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Um ano diferente
A rotina da Assembléia este ano incluirá eleições em quase todos os níveis, seminários, debates e audiências públicas

Fabíoia Farage
Marta Fonseca Veloso de Lima, da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal,
Mardoqueu Gomes de Carvalho, e da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná,

Sezifredo Alves Paz.
Segundo o consultor Pedro Francisco Chagas Lucca, o Fórum será uma

oportunidade para integrar os órgãos responsáveis pela fiscalização, deficiente
desde 1989. Naquele ano, foi aprovada uma lei estabelecendo que a fiscalização
federal seria apenas para empresas com comércio interestadual ou internacional,
cabendo a Estados e municípios fiscalizarem a pequena produção. Mas, durante o
governo Colior, a inspeção federal foi desestruturada, enquanto Estados e municí-

pios ainda não têm estrutura montada.
As reuniões preparatórias acontece-

ram nos meses dejaneiro e fevereiro, quan-
do foi formada a Comissão Organizadora.
Presidida por José Newton Coelho
Menezes, do Conselho Regional de Medi-
cina Veterinária, a Comissão reúne, tam-
bém, representantes das Secretarias de
Estado da Saúde; da Agricultura, com o
Instituto Mineiro de Agropecuária Plane—,
jamento e Ciência, Tecnologia e Meio
Ambiente, através do Cetec; Secretarias	 á ,

Municipais de Saúde e de Agricultura e
Abastecimento; Emater; Faemg e Ministé- j
rio da Agricultura. A Comissão recebe o	 ..JLltr

apoio técnico da Consultoria nas áreas de
Meio Ambiente e Agropecuária Educa--Pedro Chagas vê no Fórum a
ção, CiênciaeTecnoløgia; Pesquisa; Cons-	oportunidade para a Integração dos

tituição e Justiça e Saúde e Ação Social.	
órgãosde fiscalização

O ano de 1994 vai ser marcado pelas eleições para deputado
estadual, federal, senador, governador e presidente da República. A
Assembléia Legislativa, além da rotina do plenário e das comissões
técnicas, está programando diversas atividades institucionais, que
irão exigir esforço dos parlamentares e dos funcionários. São semi-
nários, fóruns técnicos e, pelo segundo ano consecutivo, as Audiências
Públicas Regionais, que têm modificações no seu cronograma e

estrutura de execução.
O Fórum Técnico sobre inspeção e qualidade de produtos de

origem animal será realizado de 7 a 9 de março. A sugestão partiu do
Conselho Regional de Medicina Veterinária, que reconheceu nos
seminários legislativos um espaço político para discutir assuntos de
interesse de diversos setores da sociedade.

Cerca de 40 entidades federais, estaduais e municipais, civis e
governamentais, serão convidadas para o Fórum, que tem como
principal objetivo discutir ofuncionanlento de serviços integrados de
vigilância sanitária de produtos industriais e artesanais, nas três
esferas de governo e propor a sua regulamentação. Será debatida a
produção de alimentos de origem animal e as políticas públicas de
inspeção e qualidade desses produtos. Estão confirmadas as presenças
do representante da Associação Brasileira das Indústrias Alimentícias
(ABIA), Léo Bick, dos professores Cristina Mosquim, da Universida-
de Federal de Viçosa, e Antônio Claret, da Escola de Veterinária da
UFMG, da secretária municipal de Abastecimento da PBH, Maria
Regina Nabuco, e dos representantes da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), Dílton Barreto, do Ministério da Ciência e Tecnologia,

A dinâmica das audiências éaprimorada	irlai'nento da

>

As Audiências Públicas serão reto-
madas na segunda quinzena de março,
com diversas novidades na condução dos
trabalhos. Unidos instrumentos de conta-
to dos deputados com os problemas das
regiões do Estado e das reivindicações das
comunidades, as audiências foram reali-
zadas, no ano passado, em oito
macrorregiõeS mineiras, com um dia em
cada cidade-sede, para o recolhimento de
sugestões para o orçamento do Estado. As
propostas foram recebidas em bloco para,
posteriormente, serem separadas e classi-
ficadas. A consultora Myriàni Costa de
Oliveira ressalta que todo esse trabalho
foi feito manualmente e a priorização de
cerca de duas mil sugestões acabou não
acontecendo nas Comissões Temáticas.

Com isso, as
sugestões fo-
ram apresenta-
das em bloco
ao Executivo.

proposta prevê
a realização de
reuniões pre-
paratórias, na
Assembléia,
no dia 23 de fe-

das pelas associações microrregioflais. A
Audiência será realizada em dois dias.

No primeiro dia, em reunião prepara-
tória, com a participação de representan-
tes das entidades e de deputados votados
na região, haverá a apresentação e a dis-
cussão de todas as propostas. Logo após a
reunião, as sugestões serão divididas por
área temática, de acordo com as Comis-
sões.

No segundo dia, deputados e represen-
tantes de entidades vão receber o relatório
das reivindicações apresentadas, para aná-
lise e priorização das sugestões. Na Audi-
ência Pública, só poderá votar um repre-
sentante de cada entidade.

Segundo Myriam de Oliveira, essa
nova condução das Audiências vai facili-
tar muito o trabalho, especialmente com a
informatização das rotinas. A criação de
um novo programa de computador, pela
Gerência-Geral de Sistemas e Informática,
permitirá o agrupamento das propostas no
próprio local da audiência, e, conseqüen-
temente, o conhecimento mais rápido do
número de propostas recebidas e do seu
conteúdo.

O Estado foi dividido cm 10
macrorregiões, nas quais serão realizadas
11 reuniões, sendo que a região Central,
em razão de suas dimensões, terá audiên-
cias em duas localidades. A primeira audi-
ência será realizada em Paracatu, na
macrorregiãO do Noroeste de Minas, nos
dias 17 e 18 de março.
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Myriam: a nova
dinâmica das	regulamento das audiências, definição do
aud
facilitar análise

iências vai tipo de propostas a serem apresentadas e o

de propostas	perfil das instituições que serão mobiliza-


