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Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do
Estado estão promovendo, em 1997, as Audiências
Públicas Regionais dentro de um novo modelo: cada
regido terá garantido um montante de recursos
previamente definido pelo Governo, para execução
das propostas priorizadas.
Para participar da Audiência Pública de sua regido,
cada cidade deverá fazer sua Audiência Pública
Municipal. Cabe à Prefeitura e à Câmara de
Vereadores organizar o encontro. Os sindicatos, as
associações e outras entidades locais, bem como as
Associações Microrregionais e as Regiões
Administrativas, têm um papel decisivo na
divulgação do evento e na mobilização da
comunidade, imprescindível ao sucesso da iniciativa.
Na Audiência Pública Municipal, os participantes
definirão as prioridades e elegerão seus representantes
e suplentes para a reunido regional.
Os municípios têm prazo até 8 de maio para
encaminhar à Assembléia Legislativa as propostas
priorizadas em seus encontros, para que possam, em
tempo hábil, ser submetidas às Audiências Públicas
Regionais, que acontecerão no período de 19 de maio
a 8 de julho.



- A Prefeitura e a Câmara de Vereadores marcam a data de realização da
Audiência Pública Municipal e elaboram o regulamento para a condução
dos trabalhos. (Poderão utilizar, como subsídio, o modelo de regulamento,
sugerido pela Assembléia, a título de colaboração).

2 - As lideranças do município mobilizam as associações, os sindicatos e
outras entidades para participar da Audiência Pública Municipal, discutindo
as demandas da região.

3 - Na Audiência Pública Municipal, cada participante poderá apresentar
sua proposta, que, para ser submetida a votação, deverá conter estimativa
de custo e respeitar o limite de recursos destinados à região.

Recomenda-se aos participantes que, ao formularem suas propostas,
levem em conta o interesse da região, para que possam ser priorizadas na
Audiência Pública Regional.

4 - Cada Audiência Pública Municipal priorizará até cinco propostas, cujos
valores, somados, não devem ultrapassar o limite de recursos destinados à
região.

5 - Durante a Audiência Municipal, os participantes elegem seus
representantes, em número de:

a - dois, nos municípios com menos de 30 mil habitantes;
b - três, nos municípios que tenham de 30 mil ahil habitantes;
e - cinco, nos municípios com mais de 100 mil habitantes.

Na mesma proporção, serão eleitos suplentes para substituí-los em caso
de impedimento.

O número de representantes da sociedade civil de cada município
encontra-se publicado no Minas Gerais do dia 19/4/97.



6 - São também representantes dos municípios nas Audiências Públicas
Regionais:

a - o Prefeito, ou pessoa indicada por ele;
b - o Presidente da Câmara, ou Vereador indicado por ele.

7 - Cada Associação Microrregional poderá indicar também um
representante para discutir e votar as propostas.

8 - As Regiões Administrativas poderão designar, cada uma, um
representante, que poderá discutir e votar as propostas em debate.

9 - São vedados o voto cumulativo e o voto por procuração.

10 - Os organizadores da Audiência Pública Municipal enviam à
Assembléia Legislativa, até 8 de maio, as propostas priorizadas,
acompanhadas da relação dos representantes e dos suplentes, com
respectivos endereços e da lista de presença da reunião, podendo utilizar
os fax (031) 290-7695, (031) 290-7698 e (031) 290-7949.

Esse procedimento equivale à inscrição prévia do município e de seus
representantes na Audiência Pública Regional.

11 - Os participantes receberão o crachá de credenciamento na recepção,
no local da audiência, mediante apresentação de documento de identidade.

Os representantes indicados deverão apresentar também a indicação
por escrito.

12 - O município atribui a seus representantes na Audiência Pública
Regional a competência para discutir e votar as propostas ali
apresentadas, podendo também, no interesse do município que
representam, fazer composições e combinações de propostas com
representantes de outros municípios.

13 - A Assembléia coloca à disposição dos municípios os telefones (031)
290-7946, (031) 290-7947 e (031) 290-7948, para o caso de dúvidas.



- O quadro apresentado a seguir especifica o cronograma e o local de
realização das Audiências Públicas Regionais, bem como os recursos
destinados a cada região.

Para a definição do montante desses recursos foram considerados o
número de municípios, a densidade demográfica e o grau de carência da
região.

19-20/Mai

22-23/Mai

26-27/Mal

2-3/Jun

9-10/Jun

12-13/Jun

16-17/Jun

16-17/Jun

19-20/Jun

23-24/Jun

26-27/Jun

30/Jun e 12/jul

3-4/Jul

7-8/Jul

JequitinhonhalMucuri

Rio Doce

Noroeste

Alto Paranaíba

Norte

Mata 1

Mata II

Triângulo

Central III

Central 1

Central li

Centro-Oeste

Sul 1

Sul II

Minas Novas

Cel. Fabriciano

João Pinheiro

Monte Carmelo

Salinas

Cataguases

Ponte Nova

ltuiutaba

Ouro Preto

Curvelo

Vespasiano

Campo Belo

Passos

Pouso Alegre

4.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

3000.000.00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00
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