes.



Assuntos

Energia
- implantação/ampliação da rede de energia na zona urbana
- implantação/ampliação da rede de energia na zona rural

Servidor Público
- melhoria da remuneração dos professores/servidores
- implantação de unidade do IPSEMG/mclhoria do atendimento
- melhoria das condições de vida (benefícios salariais indiretos)
- melhoria das'condiçõcs dos servidores aposentados

Telecomunicações
- implantação de posto telefônico
- implantação de "links" para acesso a novos canais de televisão

Transportes
- asfaltamento de estrada
- construção/recuperação de estrada
- construção/recuperação de ponte
- construção de terminal rodoviário
- construção de trevo/acesso/contorno rodoviário
- construção/melhoramento de aeroporto

Diversos
- implantação de posto/agência bancária

Outros

Total

No

14
5
9

105
71
34
33
13

8
5
3

87
46
19
4
5
9
4

2
2

7

269

Comissão de Agropecuária e PolDica Rural

As 19 propostas apresentadas na região, relativas a esta Comissão,
foram agrupadas no quadro a seguir.

Assunto	 N°

Agropecuária e Abastecimento	 15
Política Fundiária
Diversos	 3

Total	 19	 82



O incentivo do poder público aos agricultores, particularmente
aos pequenos e médios, na forma de uma política agrícola que estimule a produção, é a
principal reivindicação das lideranças locais.

A aquisição de tratores, fertilizantes, sementes e outros equipa-
mentos, bem como a abertura de linhas de crédito em condições especiais para financiar
a lavoura, são exemplos de propostas que confirmam essa demanda de assistência aos
produtores por parte dos órgãos governamentais.

Destaca-se também a proposição da Associação dos Municípios
da Micronegião do Médio Sapucaí - AMESP - de criação de programas de associativismo,
com vistas ao desenvolvimento de pequenos empreendimentos agroindustriais e de
armazenamento. Tal programa visa estimular a economia regional, pela geração de renda
e emprego, através das agroindústrias; e visa também, pela criação de pequenas unidades
de armazenamento, conduzidas de forma associativa, à diminuição dos agentes
intermediadores no processo de comercialização, aumentando a renda dos produtos e
permitindo a redução de preços para o consumidor final.

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Nas propostas apresentadas pelas entidades, predominaram as

solicitações de obras de infra-estrutura urbana. Em outras áreas, houve um certo
equilíbrio entre as demandas de construção de moradias para a população de baixa renda
e as de instalação de pequenas, médias e grandes indústrias, com o objetivo de ampliar
o nível de renda e o número de empregos na região.

O quadro que se segue revela as prioridades da região.

Assuntos

- Infra-Estrutura Urbana (vias urbanas...)
- Habitação
- Diversos (distrito industrial...)

Total

N°	%

38	40,0
29	30,5
28	29,5

95	100,0

Comissão de Constituição e Justiça

Na Audiência Pública da Região Sul foram apresentadas duas
propostas nesta área, solicitando a criação de comarcas em diversos municípios. A

o -	propósito, tramita na Assembléia Legislativa a Lei de Organização Judiciária do Estado
03	de Minas Gerais, em cujo âmbito as proposições poderiam ser analisadas.



Comissão de Defesa Social
Os problemas afetos ao campo da segurança pública foram objeto

de várias propostas na Audiência de Caxambu.
O quadro a seguir retrata essa preocupação, registrando-se uma

considerável demanda no que se refere à construção/equipamento de postos policiais.

Assuntos
	

N°

Implantação/reativação de unidade policia]	 6
Reforma de unidade policial	 3
Equipamento de posto/unidade policial	 3
Implantação de unidade do Corpo de Bombeiros	 2

Total
	

14

Comissão de Direitos e Garantias e Fundamentais
Observa-se, pelas propostas apresentadas, uma efetiva participa-

ção do setor rural, representado por sindicatos de trabalhadores. Registrou-se grande
preocupação, compartilhada por representantes de várias cidades da região, quanto à
aposentadoria . dos trabalhadores rurais e à garantia de direitos assegurados pela

Constituição.

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Na área desta Comissão, a Audiência encaminhou 178 propostas.
Os assuntos ligados à educação representaram 80,9% das solicitações; esporte e lazer,
10,7%; o setor cultural, 4,5%; e o turismo, 3,9%.

Entre as propostas destaca-se a solicitação de recursos para o pólo
cultural do Circuito das Águas, que congrega 32 municípios. A implantação de um museu
municipal em São Gonçalo do Sapucaí e a valorização, restauração e preservação do
patrimônio histórico e cultural de Campanha também foram ressaltadas.

A maioria das demandas da área da educação (21%) refere-se à
instalação de escolas de nível superior na região, destacando-se, entre elas, a proposta
classificada como primeira prioridade regional, que pleiteia a implantação de uma unidade
da Universidade do Estado de Minas Gerais no Sul de Minas.

A necessidade de expansão e melhoria da rede física escolar foi
bastante lembrada, assim como o aprimoramento da qualidade do ensino, expressa no
elevado número de propostas relativas à aquisição de equipamentos e de material de uso
escolar (15%).

Destacam-se ainda as solicitações de implantação de cursos
profissionalizantes, em especial de uma Escola do Trabalho em Caxambu, nos moldes da
UTRAMIG, de Belo Horizonte, proposta que obteve o sétimo lugar entre as 15



prioridades regionais.
Repasse mensal e corrigido da verba da Quota Estadual do Salário

Educação - QESE -, bem como da verba destinada à merenda escolar para as escolas e
caixas escolares, respectivamente, foram também dois temas que apresentaram signifi-
cativo número de solicitações.

No campo dos esportes, destacam-se as solicitações para a
construção de ginásios poliesportivos.

A Audiência apresentou um significativo número de propostas na
área do turismo, visando ao aproveitamento do potencial da região. Nesse aspecto,
destaca-se a proposta de implantação de um centro integrado de turismo, envolvendo as
regiões da Mantiqueira, do Circuito das Águas e do Lago de Furnas, que obteve a quarta
colocação entre as prioridades regionais.

Assuntos	 N°
	

%

Cultura	 8
	

4,5
Educação	 144

	
80,9

Esporte e Lazer	 19
	

10,7
Turismo	 7

	
3,9

Total
	 178

	
100,0

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Nesta região, as oito propostas encaminhadas à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária relacionam-se com a área de tributação. Redução
da carga tributária e ampliação dos limites de enquadramento para as microempresas
foram algumas das reivindicações mais freqüentes.

Postulou-se, também, para as entidades de assistência social, a
isenção de impostos, assim como das despesas cartoriais e de publicação.

Propôs-se ainda que os tributos estaduais em que o município
tenha participação fiquem retidos na fonte, a exemplo do IPVA, e que se delegue aos
municípios poder para fiscalizarem "in loco" a arrecadação dos tributos estaduais.

Comissão de Meio Ambiente

Na Região Sul foram apresentadas 69 propostas nesta área,
evidenciando-se a preocupação das lideranças locais com a qualidade da água dos rios.

o 5	 Em meio a solicitações referentes à instalação de unidades de
O	coiservação e criação de viveiros para arborização das cidades, 	destacam-se as demandas



N°

27
32
82

4

18,6
22,1
56,5

2,8

145

%

100,0

Assuntos

Ação Social
Saúde
Saneamento Básico
Diversos

Total

de recuperação e preservação das bacias hidrográficas dos rios Grande e Verde. São
complementares a essa proposta aquelas que solicitam a retomada do monitoramento da
qualidade e toxidade dos rios da região.

O controle do uso de agrotóxicos, por meio de legislação enérgica,
e a melhoria na administração dos recursos naturais dos pequenos e médios proprietários
rurais são outras reivindicações que visam à recuperação ambiental dos rios e solos da
região.

Comissão de Política Energética, Hídrica e Mineraria

As propostas do Sul de Minas relativas a esta Comissão, em
número de seis, foram agrupadas da seguinte maneira:

Assuntos	 NO

Energia	 1
Recursos Hídricos
	 5

Total
	 6

A proposta do item "Energia" refere-se à construção da usina
hidrelétrica do rio Aiuruoca, apresentada como medida importante para o desenvolvimen-
to socioeconômico da região.

As demais propostas estão relacionadas ao repasse total aos
municípios dos "royalties" da exploração das estâncias hidrominerais, à recaptação das
águas do parque de Cambuquira e à participação efetiva dos municípios na assinatura dos
contratos entre a COMIG e a empresa vencedora da licitação para explorar as águas.

Comissão de Saúde e Ação Social

ffoi



As propostas sujeitas a análise desta Comissão apresentaram
maior incidência na área de saneamento básico. Destas, mais da metade versam sobre
implantação de serviços de água e esgoto. Aparecem a seguir os pedidos de canalização
de córregos, drenagem urbana e uma usina regional de reciclagem de lixo.

Na área de saúde, foi mais expressiva a demanda de implantação
de unidades complexas de saúde. Na rubrica "Ação Social'. 37% das propostas versam
sobre ampliação e construção de unidades assistenciais.

L.A
yj



	

No	 (71/c)

	242	36,3

	

23	3,5
	32 	4,8

	

6	0,9
0,1

	

17	2,5
	3

	
0,5

	275
	

41,3

	

15
	

2,3

	

4
	

0,6

	

13
	

1,9

	

35	5,3

REGIÃO DO TRIÂNGULO

AAudiência Pública realizada em Uberaba foram encaminhadas
666 propostas, 8% do volume do Estado. A maior parte refere-se à educação (270).
Merece destaque, também, o número de demandas sobre ciência e tecnologia - seis
propostas entre as sete recebidas em todo o Estado.

COMISSÕES

Administração Pública
Agropecuária e Política Rural
Assuntos Munic. e Regionalização
Ciência e Tecnologia
Constituição e Justiça
Defesa do Consumidor
Defesa Social
Direitos e Garantias Fundamentais
Educ., Cult., Desp., Tur. e Lazer
Fiscalização Financ. e Orçament.
Meio Ambiente
Polít., Energ., Híd. e Minerária
Saúde e Ação Social

Ma

TOTAL
	

666
	

100,0

Comissão de Administração Pública

A região apresentou 242 reivindicações pertinentes a esta Comis-
são, grande parte direcionada a serviços e obras de infra-estrutura.

No que se refere aos servidores públicos, as demandas concen-
tram-se na melhoria dos seus vencimentos, com destaque para a área da educação.

No setor de transportes, predominaram as reivindicações de
investimento na rede viária. Foram apresentadas 52 propostas de construção e
melhoramento de estradas.

Registraram-se, além disso, muitos pedidos de implantação de
uma hidrovia na região.



Assuntos
	 N°

Servidor Público
	 160

melhoria da remuneração dos professores/servidores	 93
- implantação de unidade do IPSEMG/melhoria do atendimento	 60
- melhoria das condições de vida (benefícios salários indiretos)

	 3
- alteração do prazo para apostilamento

	 4

Transportes
	 72

- asfaltamento de estrada
	 34

- construção/recuperação de estrada
	 18

- construção/recuperação de ponte/viaduto
	 9

- construção de trevo/acesso/contorno rodoviário	 3
- construção/melhoramento de aeroporto

	 4
- construção de terminal hidroviário	 4

Outros
	 10

Total
	 242

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Nesta Comissão, as propostas debatidas no Triângulo convergi-
ram, notadamente, para as questões relacionadas com a habitação. Suas entidades
representativas empenharam-se, também, pela implantação de infra-estrutura urbana,
distritos industriais, programas de patrulhas motomecanizadas e projetos globais para
melhorar a repartição da renda, entre outros.

O quadro que se segue indica o campo das demandas apresentadas
pela região.

Assuntos

- Infra-Estrutura Urbana (vias urbanas...)
- Habitação
- Diversos (distrito industrial...)

Total

	N° 	%

	

7	21,9

	

13	40,6

	

12	37,5

	32 	100,0
90



Comissão de Agropecuária e Política Rural

Na região do Triângulo Mineiro foram apresentadas 23 propostas
relativas à Comissão de Agropecuária e Política Rural, assim distribuídas:

Assunto

Agropecuária e Abastecimento
Política Fundiária
Diversos

Total

QIã

03
17
03

23

No item "Agropecuária e Abastecimento" estão agrupadas as
propostas que dizem respeito aos mecanismos de apoio à produção, como implantação
de armazéns e silos da CASEMG, destinação de recursos creditícios específicos para a
pequena produção e desenvolvimento de projetos de pesquisa voltados para esse
segmento.

As proposições reunidas no item "Política Fundiária" referem-se,
principalmente, à implementação de medidas de reforma agrária na região, como
desapropriação de terras improdutivas para assentamento de trabalhadores rurais sem
terra, acompanhada de assistência à produção.

Aparecem, ainda, reivindicações de assentamento de trabalhado-
res em áreas devolutas estaduais, que precisam ser identificadas e demarcadas para esse
fim.

As demais propostas dizem respeito ao desenvolvimento de
projetos agroindustriais, com fomento a culturas alternativas (seringueira, maracujá, rãs),
bem como à criação de agrovilas estratégicas, de forma a imprimir maior dinamismo à
economia regional.

Comissão de Ciência e Tecnologia

Na Audiência de Uberaba foram apresentadas duas propostas
relativas a esta Comissão. A primeira visa garantir recursos para manutenção, pagamento
de salários e investimentos da EPAMIG. A segunda, apresentada por diversas entidades,
enfatiza a necessidade de cumprimento da determinação constitucional de destinar 3% do
orçamento estadual para a FAPEMIG.

Comissão de Constituição e Justiça

A Câmara Municipal de Frutal reivindicou a elevação da comarca91	daquele município para a Entrância Final.



A Lei de Organização Judiciária do Estado de Minas Gerais, a
propósito, encontra-se em tramitação na Assembléia Legislativa, podendo a proposta ser
inserida, mediante emenda, no projeto oriundo do Tribunal de Justiça.

Comissão de Defesa Social

O quadro à frente retrata a preocupação das comunidades locais
com a questão da segurança pública, expressa nas propostas voltadas para a melhoria dos

serviços nessa área. Destacam-se as demandas que dizem respeito à carência de vagas
em penitenciárias e à deficiência dos serviços prestados pelas polícias Civil e Militar.

Assuntos
	 N°

Implantação/reativação de unidade policial	 5
Construção/reforma de penitenciária	 5
Melhoria das condições para os policiais	 2
Outros	 5

Total
	 17

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais

A região apresentou três propostas adstritas a esta área. Duas
versam sobre questões de natureza previdenciária, enquanto que a terceira dispõe sobre
critérios mais rígidos na aplicação de recursos públicos por parte da iniciativa privada.

Destaca-se a proposta que tem por objetivo amenizar o sofrimento
dos portadores de AIDS, sugerindo aposentadoria especial para os mesmos, o que lhes
proporcionaria recursos financeiros para custear a compra de medicamentos.

Outra proposta, também de cunho social, é a desburocratização
do processo de aposentadoria do trabalhador rural, para eliminar entraves no deferimento
dos benefícios.

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Concentraram-se na área da educação 98,2% das 275 propostas
dirigidas a esta Comissão. Não houve reivindicações relativas à cultura e ao turismo nessa
Audiência.

Quatro temas básicos ligados à educação representaram 86% das
solicitações do setor. Em primeiro lugar, a implantação de unidade da Universidade do



Estado de Minas Gerais na região, proposta apresentada por 61 entidades e classificada
em terceiro lugar entre as prioridades do Triângulo.

A seguir vieram as seguintes proposições: criação e reconheci-
mento das escolas-família agrícolas, garantindo-se a participação das organizações de
trabalhadores rurais em sua implantação; doação de livros didáticos para alunos do
primeiro grau; e construção de escolas.

Das cinco propostas relativas a esporte e lazer, duas se referem
à construção de ginásios poliesportivos e duas à implantação do Projeto Curumim, nos
municípios de Frutal e Capinópolis.

Assuntos	 No	 til

Educação	 270	98,2
Esporte e Lazer	 5	1,8

Total	 275	100,0

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Entre as 15 propostas apresentadas, predominaram as que visam
à redução do número de impostos, combate à sonegação fiscal e simplificação da cobrança
de impostos e taxas, como objetivo de estimular o desenvolvimento industrial e comercial.

Registraram-se, também, reivindicações de isenção do ICMS
sobre o leite e de redução da alíquota sobre todos os produtos que compõem a cesta básica
de alimentos e sobre o óleo diesel.

Houve ainda uma proposta de incentivo fiscal às empresas que
investirem em educação e profissionalização de deficientes físicos e na garantia de seus
empregos.

Comissão de Meio Ambiente

Foram apresentadas quatro propostas, bastante abrangentes, re-
lacionadas com esta Comissão.

A Universidade Federal de Uberlândia propôs a preservação da
faixa de vegetação natural nas nascentes e margens dos rios Uberaba e Uberabinha e de
seus afluentes. Esses cursos d'água, que abastecem as cidades de Uberlândia (rio
Uberabinha) e Uberaba (rio Uberaba), entre outras, encontram-se extremamente degra-
dados, devido ao uso inadequado dos recursos naturais à sua volta.

Destaca-se, também, a proposta de recuperação das áreas de
cerrado, como forma de preservar a flora, a fauna, a água e o solo. A implementação desse
programa, argumentou-se, viria minorar os efeitos da ocupação intensa e desordenada
dos cerrados do Triângulo, tornando possível um crescimento da região de forma mais
equilibrada, dentro dos princípios do desenvolvimento sustentável.



Comissão de Política Hídrica, Energética e Mineraria

As 13 propostas apresentadas na região atinentes à Comissão de
Política Energética, Hídrica e Minerária foram agrupadas por assuntos, conforme se
segue:

Assunto
	 N°

Energia
Recursos Hídricos
	 12

Total
	

13

A proposta relativa ao item "Energia" solicita a reativação do
programa de eletrificação rural, reivindicação expressiva, dado o peso da atividade
agropecuária n'a economia da região.

As demais propostas, na verdade, podem ser fundidas numa só:
a implantação do Plano Diretor de Irrigação da Bacia Hidrográfica do Baixo rio Grande.
Observe-se, a propósito, que existe um conflito instalado pelo uso das águas do rio
Grande, diante da demanda para geração de energia e para irrigação, entre outros usos.

Há projeto a respeito, com recursos do Estado, da União e do
BIRD, e que, aprovado, poderá garantir o uso ordenado dos recursos hídricos daquela
bacia.

Comissão de Saúde e Ação Social

Assuntos
	 N°	%

Ação Social
	

12	34,3
Saúde
	

20	57,1

Saneamento Básico
	 3	8,6

Total
	

35	100,0

As propostas sujeitas a análise desta Comissão concentraram-se
na área de saúde. A maior incidência ocorreu nos pedidos de implantação e reforma de
unidades gerais de saúde e a implantação de unidades especializadas em tratamento de
doenças transmissíveis, especialmente a AIDS. Houve também reivindicação de aumento
do percentual do orçamento do Estado destinado à área da saúde.

No que diz respeito à assistência social, as reivindicações centraram-
se na questão das subvenções sociais. As propostas da região versaram, basicamente,
sobre a garantia de repasse das subvenções às entidades assistenciais e sobre a implantação
de um conselho gestor para esses recursos.



PROPOSTAS PRIORIZADAS

Conforme se lê na introdução deste trabalho, cada audiência elegeu,
antes de encerrar-se, as propostas que considerou mais relevantes ou de encaminhamento
mais urgente. Nas macrorregiões do Alto Paranaíba, Centra! (Diamantina), Central
(Barbacena), JequitinhonhalMucuri, Mata, Noroeste, Sul e Triângulo, cada audiência
escolheu 15 propostas. Nas macrorregiões Centro-Oeste, Norte e Rio Doce, por motivo
de empate na votação, elegeram-se 16. No total, 168 reivindicações foram priorizadas.

Mais de 80% das propostas priorizadas concentram-se em quatro
Comissões: Administração Pública (50), Saúde e Ação Social (38), Educação, Cultura,
Desporto e Turismo e Lazer (33) e Agropecuária e Política Rural (19).

As Comissões de Assuntos Municipais, Constituição e Justiça,
Defesa Social, Fiscalização Financeira e Orçamentária, Meio Ambiente e Política
Energética, Hídrica e Minerária respondem, juntas, por apenas 16,7% do total das
prioridades. Não foram destacadas propostas concernentes às Comissões de Ciência e
Tecnologia, Defesa do Consumidor e Direitos e Garantias Fundamentais.

As rubricas que abrigam o maior número de propostas considera-
das prioritárias são "Educação" (26 propostas). "Transportes" (26), "Saúde" (17),
"Servidor Público" (16), "Agropecuária e Abastecimento" (15) e "Ação Social" (14).

É de rigor apontar, ainda, alguns temas que, nas mais diferentes
regiões, ocuparam sempre lugar de destaque na classificação por ordem de importância.

Um deles é o ensino superior, objeto de reivindicações prioritárias
em todas as macrorregiões. A Proposta que pleiteia a implantação de unidade da
Universidade do Estado de Minas Gerais foi identificada como a primeira prioridade das
macrorregiões da Mata, Sul, Noroeste e Jequitinhonha/Mucuri, como a terceira do
Triângulo e corno a quarta do Alto Paranaíba e do Centro-Oeste.

A incorporação de faculdades já existentes à Universidade do
Estado de Minas Gerais mereceu o segundo lugar na região Central/Diamantina e o 12°
na do Rio Doce. Na CentralfBarbacena, a quarta prioridade foi a destinação de recursos
às faculdades da região já incorporadas à Universidade do Estado de Minas Gerais. Na
macrorregião Norte, a primeira prioridade refere-se à destinação de 1% da receita de
impostos à UNIMONTES. A macrorregião Sul pede, ainda, uma universidade do
Trabalho, nos moldes da UTRAMIG, e a Central/Diamantina demanda um pólo educa-
cional de terceiro grau em Diamantina e a criação de um "campus" experimental de uma
universidade livre no vale do Jequitinhonha.

Também são muito freqüentes, entre as reivindicações priorizadas,
as concernentes ao funcionalismo público. A proposta relativa ao cumprimento do art. 34
das disposições transitórias da Constituição Estadual (recomposição de salários e
vencimentos nos níveis de 1986) e dos artigos 40 da Constituição Federal e 36 da
Constituição Estadual (correção e paridade dos aposentados com os funcionários da
ativa) foi priorizada em sete macrorregiões: coube-lhe o primeiro lugar na Central!
Barbacena, na do Rio Doce e na do Triângulo, o segundo na Centro-Oeste, o quarto na
Norte e o quinto na Sul.

Reivindicações pertinentes à assistência médica via IPSEMG
95	foram priorizadas em seis macrorregiões. Em quatro delas, pleiteia-se a implantação de

um centro de saúde e de um hospital daquele Instituto, proposta votada em segundo lugar



na macrorregião Rio Doce.
Demandas relacionadas à construção, ampliação e recuperação de

estradas apareceram em todas as macrorregiões, freqüentemente entre as cinco primeiras
prioridades.

A construção de hospitais de caráter regional foi pleiteada em
cinco macrorregiões, constituindo-se na primeira prioridade da região Central/Diamantina
e na segunda doiequitinhonhafMucun Houve, também, prioridades relativas àampliação
de pronto-socorro (Mata), à estadualização de hospital (Central/Barbacena), à implan-
tação de hemocentro (Alto Paranaíba e Noroeste) e de diretoria regional de saúde
(CentraUBarbcena).

Os representantes da macrorregião Sul julgaram altamente
prioritária (2° lugar) a destinação de 10% do orçamento do Estado para a saúde. Na
Audiência de Barbacena (Central), reivindicou-se um índice maior (15%), proposta
listada em 6° lugar entre as prioridades regionais.

Outro tema priorizado em cinco macrorregiões foi a abertura de
crédito para financiamento agrícola, em geral para pequenos produtores e com pagamento
por equivalência em produtos.

ALTO PARÂNABA

A maior parte das 1 5 propostas priorizadas nesta macrorregião
situa-se na esfera da Comissão de Saúde e Ação Social (sete reivindicações). Destas, três
relacionam-se diretamente ao sistema de saúde e constituem as primeiras prioridades da
região (informatização do sistema de tratamento, aquisição de equipamentos para a Santa
Casa de Patrocínio e instalação de unidade do HEMOMINAS nesta mesma cidade); duas
referem-se a saneamento básico (em Patrocínio e Monte Carmelo); e duas a ação social
(implantação de delegacia regional da SETAS na região e construção de prédio para o
Centro de Reabilitação da APAE de Coromandel).

Três das 15 propostas priorizadas estão no âmbito da Comissão
de Administração Pública e se referem, especificamente, a transporte (reforma de
rodovias e construção de ponte). Também a Comissão de Cultura, Desporto e Turismo
e Lazer anotou três prioridades (implantação de unidade da Universidade do Estado de
Minas Gerais e construção de prédios para o DRE, ambas em Patrocínio, e implantação
de centro de pesquisa e capacitação de recursos humanos para profissionais do ensino em
São João da Serra Negra).

As duas outras propostas priorizadas referem-se, respectivamen-
te, às Comissões de Agropecuária e Abastecimento (construção de armazém graneleiro
em Ibiá) e de Assuntos Municipais e Regionalização (pavimentação de ruas em
Coromandel).

CENTRAL (BARBACENA)

Aparecem com maior freqüência, nesta macrorregião, as deman-
das relativas à Comissão de Saúde e Ação Social: seis propostas, sendo quatro referentes	96ao item "Saide" (destinação mínima de 15% do orçamento para o setor;



microrregionalização do Hospital Fundação Ouro Branco; implantação de diretoria
regional de saúde em Conselheiro Lafaiete; implantação de hospital da FHEMIG em
Santos Dumont) e duas a "Ação Social" (destinação de recursos a entidades que
trabalham com portadores de deficiências e, especificamente, ao Conselho da Criança e
do Adolescente de Barbacena).

Elegeram-se, em seguida, as demandas que dizem respeito à
Comissão de Administração Pública (quatro propostas), distribuídas pelas rubricas
"Servidor Público" e "Transportes". Nesta, há duas reivindicações de asfaltamento de
diferentes trechos rodoviários. Na outra, as duas propostas priorizadas obtiveram,
respectivamente, o primeiro e o terceiro lugar na classificação por ordem de importância
(recomposição salarial do funcionalismo aos níveis de 1986 e equiparação entre os
funcionários inativos e ativos; isonomia salarial entre os três poderes).

As questões relativas à Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização respondem por três prioridades: construção de casas populares para
famílias de baixa renda (segundo lugar); implantação de distrito industrial em São João
dei-Rei; implantação de mercado distrital.

As demais propostas priorizadas referem-se às Comissões de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer (recursos para as faculdades de
Barbacena incorporadas à Universidade do Estado de Minas Gerais) e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária (regulamentação do percentual de 25% do FPM repassado aos
municípios).

CENTRAL (DIAMANTINA)

Entre as IS propostas priorizadas na macrorregião Central!
Diamantina, cinco estão afetas à Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
e Lazer. Destas, quatro se referem a educação "stricto sensu" (aumento da dotação
orçamentária para o setor; implantação de um pólo educacional de terceiro grau em
Diamantina; incorporação da Faculdade de Filosofia desta cidade à IJEMG; criação do
"campus" experimental de uma universidade livre e comunitária no vale do Jequitinhonha)
e uma aborda questão de ordem cultural (gestões junto à UNESCO para transformar
Diamantina em patrimônio histórico mundial).

As propostas concernentes à Comissão de Administração Pública
respondem por cinco das prioridades da inacrorregião. Duas contemplam questões
relativas ao servidor público (aprovação integral da pauta de reivindicações do pessoal
do magistério e implantação de política diferenciada para atendimento do IPSEMG no
interior); duas se referem a telecomunicações (implantação de sistema interligando a
região e o resto do Estado por sinal televisivo e extensão do sistema de telefonia urbana
e rural para as regiões mais distantes dos centros urbanos); e uma proposta relaciona-se
a transporte (asfaltamento da rodovia Diamantina/Corinto).

Duas reivindicações pertinentes à Comissão de Agropecuária e
Política Rural foram eleitas entre as prioritárias: implantação de política agrícola na região
e aquisição de implementos agrícolas e equipamentos para irrigação. Outras duas

97	propostas priorizadas dizem respeito à Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
(política industrial para a região e implantação do Distrito Industrial de Diamantina).



A proposta votada como principal prioridade encontra-se no
âmbito da Comissão de Saúde (implantação de uni hospital de base, devidamente
equipado, em Diamantina).

CENTRO-OESTE

Ao contrário do que ocorreu na maioria das macrorregiões, que
elegeram as 15 propostas mais relevantes, na Audiência realizada na região Centro-Oeste
destacaram-se 16 propostas. Destas, seis se encontram na esfera de competência da
Comissão de Saúde e Ação Social, duas das quais diretamente relacionadas à saúde
(implantação de centro de saúde e de hospital do IPSEMG na região e construção de
pronto-socorro regional em Divinópolis). Duas reivindicam saneamento básico (constru-
ção de interceptores sanitários e tratamento de esgotos em Pimenta; ampliação e
recuperação de rede de esgotos de Campo Belo). E outras duas pleiteiam destinação de
recursos ao Conselho Estadual da Criança e do Adolescente para realização do Pacto pela
Infância e ampliação da Casa do SOS/Arnor em Carmo da Mata.

As demandas relacionadas à Comissão de Administração Pública
respondem por cinco das prioridades regionais. Duas dizem respeito a asfaltamento de
rodovias (MG-170 e ligação entre São Gonçalo do Pará e BR-262). As demais ocupam
os três primeiros lugares na classificação das demandas regionais por ordem de impor-
tância (respectivamente: asfaltamento da rodovia MG-34 1; pagamento ao funcionalismo
nos níveis de 1986, com correção e paridade entre os funcionários aposentados e os da
ativa; e eletrificação rural em toda a região).

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
teve quatro propostas priorizadas: duas atinentes à educação propriamente dita (implan-
tação de unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais em Divinópolis; e criação
de cursos universitários nas áreas de turismo, hotelaria e piscicultura em convênio com
a FUOM, de Formiga) e duas relacionadas à cultura (construção de Casa da Cultura em
Piumhi e de um Centro Cultural em Cláudio).

A outra proposta priorizada na região refere-se a agropecuária e
abastecimento (implantação de unidade regional da CEASA em Formiga).

JEQUITINHONHA/MUCURI

Ao se priorizarem as reivindicações desta macrorregião, contem-
plaram-se quatro propostas de competência da Comissão de Agropecuária e Política
Rural: linha de crédito para pequenos e microprodutores rurais; infra-estrutura básica para
a pequena produção rural; inclusão do vale do Jequitinhonha no programa PRODULEITE,
do BEMGE; e infra-estrutura para o Parque de Exposições de Almenara.

Vêm a seguiras propostas relacionadas a transporte (Comissão de
Administração Pública), com três propostas, todas referentes a conclusão e asfaitamento
de estradas na região.

Duas prioridades dizem respeito à Comissão de Educação, Culiu-



ra, Desporto e Turismo, Lazer: instalação de unidade da Universidade do Estado de Minas
Gerais e criação de centro regional de apoio aos artesãos, ambas em Almenara; duas estão
no âmbito da Comissão de Saúde e Ação Social: implantação de hospital regional em
Almenara e construção e equipamento da sede da Associação Pró-Deficientes do Vale do
Jequitinhonha; e duas, também, são pertinentes à Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização: construção de 300 casas populares em Medina e elevação do vale do
Jequitinhonha ao estatuto de região especial.

As duas outras propostas priorizadas na macrorregião estão
afetas, respectivamente, à Comissão de Meio Ambiente (recuperação e preservação do
rio Jequitinhonha) e à de Política Energética, Hídrica e Minerária (construção de
barragens ao longo do rio Jequitinhonha e seus afluentes).

As prioridades mais destacadas nesta macrorregião foram a
instalação de unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais e a implantação de
hospital regional, ambas em Almenara.

Registre-se, por fim, mas não por último, que, embora os repre-
sentantes da cidade-sede predominassem largamente nessa audiência, a quase totalidade
das propostas priorizadas têm escopo macrorregional, contemplando o desenvolvimento
global daquela área do Estado.

MATA

A maior parte das demandas priorizadas na macrorregião da Mata
diz respeito à Comissão de Administração Pública (cinco propostas): três delas se referem
a transporte (asfaltamento da estrada Muriaé/Ervália, construção de aeroporto em Muriaé
e de rodovia ligando Muriaé a Barão do Monte Alto); uma relaciona-se a energia (dotação
orçamentária para implantação do plano municipal de eletrificação rural de Muriaé); e uma
tem por objeto a situação do servidor público (dotação orçamentária para cumprimento
do art. 34 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do Estado, do art. 36 da
Constituição do Estado e do art. 40 da Constituição Federal).

No âmbito da Comissão de Agropecuária e Política Rural foram
contempladas duas prioridades (financiamento agrícola na formada equivalência real em
produtos e abertura de linha de crédito para desenvolvimento da fruticultura). Outras duas
situam-se na área de competência da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer (implantação de unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais em
Muriaé e construção de prédios escolares). Duas pertencem à Comissão de Saúde e Ação
Social (ampliação de pronto-socorro e instalação de sistema de tratamento de esgoto,
ambas em Muriaé). E outras duas dizem respeito à Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização (financiamento para habitação rural na macrorregião e implantação de
distrito industrial em Muriaé).

Foram priorizadas, ainda, propostas situadas na esfera das Comis-
sões de Defesa Social (instalação de unidade do Corpo de Bombeiros em Muriaé) e de
Meio Ambiente (implantação de unidade de conservação na Serra do Brigadeiro).

9 9 Foram votadas como mais importantes as propostas que pleiteiam
a implantação de unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais e o asfaltamento



da estrada Muriaé/Ervália.
Note-se que, das 15 reivindicações priorizadas, nove dizem

respeito, diretamente, a Muriaé, cidade-sede desta Audiência.

NOROESTE

Entre as 15 propostas eleitas como prioritárias na macrorregião
Noroeste, quatro dizem respeito à Comissão de Saúde e Ação Social: construção de
hemocentro regional; implantação de política de atendimento a pessoas deficientes;
criação de centro de recuperação da criança desnutrida e do programa de apoio a gestantes
e lactentes pobres; e construção de albergue/centro de triagem, com "terminal do
trabalhador" (as duas últimas destinam-se a Paracatu).

Apresentam-se, em seguida, as demandas pertinentes às Comis-
sões de Administração Pública e de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, cada
qual com três prioridades. Em relação à educação, foram postas em primeiro lugar as
reivindicações relativas à instalação de unidade da Universidade do Estado de Minas
Gerais em Paracatu (primeira prioridade da macrorregião); à criação de centro de pesquisa
e capacitação de recursos humanos para profissionais do ensino, também em Paracatu;
e à ampliação e recuperação física da rede escolar dos municípios da 1 6 DRE. Das
propostas relativas à Comissão de Administração Pública, uma se refere a energia
(dotação orçamentária para eletrificação rural), outra a telecomunicações (interligar a
região ao resto do Estado por sinal televisivo) e outra, ainda, a transporte (ligação
rodoviária entre Paracatu e Brasilândia).

Duas questões que se localizam no âmbito da Comissão de
Agropecuária e Política Rural encontram-se, também, entre as prioritárias: linha de
financiamento para as cooperativas agrícolas do Noroeste de Minas Gerais e recursos para
aquisição de equipamentos agrícolas.

As três outras propostas priorizadas nesta Audiência referem-se,
respectivamente, às Comissões de Política Energética, Hídricae Minerária (ampliação da
infra-estrutura elétrica da macrorregião), de Fiscalização Financeira e Orçamentária
(isenção parcial de impostos para viabilizar a industrialização de Paracatu) e de Defesa
Social (construção de quartel da Polícia Militar em Paracatu).

NORTE

Também na rnacrorregião Norte elegeram-se 16 reivindicações
prioritárias.

Entre elas, seis se encontram no âmbito da Comissão de Adminis-
tração Pública: quatro se referem a transporte (asfaltamento das rodovias Montalvânial
Januária e JanuárialArinos; encascalhamento do trecho MontalvânialVila dos Gaúchos;
construção de anel rodoviário em Januária) e duas aos servidores públicos (implantação
de um centro regional do IPSEMG e reposição salarial para o funcionalismo nos termos
do art. 34 das Disposições Transitórias da Constituição Estadual).



As demandas prioritárias relativas à Comissão de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer foram quatro: implantação de biblioteca pública nos
municípios da 9' DRE; construção de prédio para essa Delegacia Regional de Ensino;
aprovação de emenda constitucional designando 1% da receita de impostos para a
Unimontes; e restauração da Igreja do Rosário, em Januária. Estas duas últimas propostas
foram votadas, respectivamente, como primeira e segunda, por ordem de importância,
entre o conjunto de demandas da rnacrorregião.

As questões pertinentes à Comissão de Saúde e Ação Social foram
contempladas com três prioridades, duas relativas a ação social (instalação de escritório
regional da SETAS em Januária e aquisição de equipamentos para a Associação dos
Concursandos de Januária) e uma à saúde (aquisição de micro-ônibus ambulatorial para
atendimento às comunidades do vale do São Francisco).

Duas outras propostas priorizadas se referem à Comissão de
Agropecuária e Política Rural (criação de programas de irrigação; implantação do
"Projeto Califórnia Brasileira" e de distritos/projetos agroindustriais).

Foi priorizada, ainda, uma proposta para ampliação da cadeia
pública de Januária, matéria de responsabilidade da Comissão de Defesa Social.

RIO DOCE

Esta macrorregião listou, também, 16 propostas como prioritárias,
entre as quais aparecem com maior freqüência (cinco) as relacionadas à Comissão de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer: construção de escolas em toda a região;
implantação de centro regional de capacitação de recursos humanos e de centro de
atendimento psicopedagógico a crianças com distúrbios de comportamento e aprendiza-
gem, ambos em Caratinga; implantação de escola técnica agropecuária em Inhapim;
incorporação do Instituto Católico de Minas Gerais, de Coronel Fabriciano, à Universi-
dade do Estado de Minas Gerais).

Embora a temática educacional registre o maior número de
prioridades, foram os assuntos relacionados com o servidor público (Comissão de
Administração Pública) que mereceram os dois primeiros lugares na classificação dessas
prioridades. Respectivamente: elevação dos salários do funcionalismo estadual aos níveis
vigentes em 1986, com paridade entre funcionários aposentados e da ativa; e construção
de centro de saúde e de hospital do IPSEMG na região de Caratinga.

No âmbito da Comissão de Administração Pública, aparecem duas
propostas, ambas relacionadas à estrutura viária: construção da estrada Caratinga!
Ipanema e asfaltamento da ligação rodoviária Caratinga/Ipatinga.

Três prioridades se referem à Comissão de Saúde e Ação Social,
duas delas relativas a saneamento básico (canalização de córrego em São João do Oriente;
construção de estação de tratamento de água em Santana do Paraíso) e uma a ação social
(ampliação da APAE de Caratinga).

Duas questões pertinentes à Comissão de Agropecuária e Política
Rural encontram-se também entre as 16 prioritárias: financiamento aos pequenos
produtores com equivalência real em produtos e linha de crédito para mecanização/

lo i eletrificação rural, destinada aos trabalhadores em regime de parceria.



As demais propostas se referem à Comissão de Assuntos Munici-
pais e Regionalização (financiamento para habitação rural com pagamento por equivalên-
cia em produtôs) e à de Constituição e Justiça (construção do fórum da comarca de
Inhapim).

SUL

Na macrorregião Sul, foram destacadas com maior freqüência as
demandas pertinentes à Comissão de Administração Pública. São cinco propostas, três
delas referentes a transporte (asfaltamento da estrada Liberdade/Quatis; recuperação de
acostamentos da rodovia Lambari/Carmo de Minas; construção e recuperação de vários
trechos rodoviários, de modo a ligar os municípios da região a Campos do Jordão) uma
relacionada a telecomunicações (implantação de subgeradora da TV Minas) e uma última
relativa a servidor público (cumprimento do art. 34 das Disposições Transitórias e do art.
36 da Constituição Estadual).

Em segundo lugar, destacam-se as demandas relativas às Comis-
sões de Saúde e Ação Social e de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer (três
propostas priorizadas em cada). As propostas relativas a saúde dizem respeito à aplicação
de 10% do orçamento estadual no setor; à construção de um centro regional de saúde em
convênio como IPSEMG; e à construção de hospital geriátrico regional.

Na rubrica "Educação" foram priorizadas reivindicações relativas
à implantação de uma unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais na região e
à instalação de uma Faculdade do Trabalho em Caxambu, além de uma demanda relativa
a turismo (implantação de centro de turismo que integre o Circuito das Águas e as regiões
da Mantiqueira e dos lagos).

As questões de Meio Ambiente foram contempladas com duas
prioridades: implantação da primeira etapa da Estação Ecológica do Papagaio e recupe-
ração das bacias hidrográficas dos rios Grande e Verde.

As outras propostas priorizadas dizem respeito a Agropecuária e
Política Rural (aumento da participação do produtor no preço final do leite) e a Defesa
Social (instalação de Companhia independente da Polícia Militar em São Lourenço).

Foram consideradas como mais importantes para a região: a
implantação de unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais, a dotação orçamen-
tária de 10% para a saúde e o aumento da participação do produtor no preço final do leite.

TRIÂNGULO

Entre as propostas eleitas como prioritárias nesta macrorregião,
sete dizem respeito à Comissão de Administração Pública, com expressiva concentração
na rubrica "Servidor Público", onde se encontram cinco prioridades e os dois primeiros
lugares na classificação por ordem de importância. Neste item, foram contempladas:
destinação de verbas para recomposição dos salários do funcionalismo estadual nos níveis
de 1986 e correção e paridade dos aposentados com os funcionários da ativa (primeiro
lugar); revisão do Plano de Carreira do quadro do magistério (segundo lugar); implan-	

102
tação de um centro de saúde e de um hospital do JPSEMG na região; e liberação de



diretores do SIND-UTE; redução (para cinco anos) do tempo para apostilamento em
cargo comissionado de diretor de escola. As duas outras propostas destacadas e
pertinentes à Comissão de Administração Pública dizem respeito ao asfaltamento da
estrada Campo Florido/Boa Sorte e à aplicação dos recursos do Projeto Univerdecidade.

No âmbito da Comissão de Agropecuária e Política Rural encon-
tram-se duas prioridades, relativas ao assentamento de trabalhadores rurais e à preser-
vação, nas regiões de cerrado, da biodiversidade e dos recursos da água e do solo.

As questões relacionadas à Defesa Social também respondem por
duas prioridades: implantação de postos policiais nas cidades de médio porte e reativação
de postos policiais em Uberaba.

As demais propostas escolhidas são pertinentes às Comissões de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer (implantação de unidade da Universidade
do Estado de Minas Gerais na região - terceira prioridade), de Fiscalização Financeira e
Orçamentária (redução do ICMS incidente sobre os produtos da cesta básica), de Política
Energética, Hídrica e Minerária (implementação do plano diretor de irrigação da bacia
hidrográfica do Baixo Rio Grande); e de Saúde e Ação Social (criação e implantação do
Conselho Gestor de Subvenções Sociais).

103



<- )

_4<	______________________ __________________8 45

i-.	.	 ..	,	.	.
:	-

!<.2
>

-	 .:.
,

5:
-

r-

-

-
2	°-	 ---
-

'

-
o,

-.

.	 -.=
=	 .—	 n.	 •'O $ L-

-	 -	 U-
-

-!

-9	 ---
O2E2

O

o

z

o

o

o

o

z

o



o

z

o

o

A.

A.
z

z

A.

A.

A.

—

-	 .g.

Ç) 8 E E E	g

w 4c

= •c	2.	 e
&

o'8I-

to	-	O•-	 2

-

2
z

S

>

1 ij
-9 ..

Lu

.2
,

j9 8
&2.2

—
.2

(	RO5OG-...1	 OO

E 02< o.=

—	-

o

1
— o



><

---

o
E-
z

z

z

—
-

z
- j1
z

z

:	 -
E	 -

z

o

N
	

000

00:

-	 -5 LL

T0



z
-

L)

z

ri

—

-

z

e28

-

O

>

2

=
> ÁL	 E E	 .

E	0E
5:
-

O O	O	 2	 - -
-	 •

O	 o4E-	6<	 1	->
O	 00" 1'	 041 O1 !	1 Iii1.>-	r3

O	.

:

=	oo	 E.E-	t

'00O

-

-

- E	 E
2	 O

.E 0E

•	,OC

PÉ

Nt

cg



c

2:

c

c.

—z

L)

2:

9..

QAquivei

e
x

8

•uc<

lias

-

-oz=
>	-S	-•€

o

°

-

1?
E

-	'-0tJCCC

-	 e
E a E-•

-.	0L	 E	 O%	•	OCO
O	=•= O	¼-.	 .20	o..or•1.-.'

E'	•2	?	 Eh a

- -
. G- -

-

.,.-	 -=
--

,

_•ã	_ii_	 E
-

E



1
2

o
_ • c	._

?.2 .o

z
iz

E—o

1iiHHflH

z
•8

a	 a
o	"°

>	 -

-
2-z

2
«	 •	Ez	=-

'1	O>	 -

'.
fj

E



z

z

z

-

2
c	 QO•Q

1	•

	

-	 E --
-

—	 •!
o	 2	 —

F

g	o	! -2 -Eo-

.2

t0_02.

?- —;;.-—.
.2	E

-

,-.

2=-z

E-o
=

— -

z

-=
—

t o_-o	 --
-	ct—E.

E---

_______________________



-
z

cr

L)

0 01	 FI

'
2	•

1

4 _;•o

o

>

-

:
>
-

cóc

-
0.-	OO.

E



z

-

c..

z

ti

> ti

.-,

ti

a
) ti

ti -



DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSTAS PRIORIZADAS, POR COMISSÃO PERMANENTE E ASSUNTO,
DE ACORDO COM A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

1994

ir	

Habitação

p1

E

Classificação	CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA

Organização	Total
e Divisão
Judiciária

2°

40	 -

5°	 -
6°
70	 -

90

100
11 0	-
120
13°	 -
14°	 -
15°	 1

TOTAL	1

*1	

Defesa
 Social-

E..

113



DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSTAS PRIORIZADAS, POR COMISSÃO PERMANENTE E ASSUNTO,
DE ACORDO COM A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

1994

a.	

Rercursos
 Hídricos

ir

p'.

1

4.	

SAUDE E- AÇÃO SOCIAL

 Ação Social	Sanenialito

 

Básico

1

e'.

ir

II.
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DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSTAS PRIORIZADAS, POR COMISSÃO PERMANENTE E ASSUNTO,
DE ACORDO COM A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

1994

Classiticaçâo	EDUCAÇÀO, CULTURA, DESPORTO, TURISMO E
LAZER

_____	Cultura	Educação	Turismo	Total
1° 	5 	5
20	 1	 1 	2
30 	3 	3
4°	 1	 3	 1	 5

50	2  	2
60	I	 1 	2
7°
	

5 	5

80 	1 	1
9°	 1	 1 	2
100 	2 	2
11° 	1 	1
120  	2 	2
13°	 -
14°	 -
15°	 1  	1

TOTAL	7	 25	 1	 33

Classificação	FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA
Tributação	Total

1 0	-
20
30	 -
40	 -
50	 1	 1
60
7°	 -
8°	 1	 1
9°	 1	 1
100
110
12°	 -
13°
140	-
15°	 -

TOTAL	4	 4

Classificação	MEIO AMBIENTE
Meio	Total

Ambiente

2°	 -
3°	 -
4°	 1	 1
5°	 -

60
70	____________
8°	 1	 1
9°	 1

11°	 -
12°	 1	 1
13°
14°
15°	 -

TOTAL	4	 4
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PROPOSTAS DE INICIATIVA DOS PREFEITOS

Apartircia Audiência Pública na região do JequitinhonhalMucuri (quar-
ta na cronologia), os Prefeitos municipais e as associações microrregionais puderam
apresentar, em separado, suas propostas priorizadas, limitadas a uma por prefeitura ou
associação

Os dados a seguir contemplam parte do Estado, uma vez que nas
regiões Central (Diamantina), Noroeste e Mata, as três primeiras, não se produziram essas
informações.

Pode-se ver, pelos quadros a seguir, que quase a metade das propostas
encontra-se na rubrica "Transportes". enquadrando-se na Comissão de Administração
Pública. A maior parte trata de asfaltamento, construção, melhoria ou recuperação de
estradas, estaduais ou federais.

Em segundo lugar vêm as propostas que se encaixam na Comissão de
Saúde e Ação Social (50), sendo 28 de "Saneamento Básico" e 21 de "Saúde". A maioria
delas refere-se a tratamento de água e esgoto, canalização de córregos, implantação,
melhoria e aparelhamento de hospitais, postos e centros de saúde em vários municípios.

A seguir aparecem as reivindicações ligadas à Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização, onde predominam os pedidos sobre "Infra-Estrutura
Urbana" (20) e "Habitação" (15), como abertura, iluminação e pavimentação de ruas,
urbanização de bairros e construção de casas populares.

Vêm depois 21 propostas na área de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer, sendo 12 de "Educação" (construção, reforma e 'mplantação de escolas
e universidades), oito de "Esporte e Lazer" (construção de quadras poliesportivas) e uma
na área de "Turismo" (implantação de balneário para tratamento termal).

Há ainda três propostas vinculadas à Comissão de Política Energética,
Hídrica e Minerária, das regiões Centro-Oeste, do JequitinhonhalMucuri e do Triângulo,
versando, respectivamente, sobre: legalização da atividade garimpeira; construção de
pequenas represas para combate à seca; e implantação do plano diretor de irrigação da
bacia hidrográfica do vale do Rio Grande.

Depois, há duas propostas no âmbito da Comissão de Agropecuária e
Política Rural, da região do Alto Paranaíba: renovação da frota de máquinas das
associações microrregionais e construção de armazém graneleiro, em terreno daCASEMG).

Por fim, aparece uma proposta na área da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, apresentada pela região Central (Barbacena), pedindo que se
destine aos municípios da região, nos quais predomine a produção de hortifrutigranjeiros,
parcela do montante do ICMS a ser distribuído ao conjunto dos municípios mineiros,
"visando corrigir perdas ocasionadas pelo tratamento tributário aplicado àqueles produ-
tos, que gera distorções na apuração do Valor Adicionado Fiscal".

Não houve propostas no âmbito das Comissões de Ciência e Tecnologia,
Constituição e Justiça, Defesa do Consumidor, Defesa Social, Direitos e Garantias
Fundamentais e Meio Ambiente.

Quanto à participação das prefeituras nas oito regiões onde houve o
encaminhamento separado de propostas, 244 Prefeitos e associações microrregionais
apontaram suas prioridades, sendo a maioria da Região Sul: 60 indicações. Vêm depois

117	as regiões Centro-Oeste (32), Alto Paranaíba (31), Triângulo (28), Central (Barbacena)
e Rio Doce (26), JequitinhonhalMucuri (23) e Norte (18).



PROPOSTAS DE INICIATIVA DOS PREFEITOS, POR REGIÃO E COMISSÃO
1994

COMISSÃO	Adm.	Agro-	Assun-	Educ	Fisco-	Polít.	Saúde
Púbil-	pecuó-	tos	Cult.	lizoção	Energ.	e
co	rio e	Muni-	Desp.	Fin. e	Hidr, e	Ação	Total	%

Pofltl-	cipois	Turis.	Orçamen-	Mine-	Social
Regõo	 ca Rural	e Reg.	Lazer	tôria	rôrio

Alto Parartaiba	19	2	4	2	-	-	4	31	12,7

Central (Barb.)	8	-	5	3	1	-	9	26	10,7

Centro-Oeste	16	-	6	1	-	1	8	32	13,1

Jequitinhonha/
Mucuri

Norte

Rio Doce

Sul

Triãngulo

TOTAL

%

Obs.: 1) Nas regiões Central (Diamantina), Noroeste e da Mata ainda não havia sido introduzida a
apresentação das propostas priorizadas dos prefeitos.

2) Estão incluidas as propostas dos prefeitos e das associações microrregionais.

	

12
	 6	1

	 3	23 1 9,4

	

8
	 7	-	 -	3	18	7,4

	

9
	 2	4	 -	11	26	10,7

	

25
	

15	8	 -	12	60	24,6

	

24
	 1	2	 -	28	11,5

	

121
	

2
	46	21
	 3	50	244	100

	

46,6
	0,8
	

18,6	8,6
	0.4
	1,2	20,5	100
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DISTRIBUIÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELOS PREFEITOS, POR REGIÃO,
COMISSÃO PERMANENTE E ASSUNTO

1994

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	 AGROPEC. POL. RURAL
Energia	1 Transportes 1 Diversos 1 Total	 Agropecuária e

REGIÃO

Alto Paranaíba

Central
(Barbacena)

Centro-Oeste

Jequitinhonha
(Mucuri)

Norte

Rio Doce

Sul

Triângulo

TOTAL

Abastecimento
(Total)

19	 19	 2

3	5	 8	 1
15	 16
	

1

12	 12

7	 8

8	1	9

1	24	 25

24	 24

6	114	1	121	 2
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POLtT1CA ENERGtTKA
HIORICA E MERÂRtA

GÃO	Minera-	Recursos
ção/Meto-	Hidricos
lurglo

(Cont.)

SAÚDE E AÇÃO socii

Ação	Saneo-
Total	Social	mento	Saúde

Básico

TOTAL
Total

Alto Pararanabo	-	-	-	-	1	3	4	31

Central (Barbac.)	-	-	-	1	4	4	9	26

Centro-Oeste	1	-	1	-	5	3	8	32

Jequitinhonha	-	1	1	-	1	2	3	23

Norte	 -	-	-	-	1	2	3	18

Rio Doce	 -	-	-	-	6	5	11	26

Sul	 -	-	-	-	10	2	12	60

Triângulo	 -	1	1	-	-	-	-	28

TOTAL	 1	2	 3	1	28	21	50	244

Obs.: 1) Nas regiões Central (Diamantina), Noroeste e da Mata ainda não havia sido introduzida a
apresentação dos propostas priorizadas dos prefeitos.

2) Estão incluídas as propostas dos prefeitos e das associações microrregionais.
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(Cont.)

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
Habi-	lnfro-eslru-
tação	lura Urbana 1 Diversos	Total

Divisão
REGIÃO	 Adminis-

trativo

Alto Paranaíba	 1	 2	 1	4

Central (Barbacena)	 1	 1	 3	5

Centro-Oeste	 -	 6	 -	6

Jequitinhonha (Mucuri)	 1	 1	 4	6

Norte	 1	 4	 2	-	7

Rio Doce	 2	 -	-_-

Sul	 6	 8	 1	15

Triângulo

(Cont.)

AÇÃO. CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER
Esporte e Lazer	Turismo	Total

2	 -	 2

1	 -	 3

1	 -	 1

-	 -	 4

3	 1	 8

1	 -	 2

-	8	 1	 21

REGIÃO	 Educação

Alto Paranaíbo

Central (Barbacena)	 2

Centro-Oeste

Jequitinhonha (Mucuri)	 1

Norte

Rio Doce	 4

Sul	 4

Triângulo

TOTAL	 12
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Anexo 1



w

1-
z

o

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1994

L
REGIAO 	ADMINISTRAÇAO_PUBLICA _______ ________ )i	TOTAL

___________ ENERGIA 1_SERV PUS	TELECOM	TRANSP DIVERSOS QUANT	%ALTO PARANAIBA	14	77	13	62	16	182	8,2%CENTRAL 1	 46	155	13	192	7	413	18,7%CENTRAL II	 21	7	 18	51	6	103	4,7%CENTRO-OESTE	34	101	2	157	6	300	13,6%JEQUITINHONHA	9	O	 4	55	8	76	3,4%MATA	 614	3	57	8	88	4,0%NOROESTE	 8	6	 6	29	8	57	2,6%NORTE	 28	49	12	188	8	285	12,9%RIO DOCE	 17	64	 O	101	11	193	8,7%SUL	 14	151	8	879	269	12,2%TRIANc3ULQ	 O	160	O	72	10	1	242	11,0%TOTAL	 1	197	784	79	JI1051	97	2208	100,0%LEGENDA CENTRAL 1 . BARSACENA
CENTRAL II- DIAMANTINA

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROPOSTAS APRESENTADAS POR REGIÃO

CENTRAL 1 CENTRO-OESTE MATA	NORTE	SUL

REGIÃO
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AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL
1994

REGIAO	1 AGROPECUARIA E POLITICA RURAL j	TOTAL
AGR E ABAST POL FUND DIVERSOS	QUANT	%

ALTO PARANAIBA	45	 1	 11	57	12,8
CENTRAL 1	 100	O	 9	109	24,5
CENTRAL II	 27	 O	 3	30	6,7
CENTRO-OESTE	33	 O	 3	36	8,1
JEQUITINHONHA	32	 5	 11	48	10,8
MATA	 9	 O	 2	 11	2,5
NOROESTE	 2	 1	 4	 7	 1,6
NORTE	 47	 11	 4	62	13,9
RIO DOCE	 24	 10	 9	43	9,7
SUL	 15	 1	 3	19	4,3
TRIANGULO	 3	 17	 3	23	5,2
ÍTOTAL 	1	337	J_46	 62	445100,0
LEGENDA CENTRAL 1 - BARBACENA

CENTRAL II - DIAMANTINA

AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL
PROPOSTAS APRESENTADAS POR REGIÃO

CENTRALI CENTRO-OESTE MATA	NORTE	SUL

REGIÃO
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z
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ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
1994

REGIAO	ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZACAO J	TOTAL
____ DIV ADMIN HABITACAO INFRA ESTRI DIVERSOS QUANT %

ALTO PARANAIBA	O	20	54	21	95	9,5CENTRAL 1	 O	120	30	198	348	35,0
CENTRAL II	 O	14	12	16	42	4,2
CENTRO-OESTE	O	28	106	13	147	14,8
JEQUITINHONHA	2	15	13	33	63	6,3MATA	 O	23	13	13	49	4,9NOROESTE	 1	5	5	4	15	1,5NORTE	 O	17	25	15	57	5,7
RIO DOCE	 12	14	12	14	52	5,2SUL	 O	29	38	28	95	9,5
TRIANGULO	 O	13	7	12	32	3,2

TAL	 15	298	j_315	367	995 _100,0
LEGENDA: CENTRAL BARBACENA

CENTRAL II - DIAMANTINA

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
PROPOSTAS APRESENTADAS POR REGIÃO

CENTRAL 1 CENTRO-OESTE	MATA	 NORTE	 SUL

REGIÃO

127



CIÊNCIA E TECNOLOGIA
1994

REGIAO	CIENCIA E TECNOLOGIA 1	TOTAL
_____ CIEN E TEC	DIVERSOS	QUANT 

ALTO PARANAIBA	O	 O	 O	 0,0
CENTRAL 1	 O	 O	 O	 0,0
CENTRAL II	 O	 O	 O	 0,0
CENTRO-OESTE	O	 O	 O	 0,0
JEQUITINHONHA	O	 O	 O	 0,0
MATA	 O	 O	 O	 0,0
NOROESTE	 O	 O	 O	 0,0
NORTE	 1	 O	 1	 14,3
RIO DOCE	 O	 O	 O	 0,0
SUL	 O	 O	 O	 0,0
TRIANGULO	 6	 O	 6	 85,7
tOTAL	 i	7	 Jj	7	 100,0
LEGENDA CENTRAL 1- BARBACENA

CENTRAL 11 . DIAMANTINA



w

1-
z

o

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
1994

REGIAO	COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA	 TOTAL
1 CONST E JUST DEFENS. PUBLICA IORG / DIV. JUR. QUANT	%

ALTO PARANAIBA	O	 O	 O	 O	0,0°!
CENTRAL 1	 6	 O	 O	 6	17,6°!
CENTRAL II	 O	 O	 O	 O	0,00/
CENTRO-OESTE	1	 O	 2	 3	8,8°/
JEQUITINHONHA	O	 O	 O	 O 
MATA	 O	 O	 1	 1	2,9°!
NOROESTE	 1	 O	 O	 1	2,9°!
NORTE	 O	 1	 O	 1	2,9%
RIO DOCE	 O	 O	 19	19	55,9°!
SUL	 O	 O	 2	 2	5,9%
TRIANGULO	 O	 O	 1	 1	2,9°!
ITOTAL	 8	r	1	 25	34	100,O°Á
LEGENDA: CENTRAL 1- BARBACENA

CENTRAL II - DIAMANTINA

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
PROPOSTAS APRESENTADAS POR REGIÃO

20	 19
c

18

16	_______----.-----.---.-----.----,--	--------*

14	 .--.-.-...-- ----..- .......-- -..-----.--------	..-

12 

1	 .-.- 

8	

6 - _______-_____
6

(1H 
o	o	o iii j

ALTO PARANAIBA CENTRAL II JEOUIT1NHONHA NOROESTE	RIO DOCE	TRIANOULO

	

CENTRAL 1 CENTRO-OESTE	MATA	NORTE	SUL
REGIÃO

129



DEFESA DO CONSUMIDOR
1994

LEGENDA: CENTRAL 1 - BARBACENA
CENTRAL II- DIAMANTINA
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DEFESA SOCIAL
1994

1 I1PL 1 . DANUAUtNA

CENTRAL II - DIAMANTINA

DEFESA SOCIAL
PROPOSTAS APRESENTADAS POR REGIÃO

.tNlNALI CNIRQ-QSTE	MATA	NORTE	SUL

REGIÃO
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C3

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
1994

LEGENDA CENTRAL 1- BARBACENA
CENTRAL II- DIAMANTINA

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
PROPOSTAS APRESENTADAS POR REGIÃO

	5 	 5
5

5

4—

5	 )	 -. __
3

2

5

o - :- o
'-o	,	 1	

1:	
1	-- 1	-	--

	

ALTO PARANAIBA CENTRAL II JEQUITINHONHA NOROESTE	RIO DOCE	TRIANQULO
CENTRAL) CENTRO-OESTE	MATA	NORTE	SUL

REGIÃO
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EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP., TURISMO E LAZER
1994

REGIAO	IEDUCAÇAO, CULTURA, DESP, LAZER E_TURISMOJi	TOTAL
CULTURA EDUCAÇAO J ESP E LAZERTURISMO QUANT	%

ALTO PARANAIBA	22	150	20	O	192	8,6°Á
CENTRAL	 24	391	 74	7	496	22,2°i
CENTRAL II	 13	 62	 17	1	93	42°,
CENTRO-OESTE	80	172	60	21	333	14,9°Á
JEQUITINHONHA	5	 66	 17	 O	 88	39%
MATA	 2	 50	 7	 O	59	26%
NOROESTE	 5	 43	 10	O	58	2,6%
NORTE	 51	 147	24	2	224	10,0%
RIO DOCE	 3	 211	20	O	234	1052/
SUL	 8	 144	19	7	178	800
TRIANGULO	 O	 270	 5	 O	275	1230/

! TOTAL	 213	JI	1706	1	273	11	38	1	2230	1000-,
LEGENDA: CENTRAL 1 - BARBACENA

CENTRAL II - DIAMANTINA

EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP., TURISMO E LAZER
PROPOSTAS APRESENTADAS POR REGIÃO

496

CENTRAL 1 CENTRO-OESTE	MATA	NORTE	 SUL

REGIÃO
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FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
1994

REGIAO	(FISCALIZ FINAN E_ORÇAMENTARIA	1	TOTAL
1 ORÇAM	TRIBUT r FISCALIZ	QUANT 

ALTOPARANAIBA	O	 32	 O	 32	15,5°Á
CENTRAL1	 3	 37	 62	102	49,5°Á
CENTRALII	 4	 O	 O	 4	 1,9
CENTRO-OESTE	O	 6	 O	 6	2,9%
JEQUITINHONHA	O	 4	 1	 5	2,44
MATA	 4	 9	 O	 13	63°,
NOROESTE	 4	 4	 1	 9	44°Á
NORTE	 6	 3	 O	 9	44
RIODOCE	 O	 3	 O	 3	 15
SUL	 O	 8	 O	 8	39
TRIANGULO	 O	 15	 O	 15	73°Á
[TOTAL	 21	121	 64	206	100,05
LEGENDA: CENTRAL 1 - 8ARBACENA

CENTRAL II - DIAMANTINA

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTAS APRESENTADAS POR REGIÃO

CENTRAL 1 CENTRO-OESTE MATA NORTE SUL

REGIÃO
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MEIO AMBIENTE
1994

REGIAO	1 MEIO AMBIENTE	Ji_TOTAL
MEIO AMBIENTE	QUANT	%

ALTO PARANAIBA	 7	 7	 390/

CENTRALI	 11	 11	 6,1°Á
CENTRAL li	 1	 1	 0,6°Á
CENTRO-OESTE	 43	 43	 23,8%
JEQUITINHONHA	 10	 10	 5,5°Á
MATA	 8	 8	 4,404
NOROESTE	 O	 O	 O,O°%
NORTE	 22	 22	 12,2%
RIO DOCE	 6	 6	 3,3°Ã
SUL	 69	 69	 38,1%
TRIANGULO	 4	 4	 2,2°Á
TOTAL 1	181	 181	 1OO,O'3
LEUEF'IUA'. Ç;tN 1 MAL I - bAMbACNA

CENTRAL II - DIAMANTINA

MEIO AMBIENTE
PROPOSTAS APRESENTADAS POR REGIÃO

50
w	 43

40

z430

o
	 22

ii
1	11	±_	Ii I[1	1

ALTO PARANAiBA CENTRAL U JEQUT!NHONHA NOROESTE	RIO DOCE
CENTRAL 1 CENTRO-OESTE	MATA	NORTE	SUL

REGIÃO

4
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POLÍTICA ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
1994

CENTRAL II - DIAMANTINA

POLÍTICA ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERARIA
PROPOSTAS APRESENTADAS POR REGIÃO

CENT%AL 1 CENTRO-OESTE	MATA	 NORTE	 SUL

REGIÃO
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SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
1994

REGIAO	 COMISSAO DE SAUDÉ E AÇAO SOCIAL	1 TOTAL
___ AÇAO SOCIAL 1 SAN BASICO 1 SAUDE	DIVERSO QUANT	%

ALTO PARANAIBA	46	 27	 64	O	137 
CENTRAL[ -	129	 159	290	O	578	3440/
CENTRAL II	 21	 41	 33	O	95	570/
CENTRO-OESTE	91	 62	 44	O	197	117°/
JEQUITINHONHA	36	 26	 32	O	94	56°Á
MATA	 12	 14	 22	1	49	2,9%
NOROESTE	 34	 13	 15	O	62	37°Á
NORTE	 50	 48	 56	O	154	9,2°Á
RIO DOCE	 30	 36	 66	1	133	790/
SUL	 27	 82	 32	4	145	86°Ã
TRIANGULO	 12	 3	 20	O	35	2,1°Á
TOTAL =I	488	511	674	-6,-1679		i00,0°Á
LEGENDA: CENTRAL 1- BARBACENA

CENTRAL II - DIAMANTINA

SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
PROPOSTAS APRESENTADAS POR REGIÃO

CENTRAL 1 CENTRO-OEST9	MATA	NORTE	SUL

REGIÕES
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Anexo II



RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS POR REGIÃO DE
PLANEJAMENTO E MJCRORREGIÕES GEOGRÁFICAS.

(Conforme Projeto de Lei n 1590/93)

1 - REGIÃO CENTRAL

a) Microrregião de Barbacena
1 - Alfredo Vasconcelos
2 - Antônio Carlos
3 - Barbacena
4 - Barroso
5 - Capela Nova
6 - Caranaíba
7 - Carandai
8 - Desterro do Meio
9 - Ibertioga
10-Ressaquinha
11- Santa Bárbara do Tugúrio
12-Senhora dos Remédios

b) Microrregião de Belo Horizonte
1 - Belo Horizonte
2 - Betim
3 - Brurnadinho
4 - Caeté
5 - Contagem
6 - Esmeraldas
7 - Ibirité
8 - Igarapé
9 - Juatuba
10- Lagoa Santa
11- Mateus Leme
12- Nova Lima
13- Pedro Leopoldo
14- Raposos
15- Ribeirão das Neves
16-Rio Acima
17- Sabará
18- Santa Luzia
19- São José da Lapa
20- Vespasiano

c) Microrregião de Conceição do Mato Dentro
- Alvorada de Minas

141 	2 - Conceição do Mato Dentro



3 - Congonhas do Norte
4 - Dom Joaquim
5 - ltambé do Mato Dentro
6 - Morro do Pilar
7 - Passabém
8 - Rio Vermelho
9 - Santo Antônio do Itambé
10.- Santo Antônio do Rio Abaixo
li- São Sebastião do Rio Preto
12- Serra Azul de Minas
13- Serro

d) Microrregião de Conselheiro Lafaiete
- Casa Grande

2 - Catas Altas da Noruega
3 - Congonhas
4 - Conselheiro Lafaiete
5 - Cristiano Otoni
6 - Desterro de Entre Rios
7 - Entre Rios de Minas
8 - Itaverava
9 - Ouro Branco
10- Queluzito
11- Santana dos Montes
12- Sio Bras do Suaçuí

e) Microrregiío de Curvelo
1 - Augusto de Lima
2 - Buenópolis
3 - Corinto
4 - Curvelo
5 - Felixlândia
6 - Inimutaba
7 - Joaquim Felício
8 - Monjolos
9 - Morro da Garça
10- Presidente Juscelino
11- Santo Fli pó] ito

f) Microrregião de Diamantina
1 - Couto de Magalhães de Minas
2 - Datas
3 - Diamantina
4 - Felício dos Santos
5 - Gouveia
6 Presidente Kubitschek
7 - São Gonçalo do Rio Preto 142



8 - Senador Modestino Gonçalves

g) Microrregião de Itabira
1 -Alvinópolis
2 - Barão de Cocais
3 - Bela Vista de Minas
4 - Bom Jesus do Amparo
5 - Dionísio
6 - Ferros
7 - Itabira
8 - João Monlevade
9 - Nova Era
10-Nova União
11-Rio Piracicaba
12- Santa Bárbara
13- Santa Maria do Itabira
14- São Domingos do Prata
15- São Gonçalo do Rio Abaixo
16- São José do Goiaba]
17-Taquaraçu de Minas

h) Microrregião de Itaguara
- Belo Vale

2- Bonfim
3 - Crucilândia
4 - Itaguara
5 - Itatiaiuçu
6 - Jeceaba
7 - Moeda
8 - Piedade dos Gerais
9 - Rio Manso

i) Microrregião de Ouro Preto
1 - Diogo de Vasconcelos
2 - Itabirito
3 - Mariana
4 - Ouro Preto

j) Microrregião de Pará de Minas
1 - Florestal
2 - Onça de Pitangui
3 - Pará de Minas
4 - Pitangui
5 - São José da Varginha

1) Microrregião de São João dei-Rei
- Conceição da Barra de Minas

2 - Coronel Xavier Chaves
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4 - Lagoa Dourada
5 - Madre de Deus de Minas
6 - Nazareno
7 - Piedade do Rio Grande
8 - Prados
9 - Resende Costa
10-Ritápolis
11- Santana do Garainbéu
12- São João dei-Rei
13- São Tiago
14-Tiradentes

m) Microrregião de Sete Lagoas
1 - Araçaí
2 -'Baldim
3 - Cachoeira da Prata
4 - Caetanópolis
5 - Capim Branco
6 - Cordisburgo
7 - Fortuna de Minas
8 - Funilândia
9 - Inhaúma
10- Jaboicatubas
1 1-Jequitibá
12-Maravilhas
13- Matozinhos
14- Papagaios
15- Paraopeha
16- Pequi
17- Prudente de Morais
18- Santana de Pirapama
19- Santana do Riacho
20- Sete Lagoas

n) Microrregião de Três Marias
1 - Abaeté
2 - Biquinhas
3 - Cedro do Abaeté
4 - Morada Nova de Minas
5 - Paineiras
6 - Pompéu
7 - Três Marias

2- REGIÃO DA MA TA

a) Microrregião de Cataguases
1 - Além Paraíba
2 - Argirita 144



3 - Cataguases
4 - Dona Euzébia
5 - Estrela Dalva
6 - Itamarati de Minas
7 - Laranjal
8 - Leopoldina
9-Palma
10-Pirapetinga
11- Recreio
12- Santana de Cataguases
13- Santo Antônio do Aventureiro
14- Volta Grande

b) Microrregião de Juiz de Fora
- Aracitaba

2 - Belmiro Braga
3 - Bias Fortes
4 - Bicas
5 - Chácara
6 - Chiador
7 - Coronel Pacheco
8 - Descoberto
9 - Ewbank da Câmara
10- Guarará
li- Juiz de Fora
12- Lima Duarte
13- Mar de Espanha
14-Maripá de Minas
15- Matias Barbosa
16-Olaria
17-Oliveira Fortes
18-Paiva
19- Pedro Teixeira
20- Pequeri
21- Piau
22- Rio Novo
23- Rio Preto
24- Rochedo de Minas
25- Santa Rita de Jacutinga
26- Santa Rita do Ibitipoca
27 - Santana do Deserto
28- Santos Dumont
29- São João Nepomuceno
30- Senador Cortes
31- Simão Pereira
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c) Microrregião de Manhuaçu
1 - Abre Campo
2 - Alto Jequitibá
3 - Caparaó
4 - Caputira
5 - Chalé
6 - Durandé
7 -  Lajinha
8 - Manhuaçu
9 - Manhumirim
10- Matipó
11- Santa Margarida
12- Santana do Manhuaçu
13- São João do Manhuaçu
14- São José do Mantimento
15-Simonésia

d) Microrregião de Muriaé
- Antônio Prado de Minas

2 - Barão do Monte Alto
3 - Caiaria
4 - Carangola
5 - Divino
6 - Espera Feliz
7 - Eugenópolis
8 - Faria Lemos
9 - Fervedouro
10- Miradouro
11-Miraí
12- Muriaé
13- Patrocínio do Muriaé
14- Pedra Dourada
15- São Francisco do Glória
16-Tombos
17-Vieiras

e) Microrregião de Ponte Nova
1 - Acaiaca
2 - Barra Longa
3 - Dom Silvério
4 - Guaraciaba
5 - Jequeri
6 - Piedade de Ponte Nova
7 - Ponte Nova
8 - Raul Soares
9 - Rio Casca
10- Rio Doce 146



11- Santa Cruz do Escalvado
12- Santo Antônio do Grama
13- São Pedro dos Ferros
14- Sericita
15- Urucânia

f) Microrregião de Ubá
1 - Astolfo Dutra
2 - Div inésia
3 - Dores do Turvo
4 - Guarani
5 - Guidoval
6 - Guiricema
7 - Mercês
8 - Piraúba
9 - Rio Pomba
10- Rodeiro
11- São Geraldo
12-Senador Firmino
13-Silverânia
14-Tabuleiro
15-Tocantins
16- Ubá
17- Visconde do Rio Branco

g) Microrregião de Viçosa
1 - Alto Rio Doce
2 - Amparo da Serra
3 - Araponga
4 - Brás Pires
5 - Cajuri
6 - Canaã
7 - Cipotânea
8 - Coimbra
9 - Ervália
10-Lamim
11- Paula Cândido
12- Pedra do Anta
13- Piranga
14- Porto Firme
15- Presidente Bernardes
16- Rio Espera
17- São Miguel do Anta
18-Senhora de Oliveira
19- Teixeiras147	20- Viçosa



3- REGIÃO SUL DE MINAS

a) Microrregião de Alfenas
1 - Alfenas
2 - Alterosa
3 - Areado
4 - Carmo do Rio Claro
5 - Carvalhópolis
6 - Conceição da Aparecida
7 - Divisa Nova
8 - Fama
9 - Machado
10- Paraguaçu
11- Poço Fundo
12- Serrania

b) Microrregião de Andrelândia
1 - Aiuruoca
2 - Andrelândia
3 - Arantina
4 - Bocaina de Minas
5-Bom Jardim de Minas
6 - Carvalhos
7 - Cruzília
8 - Liberdade
9 - Minduri
10- Passa Vinte
11- São Vicente de Minas
12-Seritinga
13- Serranos

c) Microrregião de Itajubá
1 - Brasópolis
2 - Consolação
3 - Cristina
4 - Delfim Moreira
5 - Dom Viçoso
6 - Itajubá
7 - Maria da Fé
8 - Marmelópolis
9 - Paraisópolis
10- Piranguçu
11-Piranguinho
12- Venceslau Brás
13-Virgínia

d) Microrregião de Lavras	 148



1 - Carrancas
2 - Ijaci
3 - Ingaí
4 - Itumirim
5 - itutinga
6 - Lavras
7 - Luminárias
8 - Nepomuceno
9 - Ribeirão Vermelho

e) Microrregião de Passos
1 - Alpinópolis
2 - Bom Jesus da Penha
3 - Capetinga
4 - Capitólio
5 - Cássia
6 - Claraval
7 - Delfinópolis
8 - Fortaleza de Minas
9 - Ibiraci
10- Itaú de Minas
11- Passos
12- Pratápolis
13- São João Batista do Glória

f) Microrregião de Poços de Caldas
1 - Albertina
2 - Andradas
3 - Bandeira do Sul
4 - Botelhos
5 - Caldas
6 - Campestre
7 - Ibitiura de Minas
8 - Inconfidentes
9 - Jacutinga
10- Monte Sião
11- Ouro Fino
12- Poços de Caldas
13- Santa Rita de Caldas

g) Microrregião de Pouso Alegre
1 - Bom Repouso
2 - Borba da Mata
3 - Bueno Brandão
4 - Camanducaia
5 - Cambuí
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7 - Córrego do Bom Jesus
8 - Espírito Santo do Dourado
9 - Estiva
10-Extrema
11-Gonçalves
12- Ipuiuna
13- Itapeva
14-Munhoz
15- Pouso Alegre
16-Sapucaí-Miri!n
17-Senador Amaral
18- Senador José Bento
19- Toledo

h) Microrregião de Santa Rita do Sapucaí
1 - Cachoeira de Minas
2 - Careaçu
3 - Conceição das Pedras
4 - Conceição dos Ouros
5 - Cordislândia
6 - Heliodora
7 - Natércia
8 - Pedralva
9 - Santa Rita do Sapucaí
10- São Gonçalo do Sapucaí
11- São João da Mata
12- São José do Alegre
13- São Sebastião da Bela Vista
14-Silvianópolis
15-Turvolândia

i) Microrregião de São Lourenço
1 - Alagoa
2 - Baependi
3 - Cambuquira
4 - Carmo de Minas
5 - Caxambu
6 - Conceição do Rio Verde
7 - Itamonte
8 - Itanhandu
9 - Jesuânia
10-Lambari
11-Olímpio Noronha
12- Passa Quatro
13- Pouso Alto
14- São Lourenço
15- São Sebastião do Rio Verde
16- Soledade de Minas
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j) 'Iicrorregião de São Sebastião do Paraíso
1 - Arce burgo
2 - Cabo Verde
3 - Guaranésia
4 - Guaxupé
5 - Itamogi
6 - Jacuí
7 - Juruaia
8 - Monte Belo
9 - Monte Santo de Minas
10-Muzambinho
11-Nova Resende
12- São Pedro da União
13- São Sebastião do Paraíso
14- São Tomás de Aquino

1) Microrregião de Varginha
1 - Boa Esperança
2 - Campanha
3 - Campo do Meio
4 - Campos Gerais
5 - Carmo da Cachoeira
6 - Coqueiral
7 - Elói Mendes
8 - Guapé
9 - llícínea
10- Monsenhor Paulo
11- Santana da Vargem
12- São Bento Abade
13- São Tomé das Letras
14- Três Corações
15- Três Pontas
16- Varginha

4- REGIÃO DO TRIÂNGULO

a) Microrregião de Frutal
1 - Campina Verde
2 - Carneirinho
3 - Comendador Gomes
4 - Fronteira
5 - Fruta]
6 - Itapagipe
7 - Iturama
8 - Limeira do Oeste
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li- São Francisco de Sales
b) Microrregiíio de Ituiutaba

- Cachoeira Dourada
2 - Capinópolis
3 - Gurinhatã
4 - Ipiaçu
5 - ltuiutaba
6 -, Santa Vitória

c) Microrregiíío de Uberaba
- Água Comprida

2 - Campo Florido
3 - Conceição das Alagoas
4 - Conquista
5 - Uberaba
6 - Veríssimo

d) Microrregião de Uberlândia
1 - Araguari
2 - Arapor
3 - Canápolis
4 - Cascalho Rico
5 - Centralina
6 - Indianópolis
7 - Monte Alegre de Minas
8 Prata
9 - Tupaciguara
10- Uberlândia

5- REGIÃO DO AL TO PARANAIBA

a) Microrregião de Araxá
1 - Araxá
2 - Campos Altos
3 - Ibiá
4 - Nova Ponte
5 - Pedrinópolis
6 - Perdizes
7 - Pratinha
8 - Sacramento
9 - Santa Juliana
10- Tapira

b) Microrregião de Patos de Minas
Arapuá

2 - Carmo do Paranaíba
3 - Guimarânia 152



4 - Lagoa Formosa
5 - Matutina
6 - Patos de Minas
7 - Rio Paranaíba
8 - Santa Rosa da Serra
9 - São Gotardo
10- Tiros

c) Microrregião de Patrocínio
- Abadia dos Dourados

2 - Corornandel
3 - Cruzeiro da Fortaleza
4 - Douradoquara
5 - Estrela do Sul
6 - Grupiara
7 - Iraí de Minas
8 - Monte Carmelo
9 - Patrocínio
10- Romaria
11- Serra do Salitre

6- REGIÃO CENTRO-OESTE DE MINAS

a) Microrregião de Bom Despacho
1 - Araújos
2 - Bom Despacho
3 - Dores do Jndaiá
4 - Estrela do Indaiá
5 - Japaraíba
6 - Lagoa da Prata
7 - Leandro Ferreira
8 - Luz
9 - Martinho Campos
10- Moema
11-Quartel Geral
12- Serra da Saudade

b) Microrregião de Campo Belo
1 - Aguanil
2 - Campo Belo
3 - Cana Verde
4 - Candeias
5 - Cristais
6 - Perdões
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2 - Catuji
3 - Frei Gaspar
4 - Itaipé
5 -. Ladainha
6 - Malacacheta
7 - Ouro Verde de Minas
8 - Pavão
9 - Poté
10- Teófilo Otôni

10 - REGIÃO DO RIO DOCE

a) Microrregião de Aimorés
1 - Aimorés
2 - Alvarenga
3 - Conceição de Ipanema
4 - Conselheiro Pena
5 - Ipanema
6 - itueta
7 - Mutum
8 - Pocrane
9 -. Resplendor
10- Santa Rita do Itueto

b) Microrregião de Caratinga
1 - Bom Jesus do Galho
2 - Caratinga
3 - Córrego Novo
4 - Dom Cavati
5 - Entre Folhas
6 - lapu
7 - Inhapim
8 - Ipaba
9 - Santa Bárbara do Leste
10- Santa Rita de Minas
11- São João do Oriente
12-Tarumirim
13- Ubaporanga

c) Microrregião de Governador Valadares
1 - Alpercata
2 - Campanário
3 - Capitão Andrade
4 - Coroaci
5 - Divino das Laranjeiras
6 - Engenheiro Caldas
7 - Fernandes Tourinho 158



8 - Frei Inocêncio
9 - Galiléia
10- Governador Valadares
11- Itainbacuri
12- Itanhomi
13- Jampruca
14- Marilac
15- Matias Lobato
16- Nacip Raydan
17- Nova Módica
18- Pescador
19- São Geraldo da Piedade
20- São José da Safira
21- São José do Divino
22- Sobrália
23- Tumiritinga
24- Virgolândia

d) Microrregião de Guanhães
1 Braúnas
2 - Carrnésia
3 - Coluna
4 - Divinolândia de Minas
5 - Dores de Guanhües
6 - Gonzaga
7 - Guanhes
8 - Materlândia
9 - Paulistas
10-Sabinópolis
11- Santa Efigência de Minas
12- São João Evangelista
13- Sardoá
14- Senhora do Porto
15- Virginópolis

e) Microrregião de Ipatinga
- Açucena

2 - Antônio Dias
3 - Belo Horizonte
4 - Coronel Fabriciano
5 - Ipatinga
6 - Jaguaraçu
7 -Joanésia
8 - Marliéria
9 - Mesquista
10- Santana do Paraíso
11- Timóteo159



O Microrregio de Mau tena
1 - Central de Minas
2 - Itabirinha de Mantena
3 - Maritena
4 - Mendes Pimentel
5 - São Joio do Manteninha

g) Microrregião de Peçanha
1 - Água Boa
2 - Peçanha
3 - Santa Maria do Suaçuí
4 - São José do Jacuri
5 - São Pedro do Suaçui
6 - São Sebastião do Maranhão
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