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Repercussão

Orçamento 95 contempla Audiencias
Cerca de 70% das reivindicações aprovadas nas reuniões foram atendidas no projeto de lei orçamentária

No ano que vem os mineiros pode-
rão ver várias de suas principais reivindi-
cações transformando-se em realidade.
A proposta orçamentária para o ano de
1995, enviada ao Legislativo, contempla
cerca de 70% das propostas priorizadas
nas 11 Audiências Públicas Regionais,
promovidas pela Assembléia de Minas,
no primeiro semestre deste ano.

Das 8.281 propostas apresentadas
nas audiências, 168 foram priorizadas
pelas regiões. No total, 2.345 entidades
participaram das reuniões, entre associa-
ções de municípios, prefeituras e câma-
ras municipais, partidos políticos, sindi-
catos, escolas, associações comunitárias
e instituições beneficentes.

De acordo com a Secretaria de Esta-
do de Planejamento (Seplan), que elabo-
rou o projeto da Lei Orçamentária Anual,
não puderam ser atendidas reivindica-
ções que fugiam à matéria orçamentária
ou, ainda, que estavam em desacordo
com o Plano Plurianual de Ação Gover-
namental.

Várias propostas de asfaltamento

de estradas foram incluídas no Orçamen-
to de 95, como é ocaso das rodovias que
ligam Munaé a Ervália, Piranga a Lafai-
ete, Carandaí a Lagoa Dourada, Dia-
mantina a Corinto, Barão do Monte Alto
a Muriaé, Paracatu a Brasilândia, Mon-
talvânia aJanuáriae Almenara a Salto da
Divisa, dentre outras.

Foram atendidas, ainda, as reivindi-
cações de implantação de distritos indus-
triais em São João Dei Rei, Diamantina e
Muriaé e as propostas de incorporação
de faculdades de diversas regiões à Uni-
versidade Estadual (UEMG). O apare-
lhamento de hospitais; a construção da
sede do Hemominas em Patrocínio e de
um hemocentro na região Noroeste; a
construção de casas populares, escolas,
bibliotecas, armazéns e aeroportos; como
o de Muriaé, também foram previstos.

Outras reivindicações prionzadas
nas Audiências Públicas foram a destina-
ção de verbas para obras de infra-estru-
tura básica de tratamento de esgoto, ca-
nalização de córregos e eletrificação ru-
ral, bem comocomo para o assentamento de
trabalhadores rurais, aquisição de equi-
pamentos e irrigação rural.

A implantação da estação ecológica

do Papagaio, em Baependi; a recupera-
ção da Bacia Hidrográfica do Rio Grande
e do Rio Verde; a proteção e preservação
dos cerrados; a recuperação do rio Jequi-
tinhonha e construção de barragens ao
longo do seu curso; e a restauração de
patrimônios históricos e culturais como a
Igreja do Rosário, em Januária, também
foram viabilizadas no Orçamento de 95.

Do mesmo modo, a proposta de
interligação da região Noroeste e da re-
gião de Diamantina ao resto do Estado,
através de sinal de TV, será atendida,
bem como a de ampliação do sistema de
telefonia urbana  rural em várias regiões
mineiras.

As Audiências
Públicas,

como a de
Januá ria,
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expressiva

participação
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organizada

Parceria com a comunidade deve aumentar
No próximo ano, as Audiências te-

rão novidades. Legislativo, Executivo e
Judiciário vão trabalhar juntos na regula-
mentação da Emenda à Constituição n°
12194, que modifica a dinâmica das Au-
diências Públicas Regionais. A idéia é
ampliar ainda mais a participação da
comunidade, cabendo aos municípios a
realização da primeira fase dos debates.

De acordo com o Presidente José

Ferraz, as Audiências Públicas inaugu-
raram um novo tempo nas relações entre
os poderes públicos e a comunidade. "A
parceria com a sociedade é o caminho
pelo qual prepararemos Minas para os
desafios do próximo século", frisa.

No último dia 10, as Comissões
Regionais dê Representação, eleitas nas
Audiências Públicas para acompanhar a
tramitação das propostas priorizadas,

reuniram-se na Assembléia para discutir
o projeto de lei do Orçamento de 95. O
secretário do Planejamento, Paulo Paiva,
e os presidentes das comissões perma-
nentes da Assembléia também foram con-
vidados a participar da reunião.

O presidente da Assembléia, Depu-
tado José Ferraz, entregou aos partici-
pantes um documento, feito pela Seplan,
com a análise das propostas priorizadas.


