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PELOS CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO

Quando se iniciaram os trabalhos da atual legislatura, assumimos,
em nome da Assembléia de Minas, o compromisso de orientar os esforços
desta Casa para uma aproximação mais efetiva com a sociedade. Adotamos
essa diretriz como forma de permanecermos mais sintonizados com as
demandas da população e, conseqüentemente, promovermos com margem
maior de acerto as ações que nos cabem em prol do desenvolvimento do
Estado.

Na verdade, estávamos reafirmando e revitalizando uma linha
de conduta já em andamento na instituição segundo a qual o parlamento, nos
tempos atuais, deve desvencilhar-se dos entraves que, por longos anos e
contrariamente a sua vontade, o afastaram de suas funções como órgão de
representação popular.

Elegendo a parceria com os diversos segmentos sociais como
instrumento de intercâmbio e de identificação de suas realidades, o Poder
Legislativo mineiro implantou alguns programas facilitadores dessa
aproximação e procurou fortalecer os que vinham sendo consolidados, como
os Seminários Legislativos, os Fóruns Técnicos e o Ciclo Nacional de Debates.

Um outro projeto, no entanto, mereceu atenção especial da Casa,
por seu significado e sua abrangência no âmbito do Estado: o das Audiências
Públicas Regionais. Por ele o Poder se torna itinerante, ouvindo, de viva voz,
em todos os cantos do território mineiro, os representantes das comunidades
locais, expressando abertamente suas necessidades, seus anseios, suas
aspirações.

Trata-se, acreditamos, de um dos mais avançados projetos
políticos de integração com a sociedade em curso no País, pelas possibilidades
que oferece de conhecimento das realidades regionais, pelo exercício concreto
da cidadania e pelo encaminhamento objetivo aos órgãos competentes das
demandas apresentadas nesses encontros.

Fruto de debates, articulações e entendimentos, em nível
municipal e regional, as propostas eleitas como prioritárias nas Audiências
Públicas Regionais são remetidas aos poderes públicos, com o compromisso
destes de incorporá-las ao orçamento estadual para o exercício seguinte ou,
em caso de algum impedimento, de incluí-Ias em outro instrumento de
planejamento ou de ação legislativa.



Esse processo permite não apenas que a população de todo o
Estado participe, de forma democrática, dos planos de ação governamental,
como possibilita às autoridades adquirir uma visão mais ampla da realidade
mineira - visão esta fundamental para a integração de Minas, tão extensa em
suas dimensões territoriais quanto diversificada em sua cultura e suas
potencialidades econômicas.

Tal concepção de planejamento integrado ganhou um reforço
substancial em 1995. A partir deste ano, as Audiências Públicas Regionais
não são mais promovidas apenas pela Assembléia Legislativa, contando agora
também com a participação formal dos Poderes Executivo e Judiciário. Não
há dúvida de que esse foi um passo importante para se pensar no Estado de
forma conjunta, a partir de suas realidades concretas.

Também representou um avanço significativo no projeto a
realização das Audiências Públicas Municipais, espaço mais apropriado para
a discussão das demandas locais, o levantamento preliminar das necessidades
de cada comunidade e o amadurecimento dos debates com vistas à formulação
de propostas mais abrangentes, de cunho regional.

Tais inovações trouxeram resultados positivos, revelados pelo
balanço das Audiências deste ano. Em primeiro lugar, pelo elevado índice de
adesão dos municípios: nada menos que 589, ou 78% do total do Estado,
participaram do processo, promovendo os encontros locais e debatendo as
proposições nas reuniões regionais.

Outro efeito prático das mudanças introduzidas nas Audiências
foi a redução do número de propostas apresentadas nas reuniões regionais:
de mais de 8 mil em 1994, elas passaram para 3.082 em 1995.Essa diminuição
não significa, como se poderia supor à primeira impressão, um arrefecimento
de ânimo em relação ao planejamento participativo.

Em primeiro lugar, porque decorre de uma limitação, constante
do novo regulamento, ao número de proposições encaminhadas pelos
municípios. E, do ponto de vista qualitativo, representa um amadurecimento
do processo, pela substituição de um excessivo número de demandas,
pulverizadas e muitas vezes de âmbito restrito, por uma relação de caráter
mais abrangente, atendendo a interesses regionais e compatível com a área
de competência dos órgãos públicos estaduais.

Por esses resultados e pelo crescente interesse que as Audiências
Públicas vêm despertando dentro e fora do Estado, estamos convictos de
que elas estão contribuindo para o fortalecimento do Poder Legislativo e
para a disseminação da prática da cidadania.

Este relatório é uma síntese das ações concretas que o povo
mineiro deseja para promover o seu desenvolvimento, respeitadas as
características e as potencialidades das diversas Minas que compõem o nosso
Estado.

DEPUTADO AGOSTINHO PATRÚS
Presidente da Assembléia Legislativa
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INTRODUÇÃO

Audiências ganham novo modelo

A

s Audiências Públicas Regionais, experiência pioneira que a
Assembléia de Minas colocou em prática cumprindo dispositivo da
Constituição Estadual, obtiveram um novo impulso em 1995.

Realizados pela primeira vez em 1993 e repetidos, com
algumas modificações, em 1994, esses encontros mostraram plenamente
sua importância como instrumento de aproximação entre o Legislativo e
as comunidades mineiras e de participação destas no planejamento do
Estado. Também produziram a convicção de que poderiam cumprir melhor
seus objetivos se contassem com um envolvimento maior das populações
regionais e dos poderes públicos do Estado, em seu conjunto.

As mudanças legais necessárias à viabilização de um melhor
desempenho vieram, em setembro de 1994, com a Emenda n° 12 à
Constituição, que estabeleceu duas novidades básicas: a) as Audiências
Públicas Regionais passariam a contar com a participação direta do
Executivo e do Judiciário, juntamente com o Legislativo; b) elas seriam
precedidas de Audiências Públicas Municipais. Tais modificações foram
incorporadas no exercício atual e deram nova dimensão às reuniões.

Com o apoio formal dos três Poderes, as Audiências ganharam
mais consistência institucional, não só para sua realização, como também
para a execução do passo seguinte: incluir as propostas selecionadas em
cada região no orçamento estadual ou em outros instrumentos de
planejamento.

As Audiências Públicas Municipais, por sua vez, ampliaram
substancialmente o envolvimento e a discussão das questões regionais pelas
comunidades. Promovidas pelas Prefeituras Municipais e Câmaras de
Vereadores, elas passaram a gerar a matéria-prima básica para as Audiências
Regionais: as propostas, em número de cinco por município, a serem
debatidas e selecionadas no encontro regional.

A condição estabelecida para essas propostas serem apreciadas
3	na Audiência Regional foi seu encaminhamento à Assembléia Legislativa



até o dia 30 de abril, juntamente com a ata da reunião local, incluindo a relação
dos participantes, com os respectivos endereços, e os nomes dos
representantes do município escolhidos para o encontro regional.

Tais representantes saíram da seguinte composição: o Prefeito
municipal ou alguém indicado por ele; o Presidente da Câmara ou Vereador
indicado por ele; cidadãos eleitos, com suplentes, pela sociedade civil, durante
a Audiência Municipal, em número de: a) dois, nos municípios com menos
de 30 mil habitantes; b) três, nos municípios com 30 mil a 100 mil habitantes;
e c) cinco, nos municípios com mais de 100 mil habitantes.

O encaminhamento à Assembléia Legislativa, até o prazo citado,
das propostas priorizadas e da ata da reunião equivaleu à inscrição prévia do
município e de seus representantes para a Audiência Regional.

As propostas apresentadas após o prazo não puderam ser
discutidas e votadas na Audiência Regional, sendo anexadas posteriormente
ao relatório geral dos encontros, em número máximo de uma por município.

As proposições enviadas de acordo com o regulamento foram
sistematizadas pela Assembléia Legislativa em um relatório-síntese para cada
região, documento básico para discussão e votação nas Audiências Regionais.

Outra novidade das Audiências Públicas Regionais em 1995 foi
a participação formal das Associações Microrregionais de Municípios, através
de um representante por entidade, com direito a apresentação de uma
proposta e discussão em plenário.

Cronograma e local de realização das audiências

A
sAudiências Públicas Regionais de 1995 foram programadas de modo a
serem concluídas até o mês de julho, para que seus resultados fossem

encaminhados em tempo hábil ao órgão governamental encarregado de
elaborar a lei orçamentária para o próximo exercício. Também foram
compatibilizadas com outros eventos importantes nas cidades escolhidas como
sede.

A definição das regiões atendeu, como já havia acontecido em
1994, à proposta de regionalização do Estado constante do projeto de lei
originário do Executivo e em tramitação na Assembléia Legislativa. Como
são dez as regiões de planejamento propostas para o território mineiro, e a
região Central foi desmembrada em três, as Audiências Públicas Regionais
de 1995 foram realizadas em 12 cidades, seguindo este cronograma:

—4 e 5 de maio - Sete Lagoas (Região Central 1, englobando as
microrregiões de Conceição do Mato Dentro, Curvelo, Diamantina, Sete
Lagoas e Três Marias);

- 11 e 12 de maio - Araçuaí (Região do Jequitinhonha/Mucuri,
microrregiões de Almenara, Araçuaí, Capelinha, Nanuque, Pedra Azul e
Teófilo Otoni);
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- 18 e 19 de maio - Unaí (Região Noroeste, microrregiões de
Paracatu e Unaí);

—22 e 23 de maio - Itabira (Região Central II, microrregiões de
Belo Horizonte, Itabira e Conceição do Mato Dentro);

—25 e 26 de maio —Araguari (Região do Triângulo, microrregiões
de Frutal, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia);

- 10 e 2 de junho - Varginha (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);

- 5 e 6 de junho - Lagoa da Prata (Região Centro-Oeste,
microrregiões de Bom Despacho, Campo Belo, Divinópolis, Formiga,
Oliveira, Piumhi, Itaguara e Pará de Minas);

- 8 e 9 de junho - São João dei-Rei (Região Central III,
microrregiões de Barbacena, Conselheiro Lafaiete, Itaguara, Ouro Preto e
São João dei-Rei);

- 12 e 13 de junho - Pirapora (Região Norte, microrregiões de
Bocaiúva, Grão Mogol, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora e Salinas);

- 27 e 28 de junho - Ipatinga (Região do Rio Doce,
microrregiões de Aimorés, Caratinga, Governador Valadares, Guanhães,
Ipatinga, Manteria e Peçanha);

- 29 e 30 de junho - Ubá (Região da Mata, microrregiões de
Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Ponte Nova, Ubá e Viçosa);

—3 e 4 de julho - Araxá (Região do Alto Paranaíba, microrregiões
de Araxá, Patos de Minas e Patrocínio).

A dinâmica das reuniões

A
sAudiências Públicas Regionais de 1995 foram divididas em três
módulos, distribuídos em dois dias consecutivos.

O Módulo 1 constou, numa primeira parte, no horário de 13 às
15 horas do primeiro dia, de exposições a cargo de representantes dos Poderes
Executivo e Judiciário e do Tribunal de Contas. A segunda parte, das 15 às
18 horas, foi reservada à justificação oral das propostas, por até dois
representantes de cada município, uma única vez, em prazo determinado
pelo coordenador. Para defender as proposições, esses representantes tinham
que inscrever-se previamente.

Também puderam fazer uso da palavra, justificando propostas,
os representantes das associações microrregionais, por uma única vez e em
prazo idêntico ao conferido aos representantes dos municípios.

O Módulo II, com início às 9 horas do segundo dia, constou de
discussão e votação das propostas relevantes para a região e inscrição de
candidatos à comissão regional de representação. A votação foi feita através
de um formulário, no qual cada representante credenciado podia indicar dez
propostas. Esse formulário devia ser entregue à coordenação dos trabalhos

5	até às 11h30min.



Também às 11h30min terminava o prazo para inscrição dos
candidatos à comissão de representação. A eleição desses candidatos foi
realizada através de cédula própria, que os representantes tinham que
depositar em urna até às 13h30min.

O Módulo III, desenvolvido a partir das 13h30min, constou da
divulgação da lista das dez propostas mais indicadas, defesa oral das mesmas,
votação (por processo simbólico) para serem dispostas em ordem de prioridade
e proclamação dessa relação ordenada e da comissão regional de representação.

A defesa das propostas podia ser feita, em prazo determinado
pelo coordenador, pelo primeiro representante inscrito para a tarefa após a
divulgação da lista. Também puderam manifestar-se sobre as proposições
Deputados e outros membros dos poderes públicos estaduais, uma única
vez, pelo mesmo tempo concedido aos representantes dos municípios.

A comissão regional de representação, que tem como função
acompanhar os desdobramentos da Audiência Pública, foi formada por cinco
representantes, com a condição de ser eleito apenas um por município.

Análise das propostas

partir do mês de outubro, a Assembléia Legislativa e a Secretaria do
planejamento realizarão encontros com as comissões de representação,

para avaliarem a inclusão das propostas priorizadas nas Audiências Regionais,
no orçamento do Estado.

As proposições que, em razão de sua natureza, não tiverem
sido absorvidas no programa orçamentário serão objeto de estudo para serem
encaminhadas, através de ação legislativa, a outra forma de atendimento.

Os participantes

E
stiveram presentes, nas 12 Audiências Públicas Regionais, 2.130
participantes, provenientes de 589 municípios (78% do total do Estado).

Entre os participantes, 511 são Prefeitos ou representantes
indicados por eles; 500 são Presidentes de Câmaras Municipais ou Vereadores;
e 1.119, representantes da sociedade civil, eleitos nas Audiências Municipais.

As três Audiências realizadas na região Central (Sete Lagoas,
Itabira e São João dei-Rei) registraram, juntas, o maior número de participantes
(428), englobando 115 municípios. Cabe lembrar que esta região possui o
segundo maior número de cidades (152, uma a menos que o Sul de Minas).

Em Varginha estavam presentes 390 representantes, de 114
municípios (74% do total da região).

Em termos relativos, o maior índice de freqüência ocorreu em
6	Unaí (Noroeste), onde compareceram os Prefeitos e Presidentes de Câmaras



- ou seus representantes - das 13 cidades da região. Não obstante pertencer
à região Norte, o município de Riachinho optou por comparecer a essa
Audiência.

As reuniões do Jequitinhonha/Mucuri, do Triângulo e do
Centro-Oeste também registraram índices de presença bastante expressivos,
com cerca de 95% do total de municípios em cada uma.

Foram os seguintes, em todas as regiões, os números de inscritos
e municípios envolvidos:

Audiências Públicas Regionais - 1995
Participação e Propostas

-. .	 Número deMacrorregiao	 Participantes	 Propostas *

Prefeito	Pres. de Câmara Soc. Civil	Municípios

A- Paranaíba (Araxá)	 22	 26	 54	27	126

Central 1 (Sete Lagoas)	46	 41	 103	54	270

Central II (Itabira)	 36	 35	 94	38	193

Central III (S.J.del Rei)	20	 18	 35	23	127

Centro-Oeste (L. da Prata)	43	 46	 105	52	265

Jequitinhonha (Araçuaí)	46	 46	 88	51	250

Mata (Ubá)	 71	 69	 157	81	461

Noroeste (Unaí)	 14	 13	 29	14	70

Norte (Pirapora)	 39	 40	 94	46	240

Rio Doce (Ipatinga)	 45	 46	107	58	319

Sul (Varginha)	 102	 95	193	114	606

Triângulo (Araguari)	 27	 25	 60	31	155

Total	 511	500	1119 1	589	3082

() Não estão incluídas as propostas de associações microrregionais
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DEMANDAS REGIONAIS

E
m todo o Estado foram apresentadas 3.082 propostas, assim distribuídas
pelas 12 Audiências Públicas Regionais:

Alto Paranaíba - (Araxá)126
Central (1) - (Sete Lagoas)	 270
Central (II) - (Itabira)	 193
Central (III) - (São João dei-Rei)	127
Centro-Oeste - (Lagoa da Prata)	265
Jequitinhonha/Mucuri - (Araçuaí)	250
Mata - (Ubá)	 461
Noroeste - (Unaí)	 70
Norte - (Pirapora)	 240
Rio Doce - (Ipatinga)	 319
Sul - (Varginha)	 606
Triângulo - (Araguari)	 155

A Audiência realizada na região Sul foi a que recebeu o maior
número de propostas, englobando 19,7% do volume recebido em todo o
Estado. Em segundo lugar, aparece a região Central, que soma, nas três
Audiências, 590 propostas, ou 19,1% do total.

Cabe ressaltar que estas duas regiões são, em número de
municípios, as maiores do Estado.

As propostas regionais recolhidas nas Audiências foram
classificadas em assuntos gerais predeterminados e distribuídas para as
seguintes Comissões Permanentes da Assembléia Legislativa:

Administração Pública	 948
Saúde e Ação Social
	 761

Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer	596
Assuntos Municipais e Regionalização	 408
Agropecuária e Política Rural

	 197
Meio Ambiente	 54
Política Energética, Hídrica e Minei-ária	 45
Defesa Social
	 44

Constituição e Justiça	 16
Fiscalização Financeira e Orçamentária	 8
Ciência e Tecnologia	 5

Entre as 3.082 propostas recolhidas no Estado, os temas mais
freqüentes relacionam-se com as Comissões de Administração Pública e de
Saúde e Ação Social, que, juntas, respondem por mais da metade do total.

Na Comissão de Administração Pública, a grande maioria das
demandas refere-se a ações voltadas para o sistema de transportes,r.i	especialmente construção de trevos, pontes e terminais rodoviários. E,
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também, bastante expressivo o número de demandas relacionadas a
eletrificação urbana e rural. Propostas sobre esses dois temas aparecem, com
grande incidência, em todas as regiões do Estado.

No âmbito da Comissão de Saúde e Ação Social, as
reivindicações dizem respeito, na maior parte das vezes, a construção de
hospitais, postos de saúde e prontos-socorros, aquisição de ambulância,
material e equipamento.

Vêm, a seguir, as demandas por saneamento básico,
especialmente implantação de redes de água e esgoto, estações de tratamento
de água e esgoto e canalização de córrego. Há, também, considerável número
de solicitações para construção de usinas de tratamento de lixo.

Quanto à Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
e Lazer, predominam as propostas sobre educação e esporte e lazer. No
primeiro assunto, nota-se em todas as regiões, comparativamente às
Audiências do ano passado, o aumento do percentual de demandas para
implantação de cursos profissionalizantes agrícolas e industriais. Do total de
468 propostas apresentadas nesta área no Estado, 34% referem-se à criação
de escolas técnicas profissionalizantes.

As proposições sobre ensino superior, seja para criação de novas
unidades, seja para encampação pelo Estado de instituições já em
funcionamento, perfazem 29% do total. Já as que tratam da escola pública de
1° e 2° graus - expansão da rede física escolar, extensão de séries, aquisição
de material e equipamento - alcançam 28% do setor de educação.

Na área de esporte e lazer, as solicitações para construção de
ginásio poliesportivo e praças de esporte aparecem em número significativo
em todas as regiões.

As propostas destinadas à Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização dizem respeito a infra-estrutura urbana, habitação e indústria.
Quase a metade das 408 propostas pertinentes a esta Comissão pleiteia a
construção de habitações populares, vindo a seguir as reivindicações na área
de indústria - definição de política industrial, instalação de distritos e unidades
industriais.

As demais Comissões somam, juntas, apenas 12% do total de
propostas recebidas no Estado. No que se refere a agropecuária e política
rural, prevalecem as solicitações para implantação de programas de
desenvolvimento rural, incluindo o estímulo e a assistência ao pequeno
produtor.

Foram também muito freqüentes nesta área, em todas as regiões,
os pedidos para aquisição de equipamentos e máquinas agrícolas, construção
de armazéns e silos e instalação de centrais de abastecimento (tipo CEASA),
matadouros e mercados municipais.

As propostas das outras Comissões tratam, em geral, de questões
relativas ao meio ambiente (medidas de proteção e preservação ambiental
referentes, sobretudo, à qualidade das águas e conservação dos solos); política
energética, hídrica e minerária; tributação (incentivos fiscais, redução de
impostos e anistia); pesquisa científica e tecnológica; e defesa social, com
ênfase para a construção de cadeias públicas e reaparelhamento da força
policial.
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PROPOSTAS PRIORIZADAS

oram priorizadas 122 propostas em 12 Audiências no Estado de Minas
Gerais (em duas regiões, Norte e da Mata, houve empate, gerando-se 11

propostas).
O maior número de proposições concentrou-se na área da

Comissão de Administração Pública: foram 51 (42% do total). A maior parte
(92%) foram demandas na área de transporte, num total de 47, referindo-se
principalmente à construção, asfaltamento ou recuperação de rodovias. As
demais são da área de energia elétrica (três) e telecomunicações (uma).

Em seguida vêm as propostas relacionadas à Comissão de Saúde
e Ação Social, em número de 33 (27% do total), sendo que, destas, 26 (79%)
referem-se à construção, ampliação ou recuperação de unidades de saúde
(hospitais, prontos-socorros, clínicas e serviços diversos). As demais dizem
respeito a saneamento básico e tratamento de lixo (sete reivindicações).
Deram destaque especial às demandas nesta área as regiões Centro-Oeste e
Sul, priorizando seis proposições cada uma.

No âmbito da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer, foram selecionadas 18 propostas (15% do total), sendo 16
(89%) referentes ao ensino superior, especialmente à implantação de unidades
da UEMG. Uma diz respeito ao ensino técnico profissionalizante na Região
da Mata e outra, à criação de uma superintendência regional de ensino em
Unai.

Na área da Comissão de Agropecuária e Política Rural, foram
registradas oito solicitações (7% do total), versando, em sua maioria, sobre
programas, incentivos e assistência técnica à área rural; uma refere-se a
comércio e abastecimento.

Na área da Comissão de Assuntos Municipais, foram priorizadas
seis demandas (5% do total), sendo que quatro dizem respeito à construção
de casas populares e duas, à implantação de distritos industriais (na Região
Metropolitana de Belo Horizonte e em Barroso).

As 11 propostas restantes (9% do total) estão assim distribuídas,
por comissões: Administração Pública: três de eletrificação e uma de
telecomunicações; Meio Ambiente: três - despoluição de bacias hidrográficas
na RMBH e Região da Mata e implantação de parque ecológico no Alto
Paranaíba; Política Energética, Hídrica e Minerária: duas - construção de
barragens nas regiões Norte e do Jequitinhonha/Mucuri; Agropecuária e
Política Rural: uma - comércio e abastecimento; e Defesa Social: uma -

1 1	melhoria dos serviços públicos de segurança.



Região do Alto Paranaíba

A maioria das dez propostas priorizadas nesta região situa-se na
esfera da Comissão de Administração Pública (seis reivindicações), todas sobre
asfaltamento de rodovias (BR-146, MG-190, MG-462, etc.).

Três demandas referem-se à Comissão de Saúde e Assistência
Social. São elas: construção de um pronto-socorro em Campos Altos; término
da construção do hospital regional de Patos de Minas; e aquisição de
equipamentos hospitalares para Patrocínio, Monte Carmelo e Coromandel.

Houve uma proposta na área de meio ambiente: implantação
do Parque Ecológico da Beira do Rio Paranaíba.

Região Central (1)

Priorizaram-se seis propostas relacionadas à Comissão de
Administração Pública. Cinco pedem asfaltamento de estradas (trechos
Abaeté - Arapuá; Maravilhas - Cachoeira da Prata; Diamantina - Três Marias,
via Corinto - MG-220; Pompéu - Papagaios - MG-060, com encampação,
pelo DER, da estrada que liga Pompéu a Pitangui; Couto de Magalhães -
Itamarandiba, passando por Senador Modestino Gonçalves e ligando a Felício
dos Santos. Uma proposta refere-se à melhoria do sistema de comunicação
do Pico do Itambé.

Três proposições são da área de educação: absorção da Faculdade
de Filosofia e Letras de Diamantina pela UEMG; criação de escola agrotécnica
em Felixlândia, como unidade da UEMG, nas instalações da EPAMIG; e
implantação de universidade na região.

Houve uma proposta na área de saúde - destinação de R$ 5
milhões para complementação e reforma do complexo hospitalar de Sete
Lagoas.

Região Central (II)

A maior parte das priorizações (quatro) relaciona-se à Comissão
de Administração Pública. Três são do setor de transporte: duplicação da MG-
061, entre Ribeirão das Neves ejustinópolis, com ligação à BR-040; conclusão
das obras da Via Expressa; e construção de estrada entre Raposos e Sabará. A
outra proposta desta área é a construção, em Esmeraldas, de uma subestação
e extensão da rede elétrica rural e urbana.

Duas proposições referem-se a saúde e saneamento básico:
melhoria do saneamento na região e construção de um hospital regional.

Houve uma proposta no setor agropecuário: criação de um
programa regional de desenvolvimento agropecuário, integrado à
Universidade de Viçosa, repassando-se o conteúdo a escolas rurais, e

12	assistência ao trabalhador rural.



Outra proposta refere-se à implantação de distritos industriais
integrados nos municípios da RMBH, através da CDI, INDI e PLAMBEL,
exceto em Contagem, Betim e Belo Horizonte.

Na área de meio ambiente, também foi selecionada uma
proposta: elaboração de projeto integrado de despoluição das macrobacias
hidrográficas da RMBH, com solução para o processo de coleta de lixo urbano
em usina de tratamento, numa execução integrada entre PLAMBEL,
COPASA, DRHI e outros órgãos e coordenada pela SEPLAN-MG, no
programa de trabalho Encargos Gerais do Estado.

Q: Nesta região, por acordo entre os participantes e o coordenador
da Audiência, foram indicadas, além das propostas prioritárias, mais quatro
proposições 'preferenciais ", nas seguintes áreas:

• Assuntos municipais - duas propostas (construção da Via 220
- Avenida dos Navegantes - ligando-a à Via 700 (Barreiro-Venda Nova) e
destinação de percentual de recursos do Fundo de Desenvolvimento Social
para habitação popular).

• Educação - uma proposta (criação de escola técnica estadual
na RMBH e na microrregião de Itabira);

• Saúde e ação social - uma proposta (recursos para APAEs,
creches e asilos).

Região Central (III)
Cinco das propostas priorizadas nesta região estão relacionadas

à Comissão de Administração Pública e pedem asfaltamento de várias estradas.
Duas estão afetas à Comissão de Assuntos Municipais: uma pede

a construção de casas populares para famílias com renda de até três salários
mínimos; e outra solicita a implantação de infra-estrutura no distrito industrial
de Barroso.

Houve uma reivindicação de apoio integral à zona rural, em
infra-estrutura, saneamento, habitação, agricultura, educação e comunicação.

Uma proposta solicita a encampação, pelo Estado, das faculdades
de Barbacena, incluindo a de Medicina.

Finalmente, solicita-se a construção de um hospital em São João
dei-Rei, para tratamentos cirúrgicos especializados, visando atender à
microrregiao.

Região Centro-Oeste

A maioria das solicitações (seis) está na área de saúde e ação
- social. Duas pedem saneamento básico (para a microrregião de Bom Despacho

e para os municípios de Divinópolis, São Sebastião do Oeste, Igaratinga,
Conceição do Pará, Moema, Santo Antônio do Monte, Pitangui, São Gonçalo
do Pará, Pedra do Indaiá, Cláudio, Carmo do Cajuru, Oliveira e Carmo da

13	Mata). As demais dizem respeito a implantação de um pronto-socorro;



equipamentos para o pronto atendimento municipal em Bom Despacho;
conclusão das obras e instalação de CTI em Itaúna; e construção de um
hospital municipal em Pará de Minas.

Duas propostas referem-se à implantação de unidades da
UEMG: uma em Divinópolis e outra em Oliveira, ambas na área de Ciências
Sociais.

Houve um pedido de asfaltamento de rodovia, ligando Leandro
Ferreira à BR-262.

A outra demanda é a instalação de um posto de distribuição de
calcário no trevo de Piracema, atendendo também aos municípios vizinhos.

Região do Jequitinhonha/Mucuri

A maioria das propostas (seis) relaciona-se à Comissão de
Administração Pública, pedindo asfaltamento de estradas e execução de obras
de arte e encascalhamento de estradas vicinais.

Uma proposição refere-se à implantação de um programa
regional de fruticultura associado à agroindústria.

Na área de recursos hídricos, solicita-se a construção de
pequenas barragens para perenização de rios, córregos e riachos da região.

No campo do saneamento, pede-se a canalização de córregos
nas cidades onde os esgotos correm a céu aberto.

Região da Mata

Nesta região, as demandas abrangem diversas áreas: houve três
propostas na área de saúde, três na de educação, duas na de agropecuária,
uma na de administração pública, uma na de meio ambiente e duas na de
assuntos municipais.

Na de saúde, pede-se: construção de usinas de reciclagem de
lixo que beneficiem toda a região; construção de um hospital regional;
construção de hospital em Leopoldina.

No campo da educação, solicita-se: implantação de escolas
profissionalizantes, do tipo SENAI, para atender às necessidades regionais;
implantação de campus da UEMG em Carangola; e unidade da UEMG em
Cataguases.

A proposição de meio ambiente refere-se à despoluição,
preservação e recuperação dos rios, córregos e lagoas da região.

As duas propostas de agropecuária pedem: desenvolvimento de
políticas de incentivo aos pequenos e médios agricultores, especialmente à
agricultura alternativa, com verbas para pesquisas, defensivos, sementes,
habitação, eletrificação rural e criação de escolas agrícolas; e incentivo à
fruticultura na região.

Na área de assuntos municipais, reivindica-se: construção de
IkIEI
	estrada asfaltada ligando Conselheiro Lafaiete a Ubá, passando por Senhora



de Oliveira; e construção de 10 mil casas populares, sendo 60% na zona rural.
Q: Nesta região houve empate na votação, ficando priorizadas 11

propostas.

Região Noroeste

Seis propostas são da área de administração pública: quatro
pedem asfaltamento e abertura de trechos e rodovias; uma diz respeito a
eletrificação rural para o pequeno produtor; outra solicita a construção de
subestação da CEMIG no Município de Guarda-Mor.

Na área de saúde e ação social houve três propostas: instalação
de hospital regional; instalação de hospital municipal em Lagamar; e
tratamento de esgoto e despoluição da represa que dá acesso ao rio Paranaíba.

A outra proposição refere-se à criação de uma superintendência
regional de ensino em Unaí.

Região Norte

	

- -	 Houve seis propostas na área de administração pública, todas
solicitando asfaltamento de rodovias.

Na área de saúde, registraram-se três propostas: instalação de
uma unidade de tratamento intensivo em Bocaiúva; construção de um hospital

-.

	

	 em Taiobeiras, para atender à microrregião; e construção de um hospital
regional em Salinas.

Uma proposta solicita a implantação de universidade agrícola
em Lassance.

Na área de recursos hídricos, reivindica-se a construção de
barragens do Projeto Jequitaí, aprovado há mais de 40 anos e que beneficiará
vários municípios da região.

Região do Rio Doce

As propostas desta região distribuem-se nas áreas de
administração pública (quatro), educação (três), saúde (duas) e agropecuária
(uma).

As de administração pública solicitam asfaltamento de rodovias
da região.

No campo da educação, pede-se: instalação de unidade da
- UEMG em Governador Valadares; criação e construção de uma faculdade

estadual; e estadualização do Instituto Católico de Minas Gerais - ICMG -,
de Coronel Fabriciano.

Em saúde, solicitam-se: recursos, término e reaparelhamento
dos hospitais Evangélico e Municipal de Governador Valadares e implantação

15	de um hospital regional no vale do Suaçuí.



A proposição do setor agropecuário é a implantação de uma
escola técnica agrícola na região e uma linha de financiamento para pequenos
e médios produtores rurais.

Região Sul

A maioria das propostas (seis) concentra-se na área de saúde e
saneamento: construção de policlínica em Lavras; término das obras da Santa
Casa de Boa Esperança; recursos para o centro regional de oncologia de
Varginha; criação de serviço regional de quimioterapia e radiologia no Sudoeste
mineiro; conclusão das obras e aparelhamento da policlínica de Poços de
Caldas; e construção de usina de reciclagem de lixo num ponto central da
região da Baixa Mogiana.

Uma proposta solicita a construção de unidade da CEASA no
Sudoeste.

Outra pede a criação de um centro regional de recuperação do
menor e do adolescente infrator.

Reivindicam-se recursos para a construção de campi da UEMG
no Sul de Minas.

Finalmente, pede-se um programa habitacional para a região.

Região do Triângulo

A maioria das solicitações (seis) refere-se a asfaltamento e
abertura de rodovias.

Houve duas propostas na área de educação: implantação de
cursos da UEMG na região; e ampliação do compus universitário da Federação
Educacional de Ituiutaba.

Na área de saúde, pede-se: implantação de um hospital público
regional em Ituiutaba; e hospital regional do IPSEMG em Uberaba.

16
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PROPOSTAS DAS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS

De acordo com o regulamento das Audiências, as associações
microrregionais do Estado poderiam apresentar uma proposta, cada uma, para
encaminhamento à SEPLAN, junto com as demandas prioritárias. Das 38
associações existentes em Minas, 37 apresentaram sugestões.

Pouco menos da metade delas (16) pleiteia a construção ou o
asfaltamento de estradas.

Na área da saúde, foram apresentadas três propostas: a
Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Aço solicita a construção
de hospital regional; a Associação dos Municípios da Mantiqueira pede
ampliação e equipamento do Hospital Escola da Faculdade de Medicina de
Barbacena; e a Associação do Médio Rio das Velhas solicita a implantação de
pronto-socorro regional.

As associações das regiões da Mata e Jequitinhonha/Mucuri
reivindicam a implantação de unidades da Universidade do Estado de Minas
Gerais.

Nojequitinhonha/Mucuri, pede-se também a criação de escola
profissionalizante de agropecuária em Teófilo Otoni.

As outras propostas das associações versam sobre eletrificação,
saneamento, equipamento rodoviário, habitação popular e meio ambiente,
entre outras demandas, como mostra o quadro a seguir.
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PROPOSTAS DAS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS

	

REGIÃO	ASSOCIAÇÃO MICRORREGIONAL	ASSUNTO

	

Alto Paranaíba	AMPLA	 Estrada

	

(Araxá)	AMAPAR	 Estrada
A~	 EstradaCentral 1 AMAV	 Equipamento rodoviário

	

(Sete Lagoas)	vlEV	 Pronto-socorro

	

Central II	GRAMBEL	 Fiscalização financeira

	

(Itabira)	AMEPI	 Estrada
AMALPA	 Estrada

	

Central ifi	AMVER	 Construção de sede da
(São João dei-Rei)	 AMVER

Al~	 Hospital

	

Centro-Oeste	AMECO	 Estrada
AMW	 Estrada

	

(Lagoa da Prata)	
AMASF	 Pavimentação urbana
AMBAJ	 Estrada
AMAJE	 Habitação popular

JequitinhonhalMucuri	AMEJE	 Ensino superior (UEMG)

	

(Araçuaí)
AMUC	 Ensino superior e

Escola profissionalizante
AMERP	 Eletrificação rural

	

Mata	 AMMAN	 Eletrificação rural

	

(Ubá)	 AMPAR	 Estrada
AMAPI	 Ensino superior "MG)

Noroeste AMNOR	 Equipamento rodoviário(Unaí)

	

Norte AMANS	 Equipamento rodoviário e

	

(Pirapora) 	construção de oficina
ARDOCE	 Estrada

	

Rio Doce	AMBAS	 Estrada

	

(Ipatinga)	AMOC	 Estrada
AMVA	 Hospital regional
AMEG	 Estrada
AMALG	 Estrada

Sul	
AMOG	 Estrada
AMASP	 Estrada

	

(Varginha)	AMAR?	 Distrito industrial
AMES?	 Meioambiente (bacias

hidrográficas)
AMBASP	 Tratamento de esgoto
AMAG	 Usina de tratamento de lixo

	

Triângulo	AM'VAP	 Desenvolvimento regional

	

(Araguaii)	AMBAV	 Porto hidroviáno
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AMPLA	- Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá	 -
AMAPAR - Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba
AMME	- Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Espinhaço
AMAV	- Associação dos Municípios da Microrrregião do Alto Rio das Velhas
AMEV	- Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio das Velhas
GRANBEL - Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte
AMEPI	- Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Piracicaba
AMALPA - Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba
AMVER	- Associação dos Municípios da Microrregião dos Campos das Vertentes
AMMA	- Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira
A_MECO	-Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Centro-Oeste	 -
AMVI	- Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Itapecerica
AMASF	- Associação dos Municípios da Microrregião do Alto São Francisco
AMBAJ	- Associação dos Municípios da Microrregião do Baixo Jequitinhonha
AMAJE	- Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Jequitinhonha
AMEJE	-Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Jequitinhonha
AMUC	- Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri
AMERP	Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Pomba
AMMAN -Associação dos Municípios da Microrregião da Zona da Mata Norte
AMPAR	Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paraibuna
AMAPI	- Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Piranga
AMNOR	- Associação dos Municípios da Microrregião do Noroeste de Minas
AMAMS	- Associação dos Municípios da Microrregião da Área Mineira da Sudene
ARDOCE - Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Doce
AMBAS	-Associação dos Municípios da Microrregião da Bacia do Suaçuí
AMOC	- Associação dos Municípios da Microrregião da Vertente Ocidental do

Caparaó
AI%ÍVA	-Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Aço
AMEG	- Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande
AM.ALG	- Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Rio Grande
AMOG	- Associação dos Municípios da Microrregião da Baixa Mogiana
AMASP	- Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí
AMARP	- Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Rio Pardo
AMESP	-Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí
AMBASP -Associação dos Municípios da Microrregião do Baixo Sapucaí
AMAG	- Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Aguas
AMVAP	- Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba
AMBAV	- Associação dos Municípios da Microrregião do Baixo Vale do Rio Grande

26



REGIÃO DO ALTO PARANAÍBA

N
a Audiência realizada em Araxá, foram apresentadas 126 propostas, 4%
do total do Estado. A maioria delas (39,7%) relaciona-se à Comissão de

Administração Pública, notadamente ao setor de transporte, sendo também
bastante expressivo o número de demandas por ações de saúde e ação social
(24,6%).

Número deComissão	 Número
Propostas

Administração Pública	 50	39,7

Agropecuária e Política Rural	 7	 5.5

Assuntos Municipais	 12	 9,5

Ciência e Tecnologia	 1	 0,8

Constituição e Justiça	 2	 1,6

Defesa do Consumidor	 -
Defesa Social	 1	 0.8

Direitos e Garantias Fundamentais	 -
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer	21	 16,7

Fiscalização Financ. e Orçamentária	 .
Meio Ambiente	 i	 0,8

Política Energética, Hídrica e Miner.	 -	-
Saúde e Ação Social	 31	 24.6

TOTAL	 126	100,0
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Comissão de Administração Pública

Foram apresentadas pela região do Alto Paranaíba 50 propostas
referentes aos serviços públicos de eletrificação, telecomunicações e
transportes. Quase a totalidade das proposições (45) diz respeito ao sistema
de transportes, mais especificamente à melhoria, construção e asfaltamento
de estradas.

Comissão de Agropecuária e Política  Rural

As propostas ligadas à agropecuária apresentadas na região do
Alto Paranaíba, em número de sete, podem ser divididas em três grupos. No
primeiro, estão as relacionadas à construção de silos para armazenagem de
grãos e ampliação dos existentes. No segundo, reivindica-se a aquisição de
patrulhas mecanizadas, com tratores e implementos agrícolas, para
atendimento aos pequenos produtores. As outras solicitações referem-se à
construção de matadouros nos municípios de Tiros, São Gotardo e Lagoa
Formosa.

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Das 12 propostas apresentadas para a região, cinco reivindicam
a construção de moradias populares e seis postulam obras de infra-estrutura
urbana.

O asfaltamento de vias públicas foi a solicitação mais enfatizada.
A implantação de um núcleo industrial também foi pedida pela

comunidade local.

Comissão de Ciência e Tecnologia

Do Município de Perdizes veio a proposta solicitando do Estado
a implantação de um centro de pesquisas agropecuárias, através da EPAMIG
edaEMBRAPA.

Comissão de Constituição e Justiça

Enfatizou-se, na oportunidade, a premência da instalação da
Comarca de Campos Altos, em razão da alta demanda de serviços forenses.

Comissão de Defesa Social

A região reivindicou a construção de um prédio para abrigar a
Delegacia Regional da Secretaria de Segurança Pública, bem como a cadeia
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Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Os municípios do Alto Paranaíba encaminharam 21 propostas
afetas aos trabalhos desta Comissão. A maior parte (66,7%) das sugestões
trata de questões da área de educação, 23,8% referem-se ao setor de esporte
e lazer, e o restante (9,5%), ao desenvolvimento do turismo regional.

No campo educativo, cabe ressaltar que 50% das propostas
tratam da implantação ou incorporação de cursos superiores pela UEMG.
Destaque-se, ainda, o número de solicitações voltadas para a criação de cursos
profissionalizantes, especialmente de escolas agrotécnicas e mecânica.

A construção de ginásios poliesportivos é a principal solicitação
relacionada a esporte e lazer. Tiros, Santa Rosa da Serra, Coromande! e Tapira
aguardam essa providência, enquanto Romaria espera pela implantação do
Projeto Curumim.

Na área de turismo, duas cidades apresentaram propostas: Nova
Ponte quer a criação de um fundo regional para o desenvolvimento do turismo;
e Pedrinópolis solicita incentivo ao turismo em municípios que tiveram parte
de suas terras alagadas pela represa de Nova Ponte.

Comissão de Meio Ambiente

Apenas uma proposta foi apresentada nessa reunião,
reivindicando a implantação de um parque ecológico às margens do rio
Paranaíba. Essa proposição, entretanto, figurou entre as dez priorizadas na
Audiência Pública realizada em Araxá.

Comissão de Saúde e Ação Social

Na região do Alto Paranaíba, foram apresentadas 31 propostas
para exame.

Desse total, 48,5% são da área de saúde, com predomínio de
pedidos de construção de hospitais e prontos-socorros nos municípios.

No campo da ação social, prevaleceram as solicitações de
implantação de APAEs em diversas cidades.

Quanto ao saneamento básico, sobressaiu a reivindicação de
infra-estrutura, com implementação dos serviços de água e esgoto.
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COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Emprego	 -	 -
Políticas Públicas	 -	 -

Energia	 2	4,0
Eletrificação	 2	 -
Iluminação Pública	 -	 -
Subestação de Energia Elétrica	-	 -

Instituição Financeira	-	 -
Agência Bancária	 -	 -

Servidor Público	3	6,0
Apostilamento	 -	 -
Carreira	 1	 -
Férias	 -	 -
Investidura	 1	 -
Jornada de Trabalho	 -	 -
Remuneração	 1	 -
Seguridade Social	 -	 -

Telecomunicações	-	 -
Correios	 -	 -
Telefonia	 -	 -
Televisão	 -	 -

Transporte	 45	90,0
Acesso Rodoviário	 -	 -
Aeroporto	 -	 -
Anel Rodoviário	 2	 -
Equipamento Rodoviário	 -	 -
Estrada	 35	 -
Ferrovia	 2	 -
Passarela	 -	 -
Ponte	 3	 -
Terminal Rodoviário	 2	 -
Transporte Fluvial	 1	 -
Trevo Rodoviário	 -	 -

Total	 50	100,0

30



COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL
Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Agropecuária	 4	 57,1
Agroindústria	 -	 -
Armazéns e Silos	 2	 -
Assistência Técnica/Financeira	 -	 -
Cooperativa Agropecuária	 -	 -
Crédito Agrícola	 -	 -
Equipamento e Maq. Agrícola	 2	 -
Insumo Agrícola	 -	 -
Irrigação	 -	 -
Lavoura	 -	 -
Pecuária	 -	 -
Políticas Públicas	 -	 -

Comércio e Abastecimento	3	 42,9
Central de Abastecimento	 -	 -
Feira Livre	 -
Matadouro	 3	 -
Mercado Municipal	 -	 -

Política Fundiária	 -	 -
Assentamento Rural	 -	 -
Terra Devoluta	 -

Total	 7	 100,0
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COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS
E REGIONALIZAÇÃO

Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Habitação	 5	 41,7
Habitação Popular	 5	 -

Indústria	 1	 8,3
Distrito Industrial	 1	 -
Política Industrial	 -	 -
Unidade Industrial	 -	 -

Infra-Estrutura Urbana	 6	 50,0
Diversos	 1	 -
Logradouro Público
Loteamento	 -	 -
Trânsito	 -	 -
Transporte Coletivo Urbano	 -	 -
Via Pública Urbana	 5	 -

Total	 12	 100,0

32



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
TURISMO E LAZER

Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Cultura	 -	 -
Artesanato	 -	 -
Banda de Música	 -	 -
Biblioteca Pública Municipal	 -	 -
Centro Cultural	 -	 -
Conservatório de Música	 -	 -
Folclore
Patrimônio Histórico	 -	 -

Educação	 14	66,7
Alimentação Escolar	 -	 -
Dotação Orçamentária	 -	 -
Ensino Profissionalizante	 6	 -
Ensino Superior	 1	 7	 1	 -

Escola Pública	 -	 -
Material Escolar	 -	 -
Política Pública	 -	 -
Superint. Regional de Ensino	 1	 -
Transporte Escolar	 -	 -

Esporte e Lazer	 5	 23,8
Campo de Futebol	 -	 -
Estádio	 -	 -
Ginásio	 4	 -
Instituição Recreativa	 -
Parque Municipal	 -	 -
Praça de Esporte	 -
Programa Curumim	 1	 -

Turismo	 2	 9,5
Desenvolvimento Turístico	 2	 -

Total	 21	 100,0
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COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Propostas

	

Assunto	 Número	Percentual

Ação Social	 7	22,6
Alimento	 -	 -
Apae	 4	 -
Asilo	 -	 -
Creche	 1	 -
Entidade Comunitária	 1	 -
Instalações de Trabalho
Máquinas de Escritório	 -	 -
Material de Construção
Material para Deficiente	 -	 -
Medicamentos	 -	 -
Menor Carente	 1	 -
Reabilitação de Deficiente	 -	 -
Recursos Financeiros	 -	 -
Roupa	 -	 -
Veículos	 -	 -

Saneamento Básico	 9	 29,0
Água/Esgoto	 4	 -
Aterro Sanitário	 -	 -
Canalização de Córrego	 3	 -
Diversos	 1	 -
Estação de Trat. de Água	 -	 -
Estação de Trat. de Esgoto	 -	 -
Fossa Asséptica	 1	 -	 -

Poço Artesiano	 -	 -
Rede Pluvial	 1	 -
Usina de Tratamento de Lixo	 -	 -

	

Saúde	 15	48,4
Ambulância	 -	 -
Ambulatório	 1	 -
Diretoria Regional de Saúde	 -	1	 -

Diversos	 -	 -
Dotação Orçamentária	 -	 -
Gabinete Odontológico	 -	 -
Hemocentro	 -	 -
Hospital	 12	 -
Material e Equipamento	 1	 -
Medicamentos	 -	 -
Pronto-Socorro	 1	 -

	

Total	 31	100,0
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REGIÃO CENTRAL (1)

A
Audiência Pública de Sete Lagoas recebeu 270 propostas, 8,8% do total
do Estado. Predominam reivindicações no âmbito das Comissões de

Administração Pública e de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer.
Merece destaque, também, o número de demandas sobre Agropecuária e
Política Rural - 13% do total desta área no Estado.

	

-	 Número de

	

Comissão	 1	 PercentualPropostas

Administração Pública	 88	32,6

Agropecuária e Política Rural	 25	 93

Assuntos Municipais	 33	12.2

Ciência e Tecnologia	 -	-
Constituição e Justiça	 1	 0.4

Defesa do Consumidor	 -	-
Defesa Social	 2	 0,7

Direitos e Garantias Fundamentais	 -	-
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer	61	 22,6

Fiscalização Financ. e Orçamentária	 -	-
Meio Ambiente	 2	 0,7

Política Energética, Hídrica e Miner.	 2	 0,7

Saúde e Ação Social	 56	20,7

	

TOTAL	 270 1100,0

35



Comissão de Administração Pública

Foram apresentadas 88 propostas pertinentes a esta Comissão.
Cabe destacar que 62 se relacionam ao segmento de transporte e 18, ao de
energia.

O elevado número de proposições nos dois setores traduz as
deficiências da região no que diz respeito à infra-estrutrura, causa de entraves
ao seu desenvolvimento.

Comissão de Agropecuária e Política Rural

A implantação de programas de desenvolvimento rural
integrado, a exemplo do PRODECER, foi a principal reivindicação dos
participantes da Audiência Pública de Sete Lagoas, com 12 propostas (48%),
num total de 25 apresentadas no âmbito desta Comissão. Em seguida vieram
os pedidos de aquisição de máquinas e implementos agrícolas (patrulhas
motomecanizadas) para atendimento à produção familiar, que representam
20% das reivindicações. Foram apresentadas, ainda, proposições relativas à
implantação de agroindústrias e apoio às cooperativas agrícolas.

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

A Audiência Pública da região Central (1) resultou em 33
propostas a serem submetidas à análise desta Comissão, a maioria delas
objetivando a criação e implantação de distritos industriais.

Foi também grande o número de solicitações referentes à
construção de moradias para pessoas de baixa renda e à realização de obras
de infra-estrutura.

Comissão de Constituição e Justiça

Foi reivindicada a construção de novo prédio para o fórum de
Sete Lagoas, para proporcionar maior conforto aos cidadãos que dependem
da justiça e aos servidores do Poder Judiciário naquela cidade.

Na mesma linha, foi solicitada a transferência para o Estado da
responsabilidade pela manutenção da Defensoria Pública local.

Comissão de Defesa Social

A região manifestou de forma clara os seus anseios nessa área: a
construção de um quartel para a Polícia Militar e a de um estabelecimento
penitenciário.
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Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Os municípios que participaram da Audiência da região Central

(1) apresentaram, no âmbito desta Comissão, 61 propostas, das quais 83,6%
tratam de assuntos relacionados ao setor educacional; 9,8%, à área de esporte
e lazer; e o restante, ao desenvolvimento do turismo regional.

Mais de um terço das sugestões na área educacional tratam da
criação de escolas profissionalizantes em cidades da região. Dentre essas,
chama atenção o grande número de municípios (18) que solicitam
especificamente a instalação de cursos agrotécnicos. Enquanto algumas
propostas não informam onde se deseja a localização dessas escolas, Baldim,
Serro, Morada Nova de Minas, Paraopeba e Prudente de Morais querem que
elas sejam instaladas em seus próprios municípios.

A transformação das instalações de órgãos e entidades públicas,
em funcionamento nos municípios, em espaço para essas escolas
profissionalizantes foi objeto de várias reivindicações. Monjolos, Presidente
Juscelino, Santo Hipólito, Inimutaba e Felixlândia desejam que nas
instalações da EPAMIG, localizadas nesse último município, passe a funcionar
uma escola agrotécnica de âmbito regional. Esta, aliás, foi a oitava prioridade
definida pelos participantes da Audiência realizada em Sete Lagoas.

O Município de Corinto solicita que a Escola Milton Campos
também seja transformada em escola agrícola, e a cidade do Serro espera do
Governo a adaptação do seu Posto Agropecuário para o mesmo fim. Já Sete
Lagoas sugere a criação de um centro regional de formação socioprofissional,
nas instalações hoje utilizadas pela FEBEM, nesse município.

No campo do ensino superior, nada menos do que 12 municípios
solicitam a criação de universidades ou instalação de unidades isoladas que

- ofereçam cursos universitários em cidades da região. Destaque-se o fato de
que o ensino superior foi incluído em duas das dez prioridades da Audiência:
em sétimo lugar, a absorção da Faculdade de Filosofia e Letras de Diamantina
pela UEMG, e, em nono lugar, a implantação de uma universidade na região.

O número de solicitações voltadas para a educação fundamental
foi pouco representativo.

No setor de esporte e lazer, as solicitações se concentram na
construção de ginásios poliesportivos nos municípios de Couto de Magalhães
de Minas, Jequitibá e Morro do Pilar, e de praças de esportes em Conceição
do Mato Dentro e Felício dos Santos.

O incremento da indústria do turismo, com implantação de um
complexo turístico no lago de Três Marias, com a instalação de terminais em
Três Marias, Morada Nova de Minas e Felixlândia, incluindo o saneamento
básico dessas cidades, foi outra destacada sugestão encaminhada às
autoridades governamentais.
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Comissão de Meio Ambiente

Somente duas entre as 270 proposições da Audiência são
pertinentes aos trabalhos desta Comissão. Ambas contemplam os ecossistemas
aquáticos: uma visando à recuperação, conservação e proteção do ribeirão da
Mata, e outra, à bacia do rio das Velhas, incluindo tratamento de esgotos e
reposição de matas ciliares.

Comissão de Política Energética, Hídrica e Mineraria

Apenas uma entre as propostas da região situa-se no âmbito
desta Comissão. Trata-se da recuperação de áreas degradadas por intervenção
humana e de gerenciamento e manejo de bacia hidrográfica.

Comissão de Saúde e Ação Social

Foram apresentadas 56 propostas sujeitas à análise desta
Comissão. Predominam as proposições referentes a saúde (75,0%); 17,9%
tratam de saneamento básico; e 7,1 %, de assistência social.

Houve 34 solicitações referentes à realização de obras em
hospitais, sendo nove relativas a prontos-socorros. Foi reivindicada, ainda, a
implantação de um hemocentro regional.

Na área de saneamento básico, as propostas se restringiram
praticamente à implantação de uma usina de tratamento de lixo.

No campo da ação social, as quatro solicitações abordaram a
questão do menor.



Comissão de Administração Pública

Assunto	 Número	Percentual
Emprego	 1	1,1

Políticas Públicas	 1	 -
Energia	 18	20,4

Eletrificação	 18	 -
Iluminação Pública	 -	 -
Subestação de Energia Elétrica	-	 -

Instituição Financeira	-	 -
\gência Bancária	 -	 -

Servidor Público	2	2,3
\postilamento	 -	 -
Carreira	 1	 -
Férias	 -	 -
Investidura	 -	 -
Jornada de Trabalho	 -	 -
Remuneração	 1	 -
Seguridade Social	 -	 -

Telecomunicações	5	5,7
Correios	 -	 -
Telefonia	 -	 -
Televisão	 2	 -
Diversos	 3	 -

Transporte	 62	70,4
Acesso Rodoviário	 -	 -
Aeroporto	 -	 -
Anel Rodoviário	 -	 -
Diversos	 2	 -
Equipamento Rodoviário	 3	 -
Estrada	 54	 -
Ferrovia	 -	 -
Passarela	 -	 -
Ponte	 3	 -
Terminal Rodoviário	 -	 -
Transporte Fluvial	 -	 -
Trevo Rodoviário	 -	 -

Total	 88	100,0
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Comissão de Agropecuária e Polulica Rural
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COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS
E REGIONALIZAÇÃO

Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Habitação	 12	 36,4
Habitação Popular	 12	 -

Indústria	 15	 45,4
Distrito Industrial	 6	 -
Política Industrial	 7	 -
Unidade Industrial	 2	 -

Infra-Estrutura Urbana	 6	 18,2
Diversos	 2	 -
Logradouro Público	 1	 -
Loteamento	 -	 -
Trânsito	 -	 -
Transporte Coletivo Urbano	 -	 -
Via Pública Urbana	 3	 -

Total	 33	 100,0
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
TURISMO E LAZER

Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Cultura	 -	 -
Artesanato	 -	 -
Banda de Música	 -	 -
Biblioteca Pública Municipal	 -	 -
Centro Cultural	 -	 -
Conservatório de Música	 -	 -
Folclore	 -	 -
Patrimônio Histórico	 -

Educação	 51	 83,6
Alimentação Escolar	 -	 -
Dotação Orçamentaria	 -
Ensino Profissional izante	 25	 -
Ensino Superior	 17	 -
Escola Pública	 8	 -
Material Escolar
Política Pública	 -	 -
Superint. Regional de Ensino	 -	 -
Transporte Escolar	 1	 -

Esporte e Lazer	 6	 9,8
Campo de Futebol	 -	 -
Estádio	 1	 -
Ginásio	 3	 -
Instituição Recreativa	 -	 -
Parque Municipal	 -	 -
Praça de Esporte	 2	 -
Programa Curumim	 -	 -

Turismo	 4	 6,6
Desenvolvimento Turístico	 4	 -

Total	 61	 100,0

w
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COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Ação Social	 4	 7,1
Alimento	 -	 -
Apae	 -	 -
Asilo
Creche	 1	 -
Entidade Comunitária
Instalações de Trabalho	 -	 -
Máquinas de Escritório	 -	 -
Material de Construção	 -	 -
Material para Deficiente
Medicamentos	 -	 -
Menor Carente	 3	 -
Reabilitação de Deficiente	 -	 -
Recursos Financeiros	 -	 -
Roupa	 -	 -
Veículos	 -	 -

Saneamento Básico	 10	 17,9
Água/Esgoto	 9	 -
Aterro Sanitário	 -
Canalização de Córrego
Estação de Trat. de Água	 -	 -
Estação de Trat. de Esgoto	 -	 -
Fossa Asséptica
Poço Artesiano	 -	 -
Rede Pluvial	 -	 -
Usina de Tratamento de Lixo	 1	 -

Saúde	 42	75,0
Ambulância	 -	 -
Ambulatório	 2	 -
Diretoria Regional de Saúde	 -	 -
Diversos	 1	 -
Dotação Orçamentária	 1	 -
Gabinete Odontológico	 -	 -
Hemocentro	 1	 -
Hospital	 25	 -
Material e Equipamento	 1	 -
Medicamentos	 -	 -
Política Pública	 1	 2	 -
Pronto-Socorro	 9	E	 -

Total	 56	100,0
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REGIÃO CENTRAL (II)

F
oram apresentadas em Itabira 193 propostas, a maior parte das quais
relativas a três comissões: Saúde e Ação Social (28%), Administração

Pública (22,3%) e Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer (20,2%).
A preocupação com questões relativas ao meio ambiente também está muito
presente, representando 15% das demandas do setor no Estado.

-Número deComissão	 PercentualPropostas

Administração Pública	 43	22,3

Agropecuária e Política Rural	 8	 4,1

Assuntos Municipais	 36	18,6

Ciência e Tecnologia	 .	-
Constituição e Justiça	 1	 0,5

Defesa do Consumidor	 -	-
Defesa Social	 3	 1,5

Direitos e Garantias Fundamentais	 -	-
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer	39	20,2

Fiscalização Financ. e Orçamentária	 -	-
Meio Ambiente	 8	 4,1

Política Energética, Hídrica e Miner.	 1	 0,5

Saúde e Ação Social	 54	28,0

TOTAL	 193	100,0
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Comissão de Administração Pública

Foram encaminhadas nessa área 43 propostas, sendo que a
maioria (35) diz respeito ao segmento de transporte.

Comissão de Agropecuária e Política Rural

Em Itabira, foram apresentadas oito propostas referentes a
agropecuária. A criação de programas regionais de desenvolvimento do meio
rural - com estímulo à pesquisa e à extensão e assistência integral ao pequeno
produtor e ao trabalhador do campo - representou a metade das proposições.
Foram solicitadas, também, a construção de armazéns e silos, a aquisição de
maquinas agrícolas e a criação de um entreposto agrícola na região, para
facilitar a comercialização dos produtos.

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Na Audiência da região Central (II), 36,1% das propostas
voltaram-se para a criação de distritos industriais e implantação de uma política
industrial que impeça o fechamento de indústrias já existentes e incentive o
surgimento de outras.

Registraram-se, ainda, propostas de construção de moradias para
pessoas de baixa renda, melhoria do transporte urbano e asfaltamento de
vias públicas.

Comissão de Constituição e Justiça

Foi pedida a instalação da Comarca de Santa Maria de Itabira,
com o objetivo de desconcentrar os trabalhos do Judiciário na região,
proporcionando aos municípios maiores facilidades e a implantação de um
órgão daquele Poder na cidade.

Comissão de Defesa Social

A região Centra! (II) encaminhou três sugestões na área da
segurança: melhoria das condições de atuação do Corpo de Bombeiros,
melhoria do sistema penitenciário e aquisição de equipamentos para o corpo
de segurança pública.

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

A Comissão recebeu 39 propostas oriundas dos municípios que
participaram da Audiência. Desse total, 87,2% tratam de temas relacionados
com a educação, 10,3% envolvem questões do setor de turismo e 2,6% dizem
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Destaca-se o grande número de municípios (16) que solicitam
do Estado providências para a criação ou implantação de escolas
profissionalizantes, especialmente do ramo industrial, na região.

A instalação de unidades da Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG - e a encampação de instituições de ensino superior existentes
na região por essa Universidade constituem as principais reivindicações
relacionadas com esse nível de ensino. Dentre elas, destaca-se a proposta
encaminhada pelo Município de Ibirité, de integração da Fundação Helena
Antipoff à UEMG.

Cabe observar ainda que nessa região foi reduzido o número de
propostas relacionadas com o ensino fundamental.

Na área de turismo, solicita-se do Estado a adoção de medidas
que propiciem o desenvolvimento dessa atividade na região, como abertura
de linha de crédito, investimentos no setor e elaboração de diagnóstico das
potencialidades turísticas ali existentes, O Município de Ribeirão das Neves
reivindica a construção de um centro de convenções.

A única proposta relacionada com o setor de esporte e lazer trata
da construção de uma praça de esportes em Nova União.

Comissão de Meio Ambiente

As proposições encaminhadas a esta Comissão versam sobre a
preservação, manutenção e recuperação de cursos d'água de importância local
ou regional. Destacam-se a que trata da implantação de um programa estadual
de despoluição de bacias hidrográficas e a que, entre 113 solicitações da
Audiência, foi priorizada em terceiro lugar pelos representantes regionais: a
elaboração de um projeto integrado de despoluição das bacias hidrográficas
da RMBH, incluindo solução para os problemas gerados pelo lixo.

Comissão de Política Energética, Hídrica e Mineraria

Registrou-se uma proposta nesta área voltada para a construção
de adutora ligando a região de Venda Nova a Lagoa Santa, atendendo também
a Vespasiano.

Comissão de Saúde e Ação Social

Registraram-se 54 propostas afetas a esta Comissão.
Praticamente a metade das reivindicações da área de saúde

refere-se à ampliação da oferta dos serviços hospitalares e ambulatoriais.
Canalização de córregos foi o tema predominante no campo do

saneamento básico; seguiram-se a implantação de redes de água e esgoto e a
construção ou ampliação de usinas de tratamento de lixo.

Assistência social foi o assunto sobre o qual surgiu o menor
número de propostas: apenas quatro, salientando-se o pedido de criação de
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COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Propostas

	

Assunto	 Número	Percentual

Desenv. Regional	1	2,3
Políticas Públicas	 1	 -

	

Energia	 6	13.9
Eletnficação	 4	 -
Iluminação Pública	 -	 -
Subestação de Energia Elétrica	1	 -
Diversos	 1	 -

Instituição Financeira	-	 -
Agência Bancária	 -	 -

Servidor Público	1	2,3
Apostilamento	 -	 -
Carreira	 -	 -
Férias	 -	 -
Investidura	 -	 -
Jornada de Trabalho	 -	 -
Remuneração	 1	 -
Seguridade Social	 -	 -

Telecomunicações	-	 -
Correios	 -	 -
Telefonia	 -	 -
Televisão	 -	 -

Transporte	 35	81,4
Acesso Rodoviário	 2	 -
Aeroporto	 -	11	-Anel Rodoviário	 1	 -
Equipamento Rodoviário	 -	 -
Estrada	 28	 -
Ferrovia	 -	1	-
Passarela	 1	 -
Ponte	 1	 -
Terminal Rodoviário	 2	 -
Transporte Fluvial	 -	 -
Trevo Rodoviário	 -	 -

	

Total	 43	100,0
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COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL
Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Agropecuária	 7	87,5
Agroiridústria	 -	 -
Armazéns e Silos	 1	 -
Assistência Técnica/Financeira	 1	 -
Cooperativa Agropecuária	 -	1	 -

Crédito Agrícola	 -	 -
Equipamento e Maq. Agrícola	 1	 -
Insumo Agrícola	 -	 -
Irrigação	 1	 -	 -

Lavoura	 1	 -	 -

Pecuária	 -	 -
Políticas Públicas	 1	 4	 -

Comércio e Abastecimento	1	 12,5
Central de Abastecimento	 1	 -
Feira Livre	 -	 -
Matadouro	 -	 -
Mercado Municipal	 -	 -

Política Fundiária	 -	 -
Assentamento Rural	 -
Terra Devoluta	 -	 -

Total	 8	 100,0
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COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS
E REGIONALIZAÇÃO

Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Habitação	 12	 33,3
Habitação Popular	 12	 -

Indústria	 13	 36,1
Distrito Industrial	 8	 -
Política Industrial	 4	 -
Política Pública	 1	 -
Unidade Industrial	 1	 -

Infra-Estrutura Urbana	 11	 30,6
Logradouro Público	 -	 -
Loteamento	 -	 -
Trânsito	 -	 -
Transporte Coletivo Urbano	 4	 -
Via Pública Urbana	 7	 -

Total	 36	 100,0



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
TURISMO E LAZER

Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Cultura	 -	 -
Artesanato	 -	 -
Banda de Música	 -	 -
Biblioteca Pública Municipal
Centro Cultural
Conservatório de Música
Folclore	 -	 -
Patrimônio Histórico	 -	 -

Educação	 34	i	87,2
Alimentação Escolar	 -	 -
Diversos	 2	 -
Dotação Orçamentária	 -	 -
Ensino Profissionalizante	 13	 -
Ensino Superior	 10	1	-
Escola Pública	 7	 -
Material Escolar	 -	 -
Política Pública	 -	 -
Superint. Regional de Ensino	 1	 -
Transporte Escolar	 1	 -

Esporte e Lazer	 1	 2,6
Campo de Futebol	 -
Estádio	 -	 -
Ginásio	 -	 -
Instituição Recreativa	 -	 -
Parque Municipal	 -	 -
Praça de Esporte	 1	 -
Programa Curumim

Turismo	 4	 10,3
Desenvolvimento Turístico	 4	 -

Total	 39	 100,0
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COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Propostas

	

Assunto	 Número	Percentual

Ação Social	 4	 7,4
Alimento	 -	 -
Apae	 -	 -
Asilo
Creche	 -	 -
Diversos	 -	 -
Dotação Orçamentária	 -	 -
Entidade Comunitária	 1	 -
Instalacões de Trabalho	 -	 -
Máquinas de Escritório	 -	 -
Material de Construcão	 -	 -
Material para Deficiente	 -	 -
Medicamentos	 -	 -
Menor Carente	 1
Reabilitação de Deficiente	 1	 -
Recursos Financeiros	 1	 -
Roupa	 -	 -
Veículos	 -	 -

Saneamento Básico	 21	 38,9
Água/Esgoto	 5	 -
Aterro Sanitário	 -	 -
Canalização de Córrego	 7	 -
Estação de Trat de Água	 1	 -
Estação de Trat. de Esgoto	 3	 -
Fossa Asséptica	 -	 -
Poço Artesiano	 1	 -
Rede Pluvial	 -	 -
Usina de Tratamento de Lixo	 4	 -

	

Saúde	 29	53,7
Ambulância	 -	 -
Ambulatório	 3	 -
Diretoria Regional de Saúde	 -	 -
Diversos	 2	 -
Dotação Orcamentária	 1	 -
Gabinete Odontológico	 -	 -
Hemocentro	 -	 -
Hospital	 15	 -
Material e Equipamento	 2	 -
Medicamentos	 -	 -
Política Pública	 3	 -
Pronto-Socorro	 1	 3	 -

	

Total	 54	100,0
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REGIÃO CENTRAL (III)

A
Audiência Pública de São João dei-Rei foram encaminhadas 127

propostas. A maior parte diz respeito à Comissão de Administração
Pública, com ênfase para as áreas de transporte e eletrificação. E também
elevado o índice de demandas no campo da defesa social: 9% do total no
Estado.

-	 Número de
Comissão	 Percentual

Propostas

Administração Pública	 40	31,5

Agropecuária e Política Rural	 7	5.5

Assuntos Municipais	 19	15,0

Ciência e Tecnologia	 -	-
Constituição e Justiça	 -	-
Defesa do Consumidor	 -	-
Defesa Social	 4	3,1

Direitos e Garantias Fundamentais	 -	-
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer	22	17,3

Fiscalização Financ. e Orçamentária	 -	-
Meio Ambiente	 1	0,8

Política Energética, Hídrica e Miner.	 -	-
Saúde e Ação Social	 [	34	26,8

r iTOTAL	 127	100,0
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Comissão de Administração Pública

A região Central (III) apresentou 40 propostas afetas ao campo
de trabalho desta Comissão. Delas, 29 dizem respeito à melhoria das
condições de transporte e dez, ao setor de energia.

Comissão de Agropecuária e Política Rural

Das sete propostas relacionadas à agropecuária apresentadas na
Audiência de São João dei-Rei, cinco dizem respeito à adoção de programas
de apoio à vida rural, englobando construção de moradias, saneamento básico,
eletrificação, serviços de educação e saúde e incentivo aos cultivos agrícolas.
As demais solicitações relacionam-se com a implantação de agroindústrias na
região.

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

-

	

	 Foram recebidas por esta Comissão 19 propostas, das quais dez
se referem à construção de habitações populares e sete à área da indústria,

-

	

	 postulando a implantação de distritos industriais e de centros industriais
dotados de escolas profissional izantes.

Apenas 10,5% das proposições dizem respeito a infra-estrutura
urbana, centrando-se em asfaltamento e calçamento de vias públicas.

Comissão de Defesa Social

Nas quatro propostas apresentadas nesta área, é marcante a
demanda pela melhoria dos serviços de segurança pública.

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Foram encaminhadas 22 propostas para exame desta Comissão,
sendo 17 da área da educação e cinco do setor de esporte e lazer.

Das propostas relacionadas com a educação, sete tratam de temas
ligados à educação pública, especialmente no que tange à construção,
ampliação ou implantação de escolas nos municípios.

O ensino superior também teve destaque, com o
encaminhamento de seis solicitações para criação ou instalação de unidades
na região. A encampação, pelo Estado, das faculdades de Barbacena, inclusive
a de Medicina, apresentada pelos municípios de Barbacena e Senhora dos
Remédios, obteve o segundo lugar entre as propostas priorizadas pela região.

Na área de esporte e lazer, quatro municípios pediram a
construção de ginásio poliesportivo: Piedade dos Gerais, Casa Grande, São
Tiago e Conceição da Barra de Minas. A conclusão do estádio de futebol de
Conceição da Barra de Minas também foi solicitada por esse município.



Comissão de Meio Ambiente

Apenas uma entre as 127 proposições da região Central (III) foi
encaminhada a esta Comissão. Trata-se da implantação de política pública
voltada para a preservação das matas e outros recursos naturais renováveis.

Comissão de Saúde e Ação Social

A Audiência realizada em São João dei-Rei reuniu 34 propostas
nesta área.

No campo da saúde, houve considerável demanda pelo aumento
da oferta de serviços, representando 58,8% das solicitações.

Redes de água e esgoto constituem a maior parte das
reivindicações relativas a saneamento básico. Houve ainda pedidos de
canalização de córregos e implantação de estação de tratamento de água e de
usinas para tratamento de lixo.

Apenas duas propostas foram apresentadas na área de ação social:
assistência especial para deficientes e construção de centro de recuperação e
amparo ao menor.
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COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Emprego	 -	 -
Políticas Públicas

Energia	 10	25,0
Eletrificação	 9	 -
Iluminação Pública	 -	 -
Subestação de Energia Elétrica	1	 -

Instituição Financeira	-	 -
Agência Bancária	 -	 -

Servidor Público	1	2,5
Apostilamento	 -	 -
Carreira	 1	 -
Férias	 -	 -
Investidura	 -	 -
Jornada de Trabalho	 -	 -
Remuneração	 -	 -
Seguridade Social	 -	 -

Telecomunicações	-	 -
Correios	 -	 -
Telefonia	 -	 -
Televisão	 -	 -

Transporte	 29	72,5
Acesso Rodoviário	 -	 -
Aeroporto	 -	 -
Anel Rodoviário	 -	 -
Equipamento Rodoviário	 1	 -
Estrada	 25	 -
Ferrovia	 -	 -
Passarela	 -	 -
Ponte	 2	 -
Terminal Rodoviário	 -	 -
Transporte Fluvial	 -	 -
Trevo Rodoviário	 1	 -

Total	 40	100,0
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COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL
Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Agropecuária	 7	 100,0
Agroindústria	 1	 -
Armazéns e Silos	 -
Assistência Técnica/Financeira	 1	 -
Cooperativa Agropecuária	 1	 -	 -

Crédito Agrícola	 -	 -
Equipamento e Maq. Agrícola	 -	 -
Insumo Agrícola	 -	 -
Irrigação	 -
Lavoura	 -	 -
Pecuária	 -	 -
Políticas Públicas	 5	 -

Comércio e Abastecimento	-	 -
Central de Abastecimento	 -	 -
Feira Livre	 -	 -
Matadouro
Mercado Municipal	 -	 -

Política Fundiária	 -	 -
Assentamento Rural	 -	 -
Terra Devoluta	 -

Total	 7	 100,0

mio
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COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS
E REGIONALIZAÇÃO

Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Habitação	 10	 52,6
Habitação Popular	 10	 -

Indústria	 7	 36,8
Distrito Industrial	 5	 -
Política Industrial	 1	 -
Unidade Industrial	 1	 -

Infra-Estrutura Urbana	 2	 10,5
Logradouro Público	 -	 -
Loteamento	 -	 -
Trânsito	 -	 -
Transporte Coletivo Urbano	 -	 -
Via Pública Urbana	 2

Total	 19	 100,0
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
TURISMO E LAZER

Propostas

NúmeroAssunto

Cultura
Artesanato
Banda de Música
Biblioteca Pública Municipal
Centro Cultural
Conservatório de Música
Folclore
Patrimônio Histórico

Educação
Alimentação Escolar
Dotação Orçamentária
Ensino Profissionalizante
Ensino Superior
Escola Pública
Material Escolar
Política Pública
Superint. Regional de Ensino
Transporte Escolar

Esporte e Lazer
Campo de Futebol
Estádio
Ginásio
Instituição Recreativa
Parque Municipal
Praça de Esporte
Programa Curumim

Turismo
Desenvolvimento Turístico

Total

Percentual

77,3

22,7

100,0

17

2
6

17

1

1
5

1
4

22
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COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Propostas

	

Assunto	 Número	Percentual

Ação Social	 2	 5,9
Alimento	 -	 -
Apae	 -	 -
Asilo	 -	 -
Creche	 -	 -
Entidade Comunitária	 -	 -
Instalações de Trabalho
Máquinas de Escritório	 -	 -
Material de Construção	 -	 -
Material para Deficiente	 -
Medicamentos	 -	 -
Menor Carente	 1	 -
Reabilitação de Deficiente	 1	 -
Recursos Financeiros	 -
Roupa	 -	 -
Veículos	 -	 -

Saneamento Básico	 12	35,3
Água/Esgoto	 7	 -
Aterro Sanitário	 -	 -
Canalização de Córrego	 1	 -
Estação de Trat. de Água	 1	 -
Estação de Trat. de Esgoto	 -	 -
Fossa Asséptica	 -	 -
Poço Artesiano	 -	 -
Rede Pluvial	 -	 -
Usina de Tratamento de Lixo	 3

	

Saúde	 20	 58,8
Ambulância	 -	 -
Ambulatório	 4	 -
Diretoria Regional de Saúde	1	 -	 -

Diversos	 -	 -
Dotação Orçamentária	 -	 -
Gabinete Odontológico	 -	 -
Hemocentro	 -	 -
Hospital	 13	 -
Material e Equipamento	 2	 -
Medicamentos	 -	 -
Política Pública	 1	 -
Pronto-Socorro	 1	 -	 -

	

Total	 34	100,0
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REGIÃO CENTRO-OESTE

N
a Audiência de Lagoa da Prata, foram apresentadas 265 propostas,
concentrando-se no âmbito da Comissão de Saúde e Ação Social, com

32% das reivindicações. A maioria das demandas nesta área refere-se a ações
de saúde e saneamento básico.

- -Número de

	

Comissão	 Percentual
Propostas

Administração Pública	 74	27,9

Agropecuária e Política Rural	 14	5,3

Assuntos Municipais	 37	14,0

Ciência e Tecnologia	 -	-
Constituição e Justiça	 -
Defesa do Consumidor	 -
Defesa Social	 3	1,1

Direitos e Garantias Fundamentais	 -	-
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer	48	18,1

Fiscalização Financ. e Orçamentária	 -	-
Meio Ambiente	 2	0,7

Política Energética, Hídrica e Miner.	 2	0,7

Saúde e Ação Social	 85	32,1

	

TOTAL	 265	100,0
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Comissão de Administração Pública

Esta Comissão irá analisar 74 propostas apresentadas pela região
Centro-Oeste, sendo que a maioria (64) refere-se a transporte e eletrificação.

Comissão de Agropecuária e Política Rural

A principal reivindicação nesta área foi a implantação de uma
unidade regional da CEASA, constando de cinco das 14 propostas
apresentadas. A construção de silos e armazéns e a aquisição de máquinas e
implementos agrícolas para atendimento aos pequenos produtores foram
outras propostas relevantes.

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

A região Centro-Oeste apresentou 37 propostas pertinentes a
esta Comissão. Predominam as relativas à construção de moradias populares,
vindo a seguir as demandas por obras de infra-estrutura urbana e implantação
de distritos industrias.

Comissão de Defesa Social

Na Audiência de Lagoa da Prata, foi reivindicada a melhoria
das condições de funcionamento do Corpo de Bombeiros e do sistema
penitenciário (dois pedidos).

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Os municípios da região encaminharam 48 propostas nesta área.
Ao campo da educação correspondem 64,6% dessas reivindicações; 20,8%
tratam de questões relacionadas com o esporte e o lazer; 10,4% solicitam
ações para a cultura; e 4,2% abordam assuntos do setor de turismo.

Cerca de um terço das propostas da área da educação refere-se
à ampliação das ofertas de vagas no ensino superior, seja pela criação de
faculdades isoladas, seja pela implantação de unidades da Universidade do
Estado de Minas Gerais - UEMG.

A preocupação com a melhoria dos serviços públicos nesse nível
de ensino pode ser ainda evidenciada pelo fato de que, das dez propostas
priorizadas na Audiência, duas tratam da educação superior.

Proposições de reforma e construção de prédios e melhoria em
geral da educação fundamental e média foram apresentadas por oito
municípios. Igual número de cidades solicitou a criação de cursos
profissionalizantes, industriais e agrícolas, de abrangência local ou regional.

Na área do esporte, destacam-se os pedidos de construção de
61	ginásios poliesportivos em Doresópolis, Leandro Ferreira, Pimenta e Martinho



Campos. A cidade de Oliveira reivindicou a construção de um estádio
municipal.

Cinco municípios encaminharam propostas na área cultural.
Florestal solicita a construção de uma biblioteca; Pimenta, Piumhi e Cláudio
querem a implantação de centros culturais; e São Gonçalo do Pará espera do
Estado recursos para ampliação da casa de cultura existente na cidade.

O incentivo ao turismo regional, pelo aproveitamento dos lagos,
barragens e áreas ribeirinhas, foi objeto de propostas encaminhadas pelos
municípios de Cristais e Carmo do Cajuru.

Comissão de Meio Ambiente

São apenas duas as proposições que se voltam para os assuntos
desta Comissão. Uma solicita recursos para implantação de um laboratório
de sementes pelo Movimento Ambientalista Casca D'Anta. A outra pede
assistência para os produtores rurais com referência a técnicas e práticas
conservacionistas no campo.

Comissão de Política Energética, Hídrica e Mineraria

A Comissão recebeu duas propostas, de um total de 265 da	 =
região. Referem-se à recuperação ambiental da bacia do rio Pará, com ênfase
para seus afluentes Itapecerica e Lambari.

Comissão de Saúde e Ação Social

Na Audiência de Lagoa da Prata, foram registradas 85
reivindicações afetas a esta Comissão.

Cerca de metade das propostas relaciona-se com a construção e
ampliação de unidades de saúde, incluindo ambulatórios, hospitais, unidades
de terapia intensiva e de hemodiálise. Reivindicaram-se também: criação de
um consórcio intermunicipal de saúde; construção de um centro para	 -
recuperação de drogados; e implantação de um núcleo regional de
desevolvimento de recursos humanos para o Sistema único de Saúde.

As solicitações referentes a melhorias no saneamento básico,
num total de 35, privilegiam a execução de políticas e o oferecimento de
recursos para o setor. Houve, ainda, preocupação específica com a destinação
do lixo e a construção de redes pluviais.

As propostas no campo da ação social, em número de sete,
revelam a preocupação com o atendimento às crianças, adolescentes (inclusive
infratores), deficientes e idosos.
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COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Emprego	 -	 -
Políticas Públicas	 -	 -

Energia	 9	12,2
Eletrificação	 8	 -
Iluminação Pública	 -	 -
Subestação de Energia Elétrica	1	 -

Instituição Financeira	-	 -
Agência Bancária	 -	 -

Servidor Público	 3	4,1
Apostilamento	 -	 -
Carreira	 »	 -
Diversos	 1	 -
Férias	 1	-	 -
Investidura	 -
Jornada de Trabalho	 -	 -
Remuneração	 2	 -
Segundade Social	 -	 -

Telecomunicações	4	5,4
Correios	 -	 -
Diversos	 2	1-
Telefonia	 2	 -
Televisão	 -	 -

Transporte	 58	78,4
Acesso Rodoviário	 1	 -
Aeroporto	 -	 -
Anel Rodoviário	 2	 -
Equipamento Rodoviário	 -	 -
Estrada	 48	 -
Ferrovia	 1	 -
Passarela	 -	 -
Ponte	 3	 -
Terminal Rodoviário	 3	 -
Transporte Fluvial	 -	 -
Trevo Rodoviário	 -	 -

Total	 74	100,0
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COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS
E REGIONALIZAÇÃO

Propostas

Assunto	 Número	i Percentual

Habitação	 16	 43,2
Habitação Popular	 16	1	 -

Indústria	 9	 24,3
Distrito Industrial	 5	 -
Política Industrial	 4	1	 -

Unidade Industrial	 -	 -

Infra-Estrutura Urbana	12	 32,4
Diversos	 1	 -
Logradouro Público	 2	 -
Loteamento	 -	 -
Trânsito	 -	 -
Transporte Coletivo Urbano	 -	 -
Via Pública Urbana	 9	 -

Total	 37	 100,0
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COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL
Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Agropecuária	 8	 57,1
Agroindústria	 -	 -
Armazéns e Silos	 2	 -
Assistência Técnica/Financeira	 1	 -
Cooperativa Agropecuária	 1	 -
Crédito Agrícola	 1
Equipamento e Maq. Agrícola	 2	 -
Insumo Agrícola
Irrigação	 -	 -
Lavoura	 -	 -
Pecuária	 -	 -
Políticas Públicas	 1

Comércio e Abastecimento	6	 42,9
Central de Abastecimento	 5	 -
Feira Livre	 -	 -
Matadouro	 1	 -
Mercado Municipal	 -	 -

Política Fundiária	 -	 -
Assentamento Rural	 -	 -
Terra Devoluta	 -	 -

Total	 14	 100,0
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
TURISMO E LAZER

Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Cultura	 5	 10,4
Artesanato	 -	 -
Banda de Música	 -	 -
Biblioteca Pública Municipal	 1	 -
Centro Cultural	 4	 -
Conservatório de Música	 -	 -
Folclore	 -	 -
Patrimônio Histórico	 -	 -

Educação	 31	 64,6
Alimentação Escolar	 1
Diversos	 1	 -
Dotação Orçamentária	 -	 -
Ensino Profissionalizante	 7	 -
Ensino Superior	 11
Escola Pública	 8	 -
Material Escolar	 -	 -
Política Pública	 1	 -
Superint. Regional de Ensino	 1	 -
Transporte Escolar	 1	 -

Esporte e Lazer	 10	 20,8
Campo de Futebol	 -	 -
Diversos	 1	 -
Estádio	 2	 -
Ginásio	 5	 -
Instituição Recreativa	 -	 -
Parque Municipal	 -	 -
Política Pública	 1	 -
Praça de Esporte	 1	 -
Programa Curumim

Turismo	 2	 4,2	 e
Desenvolvimento Turístico	 2	 -

Total	 48	 100,0
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COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Propostas

	

Assunto	 Número	Percentual

Ação Social	 7	 8,2
Alimento	 -	 -
Apae	 2	 -
Asilo	 1	 -
Creche	 -	 -
Entidade Comunitária	 3	 -
Instalações de Trabalho	 -	 -
Máquinas de Escritório	 -	 -
Material de Construção	 -	 -
Material para Deficiente	 -	 -
Medicamentos	 -	 -
Menor Carente	 1	 -
Reabilitação de Deficiente	 -	 -
Recursos Financeiros	 -	 -
Roupa	 -	 -
Veículos	 -	 -

Saneamento Básico	 35	41,2
Água/Esgoto	 13	 -
Aterro Sanitário	 1	 -
Canalização de Córrego	 7	 -
Diversos	 2	 -
Estação de Trat. de Água	 2	 -
Estação de Trat. de Esgoto	 4	 -
Fossa Asséptica	 -	 -
Poço Artesiano	 1	 -
Rede Pluvial	 2	 -
Usina de Tratamento de Lixo	 3	 *

	

Saúde	 43	 50,6
Ambulância	 -	 -
Ambulatório	 5	 -
Diretoria Regional de Saúde	 -	 -
Diversos	 1	5	1-
Dotação Orçamentária	 -	 -
Gabinete Odontológico	 -	 -
Hemocentro
Hospital	 21	 -
Material e Equipamento	 6	 -
Medicamentos	 1	 -
Política Pública	 i	2	 -
Pronto-Socorro	 -	 -

	

Total	 85	1	100,0
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REGIÃO DO JEQUITINHONHA/MUCURI

E
m Araçuaí, foram encaminhadas 250 propostas, ou 8% do total do Estado.
Predominaram as solicitações referentes às Comissões de Administração

Pública (28%), com destaque para transporte, saúde e educação. O número
de reivindicações versando sobre Política Energética, Hídrica e Minerária,
notadamente construção de barragens, traduz a carência da região: 28% das
propostas do Estado nesta área.

-Número de

	

Comissão	 PercentualPropostas

Administração Pública	 70	28,0

Agropecuária e Política Rural	 30	12,0

Assuntos Municipais	 28	11,2

Ciência e Tecnologia	 -	-
Constituição e Justiça	 3	 1,2

Defesa do Consumidor	 -	-
Defesa Social	 -	-
Direitos e Garantias Fundamentais	 -	-
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer	50	20.0

Fiscalização Financ. e Orçamentária	 -	-
Meio Ambiente	 3	 1,2

Política Energética, Hídrica e Miner.	 13	j	5,2

Saúde e Ação Social	 53	J	21,2

	

TOTAL	 250 J__100,0



Comissão de Administração Pública

A região apresentou 70 propostas pertinentes aos trabalhos desta
Comissão, sendo que 80% versam sobre a questão do transporte.

Destaque-se, ainda, o grande número de propostas referentes a
eletrificação.

Comissão de Agropecuária e Política Rural

Foram apresentadas 30 propostas pertinentes a esta Comissão.
A principal preocupação dos participantes foi a implantação de programas de
apoio integral ao desenvolvimento rural, com vistas à melhoria da qualidade
de vida da população. Registraram-se 11 propostas nesse sentido (36,7%),
solicitando apoio à agricultura, com ênfase na pesquisa, assistência técnica,
financiamento e obras de infra-estrutura, como eletrificação rural e
saneamento básico. Foram sugeridas, ainda, outras medidas de apoio à
produção, como a construção de barragens para irrigação, a implantação de
projetos agroindustriais e a criação de um fundo de financiamento de caráter
rotativo, destinado à aquisição de máquinas e implementos agrícolas, a ser
administrado por conselhos comunitários e entidades de classe. A concessão
de crédito agrícola, a juros compatíveis com a realidade do Vale, foi outra
proposta da região. Na área fundiária, foi solicitada a destinação de verbas
para desapropriação e assentamento de famílias de trabalhadores rurais e
legitimação de terras devolutas.

-	
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Registraram-se 28 propostas nesta área, predominando as
voltadas para a construção de moradias e para o incentivo ao desenvolvimento
regional, mediante a implantação de distritos e unidades industriais. Mais de
65% das proposições referem-se à construção de casas populares, enquanto
25% da demanda regional concentra-se na criação e implantação de distritos
industriais, além de sugerir outros incentivos nesse sentido, como o aporte
de recursos para pequenas empresas e a criação de pequenas indústrias.

A demanda por obras de infra-estrutura urbana, particularmente
a construção de logradouros públicos, compareceu com o percentual de 7,1%
em relação às propostas apresentadas.

Comissão de Constituição e Justiça

Foi solicitada a criação e instalação de Juntas de Conciliação e
Julgamento da Justiça do Trabalho, nos municípios de Padre Paraíso e
Nanuque (assunto da competência do Poder judiciário Federal).
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Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Na Audiência Pública realizada em Araçuaí; foram apresentadas
50 propostas afetas a esta Comissão. Oitenta e dois por cento delas referem-
se à área de educação, e o restante, ao esporte e lazer.

Entre as 41 demandas de educação, cerca de 40% envolvem a
criação de cursos profissionalizantes, especialmente agrícolas, destinados à
formação técnica dos jovens e à melhoria da produtividade do setor agrícola
nos 16 municípios que encaminharam esse tipo de demanda.

A instalação de unidades de ensino superior em locais
estratégicos dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri também teve destaque
no conjunto das propostas.

Na área de esporte e lazer, as solicitações se concentram na
construção de ginásios poliesportivos, reivindicada pelos municípios de Padre
Paraíso, Coronel Murta, Ladainha, Mata Verde, Bandeira e Salto da Divisa.

Comissão de Meio Ambiente

Foram três as proposições apresentadas nesta área. Duas dizem
respeito à preservação, qualidade e volume dos cursos d'água. A terceira
tem for finalidade a recuperação de nascentes, com a construção de pequenos
açudes.

Comissão de Política Energética, Hídrica e Mineraria

Treze propostas tratam de assuntos relacionados a esta Comissão.
Três são relacionadas a obras de barramento, sendo duas voltadas para a
retomada das obras da usina de Santa Rita e uma solicitando recursos para o
reassentamento das famílias atingidas pela inundação provocada pelo lago da
usina de Irajá. Uma proposição visa à melhoria da produção mineral regional
por meio de assistência técnica e criação de escola de lapidação. As outras
nove referem-se a recursos hídricos: captação e armazenamento para
abastecimento público e irrigação, e perenização de cursos d'água, incluída
entre as propostas priorizadas na plenária regional.

Comissão de Saúde e Ação Social

A região apresentou 53 propostas no âmbito da Comissão. Desse
total, 50,9% referem-se a saúde; 41,5 %, a saneamento básico; e 7,6%, a ação
social.

Construção, reforma, ampliação e equipamento de hospitais foi
o item em que houve maior incidência de solicitações. Destacam-se ainda as
propostas referentes à implantação de projetos de medicina preventiva e à
instalação de um hemocentro na região.

Saneamento básico, especialmente pela implantação de redes
de água e esgoto e pela execução de políticas próprias para o setor, foi também
um tema bastante privilegiado no elenco das reivindicações.

A preocupação com a assistência social se revela nos pedidos de
maior atenção para adolescentes e crianças carentes e criação de frentes de
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COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Emprego	 -	 -
Políticas Públicas	 -	 -

Energia	 13	18,6
Eletrificação	 13	 -
Iluminação Pública	 -	 -
Subestação de Energia Elétrica	-	 -

Instituição Financeira	-	 -
géncia Bancária	 -	 -

Servidor Público	-	 -
Apostilamento	 -	 -
Carreira	 -	 -
Férias	 -	 -
Investidura	 -	 -
Jornada de Trabalho	 -	 -
Remuneração	 -	 -
Segundade Social	 -	 -

Telecomunicações	1	1,4
Correios	 -	 -
Diversos	 -	 -
Telefonia	 1	t_-
íelevisão	 -	 -T

Transporte	 56	-	80,0
Acesso Rodoviário	 -	 -
Aeroporto	 1	 -
Anel Rodoviário	 -	 -
Diversos	 1	 -
Equipamento Rodoviário	 -	 -
Estrada	 50	 -
Ferrovia	 -	 -
Passarela	 1	 -
Ponte	 3	 -
Terminal Rodoviário	 -	 -
Transporte Fluvial	 -	 -
Trevo Rodoviário	 -	 -

Total	 70	100,0
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COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL
Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Agropecuária	 26	86,7
Agroindústria	 2	 -
Armazéns e Silos
Assistência Técnica/Financeira	 2	 -
Cooperativa Agropecuária	 -	 -
Crédito Agrícola	 1	

5	 -
Equipamento e Maq. Agrícola	 5	 -
Insumo Agrícola	 -	 -
Irrigação	 1	 -
Lavoura	 -	 -
Pecuária	 -	 -
Políticas Públicas	 11	 -

Comércio e Abastecimento	 2	 6,7
Central de Abastecimento	 -	 -
Feira Livre	 -	 -
Matadouro	 1	 -
Mercado Municipal	 1	 -

Política Fundiária	 2	 6,7
Assentamento Rural	 1	 -
Terra Devoluta	 1	 -

Total	 30	 100,0
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COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS
E REGIONALIZAÇÃO

Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Habitação	 19	67,9
Habitação Popular	 19	 -

Indústria	 7	 25,0
Distrito Industrial	 1	 -
Política Industrial	 4	 -
Unidade Industrial	 2	 -

Infra-Estrutura Urbana	2	 7,1
Logradouro Público	 -	 -
Loteamento	 -	 -
Trânsito	 -	 -
Transporte Coletivo Urbano	 -	 -
Via Pública Urbana	 2	 -

Total	 28	100,0
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
TURISMO E LAZER

Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Cultura	 -	 -
Artesanato	 -	 -
Banda de Música	 -	 -
Biblioteca Pública Municipal	 -	 -
Centro Cultural	 -	 -
Conservatório de Música	 -	 -
Folclore	 -	 -
Patrimônio Histórico	 -	-	 -

Educação	 41	82,0
Alimentação Escolar	 -	 -
Diversos	 8	 -
Dotacão Orçamentária	 -	 -
Ensino Profissionalizante	 12	 -
Ensino Superior	 10	 -
Escola Pública	 10	 -
Material Escolar	 -	 -
Política Pública	 -	 -
Superint. Regional de Ensino	 -	 -
Transporte Escolar	 1	 -

Esporte e Lazer	 9	 18,0
Campo de Futebol	 -	 -
Estádio	 1	 -
Ginásio	 6	 -
Instituição Recreativa	 1	 -
Parque Municipal	 1	 -	 -

Praça de Esporte	 -	 -
Programa Curumim	 1	 -

Turismo	 -	 -
Desenvolvimento Turístico	 -	 -

Total	 50	 100,0
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COMISSÃO DE POLÍTICA ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Energia	 3	 23,1
Usina Hidrelétrica	 3	 -

Recursos Hídricos	 9	 69,2
Água Mineral	 -	 -
Bacia Hidrográfica	 -	 -
Diversos	 1	 -
Manancial	 -	 -
Reservatório	 8	 -

Recursos Minerais	 1	 7,7
Extração Mineral	 1	 -
Tratamento de Minério	 -	 -

Total	 13	 100
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COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Propostas

	

Assunto	 Número	Percentual

Ação Social	 4	 7,6
Alimento	 -	 -
Apae	 -	 -
Asilo	 -	 -
Creche	 -	 -
Diversos	 2	 -
Dotação Orçamentária	 -	 -
Entidade Comunitária	 -	 -
Instalações de Trabalho	 -	 -
Máquinas de Escritório	 -	 -
Material de Construção	 -	 -
Material para Deficiente	 -	 -
Medicamentos	 -	 -
Menor Carente	 2	 -
Reabilitação de Deficiente	 -	 -
Recursos Financeiros	 -	 -
Roupa	 -	 -
Veículos	 -	 -

Saneamento Básico	 22	41,5
Água/Esgoto	 16	 -
Aterro Sanitário	 -	 -
Canalização de Córrego	 2	 -
Diversos	 4	 -
Estação de Trat. de Água	 -	 -
Estação de Trat. de Esgoto	 -	 -
Fossa Asséptica	 -	 -
Poço Artesiano	 -	 -
Rede Pluvial	 -	 -
Usina de Tratamento de Lixo	 -	 -

	

Saúde	 27	50,9
Ambulância	 -	 -
Ambulatório	 2	 -
Diretoria Regional de Saúde	 -	 -
Diversos	 1	 -
Dotação Orçamentária	 -	 -
Gabinete Odontológico	 -	 -
Hemocentro	 1	 -
Hospital	 19	 -
Material e Equipamento	 1	 -
Medicamentos	 -	 -
Política Pública	 2	 -
Pronto-Socorro	 1	 -

	

Total	 53	100,0
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REGIÃO DA MATA

A
Audiência de Ubá foi a segunda em número de propostas apresentadas
(461), correspondendo a 15% do total do Estado. As áreas que suscitaram

maior interesse foram das Comissões de Administração Pública -
especialmente transporte - e Saúde, na qual a maioria das demandas versa
sobre implantação de hospitais. Também foi elevado o número de solicitações
na área de Meio Ambiente: 21% do total do Estado.

-	 Número de
Comissão	 Percentual

Propostas

Administração Pública	 148	32,1

Agropecuária e Política Rural	 33	7,2

Assuntos Municipais	 76	16,3

Ciência e Tecnologia	 1	0,2

Constituição e Justiça	 .	-
Defesa do Consumidor	 -	-
Defesa Social	 8	1,7

Direitos e Garantias Fundamentais	 -	-
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer	72	15,6

Fiscalização Financ. e Orçamentária	 -	-
Meio Ambiente	 11	2,4

Política Energética, Hídrica e Miner.	 -	-
Saúde e Ação Social	 113	24,5

	

TOTAL461	100,0
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Comissão de Administração Pública

Foram apresentadas 148 propostas nesta área. A maioria refere-
se a obras de transporte e eletrificação (135), o que demonstra a grande
demanda nesses dois setores.

Comissão de Agropecuária e Política  Rural e
A adoção de programas de apoio ao desenvolvimento do meio

rural, de forma global, envolvendo as áreas de educação, saneamento, moradia,
eletrificação, financiamento da produção, assistência técnica, etc., representou
a principal preocupação dos participantes da Audiência Pública da região da
Mata, no que se refere a esta Comissão. Das 33 propostas apresentadas, 17
dizem respeito ao tema (51,5%), com ênfase para o incentivo à fruticultura. A
aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, especialmente tratores e
implementos, para o preparo da terra e manutenção de estradas vicinais, foi
solicitada por oito municípios, representando 24,2% das proposições. A
implantação de unidade da CEASA e o incentivo à instalação de agroindústrias
completam o quadro das reivindicações regionais.	

=

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

A maioria das propostas recebidas por esta Comissão diz respeito
à construção de habitações populares. Destaca-se, também, a demanda por
criação de distritos e políticas industriais.

Tiveram ênfase, ainda, os pedidos de obras de infra-estrutura
urbana, notadamente no que range ao asfaltamento e calçamento de vias	 -
públicas.

Comissão de Ciência e Tecnologia

A única proposta relacionada com o setor de Ciência e
Tecnologia, nesta região, trata da criação de centro regional de pesquisas
científicas.

Comissão de Defesa Social

Esta Comissão irá apreciar oito propostas oriundas da Audiência
de Ubá. Constata-se grande demanda pela melhoria dos serviços de segurança
pública, com ênfase para as condições de trabalho de seus agentes,
equipamentos e instalações.

rÍ
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Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Os municípios da região encaminharam 72 propostas
relacionadas às áreas de educação (83,3%), esporte e lazer (11,1%), cultura
(2,8%) e turismo (2,8%).

Destaque-se a demanda de cursos e escolas destinadas ao
preparo técnico e profissional de jovens e adultos. Nada menos que 28
municípios solicitam do Estado a criação desse tipo de escolas, registrando-
se 16 pedidos de cursos voltados para atividades agrícolas.

Respaldando as demandas municipais, os participantes da
Audiência de Ubá definiram, entre as dez prioridades da região da Mata,
duas solicitações nesse sentido: a criação de escolas agrícolas aliada a uma
política de incentivo aos pequenos e médios produtores rurais, classificada
em segundo lugar; e a implantação de escolas profissionalizantes nos moldes
do Sistema SENAI, classificada em quinto lugar.

Embora com menor evidência, as propostas relacionadas com a
construção, reforma e ampliação de escolas, bem como a melhoria em geral
do ensino fundamental e médio, responderam por um quarto das solicitações
da área educacional.

A expansão da oferta de cursos de nível superior foi objeto de
reivindicações encaminhadas por 13 municípios. Além dos pedidos para
implantação de unidades da Universidade do Estado de Minas Gerais em
Muriaé e Ponte Nova, foram definidas como prioridades regionais as
instalações dessas unidades em Carangola e Cataguases.

Das oito propostas do setor de esporte e lazer, sete referem-se
à construção de quadras e ginásios poliesportivos, nos municípios de Alto
Rio Doce, Astolfo Dutra, Pedro Teixeira, Volta Grande, Pedra Dourada,

-	 Patrocínio do Muriaé e Olaria.
• Na área cultural, destaca-se a solicitação encaminhada por Juiz

de Fora, que deseja uma nova sede para o Conservatório Estadual de Música,
em funcionamento na cidade.

Comissão de Meio Ambiente

Do total de 461 proposições da Audiência, 11 dizem respeito a
problemas ambientais. Política pública e reflorestamento foram contemplados
com urna proposição cada; unidade de conservação, com três; e curso d'água,
com seis.

O pedido de efetiva atuação do Estado na despoluição,
preservação e recuperação dos ecossistemas hídricos foi priorizado pelos
representantes regionais.

Comissão de Saúde e Ação Social

79	 Das 113 propostas desta área apresentadas na Audiência de Ubá,



57,5% estão vinculadas a saúde; 32,7%, a saneamento básico; e 9,7% , a
assistência social.

No campo da saúde, predominaram as reivindicações de
aumento da oferta de serviços hospitalares e ambulatoriais. Foram solicitadas
duas ambulâncias e a instalação de dois gabinetes odontológicos.

Onze foram as propostas na área de assistência social,
abrangendo ações diversas, como construção de asilo, creche, centro
comunitário, centro para atendimento de crianças e de excepcionais,
desenvolvimento de política voltada para a geração de emprego e doação de
cestas básicas.

Com relação a obras de saneamento, destacaram-se os pedidos
referentes a usina de tratamento de lixo e ampliação das redes de água e
esgoto.
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COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Emprego	 -	 -
Políticas Públicas	 -	 -

Energia	 36	24,3
Eletrificação	 35	 -
Iluminação Pública	 -	 -
Subestação de Energia Elétrica	1	 -

Instituição Financeira	-	 -
Agência Bancária	 -	 -

Servidor Público	4	2,7
Apostilamento	 -	 -
Carreira	 -	 -
Diversos	 1	 -
Férias	 -	 -
Investidura	 -	 -
Jornada de Trabalho	 -	 -
Remuneração	 -	-	 -
Seguridade Social	 3	 -

Telecomunicações	8	5,4
Correios	 -	 -
Telefonia	 4	 -
Televisão	 4	1-

Transporte	 100	67,6
Acesso Rodoviário	 -	 -
Aeroporto	 1	 -
Anel Rodoviário	 2	 -
Diversos	 1	 -
Equipamento Rodoviário	 1	 -
Estrada	 87	 -
Ferrovia	 2	 -
Passarela	 -	 -
Ponte	 6	 -
Terminal Rodoviário	 -	 -
Transporte Fluvial	 -	 -
Trevo Rodoviário	 -	 -

Total	 148	100,0
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Macrorregião Mata (Ubá)
COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL

Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Agropecuária	 29	87,9
Agroindústria	 2	 -
Armazéns e Silos	 1	 -
Assistência Técnica/Financeira	1	 -	 -

Cooperativa Agropecuária	 -	 -
Crédito Agrícola	 1	 -
Equipamento e Maq. Agrícola	 8	 -
Insumo Agrícola	 -	 -
Irrigação	 -	 -
Lavoura	 -	 -
Pecuária	 -	 -
Políticas Públicas	 17	 -

Comércio e Abastecimento	4	 12,1
Central de Abastecimento	 3	 -
Feira Livre	 -	 -
Matadouro	 1	 -
Mercado Municipal	 -	 -

Política Fundiária	 -	 -
Assentamento Rural	 -	 -
Terra Devoluta	 -	 -

Total	 33	 100,0
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COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS
E REGIONALIZAÇÃO

Propostas

Assunto	 i	Número	Percentual

Habitação	 39	 52,0
Habitação Popular	 39	 -

Indústria	 24	 32,0
Distrito Industrial	 13	 -
Política Industrial	 9	 -
Unidade Industrial	 2	 -

Infra-Estrutura Urbana	 12	 16,0
Diversos	 5	 -
Logradouro Público	 -	 -
Loteamento	 -	 -
Trânsito	 -	 -
Transporte Coletivo Urbano	 -	 -
Via Pública Urbana	 7	 -

Total	 75	 100,0
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
TURISMO E LAZER

Propostas

Assunto	 1	 Número	Percentual

Cultura	 2	 2,8
Artesanato	 1	i	-
Banda de Música	 1	 -	 -

Biblioteca Pública Municipal	 -	 -
Centro Cultural	 -	 -
Conservatória de Música	 1	 -
Folclore	 -	 -
Patrimônio Histórico	 -	 -

Educação	 60	 83,3
Alimentação Escolar	 -	 -
Delegacia Regional de Ensino	 -	 -
Diversos	 2	1-
Dotação Orçamentária	 1	 -
Ensino Profissionalizante	 28	 -
Ensino Superior	 13	 -
Escola Pública	 15	 -
Material Escolar	 -	 -
Política Pública	 1	 -
Superint. Regional de Ensino	 -	 -
Transporte Escolar	 -	 -

Esporte  Lazer	 8	 11,1
Campo de Futebol	 -	 -
Diversos	 1
Estádio	 -	 -
Ginásio	 7	 -
Instituicão Recreativa	 -	 -
Parque Municipal	 -	 -
Praça de Esporte	 -	 -
Programa Curumim	 -	 -

Turismo	 2	 2,8
Desenvolvimento Turístico	i	2	 -

Total	 72	 100,0
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COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Ação Social	 11	 9,7

Alimento	 1
Apae	 1	 -
Asilo	 2	 -
Creche	 -	 -
Entidade Comunitária	 1	 -
Instalações de Trabalho	 -	 -
Máquinas de Escritório
Material de Construção	 -	 -
Material para Deficiente	 -	 -
Medicamentos	 -	 -
Menor Carente	 2	 -
Política Pública	 2	 -
Reabilitação de Deficiente	 1	 -
Recursos Financeiros	 -	 -
Roupa	 -	1	 -

Veículos	 -	 -

Saneamento Básico	 37	32,7
Água/Esgoto	 19	 -
Aterro Sanitário	 -	 -
Canalização de Córrego	 4
Estação de Trat. de Água	 3	 -
Estação de Trat. de Esgoto	 2	 -
Fossa Asséptica	 -	 -
Poço Artesiano
Rede Pluvial	 -	 -
Usina de Tratamento de Lixo	 9	 -

Saúde	 65	57,5
Ambulância	 2	 -
Ambulatório	 16	 -
Diretoria Regional de Saúde	 -	 -
Diversos	 -	 -
Dotação Orçamentária	 2	 -
Gabinete Odontológico	 2	 -
Hemocentro	 -	 -
Hospital	 33	 -
Material e Equipamento	 3	 -
Medicamentos	 -	 -
Política Pública	 4	 -
Pronto-Socorro	 3	 -

Total	 113	100,0
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REGIÃO NOROESTE

A
Audiência realizada em Unaí foram encaminhadas 70 propostas, a maior
parte das quais relativa a Administração Pública, especialmente questões

de transporte e energia.

-	 Número de
Comissão	 Percentual

Propostas

Administração Pública	 26	37,1

Agropecuária e Política Rural	 3	4.3

Assuntos Municipais	 2	2,9

Ciência e Tecnologia	 -	-
Constituição e Justiça	 -	-
Defesa do Consumidor	 -
Defesa Social	 1	1,4

Direitos e Garantias Fundamentais	 -	-
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer	14	20,0

Fiscalização Financ. e Orçamentária	 -	-
Meio Ambiente	 4	5,7

Política Energética, Hídrica e Miner.	 -	-
Saúde e Ação Social	 20	28,6

TOTAL	 70	100,0
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Comissão de Administração Pública

Registrou-se um elevado número de propostas com relação a
transporte e eletrificação (22), visando suprir as carências de atendimento
nesses dois setores.

Comissão de Agropecuária e Política  Rural

Na Audiência de Unaí, foram apresentadas três propostas ligadas

	

-	 à agropecuária. Uma trata do incentivo ao pequeno produtor rural, por meio
da construção de galpões para comercialização da produção; outra propõe a

	

•	 aquisição de tratores e implementos agrícolas para as associações de produtores

	

-	 rurais; e a terceira pede a criação de uma Agência de Desenvolvimento
Regional (ADR).

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Apenas duas propostas foram apresentadas nesta área, ambas
referentes à realização de obras de infra-estrutura urbana.

A comunidade de Lagoa Grande teve priorizado seu pedido de
construção de logradouros públicos.

Comissão de Defesa Social

Como forma de melhorar os serviços de segurança pública para
a sua população, os representantes do Noroeste reivindicaram a construção
de um quartel para abrigar a Polícia Militar.

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Os municípios do Noroeste encaminharam 14 propostas nesta
área. Ao setor educacional correspondeu a quase totalidade das reivindicações,
enquanto no de esporte e lazer foi registrada apenas uma. Não houve
proposições nos setores de cultura e de turismo.

Destaca-se, entre as 13 propostas relacionadas à educação, a
criação de uma superintendência regional de ensino em Unaí, que obteve o
quarto lugar entre as prioridades da Audiência. A criação ou instalação de
unidade de ensino superior na região foi outra importante reivindicação,
apresentada por quatro municípios.

A única proposta da área de esporte trata da construção de um
ginásio poliesportivo, na cidade de Lagamar.
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Comissão de Meio Ambiente

As representações municipais levaram à Audiência quatro
proposições no âmbito desta Comissão. Duas tratam da despoluição dos rios
Paracatu e Urucuia, e as restantes, da implantação de política pública para o
meio ambiente e da instalação de um parque ecológico na Lagoa Nova
Vazante.

Comissão de Saúde e Ação Social

Na área desta Comissão, foram apresentadas 20 propostas na
Audiência de Unaí.

Desse total, 65% relacionam-se com a saúde. Somente uma das
proposições incluídas nesse item não se refere a ampliação ou construção de
hospital.

Os outros 35% das solicitações dizem respeito à implantação de
redes de água e esgoto, canalização de córregos e saneamento básico em geral.
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COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Energia	 8	3098
Eletrificação	 6	 -
Iluminação Pública	 -	 -
Subestação de Energia Elétrica	2	 -

Instituição Financeira	-	 -
Agência Bancária	 -	 -

Servidor Público	1	3,8
Apostilamento	 -	 -
Carreira	 -	 -
Férias	 -	 -
Investidura	 -	 -
Jornada de Trabalho	 -	 -
Remuneração	 1	 -
Seguridade Social	 -	 -

Telecomunicações	1	3,8
Correios	 -	 -
Telefonia	 -	 -
Televisão	 1	 -

Transporte	 16	 6195
Acesso Rodoviário	 -	 -
Aeroporto	 1	 -
Anel Rodoviário	 -	 -
Equipamento Rodoviário	 -	 -
Estrada	 15	 -
Ferrovia	 -	 -
Passarela	 -	 -
Ponte	 -	 -
Terminal Rodoviário
Transporte Fluvial	 -	 -
Trevo Rodoviário	 -	 -

Total	 26	100,0
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COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL
Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Agropecuária	1	3	100,0
Agroindústria	 -	 -
Armazéns e Silos	 -	 -
Assistência Técnica/Financeira	 -	 -
Cooperativa Agropecuária	 -	 -
Crédito Agrícola	 -	 -
Diversos	 1	 -
Equipamento e Maq. Agrícola	 1	 -
Insumo Agrícola	 -	 -
Irrigação	 -	 -
Lavoura	 -	1	 -

Pecuária	 -	 -
Políticas Públicas	 1	 -

Comércio e Abastecimento	-	 -
Central de Abastecimento	 1	-	 -
Feira Livre	 -	 -
Matadouro	 -	 -
Mercado Municipal	 -	 -

Política Fundiária	 -	 -
Assentamento Rural	 -	 -
Terra Devoluta	 -

Total	 3	 100,0



COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS
E REGIONALIZAÇÃO

Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Habitação	 -	 -
Habitação Popular	 -	 -

Indústria	 -	 -
Distrito Industrial	 -	 -
Política Industrial	 -	 -
Unidade Industrial	 -	 -

Infra-Estrutura Urbana	2	100,0
Diversos	 1	 -
Logradouro Público	 1	 -
Loteamento	 -	 -
Trânsito	 -	 -
Transporte Coletivo Urbano	 -	 -
Via Pública Urbana

Total	 2	 100,0



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
TURISMO E LAZER

Propostas

Assunto

Cultura
Artesanato
Banda de Música
Biblioteca Pública Municipal
Centro Cultural
Conservatório de Música
Folclore
Patrimônio Histórico

Educação
Alimentação Escolar
Diversos
Dotação Orçamentária
Ensino Profissionalizante
Ensino Superior
Escola Pública
Material Escolar
Política Pública
Superint. Regional de Ensino
Transporte Escolar

Esporte e Lazer
Campo de Futebol
Estádio
Ginásio
Instituição Recreativa
Parque Municipal
Praça de Esporte
Programa Curumim

Turismo
Desenvolvimento Turístico

Total

Número	1 Percentual

13	92,9

2
1
1
4
2

1
2

1	7,1

1

14
	 100,0
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COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Propostas

	

Assunto	 Número	Percentual

Ação Social	 -	 -
Alimento	 -	 -
Apae
Asilo
Creche	 -	 -
Diversos	 -	 -
Dotação Orçamentária	 -	 -
Entidade Comunitária	 -	 -
Instalações de Trabalho	 -	 -
Máquinas de Escritório	 -	 -
Material de Construção	 -	 -
Material para Deficiente
Medicamentos	 -
Menor Carente	 -	 -
Reabilitação de Deficiente	 -	 -
Recursos Financeiros	 -	 -
Roupa	 -	 -
Veículos

Saneamento Básico	 7	 35,0
Água/Esgoto	 3	 -
Aterro Sanitário	 -	 -
Canalização de Córrego	 2	 -
Diversos	 2	 -
Estação de Trat. de Água	 -	 -
Estação de Trat. de Esgoto	 -	 -
Fossa Asséptica	 -	 -
Poço Artesiano	 -	 -
Rede Pluvial	 -	 -
Usina de Tratamento de Lixo	 -	 -

	

Saúde	 13	65,0
Ambulância	 -	 -
Ambulatório	 1	 -
Diretoria Regional de Saúde	 -	 -
Diversos	 -	 -
Dotação Orçamentária	 -	 -
Gabinete Odontológico	 -	 -
Hemocentro	 -	 -
Hospital	 12
Material e Equipamento	 -	 -
Medicamentos	 -	 -
Política Pública	 -	 -
Pronto-Socorro	 -	 -

	

Total	 20	100,0
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REGIÃO NORTE

F
oram apresentadas 240 propostas na Audiência realizada em Pirapora. A
maioria delas pleiteia ações nas áreas de Administração Pública e Saúde

e Ação Social. E também expressivo o número de demandas relativas a Política
Energética, Hídrica e Minerária. A região encaminhou 24 das 46 propostas
recebidas por esta Comissão, de todo o Estado.

-Número de
Comissão	 PercentualPropostas

Administração Pública	 78	32,5

Agropecuária e Política Rural	 12	 5,0

Assuntos Municipais	 27	11,2

Ciência e Tecnologia	 -	-
Constituição e Justiça	 -	-
Defesa do Consumidor	 -	-
Defesa Social	 3	 1,2

Direitos e Garantias Fundamentais	 -	-
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer	39	 16,2

Fiscalização Financ. e Orçamentária	 -	-
Meio Ambiente	 3	 1,2

Política Energética, Hídrica e Miner.	 24	 10,0

Saúde e Ação Social	 54	22,5

TOTAL	 240	100,0
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Comissão de Administração Pública

Esta Comissão recebeu 78 propostas oriundas da região Norte.
Destas, 62 dizem respeito ao setor de transporte, e 12, ao de eletrificação.

Comissão de Agropecuária e Política Rural

Entre as 12 propostas desta área apresentadas na Audiência de
Pirapora, destacam-se aquelas ligadas à implantação de agroindústrias com
incentivos da SUDENE, a aquisição de máquinas e implementos agrícolas e
o financiamento da pequena produção, com crédito diferenciado. A reabertura
do Frigorífico Kaiowa, em Janaúba, e a recuperação da cotonicultura,
reivindicações antigas dos norte-mineiros, também foram solicitadas.

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Esta Comissão recebeu 27 propostas, entre as quais
predominam obras de infra-estrutura urbana, referindo-se a maioria à
construção de vias públicas.

Destacam-se, ainda, as demandas por moradias populares e
distritos industriais, além de políticas industriais que possibilitem a geração
de empregos.

Comissão de Defesa Social

A região Norte fez as seguintes reivindicações na área da
-	 segurança pública: melhoria das condições do sistema penitenciário, com a
-	 construção de novos estabelecimentos, e implantação de uma delegacia de

polícia.

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Foram encaminhadas 39 propostas, sendo 74,4% da área de
educação, 17,9% do setor de esporte e lazer, 5,1% referentes à cultura e 2,6%
tratando do turismo.

A metade das reivindicações para a educação diz respeito a
providências para a melhoria das escolas públicas de 1 e 2° graus,
especialmente a construção de prédios escolares, pedida por nove municípios.

A implantação de cursos de nível superior, seja por extensão do
campus da Universidade Estadual do Norte de Minas - Unimontes - ou pela
implantação de unidades isoladas, foi solicitada pelos municípios de Salinas,
Buritizeiro, Januária, Lassance, Bocaiúva, São Francisco e Pirapora.

A criação de escolas profissionalizantes, objeto de seis propostas,
95	é outro destaque na área da educação. 0 Município de Lontra encaminhou



proposta de aumento de 30% dos recursos orçamentários destinados à
educação, para serem aplicados nos municípios que têm número excessivo
de alunos e cujos gastos não garantam o mínimo de US$ 250 por aluno/ano.

No esporte e lazer, destacam-se as solicitações para a construção
de estádio de futebol em Mirabela, Botumirim e Jequitaí. Cinco municípios
pediram a construção de ginásios poliesportivos e praças de esporte.

No campo da cultura há duas propostas, ambas tratando da
construção de centros culturais, em Espinosa e Porteirinha.

O desenvolvimento do turismo regional foi tema de
reivindicações encaminhadas por dois municípios: Jequitaí, que, com vários
pontos turísticos praticamente desconhecidos, solicita do Governo incentivo
ao setor; e Juramento, que pede a construção de balneários.

Comissão de Meio Ambiente

As três propostas desta área tratam da preservação e manutenção
do rio Gorutuba - hoje palco de vários conflitos pelo uso de suas águas -, da
preservação de nascentes e manejo sustentável em Serra Velha, no Município
de Montes Claros, e de um programa de acompanhamento do processo de
despoluição do rio das Velhas.

Comissão de Política Energética, Hídrica e Mineraria

Vinte e quatro propostas, ou 10% do total apresentado, tratam
de assuntos pertinentes a esta Comissão. Destaca-se a que pede a construção
de barragens no rio Jequitaí, por ter sido priorizada pelos representantes da
região. As demais referem-se a construção de barragens em outros cursos
d'água, abertura de poços tubulares e ampliação de redes para abastecimento
público ou irrigação.

Comissão de Saúde e Ação Social

A Audiência realizada em Pirapora registrou 54 propostas no
âmbito desta Comissão.

Desse total, 25 referem-se a saúde; 25, a saneamento básico; e
quatro, a ação social.

Construção, ampliação e equipamento de hospitais e
ambulatórios foram explicitados em 24 das proposições da área de saúde.

Diversas obras de infra-estrutura de saneamento foram
reivindicadas, em especial no que se refere a tratamento e distribuição de
água e implantação de rede de esgoto. Solicitou-se também a canalização de
córregos.

No campo da assistência social, a preocupação recaiu sobre a
implantação de políticas para o setor, para redução da pobreza na região e
combate à fome. Faz parte das propostas a reivindicação de que a população
participe da definição de tais políticas.



Comissão de Administração Pública
Propostas

	

Assunto	Número	Percentual

	

Energia	 13	16,7
Eletrificação	 12	 -
Iluminação Pública	 -	 -
Subestação de Energia Elétrica	1 

Instituição Financeira	2	2,6
Agência Bancária	 2	 -

Servidor Público	1	1,3
Apostilamento	 -	 -
Carreira
Férias	 -	 -
Investidura	 -	 -
Jornada de Trabalho	 -	 -
Remuneração	 -	 -
Seguridade Social	 1	 -

Telecomunicações	-	-
Correios	 -	 -
Telefonia	 -	 -
Televisão	 -	 -

Transporte	 62	79,5
Acesso Rodoviário	 1	 -
Aeroporto	 3	 -
Anel Rodoviário	 -	 -
Equipamento Rodoviário	 3	 -
Estrada	 49	 -
Ferrovia	 -	 -
Passarela	 -	 -
Ponte	 5	 -
Terminal Rodoviário	 -	 -
Transporte Fluvial	 1	 -
Trevo Rodoviário	 -	 -

	

Total	 78	100
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COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL
Propostas



COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS
E REGIONALIZAÇÃO

Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Desenvolv. Regional	1	 397
Política Pública	 1	 -

Habitação	 8	29,6
Habitação Popular	 8	 -

Indústria	 5	18,5
Distrito Industrial	 2	 -
Política Industrial	 2	 -
Unidade Industrial	 1	 -

Infra-Estrutura Urbana	13	4892
Diversos	 J	7	 -
Logradouro Público	 -	 -
Loteamento	 -	 -
Trânsito	 -	 -
Transporte Coletivo Urbano	 -	 -
Via Pública Urbana	 6	 -

Total	 27	 100,0
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
TURISMO E LAZER

Propostas

Assunto

Cultura
Artesanato
Banda de Música
Biblioteca Pública Municipal
Centro Cultural
Conservatório de Música
Folclore
Patrimônio Histórico

Educação
Alimentação Escolar
Diversos
Dotação Orçamentária
Ensino Profissionalizante
Ensino Superior
Escola Pública
Material Escolar
Política Pública
Superint. Regional de Ensino
Transporte Escolar

Esporte e Lazer
Campo de Futebol
Estádio
Ginásio
Instituição Recreativa
Parque Municipal
Política Pública
Praça de Esporte
Programa Curumim

Turismo
Desenvolvimento Turístico

Total

Número

2

2

29

2
1
5
6
14

1

7

1
2

1
3

1
1

39

Percentual

5,1

74,4

17,9

2,6

100,0
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COMISSÃO DE POLÍTICA ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Energia	 -	 -
Usina Hidrelétrica	 -	 -

Recursos Hídricos	 24	 100
Água Mineral	 -	 -
Bacia Hidrográfica	 1	 -
Manancial	 -	 -
Reservatório	 23	 -

Recursos Minerais	 -	 -
Extração Mineral	 -	 -
Tratamento de Minério	 -	 -

Total	 24	 100
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COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Propostas

Percentual

7,4
Assunto

Ação Social
Alimento
Apae
Asilo
Creche
Entidade Comunitária
Instalacões de Trabalho
Máquinas de Escritório
Material de Construção
Material para Deficiente
Medicamentos
Menor Carente
Política Pública
Reabilitação de Deficiente
Recursos Financeiros
Roupa
Veículos

Saneamento Básico
Água/Esgoto
Aterro Sanitário
Canalização de Córrego
Diversos
Estação de Trat. de Água
Estação de Trat. de Esgoto
Fossa Asséptica
Poço Artesiano
Rede Pluvial
Usina de Tratamento de Lixo

Saúde
Ambulância
Ambulatório
Diretoria Regional de Saúde
Diversos
Dotação Orçamentária
Gabinete Odontológico
Hemocentro
Hospital
Material e Equipamento
Medicamentos
Pronto-Socorro

Total

Número

4
1

1

1
1

25
17

3
3

2

25

5

1

17
2

54

46,3

46,3

100,0
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REGIÃO DO RIO DOCE

A
s propostas apresentadas em Ipatinga (319) correspondem a 10% do
total registrado no Estado. Os assuntos de maior peso relacionam-se às

Comissões de Administração Pública e Saúde e Ação Social. Merecem
destaque, também, as reivindicações na área de Fiscalização Financeira e
Orçamentária (três das oito propostas sobre o assunto no Estado).

-Número deComissão	 PercentualPropostas
Administração Pública	 93	29,1

Agropecuária e Política Rural	 19	 6,0

Assuntos Municipais	 41	 12,8

Ciência e Tecnologia	 -	-
Constituição e Justiça	 2	 0,6

Defesa do Consumidor	 -	-
Defesa Social	 5	 1,6

Direitos e Garantias Fundamentais	 -	-
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer	72	22,6

Fiscalização Financ. e Orçamentária	 3	 0,9

Meio Ambiente	 4	 1,2
Política Energética, Hídrica e Miner.	 1	 0,3

Saúde e Ação Social	 79	24,8

TOTAL	 319	100,0
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Comissão de Administração Pública

A região encaminhou 93 sugestões na área desta Comissão,
principalmente nos setores de transporte (67) e de eletrificação (21).

Comissão de Agropecuária e Política Rural

Na Audiência de Ipatinga, foram apresentadas 19 propostas.
Houve cinco proposições (25%) de implantação de políticas de crédito rural
para os pequenos produtores. A aquisição de tratores e outras máquinas
agrícolas (patrulhas mecanizadas) e a adoção de programas de
desenvolvimento rural integrado completam o quadro das principais
reivindicações. Também foram pedidas a instalação de uma unidade de
comercialização da CEASA e a implantação de uma escola técnica agrícola,
ambas de abrangência regional.

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Foram apresentadas na Audiência Pública do Rio Doce 41
propostas relativas à Comissão. A maioria refere-se à construção de habitações
populares, verificando-se também grande demanda no campo industrial,
notadamente para a criação de distritos industriais.

Registram-se, ainda, proposições relacionadas a infra-estrutura
urbana.

Comissão de Constituição e Justiça

O Município de Itambacuri reivindica recursos para melhoria
dos serviços prestados pela defensoria pública local, ao passo que Coroaci
pede a instalação de comarca e construção do respectivo prédio na cidade.

Comissão de Defesa Social

A região do Rio Doce solicitou a melhoria das condições de
funcionamento de seu sistema penitenciário, assim como dos abrigos das
forças policiais que atendem à população.

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Os municípios da região encaminharam 72 propostas
relacionadas com educação (81,9%), esporte e lazer (16,7%) e turismo (1,48%).

O número de propostas voltadas para o ensino fundamental é	 -
bem inferior ao das áreas de ensino superior e profissionalizante.

104	 Mais de um terço das demandas em educação referem-se a uma
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- ação decisiva do Estado para a implantação de instituições de ensino superior,
seja na forma de universidades, faculdades isoladas ou unidades da
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.

Essa preocupação está expressa no fato de que, entre as dez
prioridades definidas pelos participantes da Audiência de Ipatinga, três estão
voltadas para o ensino superior.

Outra grande demanda é a de cursos técnicos e de preparação
de jovens para o trabalho. Cerca de duas dezenas de municípios encaminharam
propostas para que o Estado implante escolas profissionalizantes, centros de
pesquisas agrícolas, escolas agrotécnicas, escolas- família agrícolas, cursos nos
moldes do SENAI e outras modalidades.

No setor de esporte e lazer, a grande maioria das reivindicações
trata da construção de ginásios poliesportivos (pedidos pelos municípios de
Santa Rita do Itueto, Nova Módica, Itanhomi, Agua Boa e Joanésia) e de
quadras esportivas (Jampruca, Córrego Novo e Central de Minas).

Na área do turismo, o Município de Marliéria solicitou sua
inclusão no programa turístico oficial do Estado.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Esta Comissão recebeu reivindicações no sentido de se
revisarem os critérios de distribuição dos impostos gerados pela exploração
florestal da região, de acordo com as áreas de cada município, e de se criar
uma zona de benefícios fiscais na microrregião de Aimorés.

Comissão de Meio Ambiente

Das quatro propostas destinadas a esta Comissão, duas são
-	 voltadas para a recuperação de rios e nascentes, uma pede o desassoreamento

-	 de lagoa, e outra, a destinação de recursos para a ecologia.

--	 Comissão de Política Energética, Hídrica e Mineraria

Uma única proposta foi colhida por esta Comissão entre as 319
apresentadas na Audiência. Solicita a realização de estudos sobre as
potencialidades minerais da região.

Comissão de Saúde e Ação Social

Das propostas colhidas na Audiência da região do Rio Doce e
que serão examinadas por esta Comissão, 54 referem-se a saúde; 19, a

-	 saneamento básico; e seis, a ações de assistência social.
-	 A preocupação com o atendimento médico foi uma constante,
-	105	revelada pelo expressivo número de pedidos de construção, ampliação e



aparelhamento de hospitais e unidades ambulatoriais. Destinação de verbas
para consórcio de saúde foi outro tema de destaque.

O saneamento básico, que respondeu por 24,1% das proposições,
está contemplado com pedidos diversos, incluindo tratamento e canalização
de água e esgoto, destinação e tratamento do lixo.

Na área da ação social, as reivindicações abrangeram o
atendimento a excepcionais, a crianças, a idosos e a trabalhadores rurais.
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COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Propostas

-

Assunto	 Número	Percentual

Emprego	 -	 -
Políticas Públicas

Energia	 21	22,6
Eletrificação	 21	 -
Iluminação Pública	 -	 -
Subestação de Energia Elétrica	-	 -

Instituição Financeira	-	 -
Agência Bancária	 -	 -

Servidor Público	 4	 4,3
Apostilamento	 -	 -
Carreira	 -	 -
Diversos	 1	 -
Férias	 -	 -
Investidura	 -	 -
Jornada de Trabalho	 -	 -
Remuneração	 2	 -
Seguridade Social	 1	 -

Telecomunicações	1	1,1
Correios	 -	 -
Telefonia	 -	 -
Televisão	 1	 -

Transporte	 67	72,0
Acesso Rodoviário	 -	 -
Aeroporto	 -	 -
Anel Rodoviário	 -	 -
Diversos	 2	 -
Equipamento Rodoviário	 1	 -
Estrada	 57	 -
Ferrovia	 -	 -
Passarela	 -	 -
Ponte	 5	 -
Terminal Rodoviário	 1	 -
Transporte Fluvial	 1	 -
Trevo Rodoviário	 -	 -

Total	 93	100,0
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COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS
E REGIONALIZAÇÃO

Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Desenvol. Regional	 1	 294
Diversos	 1	 -

Habitação	 19	 46,3
Habitação Popular	 19	 -

Indústria	 17	 4195
Distrito Industrial	 12	 -
Política Industrial	 4	 -
Unidade Industrial	 r	1	 -

Infra-Estrutura Urbana	 4	 9,8
Diversos	 2	 -
Logradouro Público	 -	 -
Loteamento	 -	 -
Trânsito	 -	 -
Transporte Coletivo Urbano	 -	 -
Via Pública Urbana	 2	 -

Total	 41	 100,0
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COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E POUTICA RURAL
Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Agropecuária	 17	 89,5
Agroindústria	 -	 -
Armazéns e Silos	 -	 -
Assistência Técnica/Financeira	 5	 -
Cooperativa Agropecuária	 1	 -
Crédito Agrícola	 1	 -
Diversos	 2	 -
Equipamento e Maq. Agrícola	 4	 -
Insumo Agrícola	 -	 -
Irrigação	 -	 -
Lavoura	 -	 -
Pecuária	 -	 -
Políticas Públicas	 4	 -

Comércio e Abastecimento	1	 5,3
Central de Abastecimento	 1	 -
Feira Livre	 -
Matadouro	 -	 -
Mercado Municipal	 -	 -

Política Fundiária	 1	 5,3
Assentamento Rural	 1	 -
Terra Devoluta	 -	 -

Total	 19	 100,0
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
TURISMO E LAZER

Propostas

Assunto

Cultura
Artesanato
Banda de Música
Biblioteca Pública Municipal
Centro Cultural
Conservatório de Música
Folclore
Patrimônio Histórico

Educação
Alimentação Escolar
Delegacia Regional de Ensino
Diversos
Dotação Orçamentária
Ensino Profissional i zante
Ensino Superior
Escola Pública
Material Escolar
Política Pública
Superint. Regional de Ensino
Transporte Escolar

Esporte e Lazer
Campo de Futebol
Estádio
Ginásio
Instituição Recreativa
Parque Municipal
Praça de Esporte
Programa Curumim

Turismo
Desenvolvimento Turístico

Total

Número	Percentual

N
111111

81,911II1
lEI
11II

16,711IE11EIII
E
	

1,4
EI

100,0
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COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Propostas

Assunto

Ação Social
Alimento

Asilo
Creche
Diversos
Entidade Comunitária
Instalações de Trabalho
Máquinas de Escritório
Material de Construção
Material para Deficiente
Medicamentos
Menor Carente
Reabilitação de Deficiente
Recursos Financeiros
Roupa
Veículos

Saneamento Básico

Aterro Sanitário
Canalização de Córrego
Diversos
Estação de Trat. de Água
Estação de Trat. de Esgoto
Fossa Asséptica
Poço Artesiano
Rede Pluvial
Usina de Tratamento de Lixo

Saúde
Ambulância
Ambulatório
Diretoria Regional de Saúde
Diversos
Dotação Orçamentária
Gabinete Odontológico
Hemocentro
Hospital
Material e Equipamento
Medicamentos
Política Pública
Pronto-Socorro

Total

Número

6

1
1
2
1
1

19
13

1
1
2

2
54

1
9

3
2

34
1

2
2

79

Percentual

7,6

24,1

68,3

100,0
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REGIÃO SUL

A
Audiência Pública de Varginha foi a que registrou o maior número de
propostas: 606, ou 19,7% do total do Estado. Este volume de proposições

deve-se ao número de municípios (114) que estiveram representados.
Predominaram as solicitações afetas às áreas de Administração Pública, Saúde
e Educação. Foram também elevados os percentuais das propostas remetidas
às Comissões de Constituição e Justiça (37% do total do Estado) e Defesa
Social (25%).

-	 Número	de
Comissão	 Percentual

Propostas

Administração Pública	 177	29,2

Agropecuária e Política Rural	 30	4,9

Assuntos Municipais	 78	12,9

Ciência e Tecnologia	 1	0,2

Constituição e Justiça	 6	1,0

Defesa do Consumidor	 -	-
Defesa Social	 11	1,8

Direitos e Garantias Fundamentais	 -	-
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer	129	21,3

Fiscalização Financ. e Orçamentária	 2	0,3

Meio Ambiente	 15	2,5
Política Energética, Hídrica e Miner.	 1	0,2

Saúde e Ação Social	 156	25,7

TOTAL	 606	100
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Comissão de Administração Pública

A região apresentou 177 propostas nesta área. A maior parte
das demandas concentra-se no transporte (146). Destas, 122 dizem respeito
a construção, melhoria ou asfaltamento de estradas, o que representa 82,5%
dos pedidos.

Foi apresentado, ainda, um significativo número de proposições
nas áreas de telecomunicações e eletrificação e de melhorias para os servidores
públicos estaduais.

Comissão de Agropecuária e Política Rural

A região Sul encaminhou 30 propostas nesta área. O maior
número (11), representando 36,7% do total, diz respeito à aquisição de
equipamentos e máquinas agrícolas, especialmente patrulhas mecanizadas,
para atendimento aos pequenos produtores e manutenção de estradas vicinais.

Outras reivindicações de destaque são as relacionadas com as
"políticas públicas". Em número de seis (20%), referem-se à adoção, por
parte do Governo Estadual, de um programa de desenvolvimento rural
integrado, englobando as áreas de educação, saneamento básico e assistência
técnica e creditícia, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida da
população do campo.

As demais propostas estão ligadas a aquisição de insumos para
o plantio, comercialização, abastecimento, construção de armazéns e silos,
implantação de centrais de abastecimento, matadouros e mercados municipais.

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

As propostas referentes à construção de moradias foram
predominantes na região Sul, representando 65% das solicitações
apresentadas. As demais dizem respeito a criação de distritos industriais e
realização de obras de infra-estrutura urbana, como ampliação de parque de
exposição, asfaltamento e calçamento de vias urbanas.

Comissão de Ciência e Tecnologia

Apenas uma proposta foi apresentada nesta área, encaminhada
pelo Município de Itajubá, solicitando ao Governo a viabilização do "Projeto
Tecnópolis - Uma Estratégia de Desenvolvimento Regional para o Futuro".

Comissão de Constituição e Justiça

A Comissão recebeu para análise seis propostas.
113	 Constata-se a preocupação dos municípios no que diz respeito



à prestação jurisdicional. A demanda concentrou-se em pedidos de criação
de comarcas e de construção e reaparelhamento de fóruns.

Comissão de Defesa Social

A região Sul encaminhou 11 propostas nesta área, referentes à
melhoria das condições de funcionamento das unidades policiais e do
atendimento do sistema penitenciário.

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Na área desta Comissão, foram encaminhadas 129 propostas.
Os assuntos relacionados com a educação representam 74,4% das solicitações;
os de turismo, 12,4%; de esporte e lazer, 11,6%; e de cultura, 1,6%.

A recuperação do prédio do Cassino Guanabara, em Lambari, e
a criação de um projeto regional de preservação das cidades do Sul de Minas
foram as duas propostas da área de cultura apresentadas na Audiência.

Mais de um terço das demandas do setor educacional referem-
se à construção, reforma, ampliação e implantação de escolas. A criação de
cursos profissionalizantes, especialmente nas áreas agrícola e de turismo,
corresponde também a um número significativo de demandas. Solicitações
relativas à implantação de cursos superiores tiveram grande destaque, em
especial a destinação de recursos para a construção dos campida Universidade
do Estado de Minas Gerais, proposta que, apresentada por quatro municípios,
obteve a primeira colocação entre as prioridades estabelecidas em Varginha.

Das 15 propostas da área de esporte e lazer, dez referem-se à
construção de ginásios, em Soledade de Minas, Silvianópolis, Serrania, Santa	 -
Rita de Caldas. Fortaleza de Minas, Piranguçu, Jacuí, Borda da Mata,
Capetinga e Marmelópolis.

Houve significativo aumento do número de propostas
relacionadas com as atividades turísticas, em comparação com o ano passado.
Na Audiência de 1994, o total de demandas relativas ao turismo estava em	 -
último lugar no conjunto das proposições apresentadas a esta Comissão. Este
ano, presente com 16 propostas, a área está em segundo lugar. Foram
reivindicadas, principalmente, medidas que incrementem o turismo, tendo
em vista o grande potencial da região. Dentre as propostas, destacam-se ainda:
a construção de centros de convenções em São Lourenço e Caxambu; o
incentivo ao turismo nas regiões de Itamonte, Itanhandu, Carrancas e da
represa do Peixoto; e a construção, às margens das rodovias Vital Brasil e
MG-158, de centros de atendimento aos turistas.	 -

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Defendeu-se na Audiência a elaboração de estudos que visem
114	a uma tributação diferenciada para as cooperativas regionais, bem como à



concessão de linhas de crédito para financiamento de suas atividades. Outra
proposta é  aumento de 30% na parcela de distribuição dos recursos tributários
destinados aos municípios de pequeno porte, referente à arrecadação do
ICMS.

Comissão de Meio Ambiente

As 14 proposições registradas referem-se a preservação e
recuperação de bacias ou microbacias hidrográficas e nascentes (seis),
recuperação de cobertura vegetal (duas), implantação de centro de estudos
ecológicos, recuperação de margem de rio e reflorestamento da serra da
Mantiqueira, com preservação de nascentes e recuperação de leitos de rios.

Comissão de Política Energética, Hídrica e Mineraria

• Apenas uma entre as 606 propostas da região foi encaminhada
a esta Comissão. Trata da implantação de dique para conter inundações na
orla do lago de Furnas, no Município de Campo do Meio.

Comissão de Saúde e Ação Social

Foram apresentadas na Audiência do Sul de Minas 156 propostas
sujeitas a exame desta Comissão.

A maior demanda refere-se a saúde, objeto de 46,6% das
solicitações. A metade visa à construção ou ampliação de hospitais. Também
foram reivindicados recursos para a saúde, inclusive com a fixação de
percentual orçamentário. Solicitaram-se, ainda, serviços de oncologia,
hemodiálise, tomografia e tratamento de toxicômanos. Foram feitas propostas
específicas de implementação de programas de medicina preventiva.

A área de saneamento básico ficou com o segundo percentual
de propostas: 43,6%. Expressivo número delas diz respeito a tratamento do
lixo, implantação de redes de água e esgoto e canalização de córregos.

A maioria das reivindicações no campo da assistência social tem
como propósito o atendimento ao menor. Surgiu também a proposta de se
fixar um percentual do orçamento para essa assistência.
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COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Propostas

	

Assunto	 Número	Percentual

Emprego	 -	 -
Políticas Públicas	 -	 -

	

Energia	 8	4,5
Diversos	 1	 -
Eletrificação	 5	1	-
Iluminação Pública
Subestação de Energia Elétrica	2	 -

Instituição Financeira	2	1,1
Agência Bancária	 2	 -

Servidor Público	11	6,2
Apostilamento	 -	 -
Carreira	 1	 -
Diversos	 3	 -
Férias	 -	 -
Investidura	 -	 -

	

'ornada de Trabalho	 -	 -
Remuneração	 5	 -
Seguridade Social	 2	 -

Telecomunicações	10	5,7
Correios	 -	 -
Diversos	 -	 -
Telefonia	 6	 -
Televisão	 4 

Transporte	 146	82,5
Acesso Rodoviário	 -	 -
Aeroporto	 3	 -
Anel Rodoviário	 4	 -
Equipamento Rodoviário	 3	 -
Estrada	 122	 -
Ferrovia	 -	 -
Passarela	 1	 -
Ponte	 6	 -
Terminal Rodoviário	 5	 -
Transporte Fluvial	 -	 -
Trevo Rodoviário	 2	 -

	

Total	 177	100,0
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COMISSÃO AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL
Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Agropecuária	 23	76,7
Agroindústria	 -	 -
Armazéns e Silos	 1	 -
Assistência Técnica/Financeira	 1	 -
Cooperativa Agropecuária	 2	 -
Crédito Agrícola	 1	 -
Equipamento e Maq. Agrícola	 11	 -
Insumo Agrícola	 1	 -
Irrigação	 -	 -
Lavoura	 -	 -
Pecuária	 -	 -
Políticas Públicas	 6	 -

Comércio e Abastecimento	7	23,3
Central de Abastecimento	 2	 -
Feira Livre	 -
Matadouro	 2	 -
Mercado Municipal	 3	 -

Política Fundiária	 -	 -
Assentamento Rural	 -	 -
Terra Devoluta	 -	 -

Total30	100,0
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COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS
E REGIONALIZAÇÃO

Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Habitação	 51	 65,4
Habitação Popular	 51	 -

Indústria	 12	 15,4
Distrito Industrial	 10	 -
Política Industrial	 2	1	-
Unidade Industrial	 -	 -

Infra-Estrutura Urbana	-	15	 19,2
Diversos	 5	1	-
Logradouro Público	 2	L	-
Loteamento	 -	 -
Trânsito	 -	 -
Transporte Coletivo Urbano	 -.	 -
Via Pública Urbana	 8	 -

Total	 78	 100,0
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
TURISMO E LAZER

Propostas

Assunto
Cultura

Artesanato
Banda de Música
Biblioteca Pública Municipal
Centro Cultural
Conservatório de Música
Folclore
Patrimônio Histórico

Educação
Alimentacão Escolar
Diversos

Ensino Profissionalizante
Ensino Superior
Escola Pública
Material Escolar
Política Pública
Superint. Regional de Ensino
Transporte Escolar

Esporte e Lazer
Campo de Futebol
Diversos
Estádio
Ginásio
Instituição Recreativa
Parque Municipal
Praça de Esporte
Programa Curumim

Turismo
Desenvolvimento Turístico

Total

Número
2

1

1
96

4
1

32
20
35
2

2
15

1
1

10

2
1

16
16

129

Percentual
1,6

74,4

11,6

12,4

100,0
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COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Propostas

	

Assunto	 Número	Percentual

Ação Social	 16	 10,3
Alimento	 -	 -
Apae	 2	 -
Asilo	 2	 -
Creche	 1	 -
Diversos	 1	 -
Dotação Orçamentária	 1	 -
Entidade Comunitária	 1	 -
Instalações de Trabalho	 -	 -
Máquinas de Escritório	 -	 -
Material de Construção	 -	 -
Material para Deficiente	 -
Medicamentos	 -	 -
Menor Carente	 7	 -
Reabilitação de Deficiente	 -	 -
Recursos Financeiros	 1	 -
Roupa	 -	 -
Veículos	 -	 -

Saneamento Básico	 68	43,6
Água/Esgoto	 21	 -
Aterro Sanitário	 -	 -
Canalização de Córrego	 14	 -
Diversos	 4	 -
Estação de Trat. de Água	 5	 -
Estação de Trat. de Esgoto	 10	 -
Fossa Asséptica	 -	 -
Poço Artesiano	 -	 -
Rede Pluvial	 -	 -
Usina de Tratamento de Lixo	 14	 -

	

Saúde	 72	46,1
Ambulância	 2	 -
Ambulatório	 5	 -
Diretoria Regional de Saúde	 -	 -
Diversos	 6	 -
Dotação Orçamentária	 i	2	 -
Gabinete Odontológico	 1	 -
Hemocentro	 2	 -
Hospital	 35	1	-

Material e Equipamento	 13	 -
Medicamentos	 1	 -
Política Pública	 2	 -
Pronto-Socorro	 3	 -

	

Total	 156	100,0
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REGIÃO DO TRIÂNGULO
oram encaminhadas 155 propostas à Audiência realizada em Araguari. A
maioria (39%) refere-se a questões de Administração Pública,

principalmente transporte. Destacam-se, ainda, as demandas afetas à área de
Ciência e Tecnologia (duas das cinco propostas recebidas pela Comissão, de
todo Estado).

-	 Número deComissão	 Percentual
Propostas

Administração Pública	 61	39,3

Agropecuária e Política Rural	 9	5,8

Assuntos Municipais	 20	12,9

Ciência e Tecnologia	 2	1,3

Constituição e Justiça	 1	0,6

Defesa do Consumidor	 -	-
Defesa Social	 3	1,9

Direitos e Garantias Fundamentais	 -	-
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer	29	18.7

Fiscalização Financ. e Orçamentária	 3	1,9

Meio Ambiente	 -	-
Política Energética, Hídrica e Miner.	 1	0,6

Saúde e Ação Social	 26	16,8

TOTAL	 155	100,0
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Comissão de Administração Pública

Das reivindicações apresentadas pelo Triângulo nesta área,
90,2% dizem respeito ao transporte.

Além de 38 reivindicações de melhoria, construção ou reforma
e asfaltamento de estradas, nove proposições referem-se ao transporte fluvial.

Comissão de Agropecuária e Política Rural

Na Audiência Pública de Araguari, foram apresentadas nove
propostas nesta área. A construção de silos graneleiros pela CASEMG foi a
principal reivindicação dos participantes, encaminhada por quatro municípios.
As demais proposições dizem respeito à aquisição de patrulhas mecanizadas
(tratores, implementos, etc.), para atendimento aos agricultores de baixa renda,
e à implantação de programas de apoio aos pequenos produtores e
trabalhadores rurais, envolvendo crédito, assistência técnica e serviços de
educação, saúde, eletrificação das propriedades e fornecimento de insumos
(sementes e adubos) para plantio.

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

A região do Triângulo encaminhou 20 propostas pertinentes a
esta Comissão.

Entre elas, destaca-se a instalação de indústrias para geração de
empregos e aproveitamento da mão-de-obra ociosa.

Outra preocupação dominante é a construção de moradias
populares, para reduzir o déficit habitacional entre aqueles que recebem
baixos salários.

Solicita-se, ainda, o asfaltamento de vias públicas de alguns
municípios.

Comissão de Ciência e Tecnologia

O Triângulo encaminhou duas propostas relativas a esta
Comissão. O Município de Pirajuba solicita a implantação de um centro de
pesquisa e tecnologia agropecuária na microrregião de Frutal. A instalação
de um sistema informatizado que integre os órgãos do Governo Estadual e os
municípios da região é reivindicada por Indianópolis.

Comissão de Constituição e Justiça

Reivindicou-se maior dinamismo na atuação do Judiciário,
sugerindo-se a instalação de comarcas em cidades com mais de 10 mil
habitantes, dotando aquele Poder de recursos e instrumentos que
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Comissão de Defesa Social

Uma proposta registrada na Audiência de Araguari enfatiza a
necessidade de melhorias no sistema penitenciário. Duas outras reivindicações
apresentam conteúdo similar.

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Os municípios do Triângulo encaminharam 29 propostas sujeitas
a exame desta Comissão. As questões relacionadas com a educação
representam a grande maioria das reivindicações (79,3%). Em segundo lugar,
vem a área de turismo, com 10,3%; depois, esporte e lazer, com 6,9%; e,
finalmente, cultura, que recebeu uma proposta.

Foram apresentadas apenas duas reivindicações relacionadas
com o ensino fundamental.

As demandas foram bem maiores com relação aos demais níveis
de ensino. A carência de cursos de nível superior foi explicitada em
proposições de 11 municípios. Campina Verde, Uberaba, Uberlândia e Iturama
querem a instalação de unidades da Universidade do Estado de Minas Gerais
em seus municípios. Já Comendador Gomes, Pirajuba, Itapagipe e Frutal
desejam que sejam implantadas na microrregião de Frutal; outros municípios
não especificaram a localização.

A importância dada ao tema pode ser verificada ainda pelo fato
de que, das dez propostas priorizadas pelos participantes da Audiência Pública
de Araguan, duas se referem ao ensino superior.

A criação de escolas profissionalizantes aparece como outra
grande preocupação regional. Dez municípios apresentaram reivindicações
nesse sentido, sendo que quatro deles solicitam especificamente a
implantação de cursos ligados às atividades agropecuárias.

O desenvolvimento turístico regional, com base na utilização
das diversas represas existentes no Triângulo, é outra destacada reivindicação
encaminhada a esta Comissão. Nesse sentido, Agua Comprida e Cachoeira
Dourada pedem a implantação de pólos turísticos às margens dos lagos das
hidrelétricas de Volta Grande e Cachoeira Dourada, respectivamente. E,
argumentando que recebe grande fluxo de visitantes, Cascalho Rico pretende
que o Estado construa um hotel às margens da represa de Emborcação.

Dois municípios encaminharam propostas relacionadas com o
setor de esporte e lazer Conceição das Alagoas e Campo Florido, que solicitam
verbas para a construção de ginásio poliesportivo.

Na área da cultura, Indianópolis solicita do Governo a
implantação de um programa destinado à restauração do patrimônio histórico
da região, em especial da Igreja de Sant'Ana, situada no município.
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Foi proposta na Audiência a equiparação das alíquotas do ICMS

de Minas Gerais com as de São Paulo e Goiás, almejando maior justiça na
apuração do Valor Adicionado Fiscal - VAF -, bem como a isenção de impostos
para aquisição de veículos de transporte escolar pelas prefeituras.

A equiparação das alíquotas do ICMS entre os Estados citados
visa à promoção do equilíbrio socioeconômico entre essas regiões, enquanto
a justa apuração do VAF é apresentada como fator importante para determinar
o índice de participação dos municípios na cota-parte do ICMS.

Comissão de Política  Energética, Hídrica e Mineraria
Das 155 propostas da região, apenas uma refere-se a esta área,

solicitando recursos para implantação de plano de manejo da bacia hidrográfica
do córrego da Invernada.

Comissão de Saúde e Ação Social
Foram enviadas 26 propostas para exame desta Comissão, sendo

que 80,8% dizem respeito a saúde; 11,5%, a saneamento básico; e 7,7%, a
ação social.

Na área de saúde, destacam-se as propostas relativas à ampliação
e construção de hospitais, em diversos municípios.

Com relação ao saneamento básico, as reivindicações dizem
respeito ao abastecimento de água, coleta de esgoto sanitário e de lixo, nos
municípios com menos de 20 mil habitantes.

Na área de ação social, destacam-se as propostas referentes à
construção de centros de atendimento à criança e ao adolescente.
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COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Emprego	 1	1,6
Políticas Públicas	 1	 -

Energia	 1	1,6
Eletrificação	 1	 -
Iluminação Pública	 -	 -
Subestação de Energia Elétrica	-	 -

Instituição Financeira	1	1,6
Agência Bancária	 1	 -

Servidor Público	2	3,3
Apostilamento	 -	 -
Carreira	 -	 -
Férias	 -	 -
Investidura	 -	 -
Jornada de Trabalho	 -	 -
Remuneração	 2	 -
Segundade Social	 -	 -

Telecomunicações	1	1,6
Correios	 -	 -
Telefonia	 -	 -
Televisão	 1 

Transporte	 55	90,2
Acesso Rodoviário	 -	 -
Aeroporto	 -	 -
Anel Rodoviário	 -	 -
Diversos	 1	 -
Equipamento Rodoviário	 -	 -
Estrada	 38	 -
Ferrovia	 1	 -
Passarela	 -	 -
Ponte	 5	 -
Terminal Rodoviário	 1	 -
Transporte Fluvial	 9	 -
Trevo Rodoviário	 -	 -

Total	 61	100,0
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COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL
Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Agropecuária	 9	100,0
Agroindústria	 -
Armazéns e Silos	 4	 -
Assistência Técnica/Financeira	 1	 -
Cooperativa Agropecuária	 -	 -
Crédito Agrícola	 -	 -
Equipamento e Maq. Agrícola	 2	 -
Insumo Agrícola	 -	 -
irrigaÇão	 -	 -
Lavoura	 -	 -
Pecuária	 -	 -
Políticas Públicas	 2

Comércio e Abastecimento	-	 -
Central de Abastecimento	 -	 -
Feira Livre	 -	 -
Matadouro	 -
Mercado Municipal	 -	 -

Política Fundiária	 -	 -
Assentamento Rural	 -	 -
Terra Devoluta	 -	 -

Total	 9	 100,0
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COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS
E REGIONALIZAÇÃO

Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Habitação	 8	 40,0
Habitação Popular	 8	 -

Indústria	 8	 40,0
Distrito Industrial	 6	 -
Política Industrial	 2	 -
Unidade Industrial	 -	 -

Infra-Estrutura Urbana	 4	 20,0
Logradouro Público	 -	 -
Loteamento	 -	 -
Trânsito	 -	 -
Transporte Coletivo Urbano	 -	 -
Via Pública Urbana	 4	 -

Total	 20	 100,0
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
TURISMO E LAZER

Propostas

Assunto	 Número	Percentual

Cultura	 1	 3,5
Artesanato	 [	-	 -
Banda de Música	 -	 -
Biblioteca Pública Municipal	 -	 -
Centro Cultural
Conservatório de Música
Folclore
Patrimônio Histórico	 1	 -

Educação	 23	 79,3
Alimentação Escolar	 -	 -
Diversos	 1	 -
Dotação Orçamentária	 -	 -
Ensino Profissionalizante	 9	 -
Ensino Superior	 10	 -
Escola Pública	 2	 -
Material Escolar
Política Pública	 1	 -
Superint. Regional de Ensino	 -	 -
Transporte Escolar	 -	 -

Esporte e Lazer	 2	1	6,9

Campo de Futebol	 -
Estádio	 -	E	 -

Ginásio	 2	 -
InstituicãoRecreativa	 -	 -
ParqueMunicipal	 -	 -
PraçadeEsporte	 -	 -
ProgramaCurumim	 -	 -

Turismo	 3	 10,3
Desenvolvimento Turístico	 3	 -

Total	 29	 100,0

128



COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Propostas

	

Assunto	 Número	Percentual

Ação Social	 2	 7,7
Alimento
Apae	 -	 -
Asilo	 -	 -
Creche	 -	 -
Diversos
Dotação Orçamentária
Entidade Comunitária	 -	 -
Instalacões de Trabalho	 -	 -
Máquinas de Escritório	 -	 -
Material de Construção
Material para Deficiente	 -	 -
Medicamentos	 -	 -
Menor Carente	 2	 -
Reabilitação de Deficiente	 -	 -
Recursos Financeiros	 -	 -
Roupa	 -
Veículos	 -	 -

Saneamento Básico	 3	 11,5
Água/Esgoto	 2	J_-
Aterro Sanitário	 -	 -
Canalização de Córrego	 -	i-
Diversos
Estação de Trat. de Água	 -	 -
Estação de Trat. de Esgoto	 -	 -
Fossa Asséptica
Poço Artesiano	 -	 -
Rede Pluvial	 1	 -
Usina de Tratamento de Lixo	 -	 -

	

Saúde	 21	 80,8
Ambulância	 -	 -
Ambulatório	 1	 -
Diretoria Regional de Saúde	 1	 -
Diversos	 3	 -
Dotação Orçamentária	 -	 -
Gabinete Odontológico	 -	 -
Hemocentro	 -	 -
Hospital	 1 5	 -
Material e Equipamento	 1	 -
Medicamentos	 -
Política Pública	 -	 -
Pronto-Socorro	 -	 -

	

Total	 26	100,0

129



Anexo

a



MUNICÍPIOS PARTICIPANTES
POR REGIÃO DE PLANEJAMENTO E MICRORREGIÃO GEOGRÁGICA

REGIÃO DO ALTO PARANAÍBA

Microrregião de Araxá
Araxá
Campos Altos
Ibiá
Nova Ponte
Pedrinópolis
Perdizes
Pratinha
Sacramento
Tapira

Microrregião de Patos de Minas
Guimarânia
Lagoa Formosa
Patos de Minas
Rio Paranaíba
Santa Rosa da Serra
São Gotardo
Tiros

Microrregião de Patrocínio
Abadia dos Dourados
Coromandel
Cruzeiro da Fortaleza
Douradoquara
Estrela do Sul
Grupiara
Iraf de Minas
Monte Carmelo
Patrocínio
Romaria
Serra do Salitre

REGIÃO CENTRAL (1) - SETE LAGOAS

Microrregião de Conceição do Mato Dentro
Alvorada de Minas
Conceição do Mato Dentro
Congonhas do Norte
Dom Joaquim
Itarnbé do Mato Dentro
Morro do Pilar
Rio Vermelho
Santo Antônio do Itambé
Serra Azul de Minas
Serro



Microrregião de Curve/o,
Augusto de Lima
Buenópolis
Corinto
Curvelo
Felixlândia
Inimutaba
Joaquim Felício
Monjolos
Morro da Garça
Presidente Juscelino
Santo Hipólito

Microrregião de Diamantina
Couto de Magalhães de Minas
Datas
Diamantina
Felício dos Santos
Gouveia
Presidente Kubitschek
São Gonçalo do Rio Preto
Senador Modestino Gonçalves

Microrregião de Sete Lagoas
Araçaí
Baldim
Caetanópolis
Capim Branco
Cordisburgo
Fortuna de Minas
Funilândia
Inhaúma
Jaboticatubas
Jequitibá
Maravilhas
Matozinhos
Papagaios
Paraopeba
Pequi
Prudente de Morais
Santana de Piraparna
Santana do Riacho
Sete Lagoas

Microrregião de Três Marias
Abaeté
Biquinhas
Cedro do Abaet
Morada Nova de Minas
Paineiras
Pompéu
Três Marias



REGIÃO CENTRAL (II) - ITABIRA

Microrregião de Belo Horizonte
Belo Horizonte
Betim
Caeté
Contagem
Esmeraldas
Ibirité
Igarapé
Juatuba
Lagoa Santa
Mateus Leme
Nova Lima
Pedro Leopoldo
Raposos
Ribeirão das Neves
Sabará
Santa Luzia
São José da Lapa
Vespasiano

Microrregião de Itabira
Alvinópolis
Barão de Cocais
Bela Vista de Minas
Bom Jesus do Amparo
Ferros
Itabira
João Monlevade
Nova Era
Nova União
Rio Piracicaba
Santa Bárbara
Santa Maria do Itabira
São Domingos do Prata
São Gonçalo do Rio Abaixo
São José do Goiabal
Taquaraçu de Minas

Microrregião de Ponte Nova (Região da Mata)
Dom Silvério

Microrregião de Conceição do Mato Dentro
Itainbé do Mato Dentro
Passabém
Santo Antônio do Rio Abaixo
São Sebastião do Rio Preto



REGIÃO CENTRAL (III) - SÃO JOÃO DEL-REI
Microrregião de Barbacena

Alfredo Vasconcelos
Antônio Carlos
Barbacena
Barroso
Capela Nova
Caranaíba
Carandaí
Desterro do Meio
Ibertioga
Santa Bárbara do Tugúrio
Senhora dos Remédios

Microrregião de Conselheiro Lafaiete
Casa Grande
Queluzito
São Brás do Suaçuí

Microrregião de Itaguara
Belo Vale
Crucilândia
Moeda
Piedade dos Gerais
Rio Manso

Microrregião de Ouro Preto
Mariana

Microrregião de São João dei-Rei
Coronel Xavier Chaves
Dores de Campos
Madre de Deus de Minas
Nazareno
Prados
Ritápolis
Santana do Garambéu
São João dei-Rei
Tiradentes

Microrregião de Juiz de Fora (Região da Mata)
Bias Fortes



REGIÃO CENTRO-OESTE

Microrregião de Bom Despacho
Bom Despacho
Dores do Indaiá
Estrela do Indaiá
Lagoa da Prata
Leandro Ferreira
Luz
Martinho Campos
Moema
Serra da Saudade

Microrregião de Campo Belo
Aguanil
Campo Belo
Cana Verde
Cristais
Perdões
Santana do Jacaré

Microrregião de Divinópolis
Carmo do Cajuru
Cláudio
Conceição do Pará
Divinópolis
Igaratinga
Itaúna
Santo Antônio do Monte
São Gonçalo do Pará
São Sebastião do Oeste

Microrregião de Formiga
Arcos
Formiga
Itapecerica
Pains
Pedra do Indaiá
Pimenta

Microrregião de Oliveira
Bom Sucesso
Carmo da Mata
Carrnópolis de Minas
Oliveira
Passa Tempo
Piracema
Santo Antônio do Amparo
São Francisco de Paula



Microrregião de Piuí
Bambuí
Doresópolis
Medeiros
Piuí
São Roque de Minas
Vargem Bonita

Microrregião de Itaguara (Região Central)
Bonfim
Itaguara
Itatiaiuçu
Rio Manso

Microrregião de Pará de Minas (Região Centra!)
florestal
Pará de Minas
Pitangui
São José da Varginha

REGIÃO DO JEQUITINHONHA/MUCURI

Microrregião de Almenara
Almenara
Bandeira
Divisópolis
Felisburgo
Jacinto
Jequitinhonha
Joaima
Mata Verde
Palmópolis
Rubim
Salto da Divisa
Santo Antônio do Jacinto

Microrregião de Ara çuaí
Araçuaí
Caraí
Coronel Murta
Itinga
Novo Cruzeiro
Padre Paraíso
Virgem da Lapa

Microrregião de Capelinha
Berilo
Capelinha
Carbonita
Chapada do Norte
Francisco Badaró
Itamarandiba
Minas Novas
Turmalina



Microrregião de Nanu que
Águas Formosas
Bertópolis
Carlos Chagas
Maxacalis
Nanuque
Umburati ba

Microrregião de Pedra Azul
Cachoeira do Pajeú
Comercinho
Itaobirn
Medina
Pedra Azul

Microrregião de Teó filo Otoni
Ataléia
Catuji
Frei Gaspar
haipé
Ladainha
Malacacheta
Ouro Verde de Minas
Pavão
Poté
Teófilo Otôni

REGIÃO DA MATA
Microrregião de Cataguases

Além Paraíba
Cataguases
Dona Euzébia
Leopoldina
Pirapetinga
Recreio
Santo Antônio do Aventureiro
Volta Grande

Microrregião de Juiz de Fora
Aracitaba
Belmiro Braga
Bicas
Chácara
Coronel Pacheco
Ewbank da Câmara
Guarará
Juiz de Fora
Mar de Espanha
Olaria
Oliveira Fortes
Paiva
Pedro Teixeira
Pequeri
Rio Novo
Rio Preto
Santa Rita de Jacutinga
Santos Dumont
São João Nepomuceno
Senador Cortes



Microrregião de Manhuaçu
Caparaó
Chalé
Durandé
Lajinha
Manhuaçu
Matipó
Santa Margarida
São João do Manhuaçu
Simonésia

Microrregião de Muriaé
Antônio Prado de Minas
Barão do Monte Alto
Carangola
Divino
Espera Feliz
Eugenópolis
Miradouro
Miraí
Muriaé
Patrocínio do Muriaé
Tombos

Microrregião de Ponte Nova
Acaiaca
Guaraci aba
Jequeri
Piedade de Ponte Nova
Ponte Nova
Raul Soares
Rio Doce
Santa Cruz do Escalvado
Sencita
Urucânia

Microrregião de Ubá
Astolfo Dutra
Divinésia
Dores do Turvo
Guarani
Guiricema
Mercês
Piraúba
Rodeiro
Senador Firrnino
Silverânia
Tocantins
Ubá
Visconde do Rio Branco

Microrregião de Viçosa
Amparo da Serra
Ervália
Paula Cândido
Piranga
Porto Firme
Presidente Bernardes
Senhora de Oliveira
Te ix eiras
Viçosa

Microrregião de Ouro Preto (Região Central)
Diogo de Vasconcelos



REGIÃO NOROESTE

Microrregião de Paracatu
Guarda-Mor
João Pinheiro
Lagamar
Lagoa Grande
Paracatu
Presidente Olegário
São Gonçalo do Abaeté
Vazante

Microrregião de Una!
Arinos
Bonfinópolis de Minas
Bucais
Formoso
Unaí

Microrregião de Pirapora (Região Norte)
Riachinho

REGIÃO NORTE

Microrregião de Bocaiúva
Bocaiúva
Engenheiro Navarro
Francisco Dumont

Microrregião de Grão Mogol
Boturnirim
Cristáiia
Grão Mogol
Itacambira

Microrregião de Janaúba
Espinosa
JaÍba
Janaúba
Mamonas
Mato Verde
Monte Azul
Porteirinha
Riacho dos Machados

Microrregião de Januária
Icaraí de Minas
Itacarambi
Januária
Manga
Matias Cardoso
Montalvânia
Pedras de Maria da Cruz
São Francisco
Urucu ia



Microrregião de Montes Claros
Brasília de Minas
Capitão Enéas
Claro dos Poções
Coração de Jesus
Francisco Sã
Juramento
Lontra
Mirabela
Montes Claros
São João da Ponte
Ubaí

Microrreglão de Pirapora
Buritizeiro
Ibiaí
Jequitaí
Lagoa dos Patos
Lassance
Pirapora
Santa Fé de Minas
São Romão
Várzea da Palma

Microrregião de Salinas
Águas Vermelhas
Montezuma
Rio Pardo de Minas
Rubelita
Salinas
São João do Paraíso
Talobeiras

DOCE REGIÃO DO RIO
Microrregião de Aimorés

Aimorés
Conceição de Ipanema
Conselheiro Pena
Ipanema
Itueta
Mutum
Resplendor
Santa Rita do Itueto

Microrregião de Caratinga
Caratinga
Córrego Novo
Entre Folhas
lapu
Inhapim
Ipaba
Santa Bárbara do Leste
Ubaporanga

Mícrorregião de Governador Valadares
Alpercata
Campanário
Coroaci
Frei Inocêncio



Governador Valadares
Itarnbacuri
Itanhomi
Jampruca
Marilac
Matias Lobato
Nova Módica
Pescador
São Geraldo da Piedade
São José da Safira
São José do Divino

Microrregião de Guanhães
Braúnas
Divinolândia de Minas
Gonzaga
Guanhães
Materlândia
Paulistas
Santa Efigência de Minas
São João Evangelista
Sardoá

Microrregião de Ipatinga
Antônio Dias
Belo Oriente
Coronel Fabriciano
Ipatinga
Joanésia
Marliéria
Mesquita
Santana do Paraíso
Timóteo

Microrregião de Mantena
Mantena
Mendes Pimentel

Microrregião de Peçanha
Água Boa
Peçanha
Santa Maria do Suaçuí
São José do Jacuri
São Pedro do Suaçuí
São Sebastião do Maranhão

REGIÃO SUL

Microrregião de Alfenas
Alfenas
Alterosa
Areado
Carmo do Rio Claro
Conceição da Aparecida
Machado
Paraguaçu
Serrania



Microrregião de Andrelândia
Ai uruoca
Andrelândia
Arantina
Bocaina de Minas
Cruziia
Liberdade
Passa Vinte
São Vicente de Minas

Microrregião de Itajubá
Consolação
Cristina
Delfim Moreira
Dom Viçoso
Itajubá
Maria da Fé
Marmelópolis
Paraisópolis
Piranguçu
Virgínia

Microrregião de Lavras
Carrancas
Ijaci
Ingaí
Lavras
Luminárias
Nepomuceno
Ribeirão Vermelho

Microrregião de Passos
Alpinópolis
Bom Jesus da Penha
Capitólio
Cássia
Delfinópolis
Ibiraci
Passos
Pratápolis

Microrregião de Poços de Caídas
Andradas
Bandeira do Sul
Botelhos
Caldas
Campestre
Jacutinga
Poços de Caldas
Santa Rita de Caldas

Microrreglão de Pouso Alegre
Bom Repouso
Cambuí
Congonhal
Estiva
Extrema
Gonçalves
Ipuiuna
Pouso Alegre
Sapucaí-Mi rim
Toledo



Microrregíão de Santa Rita do Sapucaí
Cachoeira de Minas
Careaçu
Conceição das Pedras
Conceição dos Ouros
Cordislândia
Heliodora
Natércia
Santa Rita do Sapucaí
São Gonçalo do Sapucaí
São João da Mata
Silvianópolis
Turvolândia

Microrregião de São Lourenço
Baependi
Cambuquira
Carmo de Minas
Caxambu
Conceição do Rio Verde
Itarnonte
Itanhandu
Jesuânia
Lambari
Olímpio Noronha
Passa Quatro
Pouso Alto
São Lourenço
São Sebastião do Rio Verde
Soledade de Minas

Microrregião de São Sebastião do Paraíso
Cabo Verde
Guaranésia
Guaxupé
Itamogi
Jacuí
Ju maia
Monte Belo
Monte Santo de Minas
Muzambinho
Nova Resende
São Pedro da União
São Sebastião do Paraíso
São Tomás de Aquino

Microrregião de Varginha
Boa Esperança
Campanha
Campo do Meio
Campos Gerais
Carmo da Cachoeira
Elói Mendes
Guapé
Santana da Vargem
São Bento Abade
São Tomé das Letras
Três Corações
Três Pontas
Varginha



REGIÃO DO TRIÂNGULO

Microrregião de Fruta!
Campina Verde
Carneirinho
Comendador Gomes
Fronteira
Fruta!
Itapagipe
Iturama
Limeira do Oeste
Pirajuba
São Francisco de Sales

Microrregião de ltuíutaba
Cachoeira Dourada
Capinópolis
Gurinhatã
Ipiaçu
Ituiutaba
Santa Vitória

Microrregião de Uberaba
Água Comprida
Campo Florido
Conceição das Alagoas
Conquista
Uberaba
Veríssimo

Microrregião de Uberlândia
Araguari
Araporã
Cascalho Rico
Centralina
Indianópolis
Monte Alegre de Minas
Prata
Tupaciguara
Uberlândia


