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Regionalização

"A Comissão contou com
maior participa ção da

sociedade civil nas discussões
relacionadas à saúde, ao

turismo e à piscicultura, mas
reconhecemos a necessidade

de maior mobilização. Temos
a perspectiva de desenvolver
um trabalho de mobilização

pera mostrar à sociedade que
a Comissão é aberta à

participação popular."

Leia nea edic10
Mais investimentos para o Jequitinhonha

Melhor Planejamento para a RMBH

A defesa da Sudene em Minas
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Diferenças
regionais
marcaram os
debates

As grandes diferenças sociais.

econômicas e culturais entre as regiões

mineiras deram o tom das discussões no

âmbito da Comissão de Assuntos

Municipais e RegíonaIiiação, que

procurou sempre ouvir as lideranças

locais e regionais sobre os problemas.

A situação de iodo o Norte de

Minas e cm especial a do Vale do

Jequitinhonha foram temas constantes

da Comissão, por serem as mais

carentes do Estado, assim como a

Região Metropolitana de Belo

Horizonte, que apresenta complexidade

de planejamento e gerenciamento.

No total, a comissão fez 30
reuniões ordinárias e especiais e uma

visita ao interior, ouvindo 51
convidados ou depoentes.



cÇ

c

FM

VlbÓ3ani
!002

N

o
o
LU
Z

—,/—,
	 Editorial

ç1

o

>

LJ
-4

Comissões Permanentes

Essenciais para
a participação da
sociedade

O trabalho das Comissões é essencial ao

lx)m funcionamento do processo legislativo e

fundamental para a participação da sociedade

nesse processo. embora nem sempre visível

para o grande público. Particularmente em

2001, o trabalho dos deputados nas comissões

teve repercussão decisiva cm alguns aspectos

da vida mineira, bastando citar como exemplos

as medidas saneadoras que resultaram da CPI

do Narcotráfico ou a vitória dos pequenos

produtores de leite, na esteira dos debates

realizados pela CPI do Preço do Leite.

No balanço numérico do ano, as comissões

registram a realização de 545 reuniões

ordinárias e especiais, 201 extraordinárias e

outras 51 no interior do Estado, o que dá a

média de mais de três reuniões por dia útil. As

comissões realizaram, ainda, 47 visitas e

receberam perto de cinco mil convidados ou

depoentes.

As comissões parlamentares se dividem em

Permanentes e Temporárias. As Permanentes

São temáticas e têm funcionamento regular: as

Temporárias são as seguintes: de inquérito
(CPIs), formadas para investigar e apurar

denúncia específica: Especiais, que também

examinam Lemas específicas, embora sem o

mesmo poder da CPI: e as de caráter
processual, formadas. por exemplo, para emitir

pareceres sobre as Propostas de Emendas

Constitucionais (PECs) ou sobre os Vetos e

Indicações do Executivo.
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Comissão quer mais
investimentos para O
J e q u i t i n h o n h a
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"O Vale do Jequitinhonha representa 9.1% do te rri tório de Minas

Gerais e 5.45% da sua população. Não faz sentido a destinação de apenas
1,3% do orçamento estadual para a região." O qucstionamento, do
presidente da Associação Microrregional dos Municípios do Médio
Jequitinhonha, Edson Honorato Figueiró, foi feito cm reunião conjunta da
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização e da Comissão de
Saúde, realizada cm setembro. O processo de rcionalização da Saúde no

T Estado ca
necessidade de
maiores
investimentos

* foram os
principais temas

..

do encontro.

qual participaram

iambém outros

representantes dos

\	' municípios do
Norte de Minas e

\.	 do Vale do

j	Jequitinhonha.

____	 •	 A presidente do
Colegiado de
Secretários

Representantes doá

municipios do Norte e do	Municipais de Saúde. Myriam Araújo Tibúrcio, afirmou que o poder
Vale do Jequitinhonha	político falhou na destinação de recursos para o setor e defendeu uma
reivindicaram aos
deputados mais recursos	política de critérios técnicos de saúde para melhorar a assistência
para suas regiões	 básica. A secretária executiva do Consórcio de Saúde do Médio

Jequitinhonha, Maria de Jesus Murilo Rocha alegou que a
distribuição dos recursos estaduais deveria priorizar as regiões mais
pobres como o Vale, onde mais de 90% da população é usuária do
Sistema Único de Saúde.

Diante das críticas, a diretora do Centro de Planejamento da Secretaria
de Estado da Saúde, Ivêta Malaquias. disse que, embora lenta, a
regionalização já está acontecendo em Minas. Mas argumentou que,
para conseguir uma melhoria no sistema de atenção básica à Saúde.
são necessários mais investimentos, avaliação das capacidades
instaladas e um bom funcionamento dos conselhos e planos
municipais de Saúde.



Jequücnhonha foi objeto
de debate na Comissão e

exposição no espaço
cultural
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Audiências debatem
piscicultura no Vale

Duas audiências públicas foram convocadas
pela Comissão de Assuntos Municipais e	 ARTESANATORegionalização para discutir a necessidade de
reativação da piscicultura no Vale do Jequitinhonha.	 DO
O deputado Di mas Rodrigues, que solicitou as
reuniões, afirma que a atividade é fundamental para	 VALE DO
o Vale e demais regiões do Estado e demanda
recursos para o seu desenvolvimento.	 1	 JEQUITINHONHA

Na audiência realizada em junho, foram
convidados o diretor do Instituto Educacional
Jequitinhonha, Aneval de Meio Barbosa, o diretor-
gera] da Codevale, Edmar Antônio Godinho	 1
Pimenta, e os representantes da Ematcr, Dirceu	-	

(
Alves e Ricardo Pcrez. Barbosa explicou que a
pobreza na região do Vale do Jequitinhonha leva a
população a roubar peixes matrizes, usados para
reprodução em cativeiro no Instituto Educacional
Jequitinhonha. O problema tem gerado a semi-
desativação da piscicultura na área. Perez revelou
que o projeto do Instituto permite a produção de 1,8	 4.IZ-	 -	•milhão de akvinos por ano, mas atualmente não são 	1-
produzidos mais que 180 mil.

O técnico defendeu maiores investimentos em
recursos humanos e na proteção dos 17 tanques de	 -
criação. "A Emater conta apenas com um técnico
agrícola. O investimento pode ser viabilizado por
meio de pareci-ias com a Ccmig, Codcvasf ou Epamig", sugenu.

Em outubro, cm nova audiência pública, a bióloga do Departamento de Meio
Ambiente da Cemig, Norma Dulce de Campos, explicou que a companhia oferece
cursos de treinamento aos criadores de peixes. O coordenador técnico da Ematcr
Dirceu Alves voltou a defender o incentivo à atividade, argumentando que é a que

mais cresce em Minas Gerais. "1-lá cerca de 500 'pesque e pague' no Estado e 14

mil piscicultores sendo atendidos pela Emater", lembrou.
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Os deputados Ambrósio
Pin ga, Dirnus Rodrigues

tilton Vilela
Ieíenderam parcerias

ino solução para O
lesenvolvimenio da

r

 ria ção de peixes
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Planejamento da Região
Metropolitana precisa mudar

A busca de soluções para os problemas que atingem quase um quarto

da população mineira levou a Comissão a propor a discussão da

reesiruluração da gestão e planejamento da Região Metropolitana de Belo

Horizonte (RMBH), em reunião realizada no início de julho, à qual

estiveram presentes o chefe de gabinete da Fundação João Pinheiro, José

Oswaldo Lasmar, a diretora metropolitana da Secretaria de Saúde, Maria

José Antunes e o major da Polícia Militar, Robson Campos.

Os convidados apresentaram aos deputados um retrato da situação atual

dos 37 municípios que compõem a RMBH. Lasmar criticou o modelo da

Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte (Ambel), instância gestora

das políticas públicas comuns aos municípios da Região, como saúde,

transporte, segurança, educação, saneamento básico e meio ambiente. "O

modelo da Ambel não funciona. Temos que promover um encontro de

gestores da RMBH para definir outro modelo para vigorar a partir de

2002", disse.

O major Campos alertou que o mau funcionamento do conjunto

influencia no tratamento da segurança pública e implica mais violência.

"Os problemas de um setor influenciam os outros em toda a RMBH",

afirmou.

z
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l!cintj,,te,iro da Região
Meirpuluana de Belo tloritonte
reuniu parlamentares, técnicos e

lideranças em debate na Comissão
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Projeto declara sul da RMBH
como área de proteção

Água limpa, ecossistemas protegidos e melhoria da qualidade de vida

dos moradores da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Para garantir

tudo isso a Comissão aprovou parecer favorável ao Projeto de Lei do

Deputado Luís Tadeu Leite que declara como área de proteção ambiental a

região situada nos municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Cacté,

lhirité, Itabirito, Nova Lima, Raposos, Rio Acima e Santa Bárbara e

conhecida como APA Sul.

J.

Aílron Vilela, Jve
Henrique, João Batista tir

Oliveira (foto acimil
Ambrósia Pinto, Fóbr
Avelar e Alberto Reja,:

(foto ao lado) diwwem
Comissão problemas ziu
Re ' i& Meimpolítana e

J, interior de Minas

Itatiaiuçu também é da RMBH
O município de ltatiaiuçu passou a integrar a Região

Metropolitana de Belo Horizonte. Em agosto. a Comissão

de Assuntos Municipais e Regionalização aprovou parecer

Favorável ao Projeto de Lei Complementar n° 35/2001, de

autoria do deputado Ivair Nogueira, que altera a

composição da RMBH. A lei foi sancionada cm janeiro de

2002 pelo governador Itamar Franco.
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Deputados se mobilizaram
em defesa da Sudene

Uma das campanhas protagonizadas pela Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização em 2001 foi cm defesa da
manutenção da atuação da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) em Minas Gerais, após
a reformulação do órgão. Os deputados que integram a
Comissão se posicionaram firmemente contra a proposta do
governo federal de extinguir o órgão.

A Sudcne garante incentivos fiscais e financeiros a
empresas de diversos ramos cujos projetos de investimentos
forem aprovados. A partir da liberação dos recursos, a empresa
beneficiada é fiscalizada duas vezes por ano pela
Superintendência. "Precisamos lutar para que as regiões Norte
e Vale do Jequitinhonha, que estão incluídas na área da
Sudcne, recebam recursos. Isso vai contribuir para o
desenvolvimento do Estado todo", afirmou o deputado Ailton
Vilela.

...

_______	•i .

O diretor regional da
Sudene, Roberto Amara!,
debateu a manutenção do
Órgão com os deputados

Pinduca Ferreira, f)imas
ERMIM-E.Iffiffi,'w- q4	 Rodrigues eAiton Vilela
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Precisamos acabar com as
desigualdades regionais"

Qual é o papel e a importância da Comissão?
O papel da Comissão é ser um canal de comunicação entre os municípios e o Legislativo. Ela coloca em
discussão problemas dos municípios que precisam de maior divulgação junto ao poder público e à
imprensa, tomando públicas as demandas e favorecendo a implantação de políticas que possam solucionar
as desigualdades regionais. Ela é importante por ser um espaço democrático para o debate e a geração de
projetos.

Quais foram as discussões mais importantes em 2001?
O projeto de lei que regulamenta a área de proteção de mananciais mereceu maior destaque cm função
da sua importância e da atualidade da matéria. Discutimos sobre temas voltados para o meio ambiente
que, por sua vez, estão relacionados à preservação da qualidade de vida. Outro momento que merece
destaque foi a reunião conjunta com a Comissão de Saúde que discutiu a regionalização da Saúde e teve
grande participação de representantes da região do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri. Trata-se de uma
região que representa 9,1 do território mineiro, tem 5 , lt7c da população do Estado e recebe menos
recursos. Essa desigualdade foi o centre da discussão, que consideramos o debate mais importante realizado
durante o ano.
A piscicultura no Jequitinhonha também mereceu destaque e deve voltar à pauta em 2002. A Comissão
também apreciou projetos importantes como o que trata da criação de consórcios para prestação de serviços
de interesse público.

A Comissão participou de encontros no interior do Estado?
Duas reuniões realizadas no interior tiveram a participação da Comissão: a primeira foi em Cachoeira do
Pajeú, onde a Associação dos Vereadores dos Vales do Jcquitinhonha. di) Mucuri e de São Mateus solicitou
a nossa presença para intermediar suas reivindicações junto ao Executivo. A segunda mi no município
de Alto Rio Doce, onde a organização não-governamental Estrada de Terra e diversos representantes da
sociedade civil dos municípios da região discutiram os problemas da infra-estrutura de acesso a esses
municípios e a necessidade de divulgação e de promoção do Circuito Turístico do Alto Rio Doce,

Como o senhor avalia a participação da sociedade civil nas discussões?
A Comissão de Assuntos Municipais contou com maior participação da sociedade civil nas discussões
relacionadas à saúde, ao turismo e à piscicultura, mas reconhecemos a necessidade de maior mobilização
da sociedade para utilizar mais este espaço. 'fimos a perspectiva de desenvolver um trabalho de mobilização
para mostrar à sociedade que a Comissão é aberta à participação popular. A aproximação com as
organizações não-governamentais é importante nesse sentido.

Quais são as prioridades da Comissão para 2002?
Vamos voltar a discutir os critérios de repasse dos recursos da Saúde para os municípios. a questão da
piscicultura no Vale do Jequitinhonha e faremos uma audiência pública para debater a proteção dos
mananciais na região de Várzea das Flores. Também pretendemos levar para a Comissão a proposta de
criação do Circuito Turístico da Serra Geral, que vem sendo demandada pela região.
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