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As reivindicações
dos prefeitos
foram debatidas
e acolhidas em
reuniões da
Comissão
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Assuntos Municipais
e Regia ão

COMISSÃO DE ASSUNTOS.
MUNICIPAIS E REGIONALlZAÇAO

Crise financeira
mobiliza deputados
para salvar municípios

A precária situação financeira dos
municípios mineiros em 2003, com a redução
do repasse do Fundo de Participação dos
Municípios, especialmente pelo governo
federal, sensibilizou os deputados da Comissão
de Assuntos Municipais e Regionalização, que
deu ao tema tratamento prioritário, com a
realização de inúmeros debates, reuniões e um
grande seminário, do qual foram retiradas
proposições de solução, que estão sendo
encam inhadas.

A Comissão também promoveu discussões
em torno da criação e dos problemas das
regiões metropolitanas e envolveu-se no debate
de assuntos essenciais para a população
mineira, como a recriação da Sudene, decidida
pelo governo federal, e a construção do Centro
Administrativo do Estado, em Belo Horizonte.
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A Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização organizou um dos mais
concorridos eventos realizados pela Assem-
bléia em 2003: o seminário Regiões Metropo-
litanas, que ocorreu no período de 10 a 12 de
novembro, no Plenário da Casa, depois de
reuniões preparatórias e cinco encontros
regionais, sediados em Conselheiro Lafaiete,
Governador Valadares, Uberlândia, Santa
Luzia e Juiz de Fora. O objetivo do encontro
foi o de discutir alternativas para os proble-
mas econômicos e sociais dos grandes conglo-
merados urbanos, a partir das experiências
das regiões metropolitanas já implantadas em
Minas Gerais.

O Seminário gerou 194 propostas
registradas no documento final,
definido pelo deputado Fábio
Avelar, autor do requerimento
para a realização do evento,
como resultado de quase um
ano de trabalho. "Esse docu-
mento representa a participa-
ção de 109 entidades e 70 I
inscritos", resumiu Avelar.

Futuro das regiões
metropolitanas é
tema de seminário

Entre as propostas de destaque estão aquelas que tratam da constituição da

assembléia metropolitana. O documento entregue à Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização defende, entre outras medidas, a necessidade de

criação de órgão gestor estadual de planejamento do desenvolvimento metro-

politano; a observância das diretrizes e normas do Plano Diretor Metropolita-

no (PDM) por parte dos municípios, a destinação de parte do ICMS arrecada-

do pelo Estado para a formação do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano

(FDM); a prevalência das diretrizes do PDM sobre o Plano Diretor Munici-

pal, em questões de interesse comum, quando houver divergências entre eles.

Principais propostas

Em defesa dos
municípios foi o
tema do evento
institucional organi-
zado pela Comissão
de Assuntos Munici-
pais e Regionalização
com o objetivo de
debater as dificulda-
des financeiras
enfi'entadas pelos
municípios mineiros e
a repartição de
recursos tributários.
O evento. realizado
no dia 26 de agosto,
contou com a presen-
ça de autoridades,
especialistas, prefei-
tos e vereadores de
todo o Estado.

As dificuldades dos 853
municípios mineiros foram
o tema dominante da
Comissão, que buscou
alternativas técnicas e
políticas para solucioná-Ias.

EM DEFESA O M
DIA 26 DE AGOSTO

A crise financeira da maioria dos municípios
mineiros levou mais de 50 prefeitos mineiros a
participarem, no dia 13 de agosto, da reunião
conjunta convocada pelas comissões de Assuntos
Municipais e Regionalização e de Administração
Pública, para discutir a redução do repasse do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM) pelo
governo federal. A transferência de compromissos
para os municípios e a concentração de recursos
nas mãos da União foram as principais reclamações
dos prefeitos presentes.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do
requerimento que viabilizou a reunião, informou
que o repasse do FPM para os municípios caiu de
20% para 13%, enquanto os encargos aumentaram.
"Precisamos fazer prevalecer o pacto federativo",
defendeu. A União concentra cerca de 70% do
montante arrecadado com impostos no Brasil.

O encontro resultou na elaboração do documen-
to Carta de Minas. que apresenta reivindicações
dos prefeitos, para reverter a crise financeira dos
municípios ocasionada pela redução do repasse dos
recursos do FPM. O documento propôs alterações
em dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), da Constituição da República e no próprio
projeto da reforma tributária, que à época tramitava
no Congresso Nacional.

Deputados acolhem prefeitos
para debater a crise
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Um balanço
positivo
As comissões

temáticas realizaram
em 2003, no total,
1.128 reuniões,
sendo 54 no interior
do Estado, com a
participação de
aproximadamente
2.400 convidados.
Realizaram, ainda,
40 visitas. Dez das
16 comissões
permanentes
realizaram mais de
40 reuniões e
audiências públicas
cada. A Assembléia
formou, ainda, 62
comissões para
analisar Propostas
de Emenda à
Constituição (PECs)
e 43 para emitir
parecer sobre vetos
totais ou parciais do
governador a
proposições de lei.

A tramitação dos
projetos e de
outras proposições
citadas neste
documento pode
ser consultada no
ite da Assembléia:
www.almg.gov.br

Sudene, Centro
Administrativo ...

Entenda as siglas
PEC - Proposta de Emenda

Constitucional
PLC - Projeto de Lei Complementar
PL - Projeto de Lei

Outros temas

..•. Audiência pública realizada no dia 18
de novembro pela Comissão de Assun-
tos Municipais e Regionalização deba-
teu a disputa entre os municípios de
Capelinha e Veredinha, no Norte de Mi-
nas, por um território de 246 quilôme-
tros quadrados, onde moram 200 pes-
soas espalhadas por uma dezena de
vilarejos. Organizada a partir de reque-
rimento do deputado Olinto Godinho, a
audiência ouviu argumentos dos dois
municípios, representados por seus res-
pectivos prefeitos e presidentes das câ-
maras municipais. A realização de ple-
biscito foi uma das propostas levanta-
das para solucionar o impasse.

..•. Estimulados pela Comissão de Assun-
tos Municipais e Regionalização, depu-
tados, lideranças empresariais e comu-
nitárias da Região Noroeste de Belo Ho-
rizonte debateram, no dia 8 de dezem-
bro, a construção do Centro Administra-
tivo do Estado de Minas Gerais na área
do Aeroporto Carlos Prates, em Belo
Horizonte, conforme proposta do Go-
verno Aécio Neves. O secretário de Es-
tado de Planejamento e Gestão, Antô-
nio Anastásia, informou que a constru-
ção do Centro Administrativo é um dos
30 projetos que compõem o Plano
Plurianual de Ação Governamental
(PPAG) e o Plano Mineiro de Desenvol-
vimento Integrado (PMDI). O projeto
recebeu o apoio de lideranças empresa-
riais, que o vêem como chave para a
revitalização econômica da região, mas
despertou desconfiança em grupos de
moradores da região, que temem efeitos
danosos à qualidade de vida local.

..•. A recriação da Superintendência de De-
senvolvimento do Nordeste (Sudene) foi
o tema da audiência pública da Comis-
são de Assuntos Municipais e Regio-
nalização realizada no dia 30 de maio.
O encontro contou com a participação
de deputados estaduais e federais, pre-
feitos e lideranças políticas do Norte de
Minas. A reunião foi marcada por rei-
vindicações de inclusão de municípios
mineiros no programa federal.
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