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Termina ciclo de audiências
Para Azeredo reuniões representam a busca do real municipalismo

/7v)

Asfaltamento da BR-146
- ligação entre Araxá e
Patos de Minas - e aqui-
sição de equipamentos
hospitalares para Patro-
cínio, Monte Carmelo e
Coromandel. Essas foram
as duas prioridades mais
votadas ontem durante a
Audiência Pública Regio-
nal do Alto Paranaíba,
realizada no Grande Hotel
de Araxá para escolha das
dez prioridades da micror-
região.

Participaram da última
das 12 Audiências deste
ano, entre outras autorida-
des, o governador Eduardo
Azeredo e os presidentes
do Tribunal de Justiça,
desembargador Monteiro
de Barros, e da Assembléia
Legislativa de Minas
Gerais,. deputado Agosti-
nho Patrús, além de repre-
sentantes de 30 das 31
cidades da macrorregião.

Erotides Silva
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Azeredo participou do encerramento das audiências em Anzxd

Em seu discurso, o
governador Eduardo Aze-
redo afirmou que as
Audiências, iniciadas pela
Assembléia mas agora
feitas em parceria com o
Executivo e o Judiciário,
são um exemplo que está
sendo discutido em todo o
País. Azeredo disse que as
Audiências representam a
busca do verdadeiro muni-
cipalismo.

Já o deputado Agostinho
Patrús disse que as

Audiências foram muito
importantes para que os
Três Poderes pudessem
ouvir e aprender com os
representantes da popu-
lação. O desembargador
Monteiro de Barros, assim
como o presidente do
Tribunal de Contas de
Minas, Flávio Régis
Xavier de Moura e Castro,
também destacaram a
importância das Audiên-
cias para o aprimoramento
da democracia no País.

Participaram da Au~

diência Públicã Regional
de Araxá, também entre
outras autoridades, o
procurador-geral de Jus-
tiça, Casteilar Guimarães,
os deputados estaduais
Ajalmar Silva, Anderson
Adauto, Elbe Brandão,
Hely Tarquínio, Romeu
Queiroz, Marcelo Cecé,
Jairo Ataíde, Paulo Piau,
João Leite, Sebastião
Navarro, Gilmar Machado
e Leonídio Bouças, e o
deputado federal Aracely
de Paula.	 Pág. 3
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Toma posse o presidente da AMINI

MÚCiO Reis conclwnoa os prefeitos a trabaLluv-em unidos

O prefeito de Sete
Lagoas, Múcio José Reis,
tomou posse ontem, na
Assembléia iegislativa, na
presidência da Associação
Mineira de Municípios
(AMM) e conclamou os
prefeitos mineiros a traba-
lharem juntos para o desen-
volvimento do Estado. O
governador Eduardo Azere-
do, o presidente da AL,
Agostinho Patrús, deputa-
dos federais e estaduais,
entre outras autoridades,
participaram da solenidade.

O presidente da AMM,
Múcio Reis, ressaltou em
seu discurso que o governo
mineiro está aberto ao
diálogo e ao debate para os
problemas que atingem os
municípios. Prova disso é o
resultado positivo das
Audiências Públicas Re-
gionais, promovidas pela
AL, para saber quais as
necessidades de cada
município. Segundo ele,
num momento de tantas
mudanças "a união de todos
Os municípios resultará em
grandes benefícios para a
população".

O governador Eduardo
Azeredo afirmou que o

momento é propício para
reiteirar as convicções
municipalistas. Dentro
dessa linha o governo vem
desenvolvendo trabalhos
que promovem o crescimen-
to econômico do Estado.
Eduardo Azeredo disse
também que, quanto à refor-
ma tributária, o Governo
Federal está receptivo e ela
visa simplificar e alimentar
a arrecadação, além de
diminuir a sonegação fiscal.

A nova diretoria da
AMM para o biênio 95/97 é
composta pelos seguintes
prefeitos: conselho diretor -
Múcio Reis, presidente:
Aristides Salgado, primeiro
vice-presidente;	Máximo
Leão,	segundo	vice-
presidente; João Batista
Arantes, terceiro vice-
presidente; Tadeu Men-
donça, primeiro secretário;
Edson Souza, segundo
secretário; Luiz Antônio,
primeiro tesoureiro; Juarez
Carvalho, segundo tesourei-
ro. Conselho Fiscal - Alice
Pereira de Souza, Clésio
Antônio Alves e Paulo José
da Silva. Suplentes - Lael
Dias, Antônio Cotta e
Ailton Neres de Santan

Pág. 3



MINAS GERAIS

A
/	-:yp	 -2-,--Ç-,	--- 1• -" '-.

'	.A;'z:.•'

Prioridades do Alto Parcjafba tanibén estão defiiids

Ásfaltamento da BR-146,
que liga Araxá a Fatos de
Minas, e a aquisição de equi-
pamentos hospitalares para
Patrocínio, Monte Carmelo e
Coromandel foram as duas
prioridades mais votadas no
encerramento da Audiência
Pública Regional do Alto Pa-
ranaíba, terça-feira, no Gran-
de Hotel de Araxá. A aqui-
sição de equipamentos hospi-
talares - tomógrafo para Pa-
trocínio, xemógrafo para
Monte Carmelo e um eco-
carógrafo para Coromandel
enquadra-se no espírito inte-
grativo proposto pelos con-
sórcios municipais de saúde,
e por isso está merecendo
uma deferência especial do
governador.

Também foram mais vota-'
das as seguintes prioridades:
asfaltamento da rodovia que
liga Estrela do Sul a Gnipiara
(32 km), construção de um
pronto-socorro no município
de Campos Altos, asfaltamen
to da rodovia que liga Doura-
doquara a MG-190, e asfalta-
mento do trecho da MGT-
462, situado entre a BR-452 e
a BR-262, numa extensão de
22 Km. Mais ainda asfalta-



Democratização d'o orçamento em Minas
Iniciadas
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meio a muitas críticas e
mesmo resistêhcig de
muitos . prefeitos, as
Audiências Públicas encer-
raram: -,' ciclo de 95 na
terça-feü- em. Araá, com
uma quase unanimidade em'
torno de sua importância
para democratizar a
discussão do orçamento e
abrir caminhos pára a parti-
;ipação da população na
formulação depolíticas
públicas do Estado.

Contra a resistência
inicial, a consagração quase
unânime dos 550 prefeitos
das cidades que realizaram
audiências municipais. Ao
invés das críticas, o elogio
do governador, do présidan-
te do -Tribunal de Justiça e o
reconhecimento além fron-
teiras, de outros Estados e
autoridades de Brasília; que
começam a prestar atenção
no processo.

Realizadas pela primeira

vez nos municípios até 30
de abril, como pré-condição
para a participação na etapa
regional, as Audiências
Públicas, provocaram gran-
de mobilização em todo o
Estado. Produziu discussão
em ,tõrno de mais de 5 mil
propostas de obras, serviços
e equipamentos, afuniladas
para. 158 nas 12 edições
regionais, realizadas nas
macrorregiões desde o
início-de maio.

- A dificuldade de produzir
consenso em - torno de
propostas de abrangência
regional e compatibilidade
orçámentáxia esquentaram
as reuniões e suscitaram
dúvidas sobre-o comprornis--
so do governo com o resul-
tado dos encontros. Contra
isso, porém, as autoridades
máximas dos três poderes
fizeram questão-de estar nos
encontros e dar seu aval
político.

Patrocínio

Atuando como patrocina-
dores das Auências, os
diiigentes dos três poderes.

=questão de firmar
presença nas Audiências. O
presidente do . Tribunal de
Justiça,	desembargadoi.
Monteiro de Barros, elogiou
as Audiências . como.
princípio 'efetivo da coope-
ração dos três poderes na
solução dos problemas do'
Estado. O 'governador
Eduardo Azeredo disse na
abertura,em Sete Lagoas, e'
no encerramento, em Araxá,-
que elas tinham um caráter
pedagégico de ensinar às
populações as dificuldades
do administrador em
compatilizar vontade políti-,
ca com limitação orça-
mentária. E o presidente da
Assembléia Legislativa,
onde -as Audiências nasce-
ram, disse que Minas está
consolidando um modelo de
participação da sociedade
na discussão e solução dos
seus problemas.

mento da rodovia que liga da construção do Hospital Re lógico da Beira do Rio Para-
Tapira a Fosfértjl, numa ex- gional Dr. Antônio Dias, naíba e asfaltamento da rodo-
tensão de 16,8 km, término implantação do Parque Eco- via que liga Tiros a Arapuá. Pág. 2
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Segundo POJIUS as	iwaas tiveram pazlkçaÇão dos tris poderes

AL avalia Audiência Pública
O presidente da Assembléia

Legislativa de Minas Gerais,
deputado Agostinho Patrús, fez
ontem urna avaliação positiva
das 12 audiências públicas re-
gionais realizadas este ano.
Segundo o presidente, no seu
terceiro aniversário, as audiên-
cias foram enriquecidas com a
participação efetiva dos três
poderes do Estado. Este entendi-
mento, avaliou, "permitiu um
aprmoramento ainda maior do
processo de consulta à popu-
lação, para a inclusão de propos-
tas no Orçamento do Estado
para 1996".

Para o deputado Agostinho
Patrús, os números comprovam
a evolução 'do processo. No
primeiro ano foram encaminha-
das 7500 propostas sem a
eleição de prioridades, o que
praticamente inviabilizou a ini-
ciativa. . No segundo, foram
encaminhadas 180 propostas e
aproveitadas 60 por cento no
Orçamento. Já este ano, com a
realização também das audiên-
cias municipais contabilizou-se
a participação de 589 muni-
cípios, com a presença de seus

prefeitos e vereadores e cerca de
1.119 representantes da socieda-
de civil.

Ao todo, foram eleitas 3.082
propostas, das quais 120 foram
priorizadas (além das que foram
eleitas pelas associações micror-
regionais). Elas serão encami-
nhadas à Secretaria do Planeja-
mento, para levantamento de
custos, a fira de que sejam
incorporadas ao projeto de lei do
Orçamento do Estado. O projeto
deverá ser encaminhado à
Assembléia Legislativa até o dia
30 de setembro.

Agostinho Patrús destacou
que um terço das propostas
referem-se a obras de cons-
trução de estradas, um terço são
relativas à área de saúde e um
terço dividido nas áreas de
educação, meio ambiente, eletri-
ficação entre outras.

Ainda, segundo Patrús, as
audiências públicas foram a
melhor forma encontrada pelos
parlamentares para percorrer as
diversas regiões do Estado,
reunir as lideranças municipais e
avaliar as demandas e carências
da população.	Pág. 2



Propostas são analisadas
Durante o primeiro reuniórs, além dos estudos

semestre. os deputados envolvendo  assuntos de
apreciaram 342 projetos de inLuee da comunidade,
lei ordinária, dos quais 13 1tais como a violência

er,, a situação
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deemanci- Ca Vale do Rio Doce. o
paço de dislitos..' O impacto do Mercosul
Balanço foi apresentado sobre. a economia mineira,
ontem pelo presidente da o possível fechamento de
Assembléia, deputado agências do Banco do
Agostinho Pamis, que Brasil no Estado, a
qualificou o trabalho dos quéstão dos juros altos,
deputados como "altamen- entre outras.
te produtivo". é Segundo semestre

Patrús lembrou que, -ao	Os trabalhos legislati-
todo, passaram pelo Legis- vos para o segundo semes-
lativo mais de mil propo- tre deverão ser mais
sições, entre requerimen- tantes, na opinião de
tos, projetos e mensagens observadores em razão da
do governador, e que votação de projetos co"-
nenhuma reunião deixou derados polêmicos, como
de ser aberta por falta de o da criação da Seretaria
quórum. Ele destacou, do Meio Ambiente o
ainda, a presença dos projeto de resolução de
deputados nas 12 macror- indicação de conselheiro
regiões do Estado, por do Tribunal de Contas,
ocasião das audiências projetos de criação, fusão
públicas regionais, realiza- e desmembramento de
das desde abril. até 4 de municípios, após a
ajulho, com a conclusão da conclusão dos plebiscitos a
audiência de Araxá.	serem realizados pelo

Ao longo do sementre. Tribunal Regional Eleito-
foram realizadas	128 ral. Pág. 2
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Audiencias-Públicàs,,
Unaí espera presença das, qui,zze cidades da região dia 18

Tô ioN ç , 1 3 municípios da 111111licipais.	u. is	já	foi'ani	-
'm3o Nui oCtc apreseniarain rio11iovida, pt'I;is preleliivas es 
UXII cmnopio ist.i para a Cn,ii.is de vereadores em 550

Àudiimcia Publica Re g ional 4UC dos 756 municípios mineiros..%(ncccra	- na	Camaia Nesses encontros . as lideranças
Municipal de Unai, nos dias 18 locais dehinirani cinco ploposias
e 1 1 	mnicr (quinta c de investimentos prioritários na
sexta-feira. O muluc(plo vai região.	que	foram	enca-
nceber 5 delegados - entre itumibadas i Assenihkia Le-prefeitos.	vreadoies	e gislativa	e	Vão para asrepiesentanhes	eleitos	dos Audiências Regionais.
niunicipios -para escolher as
de/ propostas da região a serem	1)e cada unia das 12
ineluidas no orçamento de audiências regionais poderão
1 9%. Foram apresentadas parIicipu. corno representantes
propostas nas áreas de meio dos niunicípios. o prefeilo. ou
ambiente. saúde, educação. a1guni por ele indicado: o
aropeeuária. transporte. ener- presidente da Câmara Muni-
gia e teIcornunicações.	cipal. ou um vereador indicado:

Urna proposta apresentada 'e cidadãos eleitos pela
por todas as regiõe. no ano comunidade durante a audiência
passado.repenu-se nos mu- municipal, na seguinte pro-
nicípios do Noroeste: a porção: dois representantes. no
implantação de uma unidade da caso de municípios com menos
Universidade do Estado de de 30 mil habitantes: três. nos
Minas Gerais (UEMG). Na área municípios com 30 mui a 1(X)
de educação. também foi nimi habitantes: e cinco, nos
lembrada a criação 'de uni municípios com mais de 100
estabelecimento	de	ensino mil habitantes.
médio profisstonaliiante. A "Esta é uma demonstração
consirução de uni hospital de que, em Minas Gerais.
regional: a despoluição do Rio pratica-se a verdadeira de-
Urucuia. com construção de mocracia, através da harmonia
unia estação de tIaIammn.'nlo de-dos Uts poderes e da busca deCst 110: asfaltam ue; C mna ',arcei,a entre eles e a
construção dc esirzid;is: cx- societ?ade. pala se estabelecer
lci3S ;'tt l dos sinais da TV Mitias a as prioridades que irão presidir
10(10,; os fliulmiLiplos da região e as políticas do Estado mios
eleti ii icação tu tal para atender pri.x i inos anos", ressalta
aos pequenos pi sdutores e(it) presidente da Assembléia Le-

35 pt postas ;*ptcseni;i&Ia S.. 'islaiiva. deputado Agosiinlmt
Í'ainis (PTH).

!'rcparaç(io - 1)5 pi epi ..	Já o governador Eduardo
II \!' par;I a	'lif;içãt ' di A/dedo	ressalta	que	as
11k 111)., 11 P 1 es 1 . cin and inc ias pithi icas represe n t aniestagio heni :m inçado. ( )imtei n mais uni passo emJireçai a
hcoti à regiao a primeira descenualiLação administrativa.

eqII!pt' da Assembleia Le- projeto que sua administração
gisl;itmva, eflLatiegada está analisandoes analisando e que visa darinstalar 1)5 equIpamen(os e maior eficiência a adramnis-montar to.Ja a iiiii'a-estt-ni,mi i tração pública estadual.
pata a leal/ação d encouhmo. -	A participação . lia Comia-
- Pi evista	na	Constituição nidade não lermina com a

Estadual, as imdmueias são it p	v1)1;iã() das propostas prio-
tentativa	de	 1-jiárjas nas atidiencias	Unia
parlicipativo o Oçamnento do comissão regional de repre-
Estado e, ao tnc'mo tempi	sentaçào.	eleita	em	cada
levar a Asser'±lt;i para perfil enconim-o, licará responsável por
da comunidad.- iiii nt - irt. 0, 12 acompanhar	tranhtiação das
eiiconti '	-.! $ 311 ;icottccero propostas junto a Assembleia
até 4 	h. Ak'in da Legislativa e junto ao Governo
participação i't;	Três do Estado. No ano passado,
F'odeies, as auJmmKma', de j 99S cerca de 70 jx q cento das
trazem	a	novidade	da propostas	priorizadas	nas
realtiação.	nutn;i -p1 imneira audiências foram incluídas no
etapa, de audiências públicas Orçamento de 1995.



MINAS GERAIS

Rio Do c e p rio r- iza saude
Audiência Pública reúne representantes de 64 municípios

AJr Vcfra

AUaaenCxa encerTuaa terça-feira em Ipatinga mobiliza representantes do: municípios da região
A destinação de recursos

para o término de obras e reapa-
relhamento dos hospitais
evangélico e municipal, de
Governador Valadares e a
implantação de um hospital
regional na área do Vale do
Suaçuí,	defendida	pelos
municípios de Divinolândia de
Minas, Gonzaga, Santa
Efigência de Minas, São Geral-
do da Piedade e Sardoá, são as
duas propostas que irão enca-
beçar a lista de prioridades da
macrorregião do Rio Doce na
Audiência Pública Regional
encerrada na terça-feira, em
Ipatinga.

Promovida pela Assembléia
em parceria com os poderes
Executivo e Judiciário, o encon-
tro reuniu representantes de 64
municípios da região. Além das
duas propostas da área de
saúde, foram escolhidas para a
inclusão no Orçamento do Esta-
do quatro propostas da área de
Educação e quatro envolvendo
ligação asfáltica entre os
municípios. Serici também

incluídas no orçamento uma
proposta de cada associação
microrregional do Vale do Rio
Doce.

O prefeito de Ipatinga, João
Magno de Moura, disse, na
abertura dos trabalhós, que as
propostas definidas pelos dele-
gados estão em sintonia com o
que o governador do Estado
planeja fazer nas áreas de
saúde; educação, agropecuária e
transportes.
- O secretário da Casa Civil
AmIlcar Martins, representando
o governador Eduardo Azeredo,
manifestou. aos delegados o
"apoio entusiasmado do gover-
nador à iniciativa que resultou
nas audiências públicas regio-
nais que começa a transformar a
idéia da democracia representa-
tiva em democracia participati-
va". Disse que o prefeito João
Magno traduziu bem o senti-
mento do governador, que
anunciou o Plano Mineiro do
Desenvolvimento Integrado,
para buscar um Estado mais
justo, com igualdade social e



que seja mais uni exemplo para
o Brasil.

Já o presidente da
Assembléia, deputado Agosti-
nho Patrús reafirmou o compro-
misso do Legislativo com as
propostas da região, para que o
Orçamento 'seja o espelho do
que se vive e se deseja em cada
região e não mais feito à
distância, sem .a participação
das comunidades".

Nos dois dias de realização
da audiência, o auditório do
Industrial Esporte Clube foi
ocupado por cerca de 400
pessoas, entre as 220 represen-
tando prefeituras, câmaras

municipais e sociedade civil.
articulações promovidas pelas

	

associações	microrregionais
entraram pela noite de terça-
feira.

Participaram ainda da mesa
dos trabalhos o 29 vice-
presidente do Tribunal de
Justiça, desembargador Paulo
Viana Gonçalves, que represen-
tou o presidente daquele órgão,

desembargador Monteiro de
Barros, o Secretário de Assun-
tos Municipais, deputado José
Militão, o presidente da Câmara
Municipal de Ipatinga, vereador
Francisco Carlos Bouzada, e o

&ador político da
audiência, deputado Dilzon
Meio.

Estiveram presentes os depu-
tados Io José (PT), Geraldo
Nascimento (PT), Bonifácio
Mourão (PMDB), Miguel
Martini (PSDB), Olinto Godi-
nho (P1.), Marcos Helênio (PT),
Ennano Batista (PL) João Leite
(PSDB) e Raul Lima Neto.
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Audiência Pública em Varginha prioriza dez das 574 propostas

MINAS GERAIS

Região Sul pn`oriza
recurso. para Uemg

Cinco das dez propostas
priorizadas na Audiência
Pública da Região Sul, realizada
em Varginha, referem-se à área
de saúde. Mas a alocação de
recúrsos para a construção dos
campi da Universidade do
Estado de Minas Gerais
(UEMG) na região, proposta
mais aplaudida na plenária final,
foi priorizada em primeiro lugar.
Em terceiro, empatados, estão o
programa Habitacional e a
criação de um centro regional de
recuperação do menor e do
adolescente infrator.
As outras prioridades foram,
pela ordem: um serviço regional
' 1e quimioterapia e radioterapia
no sudoeste mineiro; construção
de Ceasa no sudoeste mineiro;
recursos para o término das
obras de ampliação do prédio da
Santa Casa de Misericórdia de
Boa Esperança; construção de
uma usina de reciclagem de lixo
num ponto central da
Associação Microrregional da
Baixa Mogiana (Amog); dotação
orçamentária para a conclusão
de obras, compra de
aparelhagem e material
permanente para a Policlínica de
Poços de Caldas; e construção
da Policlínica Regional em
Lavras.

Articulação
A escolha das dez propostas
entre os 574 apresentadas nas
audiências municipal exigiu
grande articulação dos
representantes presentes nos
dois dias do encontro. Das Oito
associações microrregionais,
cinco chegaram a um acordo e
conseguiram aprovar todas as

propostas, duas por associação.
Elas representam 72 dos 153
municípios da região Sul.
O presidente da Associação
Microrregional do Baixo
Sapucaí (Axnbasp), Tadeu
Mendonça, apresentou
requerimento pedindo a
ampliação de dez para 16
propostas pnorizadas. A
justificativa foi que a região
escolheu 10 propostas para
número muito grande de
cidades. O prefeito de Três
Pontas citou o caso da audiência
de Itabira, em que 37 municípios
escolheram também 10
prioridades. A coordenadora dos
trabalhos, deputada Maria José
Haueisen (Vi'), T secretária da
Assembléia, indeferiu o pedido
justificando que não se poderia
mudar o regulamento agora. Ela
esclareceu, no entanto, que a
sugestão de dividir a região Sul
em maior número de audiências,
conforme acontece com a região
Central, deverá ser estudada

para o próximo ano.
O vice-governador do Estado,
Walfrido Mares, afirmou que
todas as propostas apresentadas
são importantes e que, apesar de
não haver recursos para
concretizar todas, "temos dez
para realizar em curto ou médio
prazo". Ele lembrou que, no
próximo dia 27, na reunião do
Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social, estarão
sendo apresentadas as
prioridades para os quatro anos
do governo. O vice-governador
elogiou a região por ter
priorizado a implantação da
UEMG e as propostas na área de
saúde.

Aprimoramento

O presidente da Assembléia,
deputado Agostinho Pairús,
observou que as Audiências
Públicas estão apenas no terceirc
ano de realização e que, nesse
período, foram sendo
aprimoradas. "As sugestões



apresentadas aqui serão levadas
em consideração também',
garantiu. Um dos avanços,
segundo ele, foi a participação,
em 1995, da Executivo e do
Judiciário.
A Audiência Pública de
Varginha contou com a
participação do
secretário-executivo da Casa
Civil da Presidência da
República, Fuad Jorge Norman
Filho; do subchefe de Relações
Intergovernamentais da Casa
Civil, Gilson Dayrell, e do
diretor-operacional da
Assembléia Legislativa do
Ceará, Antônio Augusto Coelho.
Eles quiseram conhecer de perto
essa iniciativa, realizada apenas
em Minas Gerais.
Participaram da mesa o
secretário da Casa Civil, o
vice-governador, o presidente da
Assembléia, o.prefeito de
Varginha, Aloísio Ribeiro de
Almeida, o presidente da
Câmara Municipal, José da
Frota Vasconcelos, o presidente
do Tribunal de Justiça,
desembargador Monteiro de
Barros, o representante da
Assembléia Legislativa do
Ceará, e os deputados Maria
José Haueisen (P1'), Sebastião
Navarro Vieira (PFL), Dilzon
Mello (PTB), Bilac Pinto (PFL),
Marco Régis (PPS), Ailton
Vilela (PSDB), Jorge Eduardo
de Oliveira (PMDB) e Simão
Pedro Toledo (PTB), Dias
Pereira Filho (São Lourenço);
Maria Lúcia Venturato dos
Santos (Lambari); Valter
Otacílio Silva Júnior
(Andrelândia) e Willys Vilias
Boas (Itajubá).	-

em
dia

Audiências 1
Começa hoje, em Lagoa

da Prata, a Audiência Públi-
ca da região Centro-Oeste,
reunindo representantes de
47 dos 60 municípios da
znacrorregião, que realiza-
ram previamente audiências
municipais. A reunião sërá
no Oeste Estrela Master
Clube e os trabalhos serão
dirigidos pelo depurado
Péricles Ferreira (PSDB).
Este ano, já foram promovi-
das audiências públicas
regionais em Sete Lagoas,
Ara çuaí, Unaí, irabira,
Ara guari e Varginha.

Audiências 1!
Depois de Lagoa da

Prata, será a vez de São
João dei-Rei sediar a
Audiência Pública da
macrorreg ido Central 111,
quinta e sexta-feira desta.
semana. A reunião, a ser
coodenada pelo deputado
Carlos Murta (PP), aconte-
cerá no Teatro Municipal de
São João dei-Rei. Estarão

presentes prefeitos, vereado-
res e. representantes de 25
dos 51 municípios da região.

Audiências III
Até o início de julho,

Ass'nzb1éia ainda vai promo-
ver Audiências Públicas nas
regiões Norte (Pirapora),
Rio Doce (Iparinga),. Mata
(Ubá) e Alto Para na íba
(Araxá), totalizando 12
reuniões: Este ano, as
audiências estão tendo
também  participação dos
poderes Executivo e Judi-
ciário, além do Tribunal de
Contas.
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Audiencias
Publicas

Participação dos municípios
começa hoje em Sete Lagoas

Começam hoje (04/05), em Sete
Lagoas. as Audiências Públicas
Regionais que apontarão as priori-
dades das comunidades mineiras em
relação ao Orçamento estadual do
ano que vem. Nesta quinta e sexta-
fetras, representantes dos municí-
pios das microrregiões4e Diamanti-
na, Curvelo, Três Marias. Concei-
ção do Mato Dentro e Sete Lagoas
vão defender as propostas selecio-
nadas nas audiências municipais e
eleger as dez reivindicações prio-
ritárias para a região.

A mobilização dos municípios
com vistas à reunião foi grande. Das
59 localidades incluídas na área
abrangida pela Audiência de Sete
Lagoas. 58 realizaram audiências
municipais e escolheram as propos-
tas que seus representantes irão
defender. A participação da quase
totalidade dos municípios só foi
possível graças ao envolvimen to das
prefeituras. câmaras municipais,
associações microrregionais e de-
mais entidades no processo das au-
diências que, este ano, estão sendo
Promovidas conjuntamente pelo
Legislativo. Executivo e Judiciário.

A seguir, as propostas que serão
defendidas por alguns dos mu-
nicípios presentes à Audiência de
Sete Lagoas:

Cordisburgo
- Construção da Rodovia

MG-231. ligando Cordisburgo. La-
goa da Praia e Santana ae Pirapama.

2 - Reforma do Hospital Jeny
Negrão de Lima

3 - Construção e instalação de
escola técnica agrícola

4 - Dinamização do parque
industrial da Gruta de Maquiné

5 - Conclusão da rede de esgotos
de Cordisburgo

Corinto
- implantação de pronto-

socorro regional
2 - Asfaltamento da Rodovia

MG-220 (Diamantjnijl yês Marias)
3 - Priorização do atendimento

ao menor carente e criação de Con-
selho Tutelar do Menor

4 - implantação de órgão esta-
dual de apoio aos pequenos e
médios agricultores.

Curvelo
- Estadualização da Fundação

Educacional de Curvelo
2 - implantação de pronto-so-

corro regional
3 - Instalação do distrito indus-

trial de Curvelo
4 - Adaptação e ampliação das

Instalações e atividades da 39 1 Cia.
Especial da Polícia Militar.

5 - Eletrificação rural para a
microrregião do Médio Rio das
Velhas

Diamantina
- Absorção, pela IJEMG. da

Faculdade de Filosofia e Letras de
Diamantina

2 - implantação do distrito in-
dustrial de Diamantina

3 - implantação de pronto-so-
corro regional

4 - Asfaltasnento. da MG-220
(Diamantina/Corinto)

5 - Implantação de política sala-
rial justa para o funcionalismo
público

Pompéu
Implantação do Programa de

Desenvolvimento do Cerrado -
Proceder - na região de Três Marias

2 - Asfahameneto da MG-060
(PompéulPapagaios)

3 - Recursos para a Santa Casa
de Misericórdia de Pompéu e cria-
ção de postos do Ipsemg.

4 - Implantação de centro de
atendimento integral às crianças e
adolescentes

5 - Criação de faculdade regio-
nal em Pompéu

Serro
- Asfaltamento da MG- lO

2 - implantação de hemocentro
regional

3 - Retransmissão de sinal de TV
e telefonia para o nordeste mineiro

4 - Adaptação do posto agrope-
cuário do Serro para funcionamento
de escola agrotécnica estadual



5 - Criação de faculdade
•	Sete Lagoas

- Destinação .de TR$ 5 milhões
para a Irmandade N. Sra. das
Graças, para construção e reforma
de complexo hospitalar
- 2- Criação de centro regional de
formação sócio-profissional, utili-
zando-se de instalações da Febezn
• 3 . Recuperação de áreas degra-

dadas e gerenciamento e manejo da
bacia hidrográfica da região

4 - Construção de novo prédio
para o Fórum Félix Generoso e
manutenção daDefensoria Pública
por parte do Estado

5 - Extensão do Programa de
Desenvolvimemeo do Cerrado
(Proceder) parea região

TrsMarias
1 - Ampliação e aquisição de

equipamentos para o hospital regio-
nal deTrês-Marias

2- Pavimentação da rodovia que
liga Três Marias, Morada Nova de
Minas e Abaeté

3 - Pavimentação da rodovia
MG-320 (Três Marias/Diamantina)

4 - Encascalhamento das estra-
das Três Marias/Morro da Garça,
via Buritizinho, e Três Marias!
Várzea da Palma, via Pedras

5 - lmplantaçãó de complexo
turístico no lago de Três Manas.

do dia
Motorista

• Oprojeto de lei n° 8195,
da deputada Maria José
Haueisen (PT), que regula-
menta a aplicação de exames
de legislação de trânsito e
regras gerais de. circulação,
estabelecendo prova escrita
de sinalização para aqueles
que vão tirar carteira de
motorista, recebeu parecer
favorável da Comissão de
Administração Pública,
presidida pelo deputado Ajal-
mar Silva (PTB).

Anzçuaí
A cidade de Araçua(, na

rnacrorregião Jequitinho.
nhoJMucurj, vai sedíar a
segunda das Audiências
Públicas Regionais de 95,
nos próximos dias 11 e 12.
Depois, nos dias 18 e 19,
será a vez de Una(, na
macrorregiõo Noroeste.
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do dia
Audiências

Duas Audiências Públicas
Regionais serão realizadas
nesta última semana de
junho. A primeira, com
municípios da Macrorregião
Rio Doce, acontecerá nos
dias 27 28 (terça e quarta-
feira), em Ipazinga, no Indus-
trial Esporte Clube. A segun-
da, com municípios da
Macrorregião Mata, será
realizada em UM, nos dias
29 e 30 (quinta e sexta-feira),
no Tabajaras Esporte Clube.
A última Audiência Pública
Regional será nos dias 3 e 4
de julho (segunda e terça-
feira) em Arax4
(Macrorregião Alto Para-
naíba), no Grande Hotel, que
será reaberto especialmente
para o evento.
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Audienciars Regionais
Ara çuaí sediará q próxima reunido dias 11 e 12 de maio

Depois da grande mobili-
zação ocorrida em Sete Lagoas,
a cidade de Araçuaí apronta os
últimos preparativos para a reali-
zação da 2' Audiência Pública
Regional, referente à macrone-
gião Jequitinhonha/MuCuri, que
acontecerá nos dias li e 12
(quinta e sexta-feira). Araçuaí
deverá receber diversos delega-
dos das 53 cidades da macrorre-
gião, que já promoveram suas
audiências públicas municipais.

No Colégio S Nazará (Rua
Dom Serafim, 435), estarão
delegados representantes das
microrregiões de Pedra Azul,
Teófilo Otoni, Almenara,
Araçuaí. Capelinha e Nanuque.
Eles vão escolher, através do
voto, quais serão as dez propos-
tas prioritárias para ô desenvol-
vimento da macrorregião Jequi-
tinhonha/Mucuri, em 96.
reivindicações serão encaminha-
das ao Governo, juntamente com
as propostas das demais nove
macrorregiões do Estado. No
ano passado, cerca de 70% dos
pedidos	pnorizados	nas
audiências e apresentados ao
Executivo foram incluídos no
Orçamento para 95.

O primeiro módulo da
Audiência Pública Regional terá
início às 13 horas, com a abertu-
ra, apresentação da dinâmica dos
trabalhos e exposições de repre-
sentantes do Executivo, Judi-
ciário e Tribunal de Contas -
parceiros nessa iniciativa.
Depois disso, será feita a justifi-
cação oral de propostas. O
segundo dia da audiência é o
decisivo, já que os representan-
tes	credenciados	dos 53

municípios vão se reunir infor-
malmente, na parte da manhã,
para buscarem um consenso
sobre quais seriam as dez
propostas mais importantes para
a macrOlTegião. posteriormente,
cada representante aponta, em
formulário próprio, as prorida-
des defendidas. O lobby exerci-
do por cada delegado será essen-
cial na definição das prioridades.
A tarde, será divulgada a lista
com as-reivindicações seleciona-
das e estas serão colocadas em
votação e ordem de prioridade.

Participação

Segundo 'informações da
Secretaria Temático-processual
da Assembléia, cerca de 550 dos
756 municípios mineiros promo-
veram audiências públicas muni-
cipais. A participação, de cerca
de 70%, foi considerada muito
,positiva, tendo em vista que este
é o primeiro ano de realização
das reuniões prelimianres em
cada município das macrorre-
giões.

Esse envolvimento da comu-
nidade mineira não termina com
a votação das lO propostas prio-
ritárias nas audiências regionais.
No encontro em Araçuaí - como
nos demais - serão eleitos os
membros da Comissão de
Representação que irá acompa-
nhar os desdobramentos da
audiência. Este grupo exercerá
um papel fiscalizador e de
pressão junto ao Governo, para
que sejam incluídas, no Orça-
mento para 96, as reivindicações
da comunidade mineira.



Constituição
Os presidentes do Senado

Federal e da Câmara dos
Depurados, senador José
Sarney e deputado Luiz
Eduardo Magalhães, estarão
em Belo Horizonte no dia 19
de maio, sexta-feira da próxi-
ma semana, para participar
de um encontro com os sena-
dores e deputados federais e
estaduais mineiros. O encon-
tro, a ser realizado às 10
horas, no Plenário da
Assembléia Legislativa, tem
por objetivo debater as
propostas de reformas na
Constituição Federal. Repre-
sentantes de entidades repre-
sentativas da sociedade civil
também estão sendo convida-
dos a participar.

Constituição II
Na oportunidade, a

Assembléia estará recolhen-
do propostas de alterações
na Constituição, relativas aos
principais temas em
discussão: sistema previden-
ciário, sistema tributário,
sistema político-partidário,
organização econômica e

organização do Estado. As
sugestões serão entregues à
bancada mineira no Congres-
so Nacional.

Deficiência
Foi realizada ontem, na

Assembléia Legislativa, a II
Reunião de Parlamentares
Portadores de Deficiência. A
iniciativa foi do deputado
João Batista de Oliveira
(PSB). Participaram parla-
mentares de Minas, Espírito
Santo, Diszrit.o Federal, Rio
de Janeiro, São Paulo e
Santa Catarina.

Centenário
A Assembléia Legislativa e

a Prefeitura de Belo Horizon-
te se uniram para preparar a
cidade que, em 1997, come-
mora seu primeiro cen-
tenário. Os deputados e o
prefeito Patrus Ananias estão
discutindo formas de atuação
conjunta para a..execução de
obras e projetos na capital.

Asfaltamento
Reivindicações de asfalta-

mento de rodovias foram
escolhidas como prioridades,
dos municípios da macrorre-
gião representada na
Audiência Pública de Sete
Lagoas. Nada menos que oiro
das 14 propostas que saíram
da Audiência contemplam o
asfaltamento de estradas que
beneficiam a região.
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do dia
Audiência

Será realizada, nesta
segunda e terça-feira, a últi-
ma das 11 Audiêncais Públi-
cas Regionais de 1995,
promovidas pela-Assembléia
em parceria com o Executivo
e o Judiciário. O encontro
será no Grande Hotel de
Araxá, que será reaberto
especialmente para o evento.
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à I,-,

Varginha
Começa hoje, em Vargi-

nha, a Audiência Pública da
região Sul de Minas. O even-
to, a ser realizado no Teatro
Capitólio daquela cidade,
reunirá representantes de
118 dos 153 municípios da
microrregião, que promove-
ram audiências municipais
para escolher suas propostas
prioritárias com relação ao
Orçamento estadual de 96,

Lagoa da Prata
Depois de Var,ginha, será

a vez de Lagoa da Prata
sediar a 7 Audiência Pública
Regional, congregando os
municípios da macrorregião
Centro-Oeste. A reunião será
nos dias 5 e 6 de junho.
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Pirapora
A Assembléia Legislati-

va, o Governo do Estado e
o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais realizam na
segunda e terça-feira
(12-13), #in Prapora, a
Audiência Pública Regio-
nal que' reunirá os
municípios da macrorre-
gião Norte. Esta semana,
foram realizadas àudiên-
cias públicas regionais em
Lagoa da Prata (macror-
região Centro- Oeste) e
São João Dei Rei (macror-
região Central III). Em
seguida a Pirapora acon-
tecerão as audiências em
Ipatinga (macrorregião
Rio Doce), nos dias 26 e
27; em Ubá (macrorregião
Mata), nos dias 29 e 30; e
a última em Araxá
(macrorregião Alto Para-
naíba), em 3 e 4 de julho.

Mudanças
As audiências Públicas

Regionais para priori-
zação das propostas resul-
tantes de audiências públi-
cas municipais serão
realizadas a cada dois
anos. A decisão foi toma-
da esta semana em
conjunto pela Assembléia
Legislativa: Governo do
Estado e Tribunal de
Justiça de Minas. As
audiências serão precedi-
das de avaliação dos
resultados da execução
orçamentária e às impli-
cações na formulação do
planejamento governa-
mental. A mudança ocor-
reu devido à avaliação de
que o número e a natureza
das propostas priorizadas
demandam prazos de exe-
cução de mais de-um ano.

Visita
O cônsul geral da

Rússia, Bóris F. Fessenko.
visita a Assembléia Legis-
lativa n segunda -feira,
dia 12, às' 11 horas. Ele
será recebido pelo presi-
dente da Casa, deputado
Agostinho Patrús.
Salão Nobre..	Pág. 2
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Ãüdiências públicai
Alto Paranaíbá define em Araxá prioridades da região

A última das 11 Audiên-
cias Públicas Regionais pro-
movidas este ano pela As-
sembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais, em parceria com
o Executivo e o Judiciário,
será realizada nos dias 3 e 4
de julho, no auditório do
Grande Hotel de Araxá, que
será reaberto especialmente
para o evento. O governador
Eduardo Azeredo, que parti-
cipou da abertura das au-
diências, em Sete Lagoas,
estará em Araxá.	-

Dos 31 municípios que
compõem a macrorregião
Alto Paranaíba, 28 realizaram
audiências públicas munici-
pais para escolher suas prio-
ridades e terão representantes
com direito a voto na reu-
nião. As audiências públicas
têm o objetivo de democrati-
zar a elaboração do Orçamen-
to Estadual, abrindo espaço
para que as comunidades
possam debater e eleger as
prioridades da região.

A Audiência Pública Re-
gional do Alto Paranaíba será
coordenada pelo deputado
Jairo Ataíde (PFL). No pri-
meiro dia, os trabalhos terão
início às 13 horas, com pales-
tras de representantes do
Tribunal de Contas e dos
poderes Executivo e Judi-
ciário a respeito do processo
de elaboração e execução do

Orçamento. Em seguida, os
representantes dos municí-
pios farão a defesa oral das
propostas aprovadas nas au-
diências municipais. Além do
prefeito e do presidente da
Câmara de Vereadores, cada
município estará representado
também por pessoas da socie-
dade civil, eleitas naquelas
audiências.

No segundo dia, pela ma-
nhã, os participantes vão dis-
cutir entre si quais as propos-
tas que melhor atendem as
principais demandas da re-
gião e apontarão, em formu-
lário próprio, as dez reivindi-
cações que julgarem prio

-ritárias. Na parte da tarde,
com a presença do presidente
da Assembléia Legislativa,
deputado Agostinho Patrús,
haverá a votação para que as
propostas sejam colocadas
em ordem de prioridade.

Nessa mesma tarde, será
eleita uma Comissão Repre-
sentativa, encarregada de
acompanhar, junto ao Legis-
lativo e ao Executivo, os
desdobramentos da reunião e
a elaboração do Orçamento
Estadual de 1996. Os mu-
nicípios da macrorregião do
Alto Paranaíba vão levar à
Audiência Pública Regional,
para debate, as 140 propostas
priorizadas anteriormente.
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Rio Doce pr- toriza saúde
Audiência Publica reune representantes de 64 municípios

Auaiência encerrada terça-feira em Ipatinga mobiliza representantes dos municípios da região

A destinação de recursos
para o término de obras e reapa-
elhamento dos hospitais

evangélico e municipal. de
Governador Valadares e a
implantação de um hospital
regional na área do Vale do
Suaçuí,	defendida	pelos
municípios de Divinolândia de
Minas, Gonzaga, Santa -
Efigência de Minas, São Geral-
do da Piedade e Sardoá, são as
duas propostas que irão enca-
beçar a lista de prioridades da
macrorreglãO do Rio Doce na
Audiência Pública Regional
encerrada na terça-feira, em
Ipatinga.

Promovida pela Assembléia
em parceria com os poderes
Executivo e Judiciário. o encon-
tro reuniu representantes de 64
municípios da região. Além das
duas propostas da área de
saúde, foram escolhidas para a
inclusão no Orçamento do Esta-
do quatro propostas da área de
Educação e quatro envolvendo
ligação asfáltica entre os
municípios. Serão também

incluídas no orçamento uma
proposta de cada associação
microrregional do Vale do Rio
Doce.

O prefeito de Ipafinga, João
Magno de Moura, disse, na
abertura dos trabalhos, que as
propostas definidas pelos dele-
gados estão em sintonia com o
que o governador do Estado
planeja fazer nas áreas de
saúde; educação, agropecuária e
transportes.
- O secretário da Casa Civil
Amílcar Martins, representando
o governador Eduardo Azeredo,
manifestou- aos delegados o
"apoio entusiasmado do gover-
nador à iniciativa que resultou
nas audiências públicas regio-
nais que começa a transformar a
idéia da democracia representa-
tiva em democracia participati-
va". , Disse que o prefeito João
Magno traduziu bem o senti-
mento do governador, que
anunciou o Plano Mineiro do
Desenvolvimento Integrado,
para buscar um -Estado mais
justo, com igualdade social e

que seja mais um exemplo para
o Brasil.	-

Já o presidente da
Assembléia, deputado Agosti-
nho Patrús reafirmou o compro-
misso do Legislativo com as
propostas da região, para que o
Orçamento "seja o espelho do
que se vive e se deseja em cada
região e não mais feito à
distância, sem a participação
das comunidades".

Nos dois dias de realização
da audiência, o auditório do
Industrial Esporte Clube foi
ocupado por cerca de 400
pessoas, entre as 220 represen-
tando prefeituras, câmaras

municipais e sociedade civil. As
articulações promovidas pelas
associações microrregionaiS
entraram pela noite de terça-
feira.	 -

Participaram ainda da mesa
dos trabalhos o r vice-
presidente do Tribunal de
Justiça, desembargador Paulo
Viana Gonçalves, que represen-
tou o presidente daquele órgão.
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iÏ
dia

Audiências 1
Começa hoje, em Lagoa

da Praia, a Audiência Públi-
ca da região Centro-Oeste,
reunindo representantes de
47 dos 60 municípios da
macrorregião, que realiza-
ram previamente audiências
municipais. A reunião será
no Oeste Estrela Master
Clube e os trabalhos serão
dirigidos pelo deputado
Péricles Ferreira (PSDB).
Este ano, já fora,n promovi-
das audiências públicas
regionais em Sete Lagoas,
Araçxtaí, Unaí, itabira,
Araguari e Varginha.

Audiências!!
Depois de Lagoa da

Prata, será a vez de São
João dei-Rei sedjar a
Audiência Pública da
macrorregião Central 111,
quinta e sexta-feira desta
semana. A reunião, a ser
coode nada pelo deputado
Carlos Murta (PP), aconte-
cerá no Teatro Municipal de
São João de/-Rei. Estarão

presentes prefeitos, vereado-
res e . representantes de 25
dos 51 municípios da região.

Audiências 111
Até o início de julho,

Assembléia ainda vai pronto-
ver Audiências Publicas nas
regiões Norte (Pirapora),
Rio Doce (Ipatinga), Mata
(Ubá) e Alto Paranaíba
(Araxá), totalizando 12
reuniões. Este ano, as
audiências estão tendo
também a participação dos
poderes Executivo e Judi-
ciário, além do Tribunal de
Contas.

PM
Amanhã, às 20 horas, a

Assembléia realiza reunião
especial em homenagem aos
220 anos da Polícia Militar
de Minas Gerais. A iniciati-
va é do 2 vice-presidente do
Legislativo mineiro, depura-
do Sebastião Navarro vieira
(PFL).

Professores
Hoje, a partir de 15

horas, o Sindicato Único dos
Trabalhadores em Educação
de Minas Gerais (Sind-Ute)
promove assembléia da cate-
goria na Tribuna Popular em
frente à Assembléia Legisla-
tiva.
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Carne
O deputado Antônio Andra-

de (PMDB), membro efetivo da
Comissão de Defesa do Consu-
midor, que nesta semana reali-
zou audiência pública para
analisar a questão do comércio
de carne clandestina em Minas
Gerais, avalia.que o problema
da verba irregular de pro&aos
de origem animal deve ser
tratado em diversas frentes,
desde sua origem, transporte,
armazenamento e comerciali-
zação até a orientação ao
consumidor, numa ação inte-
grada de todos os órgãos que
atuam na defesa do consumidor.
Segundo o deputado, preciso
dar condições paraque esses
órgãos -tenham condições de
prestar bons serviços à comuni-
dade. 'Tanto o Estado quanto o
consumidor saem prejudicados
com o comércio de carne clan-
destina', afirma. -

Consumidor
Deve ser votado em segundo

turno, nos próximos dias, pelo
Plenário, o projeto de lei de
autoria do deputado Marcos
Helênio (PT) que obriga os
estabelecimentos comerciais a
afixarem, em suas de-
pendências, nomes, endereços e
telefones dos órgãos públicos
de defesa do consumidor. O
projeto foi aprovado - pela

Comissão de Defesa do Consu-
midor com emenda do relator,
deputado Antônio Andrade
(PMDB), determinando que nas
localidades onde não existem
esses órgãos sejam afixados
informações com o telefone e
endereço do promotor de
Justiça.

Ilwnw
O ex-presidente Itamar

Franco será homenageado pela
Assembléia Legislativa no
próximo dia 18 de maio. A pedi-
do do deputado Kemil Kwnaira
(PMDB), o Legislativo mineiro
realizará uma reunião especial
que contará com a presença de
Itamar Franco, autoridades
federais, estaduais e municipais
e marcará, também, a despedi-
da dos mineiros ao
ex-presidente, antes dele assu-
mir a Embaixada do Brasil em
Portugal. A reunião será no
Plenário do Palácio da Incon-
fidência, às 14h30.

Audiências
O governador Eduardo

Azeredo estará presente na
primeira das Audiências Públi-
cas Regionais de 95, a ser
realizada nos dias 4 e 5 de
maio, em Sete Lagoas. Este ano,
o Executivo e o Judiciário estão
participando, junto com o
Legislativo, do processo das
audiências públicas. Para
poder participar das audiências
regionais, os municípios devem
realizar audiências municipais
até o dia 30 de abril, enviando
os resultados para a
Assembléia. Maiores infor-
mações podem ser obtidas
através dos telefones (031)
290-7598 ou 290-7599.
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Ubá sedia au4iênciá
Zona da Mata escolhe prioridades para 128 municípios

A cidade de Ubá, na Zona da
Mata, vai sediar, nos próximos
dias 29 e 30, quinta e sexta-
feira, a 11 4 Audiência Pública
Regional promovida este ano
pela Assembléia Legislativa,
emparceria com os poderes
Executivo e Judiciário. A
reunião acontecerá no Tabajaras
Esporte Clube, à Rua PadreGai
Lhac, s/n2, çentio. Estarão
presentes prefeitos, presidentes
de câmaras de vereadores e
lideranças dos municípios
pertencenteS às microrregiões
de Cataguases. Juiz de Fora,
Manhaçu, Muriaé, Ponte Nova,
Ubá e Viçosa.

Há muita expectativa em
tomo da Audiência de Ubá, que
irá reunir dentre os 128
municípios d macrorregião
Zona da Mata, os 94 que reali-
zaram as audiências públicas
municipais, em abril passado,
para escolher suas priondades e
terão representantes com direito
a voto na reunião. No total,
foram apresentadas 461 propos-
tas nas audiências municipais,
sendo que ayenas dez reivindi-
cações serao pnorizadas na
Audiência Regional para serem
encaminhadas ao Executivo a
fim de serem contempladas na
elaboração do Orçamento de
96. As Audiências Públicas têm
o objetivo de democratizar a
elaboração do Orçamento esta-
dual, abrindo espaço para que
as comunidades possam debater
e eleger as prioridades da
região.

Outro fator de mobilização
para as Audiências Públicas
Regionais deste ano está no fato
de que as propostas aprovadas
poderão orientar o Plano Pluria-
nual de Ação Governamental,
que começará a ser discutido na
Assembléia Legislativa em
outubro. O Plano conterá o
detalhamento das ações a serem
desenvolvidas e das metas a
serem atingidas nos próximos

quartro anos.

Entre as propostas aprovadas
nas audiêncais municipais da
Zona da Mata, destacaram-se
pedidos de pavimentação e
construção de estradas, implan-
tação de unidades da Universi-
dade do Estado de Minas Gerais
na região, construção de hospi-
tal regional, programas de
eletrificação rural e obras de
saneamento básico. A Au-
diência-Pública Regional terá a
coordenação do dejnitado Aja)-
mar Silva (PTB).

Dinâmica - Na quinta-feira,
dia 29, os trabalhos terão início
às 13 horas, compalestras de
representantes do Tribunal de
Contas e dos poderes Executi-
vos e Judiciário a respeito do
processo de elaboração e
execução do Orçamento. Em
seguida, os representantes dos
municípios farão a defesa oral
das propostas aprovadas nas
audiências municipais. Além do
prefeito e do presidente da
Câmara de Vereadores, cada
município estará representado
também por pessoas da socieda-
de civil, eleitas naquelas
audiêpcais.

Na sexta-feira, aia 30, pela
manhã, os participantes vão
discutir entre si quais as propos-
tas que melhor atendem as prin-
cipais demandas da região e
apontarão, em formulário pró-
prio, as dez reivindicações que
Julgarem prioritárias. Na parte
da tarde, com a presença do
presidente da Assembléia Le-
gislativa. deputado Agostinho
Patrús, haverá a votação para
que as propostas sejam coloca-
das em ordem de prioridade.
Nessa mesma tarde, será eleita
uma Comissão Representativa,
encarregada de acompanhar,
junto ao Legislativo e ao
Executivo, os desdobramentos
da reunião e a elaboração do
Orçamento Estadual de 1996. Pág. 2
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rdo dia
São João del-Éei

Começa hoje, às 13 horas,
em São João dei-Rei, a oitava
Audiência Pública Regional.
Dos 51 municípios da
macrorregião Central III, 25
fizeram previamente
audiências municipais, para
escolher suas prioridades,
que agora serão apresenta-
das e defendidas no encontro
regional. Serão analisadas
125 propostas.
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Á díen c ias: Pu` b lic-dsl..
Triângulo define prioridades para Orçamento em 1996

Transporte, educação e
saúde. Estas são, na avaliação
das comunidades do Triângu-
lo Mineiro, as três grandes
prioridades que, se efetiva-
das, poderão alavancar um
novo período de desenvolvi-
mento da região. A definição
ocorreu na últinld feira,
fl() encerramento da Att-
díéncia Pública Regional do
Triângulo Mineiro, promovi-
da pela Assembléia Legislati-
va na cidade de Araguari.

Durante dois dias, prefei-
tos, vereadores e lideranças
dos 33 municípios da região
debateram os problemas vivi-
dos pela população trianguli-
na e as reivindicações de
obras que poderiam trazer
maiores benefícios para a
região como um todo. Dentre
133 propostas previamente
selecionadas, em audiências
municipais, eles escolheram
dez para serem apontadas
como as principais reivindi-
cações, sendo que a mais
votada pede o asfaltamento
de um trecho de 29 quilôme-
trosde extensão, na Rodovia
MG-223,

A Audiência foi coordena-
da pelo deputado Wanderle'
Avila (PSDB) e contou com a
presença do presidente da
Assembléia Legislativa, de-
putado Agostinho Patrús, do
líder do Governo, deputado
Romeu Queiroz (PTB), do
pre'.idente do Tribunal de
JusRça, desembargador Mon-
teiro de Barros, e do se-
cretário de Estado da Casa
Civil, Amilcar Viana Mar-
uns, representando o gover-
nador Eduardo Azeredo.
Também estiveram presentes
o sernador Arlindo Porto, o

deputado federal Raul Belém
e um representante do Tribu-
nal de Contas do Estado. O
prefeito de Araguari, Miguel
Domingos Oliveira, e o presi-
dente da Câmara, Municipal,
vereador Ismael, Naves de
Oliveira, empenharam-Se pá-
ra oferecer toda a infra-es-
trutura necessária para c
sucesso da Audiência.

Além da presença de 150
representantes dos- municí-
pios, escolhidos nas audiên-
cias municipais e com direito
a voto na Audiência Regio-
nal, a reunião foi marcada,
também, por manifestações
de estudantes e professores
da Universidade Federal de
Uberlândia, que protestaram
contra a proposta de Lei de
Diretrizes e Bases da Edu-
cação, elaborado pelo sena-
dor Darcy Ribeiro e em tra-
mitação . no Congresso Nacio-
nal; e pe'a leitura e entrega de
um manifesto em repúdio à
ocupação de refinarias da Pc-
trobrás por tropas do Exérci-
to. As manifestações ocorre-
ram sem quaisquer incidentes
e ressaltaram o caráter de-
mocrático da reunião.

Em seu pronunciamento,
Agostinho Patrús frisou a
importância da parceria entre
os três poderes na realização
das Audiências Públicas e
afirmou que os parlamentares
-saberão respeitar as decisões
das comunidades. O presi-
dente do Tribunal de .Justiça
declarou que a presença do
Judiciário nestas reuniões,
marca uma nova experiência
para o .Poder; e o secretário
Amilcar Martins, elogiando o
sistema de Audiências Públi-
cas, disse que esta iniciativa

mostra que, "mais que uma
democracia representativa,
Minas , está dando um exem-
plo tie- democracia parti-
cipativa".

Também estiveram presen-
tes na Audiência de Araguari
os deputados Ajalmar Silva
(PTB); Anderson Adauto
(PMDB); Geraldo Rezende

.(PMDB); Gilmar lachado
(PT); Leonídio Bouças
(PFL); Luiz Antônio Zanto
(PP); Miguel Martini (PSDW)
e Paulo Piau (PFL).	pág. 3



Propostas priorizadas
Eis a lista das prioridades - Ligação :. asfáltica da

do Triângulo .Mineiro com cidade de Conceição das
relação ao Orçamento esta- - Alagoas com a BR-262
1ual de 96:	

-1 trechõ entre Uberaba' e
- Asfaltarnento de trecho Campo florido.

de 29 km da MG-2.23.	 Além destas dez propos-
2 - Implantço' de um tas, também serão considera- -

hóspital público regional em das pelo Executivo e pelo
: ltuiutaba.	 Legislativo, na elab&ação do

Asfaltamento da estrada Orçamento de 1996, duas-
	

outras 1 reivindicações apre-que liga. Ituranrn ao distrito senta	pelas assoiaçõesde Chaveslândià, município	icegiofl	do Triángu-
de Santa Vitória, passando lo. São elas: Levantamento.por U pião (8okin).	

dos condicionantes e das
3 - Asfaltamento da estr- potencialidades do meio físi-

da que liga Itapagipe a co, social e econômico na
Campina Verde.'

	

erde	.	microrregião do Vale do.
Paranaíba proposta presen-

4 - Impianlaçao de cursos - taria pela Associação da
da Universidade Estadual na Microrregio. do Ya1e dó
região.	

:	 Paranaiba; e implantação de
Ampliação do campus um porto h ; '-"viário na

universitário da Fundação comarca de ltu'rarna, priorida-
Educacional de Ituiutaba, de defendida peL 'ssociaçâo
compreendendo a Construção da Microrregião do Baixo
de instalações para a-adrninis- Vale dó Rio Grande.:
tração, de um restaurante	 -.•	A Comissão Representai-universitário e de um-centro
cultural dotado de anfiteatro, va eleita na reunião, incumbi-

da de acompanh -•ar, junto aosde salas de vídeo e de bibjio-
teca	 poderes Legislativo e Execu-

tivo, os desdobraméntos da• 3 - Implantação de rodovia Audiência de Araguari, é in-
-. asfaltada ligando os muni- tegracla pelas seguintes pes-

cípios de.Cameirjriho, Limei- soas: Lauro P=ira Cabral,
ra do Oeste e Chaveslândia. • de Tupaciguara; Neuza dos

6'- Asfaltaxi-iento daestra- Reis	Domingue	Souza
da Fnital a Pirajúba.,	- (Ituiutaba); Ricardo Vilela

Perroni (Limeira do Oeste);
• 7 - Implantação '& um Ronaldo Wilson Santos (Fru-

hospital regional do Ipsemg. tal) e Sérgio Campos (Fron-
em Uberabà.	 •' teira).
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Varginha
Começa hoje, em Vargi-

nha, a Audiência Pública da
região Sul de Minas. O even-
to, a ser realizado no Teatro
Capitólio daquela cidade,
reunirá representantes de
118 dos 153 municípios da
FfliCrOrregião, que promove-
ram audiências municipais
para escolher suas propostas
prioritárias Com relação ao
Orçamento estadual de 96,

Lagoa da Praia
Depois de Varginha, será

a vez de Lagoa da Prata
sediar a 7Audiêncja Pública
Regional, congregando os
municípios da macrorregião
Centro-Oeste A reunião será
nos dias 5 e 6 de junho,
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L '1encia uohca
Região Central III define prioridades em ,1erário

A exemplo do que 'aconteceu
na Audiência Pública do ano
passado, as comunidades, da
macrorTegião Central III, inte-
grada por 51 municípios, consi-
deram que os investimentos em
habitação. educação e transpor-
te devem ser prioridades do
Estado, para impulsionar o
desenvolviniento regional. A
definição ocorreu na última
sexta-feira, em São João Dei
Rei, durante a plenária de
encerramento da oitava
Audiência Pública Regional,
promovida pela Assembléia
Legislativa no ano—de 95, em
parceria com o Executivo e o
Judiciário.

Escolhida em lista de 119
propostas de audiências munici-
pais, realizadas nos meses de
março e abril, a reivindicação
de construção de casas popula-
res para famílias com renda
inferior a três salários mínimos,
apresentada pela cidade de
Resende Costa, foi a mais vota-
da pelos participantes, seguida
pelos pedidos de encampação,
pelo Estado, das faculdades de
Barbacena, inclusive a de
Medicina, e de asfaltamento de
estradas de interligação regio-
nal de várias localidades.
Também foram priorizadas
reivindicações das áreas de
saúde, educação e industriali-
zação:

Todas as propostas serão
encaminhadas ao Executivo,
apra serem condideradas na
elaboração dos próximos orça-
mentos. E importantes notar
que, de acordo com decisão
conjunta dos presidentes da
Assembléia e do Tribunal de
Justiça e do governador do
Estado, as audiências passarão
a ser realizadas de dois em dois
anos, uma vez que a execução
das obras priorizadas é objetivo
de mais de um exercício finan-
ceiro. Desse modo, as propostas
agora definidas têm validade de
dois anos.

O segundo dia da Audiência
de São João Dei Rei, coordena-
da pelo deputado Carlos Murta
(PP), contou com as presenças
do presidente da Assembléia,
deputado Agostinho Patrús; do
vice-presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas
Gerais, desembargador Paulo
Tinoco; e do secretário de Esta-
do de Trabalho e Ação Social,
deputado José Ferraz, represen-
tando o governador Eduardo
Azeredo-

1 Em seu pronunciamento,
Agostinho Patrús salientou a
importância das audiências
como instrumento de democra-
tização do processo de elabo-
ração do Orçamento e de
exercício	da	cidadania.
"Vamos, junto com a comuni-

Erzcaminharnent8,	 dade, aperfeiçoar cada vez mais



.V' :' rc''. in .\''.

/	 /	

1

-	 -
.1•

-,.'..	.	.	,.

lei-
ci.),', 7,

(1	/T /1/, e.:..

CSC .Ct)	;1;1i:t

L	..	1..:	1

t))CV(.)U	u	O

1..	.ia )..vra e

C	e:. ;is	 111

.;'..	v

\	 1e

.;.

c

•	 li.,;	¼:.

• '..

•	 \I.,::.

.,c

11

:.•
,.:.....	...

1,,..
..... 1 ) :.	,.	:.

•	'••	,.	1,:..

	

•,Vj( (''	l/r;or;L:.

/OS

	

('l:,::t	,	1l.1 c(c;:

¼.	 ç( fl
;¼.

	

;.	 çC

-	.

•i.	 A	1;;R
•,;:

e-

ç) .1	 ;	• -

.1,

de
•\:. ,:i:/:..C.:, de

	

7Ç	.:i/:e)	'.5,1

.1: de •...1:

	:;1.,1.-/;\ç l./	/:¼	• )e:,s	(:
J -

	

¼	 )	/

¼Ieï	,"..
;,	VJ

cseci.d de

:iu7:L;7:(ic:•,	co;iun ::J:.

c.0 eç5í c

:

ijjI) e

1 7 1	 /'J''

S.'

'."c •/';li_	,'\) ,.- er}.	-

e e,, 

•\...',;



MINAS GERAIS

Un ivers idade
Agrícola

Audiência Pública define prioridades
dQ Norte de MG

Jerônimo Dias

- Prefeitos de 52 municípios se mobilizaram para que suas propostas recebessem maior votação

Com o auditório lotado.
fofam votadas na última terça-
feira, em Pirapora. as 10 pro-
postas priorizadas no encerra-
mento da Audiência Pública Re-
gional realizada na cidade. Pre-
feitos de 52 municípios que com
põem a macrorregião Norte se
mobilizaram para que suas pro-
postas recebessem maior vota-
ção. Entre as propostas prioriza-
das destacam-se a implantação
de uma universidade agrícola na
região, construção de hospitais -
com implantação de uma Uni-
dade de Tratamento Intensivo -,
construção de barragens, com
especial destaque para o projeto
Jequitaí que, apesar de estar
aprovado há mais de 40 anos,
ainda não foi implantado.

Ainda na reunião foram apre-
sentadas ao presidente da
Assembléia três moções de
apoio que irão beneficiar os
municípios da região: inclusão
das cidades de São Romão e
Riachinho na área de atuação da
Sudene, execução do Projeto
Jequitaí e solicitação, à Secreta-
ria de Saúde, de implantação do
Consórcio de Saúde no Norte de
Minas. Tais medidas irão bene-
ficiar diretamente a quase totali-
dade dos municípios da região.

Pioneirismo

Em seu discurso de encerra-
mento, o deputado Agostinho

Patrús destacou o pioneirismo
das Audiências Públicas enfari-
zando que "a cada ano serão
aperfeiçoados os mecanismos de
realização das reuniões". Segun-
do ele, a Audiência " é uma aula
de conscientização democrática
que já ultrapassou as fronteiras
do Estado".

Além do presidente da As-
sembléia, participaram da mesa
de encerramento dos trabalhos o
presidente do Tribunal de Jus-
tiça, desembargador Monteiro
de Barros; o secretário do Tra-
balho e Ação Social, deputado
José Ferraz, representando o
governador do Estado; o



prefeito de Pirapora, Walyd
Abdaila; o presidente da Câmara
Municipal, Vilson Santana; o
representante do Tribunal de
Contas, Gyleno Novaes; e os
deputados Ibrahim Jacob (PDT),
Wanderley Ávila (PSDB),
Sebastião Navarro (PFL), Jairo
Ataíde (PFL), Elbe Brandão
(PDT), Carlos Pimenta (PL),
Miguel Martini (PSDB), Gil
Pereira (PP) e Péricles Ferreira
(PSDB).

Propostas aprovados em
Pirapora

Por 106 votos - Asfaltamento
da Rodovia MG-401 no trecho
entre o município de Jaíba até o
Rio São Francisco no município

de Matias Cardoso; 105 votos -
Pavimentação da BR-479 ligan-
do Januária a Arinos, numa
extensão de 300 quilômetros; 96
votos - Afaltarnento da estrada
que liga os municípios de Grão-
Mogol, Cristália, Botumirim,
Itacarambira e Juramento; 78
votos - Asfa1amento da
MG-120 que liga Riacho dos
Machados a Porteirinha; 75
votos - Criação e instalàção de
uma Unidade de Tratamento
Intensico (UTI) em hospital de
Bocaiúva. Mais ainda: por 73
votos-- Construção de um hospi-
tal regional em Taiobeiras para
atender este município e os
municípios de Salinas, São João
do Paraíso, Rio Pardo de Minas
e Agua Vermelhas; 71 votos -

Asfaltamento da estrada Brasília
de Minas a Coração de Jesus; 65
votos - Construção das barra-
gens do Projeto Jequitaí, aprova-
do há mais de 40 anos e que irá
beneficiar vários municípios da
região; 63 votos - Asfaltarnento
e alargamento da pista que dá
acesso à BR-122 até a BR-251,
ligando Capitão Enéas a Fran-
cisco Sá, num total de 30 km; 56
- votos - Construção de um
hospital Tegional em Salinas; e
34 votos - Implantação de uma
Universidade	Agrícola	no
município de Lassance.	"
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AL reúne Üssociações
- 

Novo formato das audiências públicas agrada municípios

rcprrsenwnrs ao inrenor esclareceram as suas dúvidas sobre as novas audiências públicas

"C novo formato das
Audiências Públicas Regionais,
incluindo urna primeira etapa,
das audiências municipais, foi
uma iniciativa muito boa da
Assembléia Legislativa, pois
aperfeiçoou ë democratizou o
processo de participação na
discussão das reivindicações
regionais para o Orçamento
público estadual". Essa é a
opinião do secretário-executivo
da Federação. das Associações
Microrregionais, João Alberto
Assis Moreira, que ontem parti-
cipou de uma reunião, na
Assembléia Legislativa, para
esclarecer as dúvidas sobre a
realização das Audiências Públi-
cas Municipais.

Mais de 80 representantes de
associações microrregionais, de
municípios mineiros e de asses-
sores de deputados estaduais
Participaram da reunião. O 1°
vice-esjdente da Assembléia
Legislativa, deputado Wander-
ley Ávila (PSDB), -abriu o
encontro, destacando o papel
dos municípios no processo de
discussão do orçamento esta-
dual, ressaltando que essa parce-
ria, dos municípios com o Esta-

do, permitirá a maior democrati-
zação do processo decisório no
Estado.

Mobilização
O deputado frisou também a

importância do trabalho das
associações microrregionais na
mobilização dos municípios para
realização das audiências muni-
cipais, que terão condição para
participação nas audiências
regionais. O secretário de Proje-
tos Especiais da Assembléia
Legislativa, Júlio César Santos
Esteves, fez um histórico das
Audiências Públicas Regionais,
lembrando que, inicialmente, a
Constituição do Estado estabele-
cia apenas a possibilidade de
deslocamento das comissões
permanentes da Casa para reali- -
zação d audiências públicas,
com o objetivo de discutir
questões locais, junto com a
população.

Foi em 1993 que as
audiências públicas ganharam
um formato mais próximo do
que hoje se conhece por
Audiências Públicas Regionais.-
'Mas, naquele ano, o encontro



propiciou aindã mais uma coleta
de reivindicações garais, do que
a discussão de propostas objeti-
vas para o Orçamento estadual"
- observou Júlio Esteves, frisan-
do a busca permanente da
Assembléia de aperfeiçoar este
sistema de interiorização do
planejamento, tanto no que se
refere à participação da socieda-
de quanto do conteúdo das
propostas, tomando-as mais
objetivas.

Mudanças
1Assim , a de 94 já incorporou

algumas mudanças, como a
parceria com o Executivo, a
priorização de um número limi-
tado de reivindicações e outros
pontos. As Audiências Públicas
Regionais de 95 trazem mais
novidades, que são a realização
das audiências públicas munici -
pais e a participação dos três
poderes - Executivo, Legislativo
e Judiciário - na organizaçãer e
realização das reuniões.

A secretária Temático
Processual da Assembléia,
Maria das Dores Amorim, falou
sobre a importância das
audiências municipais, sem as
quais, as audiências regionais
não se realizarão ou terão seu
resultado final comprometido.
"E a participação das asso-
ciações microrregionais nesta
mobilização é fundamental, pois
é através deste contato direto,
que os prefeitos e presidentes
das câmaras municipais se cons-
cientizarão da importância deste
processo e se engajarão na reali-

zação da sua .audiênciã munici-
pal" - afirmou Maria das Dores
Amorim, detalhando, depois, as
regras para realização destas
audiências.

Prazo.

O secretário-executivo da
Federação das Associações
Microrregionais, João Alberto
Moreira, garantiu que, apesar do
prazo - os municípios têm até o
próximo dia 30 para encerrar
suas audiências - não será difícil
conseguir que todos realizem
este encontro. "E relativamente
fácil mobilizar a população
dentro do município. Se fosse
um evento regional seria mais
difícil. Além disso, no próximo
dia 19 teremos a nossa reunião
mensal, com a participação de
representantes das 38 asso-
ciações e vamos alertá-los para a
importância do engajamento da
entidade nesta mobilização".

O representante Ua Asso-
ciação Microrregional do Valê
do Aço, Lourival Lima Duarte,
afirmou que, apesar de na suaS
região serem poucos os
municípios já preparados para
realizar a audiência municipal,
não haverá problemas para que
isso aconteça dentro do prázo.
"A partir desta reunião - disse
ele - vamos voltar para região e
divulgar estas infolmações que
colhemos aqui . para todos as
prefeituras e câmaras munici-
pais".

Lourival Duarte defendeu
ainda a importância desta etapa

municipal, que 'veio aperfeiçoar
a estrutura das audiências regio-
nais. "As reuniões serão agora
mais produtivas, pois as reivin-
dicações já terão sido discutidas
no município e. passado pêlo
crivo da população, na seleção
das prioridades. Essa etapa vai
dar também mais legitimidade

'ao resultado final • das audiências
regionais" - ressaltou ele.

O prefeito • da cidade de
Araçuaí, que neste ano vai sediar
uma das reuniões das
Audiências Públicas Regionais,
também defendeu o novo forma-
to das reuniões, que. veio tornar
mais democrático o processo de
discussão das, reivindicações.
Ele acredita que, apesar da difi-
culdade de muitos municípios da
sua região em ter informações
sobre como realizar as
audiências municipais, o prazo
até 30 de abril é suficiente para
que todos se informem e promo-
vam o seu encontro".

Divulgação

A Assembléia Legislativa
está colocando à disposição das
Associações Microrregionais e
prefeituras municipais material
para divulgação e esclarecimen-
to sobre os mecanismos de
convocação e realização das
audiências municipais e mesmo
recursos humanos para que, em
reuniões regionais, previamente
preparadas, um representante da
Assembléia preste os esclareci-
mentos necessários para reali-
zação do encontro.	Pág. 2
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Varginha tem 118 municípios
na sua Audiência Pública

O clima de articulação para a
escolha das dez propostas prio-
ritárias da Macrorregião Sul
tomou conta de Varginha no
primeiro dia da Audiência
Regional que começou no
Teatro Capitólio, naquela cida-
de, na quinta-feira. À tarde o
espaço foi reservado para a
defesa oral das propostas, feita
por até dois representantes de
cada município e por um repre-
sentante de cada associação
microrrcgional. Ontem, os
representantes teriam a diiicil
tarefa de selecionar dez das 574
propostas' . apresentadas pelos
118 municípios que participa-
ram da Audiência Pública.
Houve, também, a eleição da
Comissão Regional de Repre-
sentação, encarreada de acom-
panhar a tramitação das propos-
tas junto ao Executivo e Le g is-
lativo.

Segundo o vereador de
Caxambu, Magnus Luderer de
Andrade, a manhã de sexta seria
essencial para esses entendi-
mentos. 'A nossa tentativa será
de chegar a um acordo sobre
propostas que não sejam locali-
zadas, que atendam a um maior

número de municípios', comen-
tou, na véspera. A representante
de Três Pontas, vereadora
Tonha Mello, disse que os dele-
gados de municípios da Asso-
ciação dos Municípios do Baixo
Sapucaf (Ambasp) selecionaram
sete propostas a serem defendi-
das. No entanto, ela também
acreditava que seria difícil o
consenso entre os par-ticipantes
devido ao grande número de
participantes na Audiência.

Propostas - Estudantes com
faixas pediram a implantação
de uma unidade da Universida-
de do Estado de Minas Gerais
(UEMG), reivindicação mais
aplaudida pelo público no
primeiro dia do encontro. Entre
as reivindicações interessantes e
bem aplaudidas estão as ligadas
ao tratatnento de esgoto
sanitário e industrial cujas redes
despejem no Lago de Fumas.
Vários municípios também
pediram a construção de hospi-
tais regionais, asfaltamento e
construção de rodovias, recur-
sos para habitação popular e
instalação de centros regionais
de assistência e orientação a
menores carentes e infratores.

Pág. 2
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AL espera 50 prefeitos em Seí Lagoas a partir de quinta

Desde ontem, parte da
equipe da Assembléia
Legislativa que vai atuar
na realização da Audiência
Pública já encontra-se em
Sete Lagoas. A idéia é
começar a criar desde logo,
na cidade, um clima de
envolvimento entre a
equipe e a comunidade,
que favoreça o pleno êxito
do primeiro encontro. Na
reunião que teve com 22
membros da equipe na
última sexta-feira, o
coordenador da primeira
Audiência, Elcio Costa
Moreira, gerente-geral da
Consultoria e Pesquisa,
chamou a atenção dos
funcionários para a
responsabilidade de todos
no encontro que inaugura o
novo formato das
Audiências.
Havia um clima de
otimismo até sexta-feira,
em razão do total
envolvimento da
Prefeitura de Sete Lagoas
no evento: O Executivo
local ajudou na
mobilização das
prefeituras da região
para a realização das
audiências municipais e
está montando uma
completa infra-estrutura,

para receber os
representantes dos outros
municípios, autoridades e
imprensa. A previsão é de
que estejam
presentes 80 por cento dos
59 municípios daquela
macrorregião. Como
serão apresentadas cinco
propostas por cidade,
serão cerca de 300
propostas a serem
defendidas por dois
representantes de cada
município.
A Audiência vai se
realizar em três blocos. O
primeiro, de 13h às 15h de
quinta-feira, será de
exposição técnica dos
membros dos três
poderes. O segundo. a
partir das 15, será o de
defesa das propostas pelos
representantes.
O terceiro, de 9h às 13h de
sexta-feira, será o de
votação de priorização
das 10 propostas a saírem
da Audiência e eleição da
comissão representativa de
cinco membros que
acompanhará os
desdobramentos da
Audiência Pública
de Sete Lagoas junto à
Assembléia, o Executivo e
o Judiciário.

Uo dia.'	.Awheiicias 1
Começam amanhã as

Audiências Públicas Regio-
nais em Sete Lagoas. Além do
presidente da Assembléia,
deputado Agostinho Patrús, e
de outros parlamentares,
também deverão comparecer
o governador Eduardo Azere-
do e o presidente do Tribunal
de Justiça, desembargador
Monteiro de Barros.

Audiências 11
Depois de Sete Lagoas,

serão realizadas Audiências
Públicas Regionais em
Araçuaí (11 e 12 de maio);
Unaí (18 e 19 de maio);
Itabira (22 e 23 de maio);
Araguari (25 e 26 de maio);
Varginha (1° e 2 de junho):
Lagoa da Prata (5 e 6 de
junho); São João dei-Rei (8 e
9 de junho); Pirapora (12 e
13 de junho); Iparinga (26 e
27 de junho); Ubá (29 e 30 -
de junho); eAraxá (3 e 4 de
julho).
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V'do dia.
Lagoa da Prata

A Audiência Pública de
Lagoa da Prata, que
congrega os municípios da.
macrorregiõo - Centro-
Oeste, marcada para os
dias 5 e 6 de junho, foi
transferida apra os dias 6
e 7, terça e quarta-feira.
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lUz Aud,7^ncici Pábilca
Municípios  do Rio Doce definemprioridades

A décima Audiência Pú-
blica Regional, promovida
pela Assembléia Legislativa,
em parcena com o Executivo
e o Judiciário, será realizada,
nos dias 27 e 28, na cidade
deIpatinga. Dos 84 mu-
nicípios que compõem a ma-
crorregião do Rio Doce, 64
realizaram audiências públi-
cas municipais para escolher
suas prioridades e terão re-
presentantes com direito a
voto na reunião. As àu-
diências públicas têm o obje-
tivo de democratizar a elabo-
ração do Orçamento estadual,
abrindo espaço para que as
comunidades possam debater
e eleger as prioridades da
região.

A Audiêticia Pública Re-
gional será coordenada pelo
deputado Dflzon Meio
(PTB). No primeiro dia, os

para região
trabalhos terão início às 13
horas, com palestras de re-
presentantes do Tribunal de
Contas e dos poderes Execu-
tivo e Judiciário a respeito do
processo de elaboração e
execução do Orçamento. Em
seguida, os representantes
dos municípios farão a defesa
oral das propostas aprovadas
nas audiências municipais..
Além do prefeito e dopresi-
dente da Câmara de Vereado-
res, cada município estará
representado também por
pessoas da sociedade civil,
eleitas naquelas audiências.

No segundo dia, pela ma-
nhã, os participantes vão dis-
cutir entre si quais as propos-
tas que melhor atendem as
principais demandas da re-
gião e apontarão, em for-
mulário próprio, as dez rei-

vindicações que julgarem
prioritárias. Na parte da
tarde, com a presença do
presidente da Assembléia
Legislativa, deputado . Agos-
tinho Patrús; haverá a vo-
tação para que as propostas
sejam colocadas em ordem
de prioridade. Nessa mesma
tarde, será eleita uma
Comissão Representativa,
encarregada de acompanhar,
junto ao Legislativo e ao
Executivo, os desdobramen-
tos da reunião e a elaboração
do Orçamento Estadual de
1996. Os municípios da
macrorregião do Rio Doce
deverão levar para a au-
diência pública regional, para
debate, cerca de 320 pro-
postas:
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Construção de 10 mil ca-
sas populares, sendo 60 por
cento na área rural, e desen-
volvimento de política de in-
centivo aos pequenos e mé-
dios produtores, especialmen-
te à agricultura alternativa,
com criação de infra-estru-
tura para o homem do campo.
Estas foram as duas priorida-
des que receberam mais votos
na plenária de encerramento
da Audiência Pública Regio-
nal da Zona da Mata, encerra-
da sexta-feira na cidade de
Ubá. A Audiência, promovi-
da pela Assembléia Legislati-
va em parceria com os pode-
res Executivo e Judiciário,
reuniu, durante dois dias, pre-
feitos, vereadores e lideran-
ças da sociedade civil de 94
municípios da região, para
debater e escolher as priori-
dades da Zona da Mata com
relação à elaboração do Orça-
mento estadual de 96.

Ao final das discussões, os
presentes apontaram, dentre
mais de 400 propostas pre-
viamente selecionadas em au-
diências municipais realiza-
das no mês de abril, aquelas
que consideram mais impor-
tantes para o desenvolvimen-
to econômico e social da re-
gião. Foram priorizadas, ain-
da, reivindicações que dizem
respeito à preservação do
meio ambiente, à melhoria do

ensino profissionalizante,, à
implantação de "campi" da
Uemg, à construção de hospi-
tais regionais, à abertura de
rodovia e à. instalação de
usina de reciclagem de' lixo,
além de outra proposta rela-
cionada à área de agricultura
- incentivo à fruticultura co-
mo alternativa para o de-
senvolvimento.

Parceria
O segundo dia da Au-

diência de Ubá, coordenada
pelo deputado Ajalmar Silva
(PSDB), contou também com
as presenças do presidente da
Assembléia, deputado Agos-
tinho Patrús; do 29 vice-
presidente do Tribunal de Ju s
tiça, Paulo Viana e o deputa-
do Tarcísio Henriques.

Em seu pronunciamento,
Agostinho Patrús salientou a
importância das Audiências
como instrumento de de-
mocratização do processo de
elaboração do Orçameneto e
de exercício da cidadania. "A
participação popular é im-
prescindível para a consoli-
dação da democracia, e a
Assembléia de Minas traba-
lha com o compromisso de
consolidar, cada vez mais,
sua parceria com a socieda-
de", observou Patrús. O
secretário Tarcísio Henriques
e o desembargador Paulo
Viana também destacaram o



sessor da presidência do
Tribunal de Justiça; Gileno
Novais, representante do Tri-
bunal de Contas; Dirceu dos
Santos Ribeiro, prefeito de
Ubá; e Antônio Carlos Jacob,
presidente da Câmara de
Vereadores local.

Propostas priorizadas:

1 ! (229 votos) - construção
de 10 mil casas populares.
sendo 60 por cento na zona
rural; 24 (229 votos) - desen-
volvimento de política de in-
centivo aos pequenos e mé-
dios produtores, especialmen-
te à agricultura alternativa,
com destinação de verbas
para pesquisas, sementes e
defensivos agrícolas e para
habitação rural, criação de
escolas agrícolas e eletrifi-
cação rural; 3 (176 votos) -
efetiva atuação do Estado na
despoluição, preservação e
recuperação dos nos, cór-

regos e lagoas da região da
Zona da Mata; 4! (140 votos)
- incentivo à fruticultura co-
mo alternativa para o deren-
volvimento da Zona da Mata;
9' (139 votos) - implantação
de escolas profissionalizan-
tes, do tipo Senai, para aten-
der às necessidades locais e
regionais; 6! (138 votos) -
construção de usinas de reci-
clagem de lixo, beneficiando
toda a região da Zona da
Mata; 7! (116 votos) - cons-
trução de um hospital regio-
nal na Zona da Mata; 8! (115
votos) - construção de estrada
asfaltada ligando Conselheiro
Lafaiete a Ubá, passando por
Senhora de Oliveira; 9! (81
votos) - construção de úm
hospital regional em Leopol-
dina; 10! (79 votos) - implan-
tação de campus universitário
da UEMG em Carangola; 11!
(40 votos) - implantação de
urna unidade da Universidade
do Estado de Minas Gerais
em Cataguases.

iuwencw reuniu durante dois dias prefeitos, vereadores e lideranças civis de 94 municípios

papel das Audiências Públi-
cas, sistema que vem sendo
observado até mesmo pelo
Governo Federal como cami-
nho para a democratização do
planejamento e da elaboração
do Orçamento.

Além do presidente da
Assembléia e do deputado
Ajalmar Silva, participaram
da Audiência Pública de Ubá
os deputados Arnaldo Pena
(PSDB), Durval Angelo (PT),
Ibrahim Jacob (PDT), José
Henrique (PMDB), José
Maria Barros (PSDB), Ronal-
do Vasconceilos (PL), Sebas-
tião Costa (PL) e Sebastião
Helvécio (PP). Também esti-
veram presentes o deputado
Bené Guedes, secretário de
Estado de Recursos Minerais,
Hídricos e Energéticos; Mar-
cos Pestana, secretário-adjun-
to de Planejamento; Júlio
César Delgado, secretário-
adjunto de Trabalho e Ação
Social: Luis Carlos Eloi, as-
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prepara audiências

Regiões definem as prioridades nas
Audiências Públicas

A Assemhhia 1 egislatjv '4 de
mas (icrais está com tudo

preparado para realizar, de 4 de
maio a 4 de julho, as 12 Au-
diências Públicas Regionais que
serão promovidas no terceiro
ano do evento. E. este ano, as
audiências trazem novidades. A
partir de agora, as audiências
regionais serão precedidas de
audiências pública' municipais,
quando cada cidade priorizará
cinco propostas, enviando-as,
até 30 de abril, à Assembléia.

Além disso, os três poderes
, participarão do evento e tatu-
bern o Tribunal de Contas. Vale
lembrar que oprincipal objetivo
das audiências regionais é defi-
nir prioridades de cada região
para, em seguida, encaminha-
las ao Executivo para possível
inclusão no Orçamento do Esta-
do, o que tem acontecido.

lo Legislativo Estadual,
várias áreas já estão atuando
Para o sucesso das audiências
municipais e regionais. Uma
reunião de técnicos com depu-
tados e chefes de gabinete foi
realizada em fevereiro, para
esclarecimentos, e a Gerência-
Geral de Consultoria e Pesquisa
Preparou um kit destinado aos
municípios, com sugestões para
a realizaçao das audiências.

No atual estágio dos traba-
lhos, estão sendo definidos os
coordenadores técnicos (servi-
dores da Assembléia) e polí -
ticos (deputados) de cada Au-

diêucia Pública Regional. As
datas e as cidades sede das
reuniões regionais já foram de-
finidas, conforme previsto no
regulamento conjunto assinado
pelo governador Eduardo Aze-
redo e pelos presidentes da
Assembléia Legislativa. deputa-
do Agosünhb Patrus, e do
Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, desembargador Márcio
Aristeu Monteiro de Barros.

Os critérios adotados para a
escolha das cidades sede, mais
uma vez, foram a existência de
infra-estrutura necessária, repre-
sentatividade regional e alter-
nância, isto é, não pode ser
realizada audiência na mesma
cidade onde ela já ocorreu.

Poderão participar das Au-
diências Públicas Regionais re-
presentantes dos 756 municí-
pios mineiros, assim definidos.
prefeito, presidente da Câmara
e cidadãos eleitos pela socieda-
de civil (dois no caso de mu-
nicípios-com menos de 50 mii
habitantes e três no caso de
mais de 50 mil habitantes).
Caberá a eles discutir e votar as
propostas apresentadas. No ano

-passado, cerca de 80 por cento
das propostas priorizadas -
audiências e apresemadas ao
Executivo foram inc~ no
Orçamento do Executivo para
este ano.



Estratégias para divulgação
Os servidores da Assembléia

Legislativa integrantes do grupo
que prepara a primeira Audiência
Pública Regional, cm Sete Lagoas,
reuniram-se, na semana passada,
com assessores de gabinete dos
deputados estaduais, com o objetivo
de discutir estratégias comuns para
a divulgação das audiências públi-
cas. •No mesmo encontro, foram
debatidas formas de oferecer
subsídios aos prefeitos e vereadores
para a realização das audiências
municipais, cujo prazo termina em
30 de abril.

As audiências municipais, que
precederão as regionais, serão reali-
zadas pela primeira vez este ano, e
apenas os municípios que tiverem
realizado suas audiências locais e
enviado os resultados para a
Assembléia até o final de abria

— participar dos encontros
regionais, Outra novidade introduzi-
da em 956 a participaçáo dos pode-
res Executivo e Judiciário no
processe das Audiências Regíonas.

Estiveram presentes 
à

reunio de
servidores que discutiu a preparação
da Audiência Regional de Sete
Lagoas os chefes de gabinete e
assessores dos deputados mais vota-
dos na região. São eles Agostinho
Patrús (PTB), Carlos Murta (PP),
Irani Barbosa (PSD). Arnaldo Cana-
rinho (PSDB), Wanderley Ávila
(PSDB), Marcelo Cecé (PTB) e
Alberto Pinto Coelho (PP). Todo o
tra,alho de preparo das
audiências está sendo desenvolvido
com participação dos deputados,
que geralmente têm uma provírnida-
de com as prefeituras e cmaras
municipais.

Sete Lagoas inicia debate
o seguinte o calendário das Audiências Públicas Regionais,

a serem realizadas em 12 4.zdades pólo das macrorreg;ães do
Estado, A macrorrgzõo Central por ter um grande numero
de n'.wiic(pios, foi subdividida e terá três audiências:,
Maio	 -
4 e 5 - Central 1 Sete Lagoas
1 	- Jequitinhonha/Mucuri - Araçziaí	. .	:•-

e 19 Norr;csr(' - lJ!Ioi

22e23 Central 1!-1tabira	. .	.
25 e 26 - Trzan,uio Aroguon
Junho:	'	'	.....
10 e2 - Sul - Varginha	 :..
5 e6' - Centro-Oeste - Logea da Prata

	

e 9. -, Central ,111 - São João dei Rei	..	... ..........
12e13 - Norte - Prapora
26e27- Rio Doce -lpaunga	 -

H JuNho: '	 . ,.
.3e4 .  Alto Paranafba - Araxá



MINAS GERAIS

Audiências Públicas
Deputados debatem a nova dinâmica para as reuniões

Para esclarecer dúvidas
a respeito das Audiências
Públicas Regionais, que
acontecerão no período de
4 de maio a 4 de julho,
técnicos da Assembléia
Legislativa reuniram-se na
manhã da última quinta-
feira com deputados e
assessores parlamentares
no Teatro do Espaço
Político-Cultural da Casa.
A principal novidade deste
ano é a realização de
audiências públicas muni-
cipais até 30 de abril,
através das quais serão
priorizadas até cinco
propostas, encaminhas a
seguir às Audiências Públi-
cas Regionais.

A principal dúvida do
encontro técnico de orien-
tação foi como realizadas
as audiências públicas
municipais. O secretário de
Projetos Especiais, Júlio
César Esteves, coordena-
dor técnico das Audiências
Públicas Regionais, expli-
cou que legalmente somen-
te podem convocar o even-
to os chefes do Executivo e
do Legislativo municipais.

Representantes
Os representantes dos



Marcelo Metzker

Deputados, assessores e técnicos da AL se reuniram, para debater as audiéncu&i k 95

municípios - prefeito,
presidente da Câmara e
cidadãos eleitos pela socie-
dade civil (dois no caso de
municípios com menos de
50 mil habitantes e tis no
caso de mais de50 mil) -
defenderão as propostas
priorizadas nos eventos
regionais.. Caso o prefeito e
o presidente da Câmara
não	convoquem	a

audiência, as prioridades
poderão ser défmidas por
entidades da sociedade
civil. Um regulamento
mínimo para as audiências
municipais será proposto
pela Assembléia Legislati-
va.

O objetivo principal das
audiências é permitir que a
população, via seus repre-
sentantes, indique as prio-

ridades de cada região para
a elaboração da proposta
orçamentária anual pelo
Executivo, além disso,
também são objetivos das
audiências permitir aos
poderes públicos estaduais
maior conhecimento das
realidades socioeconômi-
cas regionais, mediante
comunicação direta com a
sociedade;	Pág. 2



MINAS GERAIS

ATJDINCIAS PÚBLICAS REGIONAIS

Menção, cidadão: as grandes idéias que
você vem guardando para resolver problemas de
sua região podem ser discutidas agora. Até  dia
30 de abril estarão acontecendo, em todo o Estado,
as Audiências Públicas Municipais, onde serão
escolhidas aspropostas que irão para asAudi&ieias
Regionais Participe e ajude a elaborar um

: Orçamento democrático para o Estado.
-	Pá _q.
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AL mobiliza sociedade
Representantes de entidades participam das audiências

Representantes de entidades
ia sociedade civil e de órgãos
do governo reuniram-se ontem
(071O4 com técnicos da área
administrativa da Assembléia
para discutir formas de inobili-
iação das comunidades minei-
ras, visando a realização das
audiéncias públicas municipais,
que antecederão as Audiências
Publicas Regionais, que a
Assembléia realiza nos meses
de maio, junho e julho. Nas
Audiências R4ionais serão
escolhidas as prioridades de
cada região, a scieiii incluídas
na proposta orçamentária do
Estado para 1996.

As audiências são reuniões
que deverão acontecer durante
este mês de abril, em todo o
Estado, e sua realização é de
responsabilidade de cada
município - prefeitura e câmara
municipal. Os suporte organiza-
cional é orientado pela
Assembléia. Nas audiências
municipais, que já estão aconte-
cendo em diversas regiões. as
lideranças e a população devem
indicar, através de voto s até
cinco prioridades para sua cida-
de, e encaminhá-las à
Assembléia até o final de abril.
Essas p0 post as municipais
serão sistematizadas pelos
técnicos da Assembléia e leva-
das às AkIdit%tias Reg ionais, de
onde saem as propostas finais
qn' serão encaminhadas' ao
<)rçatneno.

Na reunião dc ontem, os

tico da Asscnihléia
rcssatanm a importância da
atuação das entidades represen-
tativas enquariti, torças inobili-

zadoras, principalmente — em
função das dimensões geográfi-
cas do Estado e da impossibili-
dade de todos os municípios
serem atingidos através dos
meios de comunicação. Como
as reuniões municipais foram,
implantadas este ano, é,
necessário intensificar a mobili-
zação em cada cidade, uma vez
que os municípios que não
realizarem suas -audiência,-, não
poderão encaminhar suas
sugestões individuálmente, na
etapa regional.

Para a reunião 'de ontem
foram convocadas as mais
diversas instâncias de represen-
tação da sociedade civil - enti-
dades de classe empresariais e
trabalhistas, partidos políticos.
Igreja, órgãos do Estado e
representantes do Executivo e
do Judiciário. Estiveram presen-
tes Jamie Pereira de Araújo
Carvalho (IJEMG), (3odofredo
Caloeira Reis (Ruralminas),
Arlete Nogueira (UVEMIG),
Maria Dalce Ricas (AMDA). Jô
Morais (PC do B), Paulo
Elisiáno Nunes (PPS), Zilá
Pereira de Almeida (Secretaria
de Estado da Educação),
Menderson Marfins Franco e
Luiz Carlos Eloy (FJMG). A
reunião foi coordenada pelos,
funcionários Maria das Dores
Aniorirn (Secretária Temá(ico-
Processual) e Júlio César Este-
VCS (Secretário' de Projetos
Especiais).	'	.	-



ano começam .a acontecer em
maio mas; antes, serão realiza-
das as Audiênçais Municipais,
para que cada município indi-
que suas prioridades para as
Audiências Regionais promovi-
das pela Assembléia.

"Sem' participação não há
democracia", lembrou o presi-
dente, ressaltando que é muito
importante o envolvimento dos
prefeitos nesse processo, para
que o maior número de
municípios apresente suas
sugestões. Municípios é um
poderoso meio para se fazer
ouvir a voz da sociedade na
definição de políticas e na
elaboração do Orçamento Esta-
dual.

Também o vice-governador
Walfrido Mares Guia ressaltou
a importância das Audiências,
afirmando que elas são, hoje,
um importantes mecanismo de
participação da sociedade e

da Assembléia à realização do
Congresso; o vice-prefeito
Célio de Castro, os secretários
de Estado José Militão
(Assuntos Municipais), José
Ferraz (Trabalho e Ação
Social), Bené Guedes (Recursos
Minerais, Hídricos e Energéti-
cos), Mauro Lobo (Ciência.
Tecnologia e Meio Ambiente) e
Adeinir Locas (Esportes, Lazer
e Turismo); o prefeito de Itabira
e presidente da Associação dos
Municípios Mineradores de
Minas Gerais, Olímpio Pires
Guerra e a vereadora de Jaboti-
catubas Arlete Nogueira, presi-
dente da União de Vereadores
de Minas Gerais. Presidente
ainda ó secretário de Estado de
Segurança Pública, Santos
Moreira, diversos deputados
p,stacjiiais.' niefeitos. 'e-verádo-
res  	Pág.2

parceria entre os poderes e
Executivo e Legislativo esta-
duais e municipais, além de
serem urna explicitação da
descentralização administrativa.
"Milhões de pessoas dependem
da Administração Pública e não
há como mantê-la centralizada",
afirmou Mares Guia. "O proces-

MINAS GERAIS

AL amplia atendimento
no interior

Um Centro de Atendixpento através do CAC, pode-se	-	das Audiências é fundamen-
ao Cidadão (ÇAC), nos moldes bem enviar urna sugestão para a tal para garantir uma distri-
do que existe na Assembléia Assembléia ou uni deputado.	buição mais justa do OrçamentoLegislativa, será instalado em	Audiências	Estadual entre os municípios",cada uma das sedes das 36	Durante a aberturá, o presi- disse Mares Guia.
Associações	Microrregionais dente Agostinho Paús discur- '--,
mineiras, espalhadas por todo o sou lembrando da importância Além do presidente dainterior do Estado. A iniciativa do CAC para a descentralização Assembléia, Agostinho Patrús,foi assegurada através de um i de informações que são 'de e do vice-governador Walfrido
protocolo de intenções assinado interesse da sociedade, o que Mares Guia, participaram da
pelo presidente da Assembléia, facilita a aproximação entre o abertura do II Congresso de
deputado Agostinho Patrús, o cidadão e a Administração Associações Microrregionais o
vice-governador Walfrido Ma- Pública. Outro ponto destacado residente	da	Femam
res Guia (representando o por Patrús foi a importância das p Mineira de Asso-
governador Eduardo Azeredo) e Audiências Públicas Regionais, ciações Microrregionais de
o secretário de Estado de através das quais são apresenta- Municípios) e prefeito de
Assuntos Municipais, José das sugestões para o Orçamento Campos Altos, Vftor Vieira dos
Militão, durante a abertura do II do Estado. As Audiências deste Santos - aue azradeceu o apoio
Congresso Mineiro de Asso-
ciações Microrregionais, na
noite de terça-feira, no Minas
Céntro.. Através deste protocolo
de intenções serão viabilizados
convênios com as Associações
Microrregionais, sendo que o
Poder Executivo vai assegurar a
liberação dos recursos
necessários para a aquisição dos
equipamentos e treinamento de
Pessoal-

0 CAC funciona como uni
grande banco de dados informa-
tizado, através do qual podem
ser obtidas todas as informações
dos bancos de dados da
Assembléia disponíveis para o
público e de outros bancos de
dados externos. Desta forma,
consultando os rminais do
CAC, urna pes::Ja pode ficar
sabendo sobre os trabalhos da
Assembléia - como pautas e
agendas de reuniões de Plenário
e Comissões, matérias em
tramitação, discursos dos depu-
tados, reuniões de Audiências
Públicas, por exemplo - e ainda
sobre a legislação estadual e
federal em vigor, índices
econômicos, informações tu-
rísticas de Minas Gerais, infor-
mações demográficas e sócio-
econômicas do IBGE. Ainda



MINAS GERAIS

Au-dienci,as Públicas Regionais
Atenção Sr. Prefeito:

- O prazo para a realização das audiências públicas
municipais vai até 30 de abril:

Não perca a oportunidade de defender os interesses de
seu município.

Informações e esclarecimentos:
Telefones 290-7686/290-7687/290-7680
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Legislativo assina convênio
para a Ia audiênciapública

Foi assinado ontem, no Salão
Oficial da Assembléia Legislati-
va, o convênio para a realização
da primeira Audiência Pública
Regional, programada para os
dias 4 e 5 de maio, em Sete
Lagoas. O. prefeito e o presiden-
te da Câmara da cidade, Lúcio
Reis e Fábio Cabral, assinaram o
documento com o presidente da
ALEMG, deputado Agostinho
Patrús, se Comprometendo a dar
a infra-estrutura necessária e
atuar na mobilização popular
para que a primeira audiência
regional deste. ano atenda satis-
fatoriamente a seus objetivos.
Também esteve presente, à assi-
natura do convênio, o l
secretário da Assembléia, depu-
tado Rêmolo Aloise.

Na presença de 22 deputados,
incluindo o líder do governo
Romeu Queiroz, o prefeito, que
estava na companhia do seu
secretário de Turismo, Sirlan
Antônio . de Jesus, confirmou
para 18 de abril a realização da
Audiência Municipal de Sete
Lagoas, e se comprometeu ainda
a ajudar a .fomentar a realização
de outras audiências municipais
nos municípios que compõem a

microrregião de Sete Lagoas. O
presidente da Câmara destacou a
importância das audiências para
discutir propostas em favor do
desenvolvimento dos municí-
pios. E o presidente Agostinho
Patrús ressaltou o significado do
ato de assinatura do convênio:
"Representa a confiança dos
poderes Executivo e Legislativo,
estadual e municipal, numa par-
ceria que vai envolver cidadãos
de todas as classes na discussão
e na solução dos grandes proble-
mas das diversas regiões do
Estado".

As Audiências Públicas
Regionais da Assembléia Legis-
lativa serão realizadas este ano
nas cidades-pólo de 12 microrre-
giões. E terão, além disso, uma
prévia municipal, com a reali-
zação de audiências municipais
em todos os municípios, até 30
de abril. As propostas aprovadas
nosjnunicípios serão priorizadas
e encaminhadas à Assembléia,
para serem submetidas às
Audiências Regionais de sua
cidade-pólo, onde terão discuti-
das e aprovadas por representan-
tes de cada cidade.

Pág. 2
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Audiências Regionais
AL aprova novo regulamento que prevê reuniões municipais

Foi assinado ontem, no O desembargador Montei-
teatro da Assembléia Legisla- 1O de Barros ressaltou a
tiva, o novo regulamento das importância da participação
Audiências Públicas Regio- do Judiciário nesta iniciativa
nais que, neste ano, vêm com da Assembléia Legislativa,
um novo formato, prevendo a recordando que, nos seus 33
realização de uma primeira anos de atividade na ma-
etapa, de reuniões munici- gisiratura, sempre se'questio-
pais, que Serão requisito para nou pelo fato do Judiciário
participação dos municípios ser um . poder distante do
nas audiências regionais. A POVO. "Através das Audiên-
solenidade teve a participa- cias Públicas Regionais -
ção do governador do Estado, disse ele - poderemos agora
Eduardo Azeredo, do	saber o que o pOVO ae Minas
dente do Tribunal de Justiça, espera do seu Judiciário,
desembargador Márcio	quais são suas expectativas,
teu Monteiro de Barros e do seus anseios".
presidente da Assembléia Lê-	0-governador Eduardo
gislativa, deputado Agosti- Azeredo ressaltou a impor-

tância das Audiências Ptíbli-
A participação dos repre- cas Regionais, como uma

sentantes dos três poderes na forma de se conhecer melhor
assinatura do novo regula e mais de perto todas as
mento representa a	regiões do Estado e destacou
zação de mais urna novidade essa iniciativa como um dos
das Audiências Públicas Re-
gionais deste ano. Através da
Emenda à Constituição n°
12194, abriu-se a possibilida-
de de urna colaboração maior
entre o Executivo, Judiciário
e Legislativo na realização
das reuniões.

"Esta é urna demonstração
de que, em Minas Gerais, se
pratica a verdadeira democra-
tia, através da harmonia dos
três poderes e da busca de
uma parceria entre eles e a
sociedade, para se estabelecer
as prioridades que irão presi-
dir as políticas do Estado
para os próximos anos" -
ressaltou o presidente-da As-
sembléia, deputado Agosti-
nho Patrus.

grandes acertos da última
legislatura. "As audiências
públicas - disse ele - são
também mais um passo em
direção à descentralização
administrativa, projeto que
estamos analisando e que
visa dar maior eficiência à
administração pública".

As Audiências Públicas
Regionais serão realizadas
em 12 regiões do Estado, a
partir do dia 4 de maio próxi-
mo. O requisito para partici-
pação nestes encontros será o
de cumprimento da sua pri-
meira etapa, das Audiências
Públicas Municipais, que têm
prazo até o dia 30 deabril,
para serem concluídas. Pág. 2
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1
nÁaijidi

Audiências Pasin
parlicipa

ii
Azêredo participou ontem, 1og& de&3 ade
na	iegis1ava•
da solciaidade deassinafu- ;anfiisiinj.

entin jrj
- par1icz	do event.	a:TTeféki-.

O presidente do Tribu- va
nal de Justiça, Mário Judiciário eíiütirão
Aristeu Monteiro de cLvico dtaii iznpot-
Barros, presente á soleni- tância",erifatizou.

Pág. 2
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Propostas para o Orçamento
Vinte e seis municípios participaram da audiência pública em São João del'Rei

O
nze prefeitos, vereadores e
representantes da sociedade

civil de 26 municípios da macrorre-
gião Central ifi participaram ontem,
em São João dei-Rei, do primeiro dia
da 8 audiência pública regional pro-
movida pela Assembléia Legislativa
em 95, em parceria com a Executivo
e o Judiciário. A reunião, coordenada
pelo deputado Carlos Murta (PP),
será encerrada hoje com a escolha

das dez prioridades da região com
relação ao Orçamento estadual do
próximo ano. Estão representadas na
audiência os municípios das micror-
regiões de Barbacena, Conselheiro
Lafaiete, Itaguara, Ouro Preto e São
João del-Rei.

Entre as propostas defendidas
pelos presentes, destacaram-se
pedidos de pavimentação de rodo-
vias; encampação de faculdades

pela Universidade Estadual
(Uemg); implantação de distritos
industriais; efetivação de programas
de eletrificação rural; construção de
usinas de reciclagem de lixo; desti-
nação de recursos para construção
de casas populares e criação de hos-
pital regional. Também foram apre-
sentadas propostas relativas ao
turismo e à proteção do patrimônio
das cidades históricas.

Pág. 16
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Audiência
A última audiência pública regional, promo-

vida este ano pela Assembléia Legislativa,
será realizada na próxima segunda e terça-fei-
ras em Araxá. O Grande Hotel será reaberto
especialmente para o evento.	j



DIAo RIO DO COMÉRCIO

Notas
Audiências 1

A bancada do PT na Assembléia
Legislativa contestou ontem ato que
Jtera o prazo para a realização de audi-
ncias públicas no Estado. Segundo o

Jeputado Durval Angelo (PT). elas pas-
sarão a acontecer de dois em dois anos,
o que contraria o artigo 20 da lei 11.745,
de janeiro deste ano, e a emenda 12 à
Constituição Estadual. Ambos estabele-
cem que as propostas colhidas durante as
audiências sejam encaminhadas ao
Legislativo até o dia 30 de abril de cada
ano, contribuindo para a elaboração da
ei orçamentária. O ato - assinado pelo

governador Eduardo Azeredo e pelos
T residentes da AL. Agostinho Pan'us, e
do Tribunal de Justiça, Márcio Aristeu
Monteiro de Barros - é considerado
abusivo pelos petistas. Eles acreditam
que a decisão tenha sido motivada pelas
eleições estaduais do ano que vem.
Muitas reivindicações municipais

podem não ser atendidas, prejudicando
campanhas". destaca Durval Angelo. -

Pág. 6

Audiências II

Agostinho Patrus rebate as acusa-
ções. Segundo ele, as audiências públi-
cas vão acontecer normalmente, todos
os anos, mas serão divididas em duas
fases: o estabelecimento das prioridades
dos municípios e a avaliação das obras
já implementadas (ou que foram relega-
das pelo Estado para um segundo
momento). "As audiências só serão per-
manentes e terão credibilidade se a
grande maioria das propostas for reali-
zada", diz Patrus. Ele explica que o
orçamento estadual é aprovado pelo
Legislativo em dezembro e, desta
forma, o governo só dispõe dos primei-
ros meses do ano subseqüente para rea-
lizar as obras previstas. Com isso, as
novas audiências têm acontecido na
mesma época em que o Executivo está
iniciando a execução de projetos, o que
prejudica todo o processo. -

Pág. 6
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Notas
Demo

A audiência pública da Macrorregião Sul,
que acontece em Varginha nesta quinta e
sexta-feira, dias l e 2 de junho, contará com
a presença do secretário-executivO da Casa
Civil da Presidência da República, Fuad Jorge
Nonnan Filho; do presidente da Assembléia
Legislativa do Ceará, Cid Ferreira Gomes; e
do secretário do Planejamento cearense,
Claúdio Perreira Lima. Eles vão observar de
perto a iniciativa pioneira da Assembléia de
Minas para democratizar a elaboração do
Orçamento estadual.	 -Pãg. 6
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Notas
Audiência

Começa hoje, em Lagoa da Prata, a
audiência pública da região Centro-Oeste,
reunindo representantes de 47 dos 60
municípios da macrorregião. que realizam
previamente audiências municipais. A pró-
xima cidade a sediar a audiência será São
João dei Rei, representando a macrorreão
Central Ii, quinta e sexta-feira desta
semana. Até o início de julho. a Assem-
bléia vai promover audiências nas regiões
Norte (Pirapora). Rio Doce (Ipatinga),
Mata (Ubá) e Alto Paranaíba (Araxá), tota-
lizando 12 reuniões	

Pag.6
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Notas
Audiências

As audiências públicas regionais para
definir as obras priontárias, para serem
incluídas no Orçamento estadual, serão
realizadas a cada dois anos. A decisão foi
tomada esta semana em conjunto pela
Assembléia Legislativa, governo do Estado
e Tribunal de Justiça de Minas. As audiên-
cias serão precedidas de avaliação dos
resultados da execução orçamentária e às
implicações na formulação do planeja-
mento governamental.

Pág.6
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Notas
Auclência pública

O ministro-chefe da Casa Civil da
Presidência da República, Clóvis Car-
valho, vai estar na primeira audiência
pública regional que se realiza nesta
quinta e sexta-feira em Sete Lagoas.
Também já confirmaram presença o
governador Eduardo Azeredo (PSDB),
os presidentes da Assembléia Legislati-
va e do Tribunal de Justiça, Agostinho
Patrus e Márcio Aristeu Monteiro de
Barros, resoectivamente, além de vários
deputados. O ministro quer conhecer
de perto essa primeira experiência de
discussão do Orçamento através de au-
diências públicas para analisar a possi-
bilidade de implantá-la em nível fede-
ral. A Assembléia terá promovido s até
o dia 4 de julho, 12 audiências públicas
regionais. Este é o terceiro ano em que
são realizadas essas reuniões. Poderão
participar das audiências representan-
tes dos 756 municípios mineiros. Cabe-
rá a eles discutir e votar as propostas
apresentadas.
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Sete Lagoas reivindica

verba para área.de saúde
Esta foi a principal proposta levantada na audiência

Márcio Vicente/DC Sete Lagoas

A
audiência pública regional realiza-
da em Sete Lagoas aprovou dez

propostas que serão incluídas como
prioritárias no Orçamento do Estado
para 1996. A destinação de R$ 5 mi-
lhões para as obras de complementação
do Hospital Nossa Senhora das Graças,
em Sete Lagoas, foi a primeira classifi-
cada, recebendo apoio de todos os mu-
nicipios pelo seu caráter emergencial e
porque vai beneficiar um centro de saú-
de que atende a toda a região. Esses
recursos podem ser liberados, como
prometeu o governador Eduardo Aze-
redo (PSDB) já no principio do próxi-
mo ano.

Dentre grande número de propostas
para abertura e asfaltamento de estra-
das encaminhadas à votação, seis pro-
posições foram aprovadas. A região
reivindica o asfaltamento da estrada da
liga Sabinópolis a Rio Vermelho; a pa-
vimentação da estrada Maravilhas -
Cachoeiras da Prata; da ligação Abae-
té-Arapuá e do trecho Pompéu-Papa-
gaio. Foi pedido, também, o asfalta-
mento da rodovia MG-220, que liga
Diamantina a Três Marias passando
por Corinto. Esse trecho, como destaca
a proposta, vai incentivar um novo flu-
xo de turismo na região. Já o asfalta-
mento dos 100 km entre Couto Maga-
lhães e Itamarandiba, com ligações
para Senador Modestino e Felicio dos
Santos, facilitará a produção regional
de grãos.

Três outras propostas fecham a lista
das reivindicações. A melhoria do siste-
ma de comunicações instalado pelo go-
verno do Estado no Pico Itambém, que
garantirá melhoria do sistema de telefo-
nia e de transmissão de sinais de televi-
são; a criação da Escola Agrotécnica de
Felixlância como unidade da Universi-
dade do Estado de Minas Gerais e com
aproveitamento das instalações da Em-
presa de Pesquisa Agropecuária de Mi-
nas Gerais, e a implantação de uma uni-
versidade na região de Augusto de
Lima e Conceição do Mato Dentro. As
restantes 214 propostas aprovadas a ní-
vel municipal, de acordo com a mesa

coordenadora da audiência, poderão
ser encaminhadas à Assembléia. De-
pendendo .do apoio dos deputados, se-
rão incluídas no Orçamento através de
emendas.

O presidente da Assembléia, deputa-
do Agostinho Patrus (PTB), disse que a
as audiências públicas, realizadas em
Minas desde 1993, "é a mais avançada
experiência democrática de que se tem
noticia no país". Ele garante que essa
prática ficará mais evidente a partir de
um novo formato de exercício do poder
estatal e de uma abordagem racional
dos aspectos sociais, políticos e econô-
micos de nosso desenvolvimento. O de-
putado disse que um governo, que pre-
tenda agir fortemente ancorado na
realidade, deve saber contar com a vi-
vência daqueles que enfrentam no dia-
a-dia os problemas de sua região. "Co-
mo os recursos são escassos, ninguém
melhor do que o povo da região para
conhecer as suas necessidades".

Presente ao encerramento da audiên-
cia, em Sete Lagoas, o ministro da Casa
Civil, Clóvis Carvalho, disse que "ain-
da é muito cedo" para a União seguir o
exemplo de Minas Gerais, já que o Or-
çamento federal é mais complexo e
qualquer medida para abrir com o povo
diretamente uma discussão, exige estu-
dos mais aprofundados. "Hoje esta-
mos aqui para aprender". O ministro
afirmou que o desgaste com a descen-
tralização de competências, que trans-
feriu recursos para os Estados e dimi-
nuiu o poder financeiro da União, deve
ser compartilhado pelos governadores.
Clóvis Carvalho disse o governo federal
espera "realismo" dos Estados na ela-
boração de seus orçamentos.

Já Eduardo Azeredo, que prometeu
total empenho para liberar recursos or-
çamentários da União para prossegui-
mento das obras de duplicação da rodo-
via BR-040 - uma reivindicação extra
pauta da audiência regional -' garan-
tiu que vai estudar a possibilidade de
incluir o trecho Belo Horizonte - Tre-
vo de Curvelo (cerca de 100km) em sua
proposta de eixos de desenvolvimento.

Pág. 6



DidriadaTarde -
Audiência pública

No plenário da Câmara, as
principais lideranças políticas
e comunitárias de Contagem
elegeram as cinco propostas
que serão encaminhadas à au-
diência pública regional pro-
gramada para Itabira.

A audiência foi presidida pe-
lo vereador Juca Camargos,
PMBD, e coordenada pelo pre-
feito Altamir Ferreira. As pro-
postas escolhidas são extensão
do metrô do Eldorado até Be-
tim; construção de um hospi-
tal regional no município;
construção e financiamento de
moradias populares a baixo
custo; saneamento e preserva-
ção ecológica da região da ba-
cia do Imbiruçu e Vargem das
Flores e canalização dos córre-
gos que compõem a bacia do
Arrudas.

Ao todo foram encaminha-
das 83 propostas já discutidas
anteriormente nas sessões ad-
ministrativas regionais ocorri-
das na Ressaca, Cidade Indus-
trial, Retiro e Petrolândia,

A votação das cinco propos-
tas ocorreu sem qualquer
anormalidade e reflete, segun-

do o presidente da Câmara, os
anseios da população e portan-
to deverão ser aprovadas na
audiência de Itabira.

As audiências públicas mu-
nicipais estão previstas em
emenda constitucional e pelo
decreto 9.278 de 1995, e têm
como objetivo priorizar, com a
participação popular, as prin-
cipais obras a serem incluídas
no orçamento do Estado para
o próximo ano.

A audiência regional de Ita-
bira será realizada nos dias 22
e 23 de maio e acompanharão
o prefeito Altamir Ferreira, no
evento, a secretária de Planeja-
mento, Lúcia Ciccarinj e o ve-
reador José Nunes. PSDB.

Também na reunião, foram
indicados os representantes de
cada região que irão, no dia 22
de maio, a Itabira representar
o município na audiência fi-
nal: Petrolândia, vereadora
Adélia Batista; Retiro, Roberto
Fernandes; Ressaca, Eduardo
Tadeu e Cidade Industrial, José
Fernandes Pacheco.

ORÇAMENTO

do orçamento. Esta experiência
poderá ser levada a outros Esta-
dos ou mesmo ser adotada, com
adaptações, no orçamento fede-
ral. Participam também do en-
contro o presidente da Assem-
bléia. Agostinho Patrus, e o presi-
dente do Tribunal de Justiça. de-
sembargador Monteiro de Bar-
ros.

Hoje pela manhã haverá apre-
sentação e discussão das cinco
propostas de cada município, es-
colhidas nas audiência munici-
pais. Esta é a etapa política do en-
contro, já que apenas dez dessas
propostas serão aprovadas e colo-
cadas no orçamento estadual. O
governo particina também das

articulações visando a defender a
aprovação de propostas realmen-
te exequíveis dentro das estimati-
vas de disponibilidade de investi-
mentos.

No governo a preocupação é
com a elaboração de um orça-
mento que possa realmente ser
executado. O entendimento é que
os orçamentos vinham funcio-
nando como peças de ficção, pois
não eram cumpridos em função
da imprevisão de receita, resulta-
do da inflação alta. O que se pre-
tende agora é fazer um orçamen-
to realmente realizável, daí o
acompanhamento das audiência
regionais que indicarão as reivin-
dicações dos municípios.

Começa a audiência de Sete Lagoas
A primeira audiência pública

regional para discutir interven-
ções no orçamento estadual do
próximo ano começa hoje, em
Sete Lagoas. Até o final da tarde
de amanhã 58 municípios da re-
gião, através de 320 representan-
tes, estarão discutindo as priori-

L dades levantadas nas audiências
municipais para a escolha das dez
que serão incluídas no orçamen-
to estadual.

Amanhã o governador Eduar-
do Azeredo e o ministro Clóvis
Carvalho, da Casa Civil, partici-
parão do encontro. O ministro
vem a Minas para conhecer a ex-
periência estadual no processo de
Participação Donuiar na feitura
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AUDIÊNCIAS
Estaduais agora

Um dia depois de delega-
rem aos líderes o direito de ir
ao governador pedir cargos,
os deputados voltaram on-
tem ao Palácio da Liberdade.
Desta vez pessoalmente, com
audiências previamente
marcadas, eles foram apre-
sentar solicitação de obras,
em especial de asfaltamento.

Para reforçar o pedido,
eles foram acompanhados
dos prefeitos e lideranças de
suas regiões. Com isso pen-
savam demonstrar também
como querem que seja o
comportamento político do
governo, já explicitado no
documento entregue ao go-

pedem asfalto
vernador. Nesse documento
eles propuseram que os pre-
feitos e outros líderes só se-
jam recebidos se encami-
nhados via gabinetes de par-
lamentares.

Ajalmar Santos, Ermano
Batista, João Batista de Oli-
veira e Ailton Vilela são os
deputados que estiveram
com o governador ontem.
Destes, apenas João Batista
não foi representado no do-
cumento levado ao governa-
dor com "sugestões para o
convívio político gover-
no/parlamentares' Ele é do
PSB e não tem alinhamento
com o governo.	Pág. 3
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UMA COLUNA POI UM
D Audiências

A ASSEMBLÉIA Legislativa vai
reiniciar as audiências públicas
por Sete Lagoas, a partir do dia 4,
com a presença de representantes
dos três poderes.



UMariodaTarde --

COLAR METROPOLITANO

Sete Lagoas realiza a EAudiência Pública- Foi realizada, na última
terça-feira, dia 18, no "Auditó-
rio Dr. Marcelo Vianna", da
Fundação Educacional Monse-
nhor Messias, a 'TAudiência
Pública Municipal de Sete
Lagoas", em conformidade com
aLei 11.745, de 16 de janeiro de
95.

Os trabalhos foram coordena-
dos pelo prefeito Múcio José
Reis Jr. e pelo presidente da
Câmara Municipal, vereador
Fábio Alvares Cabral. auxiliados
pelo secretário-executivo da
Amav - Associação da Microrre-
gião do Alto Rio das Velhas -,
Stéfano Antonini Dámato. e
aproximadamente 120 pessoas
participando do evento. Foram
apresentadas 62 propostas,
sendo 20 de interesse local e 42
de caráter regional.

As 5 propostas escolhidas,
que serão encaminhadas à
"Audiência Pública Regional".
são:

- Inclusão no orçamento
estadual de verba em favor da
Irmandade Nossa Senhora das
Graças, para construção, com-
plementação e reforma de seu
complexo hospitalar.

- Criação de um Centro
Regional de Formação Sócio-
profissional com reformulação
físico/cultural do complexo da
Febem/Sete Lagoas.

- Recuperação de áreas
degradadas com o gerencia-
mento e manejo de bacias
hidrográficas.

- Construção de um novo
prédio para o Fórum Félix
Generoso, com a manutenção
da Defensoria Pública de Sete
Lagoas por parte do Estado.

- Implantação do Prodecer -
Programa de Desenvolvimento
do Cerrado, na região.

Também foram eleitos,
durante a audiência, os cinco
representantes e suplentes que
representarão o município na

Audiência Pública Regional a
ser realizada nos próximos dias
4 e 5 de maio, em Sete Lagoas,
que são:

Representantes: Afrânio de
Aveliar Marques Ferreira, Maria
Aparecida Canabrava, Geraldo
Francisco Tió, Antônio Campo-
una França e Darwin Sandino.

Suplentes: Maria Ilk, Celma
Maria Ribeiro, Francisco
LAbbate, Antônio Faria e Dalva
Soares Pires.

As Audiências Públicas foram
criadas pelo Governo do Estado,
juntamente com a Assembléia
Legislativa e Tribunal de Justi-
ça, com o objetivo de democra-
tizar a participação do povo na
definição das prioridades a
serem inseridas no Orçamento
estadual, e, conforme avaliação
do prefeito Múcio Reis, Sete
Lagoas cumpriu com louvor e
responsabilidade sua etapa
Municipal.	 Pág. 8



ImóriodaTbrde

U Audiências
A PARTIR do próximo dia 5 a

Assembléia Legislativa reinicia
as suas audiências públicas,
com a partiçipação de represen-
tantes dos demais poderes. É
uma experiência considerada vi-
toriosa pelo Legislativo. Pelo
menos dá para conhecer um
pouco a realidade municipal.
Mas nem sempre essa realidade
se transforma num projeto de
interesse público. No momento
as audiências estão servindo de
subsídio para a elaboração da
proposta orçamentária. Não
deixa de ser um avanço;
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[e Ibirité inicia dia 27Câmara d
o projeto
A Câmara Municipal de lbirité já

iniciou o processo de realização da
Audiência Pública Municipal, que
acontece dias 27 e 28 de abril, às 19
horas, no auditório da Fundação
Helena Antipoff. Para isso, foi enca-
minhada a Proposição de Lei para
sanção do prefeito e elaborado o
Regimento Interno, que, respectiva-
mente, disciplina a matéria e define
sua aplicação.

Durante a Audiência - insituifda
pela Assembléia Legislativa, no iní-
cio do ano -, serão selecionadas
cinco propostas prioritárias do
município, mas de caráter regional,
para ser encaminhadas à Audiência
Pública Regional, que vai subsidiar a
elaboração da Lei Orçamentária/96 e
o planejamento governamental.

Sem contar que, a partir desse
mecanismo, os governos - tanto
municipais quanto Estadual - esta-
rão facultandc ao povo a participa-
ção nas decisões e oportunidades de
informação de dados para a prioriza-

pública,
ção de obras públicas no Estado,
observa o vereador Hervê Meio,
coordenador dos trabalhos. A seu
ver, com a instituição das audiências
públicas municipais, o governo estai
dual está "democratizando a admi-
nistração do Estado e, dessa forma,,
buscando contemplar as verdadeiras,
necessidades da população".	-

Cooperação
A Audiência Pública Municipal de

Ibirité será realizada pela Câmara
Municipal com o apoio da Prefeitura'
Municipal e do deputado estadual
Diniz Pinheiro. A expectativa é de se
mobilizar toda a população do
município, apesar de a distância
entre os bairros e da falta de ligação
de alguns deles com a sede.

As inscrições das propostas, a
serem entregues pelas lideranças-
comunitárias já redigidas, serão'
recebidas até o dia 24deabril, 9

de audiência
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DE MINAS GERAIS

Parei planejar o Orçamento do Estado, o Governo de Minas
Gcrctis. a Asscmhléia Legislativa e o Tribunal de justiça. fazem
1 'a ler i sua união e chegam aos quatro cantos de Minas com as
A ;idiê;icias Públicas Regionais, numa iniciativa pioneira no Brasil.

Ao lado cia comunidade, Executivo, Legislativo ejudicidrio
C01117L'1/l dc perto os problemas de cada região e discutem suas
/)1OrhIddCS para o Orçamento do Estado. Pois há muito o que
fizer e udo é possível realizar tudo de uma só vez. É justamente
riu' que entra a participação da comunidade.

Cada cidade se organiza em reuniões municipais, define cinco
propostas d i//.a regido e elege seus representantes para participar
da Audiência Pública Regional, que faz a seleção final das
prioridades para o Orçamento de 96.

Desta for//la, cada município e regido de A't mas tem voz ativa
no processo de elaboração do Orçamento, ajudando o Estado a
levar em frente uma administração democrática e descentralizada.

É cuidando bem do dinheiro público que Minas transforma
em benefícios o que arrecada dos contribuintes. E quem ganha
com isto é a gente mineira. Porque em matéria de intresse público,
ainda não apareceu receita melhor do que união e democracia.

GOVERNO DE MINAS GERAIS	DEMOCRACIA NO ORÇAMENTO



Diário de Minas

Presidência responde a Comissão faz audiência para
ordem sobre audiências

Foi lida em Plena- chado. a resolucã tratar da ouestãono. a decisão da Pre-
sidência sobre ques-
tões de ordem formu-
ladas pelos deputados
Gilmar Machado e
Durval Angelo (PT).
A primeira questão foi
sobre a decisão que
altera a mecânica das
Audiências Publicas
regionais, estabele-
celido a periodicida-
de de dois anos para
sua realização. Para o
deputado Gilmar Ma-

Sera realizada, hoje
a ultima das 11 Aud.i-
ências Publicas Re-
onaispromovidas ete
ano pela Assembleia
Leslativa de Minas
Gerais, em parceria
com o Executivo e o
Judiciano. no Grande
Hotel de Araxa. que
sera reaberto especi-
alm ente para o even-
to Ja confirmaram
presença o governa-
dor Eduardo Azeredo
e os presidentes do
Tribunal de Justiça.
desembargador
Marcio Aristeu
Monteiro de Barros.
da Assembleia
Leslativa, deputado
estadual Agostinho
Patnis: e Tnbunal de

aprovada pelo Ple'nã-
no determina que as
audiências ocorrerao
anualmente e que
modificações quanto
a esseponto deveriam
ser feitas via projetos
de resolução. Oparla-
mentartambem ques-
tionou se os lideres
foram consultados so-
bre a modificação das
audiências, que acon-
tecerão a cada dois
anos.

Contas. flavio Res
Xavier de Moura e
Casto. alem do pro-
curados-geral de Jus-
tiça. Castelar Guinia-
raes. Dos 31 munici-
pios que compoem a
macrorreg iao Alto
Paranaiha2S realiza-
ram audiências publi-
cas municipais para
escolher suas pnon-
dades e terao repre-
sentantes com direito
a voto reumào As
audiências publicas
têm o objeifl'o de de-
mocratizar a elabora.
çao do Orçamento
Estadual. abrindo es-
paço para que as co-
munidades possam
abater e eleger as P.
oridades da reao.

Pag. 2

Burocracia, ca-
rência de recursos.
falta de entendimen-
to. exclusão social,
fome, mortes e vio-
lências. Essas po-
dem ser considera-
das as mazelas tipi-
cas da realidade
aana do pais, que
no ano passado re-
istrou a morte de

47 trabalhadores ru-
rais emconílitos pela
posse de ten'a. de
acordo com levan-
tamento da Comis-
são Pastoral da Ter-
ra. C) diainiostico
começou a ser tra-
çado pela Cornissào
de Agropecuaria e

1
Politica Rural da
Assembleia, que re-
alizou audiência pu-
blica para ouvir re-
presentantes das en-
tidades e orgàos es-
taduais li gados ao
problema agrario

O requerimento
para realizar a reu-
niào foi encaminha-
do pelo deputado
AlrrurCardoso PT.
que defendeu na
abertura do encon-
tro a definição de
politicas publicas
especificas para so-
lucionar os proble-
mas aarios no Es-
tado, citando a reu-
lamentação do Fuji-

tu e abastecimento
d'aguae restauraçào
de prédio publico. O
governador solicita a
tramitaçàodo proie-
to em reinme de ur-
gência ) parece-

agrária
do de Desenvolvi-
mento Rural, a agili-
dade nos processos
de assentamento e
desapropriação e a

rias	
de visto-

as em 21 arcas de
conflitos em Minas
como providências
urgentes. Alem dos
itens reivindicados,
o deputado cnncou
a omissào de orgàos
publicos ligados a
questão da terra.
referindo-se a au-
sência de represen-
tação do Incra no
debate "A ausên-
cia do lncra e prova
do descaso do or-
gào". disse

res opinaram pela
aprovaçào do proje-
to na forma propos-
ta. Os relatores fo-
ram os deputados
Jorge Hannasj PFL i.
pela Comissão de
Constituição e Justi-
ça. João Leite
(PSDB). pela Adnu-
nistraçào Publica: e
Cleuber Carneiro
(PFL i. pela Fiscali-
zação Financeira e
Orçamentaria
projeto sera apreci-
ado. agora pelo Ple-
nano cIa Assembleia

Termina as audiências
públicas daAssembléia

Comissões aprovam parecer
sobre pedido de empréstimo
.As Cormssdes de no valor de RS

Constiruiçâo e Justi- 8.844.000.00. O
ça. de Administra- emprestim o se des-
çào Publica e de Fis- tina a execuçào de
calização Financei- obras depavimenta-
ra e Orçamentaria çào de trechos rodo-
aprovaram, em reu- viarios. construçào
mão conjunta, pare- de casas populares.
ceres favoraveis de execução de progra-
1 rumo sobre prole- ma de ação comum-
tu de lei n 329 9, lana, de saneamen-
de autona do gover-
nador, que autonza
o Estado de Minas
Gerais a contratar
operaçào de credito
com a Companlua
Vale do Rio Doce.

Pág. 2
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DIARIO
POLÍTICO

Pi.rap ora
Terminou, em

Ppora a Audiên-
cm Pública Revonal
do Norte de Maias, a
nona a ser promo-i-
da pela Assembléia
este ano, em parceria
com o Executivo e o
Judiciário. Ocoorde-
nador da reunido é o
deputado Ibrahim
Jacob (PDT). Ainda
Se mo realizadas au-
diências  ern Iparinga

6 e 27!6: Oba as
e 29 eAraxá (3 e
46J

L
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iio
POLÍTICO

4utiiênc-

As audiénci,
bhcaReoums,
pnorizacao das pr
nostas resultantes de
ãudncjas públicas
ir, miciais serão re-
alizadas a cada dois
azios. A decisão foi
tomada esta semana
em CQ1unto pela As-
sembleiaLeslatu
Governo doEstado e
Tnbunalde Justiçada
Minas, as audiências
serão precedidas de
avaliação dos resul-
tados da execução
orçamentánaeásnn-

mildanga ocozeude-
vido à avaliação de
que o numero e natu-
reza das propostas
Orlorizadas deman-
aarn PTazos de exe-
cução de mais de um
ano

Pfrspora

A Assembléia
Lanslzva, oGover-
no do Estada e o Tri-
bunal de Justiça de
MInas Gerais reali-
zam hoje. em

Pixapora, a Audjêri.
cia Pública Remonaj
que reunira osniuni-
cipios da
macrorreo Norte.
Esta semana, foram
realizadas audiénd-
as publicas remonais
CM Lasna da Prata
(macroêremão Cen-

e São Jo
Dei Rei
mamoxTeo Cem-

trai III). rm sesuda
aPirapora acorhce-
rao as audiências em

.1 p a t i o e a
(ma crortealão Rio
boce), nosdras 26 e
27:	em Ubá

(macrorreo Mata).
nos dias 29 e 30: e a
última elo Araxã
(macrorremão Alto
Paranaiba,em3 e4
de julho.

Proscituição

O presidenta da
Comissão parlamen-
tar de Inquiro (CPI)
que apura a prosti-
tuição infantil no
Noite de Minas, de-
putado Antônio,
Andrade (PMDB),
concedeu entrevista
coletiva ontem na
Saia de imprensa da

A s e e m b 1 e i a
Leeislarn'a Ele apre-
sentou novos dados
sobre o problema.
obtidos durante a vi-
alta realizada pelaco

missão ã Teerão.
onde foram oudo
coflvidados e autori-
dades.

Pág. 2
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DIÁRIO
POLtTICO

Jpaiinga
A cidade de,

Ipatinga. na
macrorreo do Rio
Doce, vai sediar. nos
próximos dias 27 e.
28. a décima Audi-
ência Pública Reo-
nal promovida em 95
pela Assembléia, em
parceria com o Exe-
cuvo e o Judiciarjo.
Depois. serio reú-
zadas ainda duas au-
diências: em tJba. na
Zona da Mata nos
dias 29 e 30 de ju-
nho: e em Araxá, no
Alto Pamanaíba, nos
dias 3 e 4 de junho.



Diário de Minas - - -

Hotel de Araxá será sede da
última das Audiências em MG

Será realizada, na
segunda e terça-fei-
ra próximas, a últi-
ma das 11 Audiên-
cias Públicas Re2-
onais promotidas
este ano pela As-
semb léia
Legislativa	de
Minas Gerais,
em parceria com o
Executivo e o Ju-
diciário no Gran-
de Hotel de Araxá,
que será reaberto
especialmente para
o evento, já confir-
maram presença o
governador Eduar-
do Azeredo e os pre-

sidentes do Tribu-
nal de Justiça,
desembargador
Márcio Aristeu
Monteiro de
Barros; da As-
s e m b léia
Legislativa, depu-
tado estadual Agos-
tinho Patus; e do
Tribunal	de
Contas, Flávio
Rés Xavier de
Moura e Cas-

o, além do pro-
curador-geral de
Justiça, Castelar
Guimarães. Dos
31 municípios que
compõem	a

macrorregião Alto
Paranaíba, 28 rea-
lizaram audiências
públicas municipais
para escolher suas
prioridades e terão
representantes com
direito a voto na
reunião.

As audiências
públicas têm o ob-
jetivo de democra-
tizar a elaboração
do Orçamento Es-
tadual, abrindo es-
paço para que as
comunidades pos-
sam debater e ele-
ger as prioridades
da reaião.
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Audiencias democratizam
orçamento

Comunidade e poder público discutiram
prioridades nas 12 regiões do Estado

MARCELO METZKER1
7 4Ç
l)IÊNC:	 CA°'

Prefeito de Araxá, Jeová Santos, na audiência, ao lado das mais importantes autoridades do Estado



O presidente da Assembléia
Legislativa do Estado, deputado
Agostinho Patrus (PSDB); o go-
vernador do Estado, Eduardo
Azeredo; e os presidentes dos tri-
bunais de Justiça e de Contas do
Estado, respectivamente juízes
Márcio Aristeu Monteiro e Flávio
Rúgis Xavier de Moura e Castro,
encerraram na última semana a
12 audiência pública, realizada
em Araxá, totalizando 12 promo-
vidas em conjunto em todas as
regiões do Estado.

O resultado das audiências ío
muito importante p ara Minas,
disse o presidente do Legislativo
mineiro, Agostinho Patrus. Para
ele, os três poderes - Judiciário.
Legislativo e Executivo aprende-
ram muito com os representantes
da população mineira.

A primeira audiência pública
realizada em Minas pelós três po-
deres - Executivo, Judiciário e
Legislativo - aconteceu no inicio
de maio, em Sete Lagoas. O Mi-
nistro Chefe da Casa Civil da Píe-
sidência da República, Clóvis
Carvalho, veio a Minas, em nome
do Presidente Fernando Henri-
que Carodoso aprender com os
mineiros, segundo seu depoi-
mento público, no auditório da
Faculdade de Direito de Sete La-
goas, onde se realizou a audiên-
cia. Mais onze audiências foram
realizadas: Unaí, Aracual, Vargi-
nha, Ubá, Lagoa da Praia. Ara-
guari, Ipatinga, Araxá. Pirapora,
ltabira e São João Dei Rei. Na úl-
tima delas, asfalto e problemas
de saúde foram prioritários para
a comunidade.

Asfaltamenlo da 3R-146
gação entre Araxá e Patos de Mi-
nas - e aquisição de epuipamen
tos hospilaiares para Patrocínio,
Monte Carmelo e Coromandel.
Estas foram as duas prioridades
mais votadas ontem (04-07), du-
rante a Audiência Púbkca Regio-
nal do Alto ParanaLja, realizada
no Grande Hotel de Araxá para
escolha das 10 dez prioridades
da macrcrregião.

Participaram da última das 12
Audiências deste ano, entre ou-
tras autoridades, o governador
Eduardo Azeredo e os presiden-
tes do Tribunal de Justiça, de-
sembargador Monteiro de Barros
e da Assembléia Legis;ativa de
Minas Gerais, de p utado Agosti
nho Patrus, além de representan-
tes de 30 das 31 cidades da ma-
crorregião.

Em seu discurso, o governador
Eduardo Azeredo afir-mou que as
audiências, iniciadas pela Assern-

biéia e feitas agora em parceria
com o Executivo e o Judiciário,
são um exemplo que está sendo
analisado em todo o país. Azere-
do disse que as audiências repre-
sentarri a busca do verdadeiro
municipalismo. Ele afirmou que
as prioridades eleitas pelos muni-
cipios jd estão sendo analisadas
pa a inclusão no orçamento do
Estado para 1996, no caso de
viabilidade financeira.

Já o deputado Agostinho Pa-
trus disse que as audiências fo-
ram muito importantes para que
os três poderes pudesserri ouvir e
aprender com os representantes
da população. O desembargador
Monteiro de Barros, assim corno
o presidente do TribUnal de Con-
tas de Minas, Flávio Réis Xavier
de Moura e Castro, também des-
tacaram a importância das au-
diências para o aprimoramento
da democracia no país.

Participaram da Audiência Pu-
bica Reon;l de Araxá, tam-
hrn, eri1e outras autoridades o
procurador-gerai de Justiça, Cas-
teilar Guimarães; os deputados
estaduais Ajalrnar Silva, Ander-
son Adauto, Eibe Brandão, H&y
Tarquinio, Rorrieu Queiroz, Mar-
celo Cecé, Jairo Ataíde, Paulo
Pau, João Leite, Sebastião Na-
varro, Gilmar Machado e Leon'-
dio Boucas, e o deputado federal
Aracely de Paula.

Líderes fazem uma
avaliação positiva

Para os líderes Rorneu
Que;roz (do governo) e
Péricles Ferreira (PSDB),
as audiências públicas
são hoje um canal extre-
mamente importante pa-
ra a população mineira
se comunicar não só com
seus representantes,
mas, também com as to-
das as esferas governa-
mentais. Os dois líderes
- Pricles Ferreira e Ro-
meu Queiroz - foram
presenças destacadas
nas 12 aucncias públi-
cas promovidas pela As-
sembléia e sempre pres-
tavam constas à popula-
ção dos municípios visita-
dos, dos trabalhos na As-
sembléia e junto ao
Governo.



JoãoLeite elogia caráter democrático
O deputado João Leite assim

se expressou ao final das 12 au-
diências, das quais participou em
sua maioria:

"Realizaram-se as audiências
públicas regionais. Tive oportuni-
dade de acompanhar algumas e
constatar algo que sempre senti: a
oportunidade que essas audiên-
cias trazem para a participação
popular. As pessoas de municípios
distantes tendo a chance de trazer
suas prioridades, defendê-las
diante de plenários compostos por
prefeitos, deputados, vereadores,

representantes dos tribunais de
Justiça e de Contas sendo que,
em alguns, contamos até com a
presença do governador Eduardo
Azeredo.

Nada é tão democrático quan-
to as regiões e municípios pode-
rem influenciar diretamente na fei-
tura do orçamento do Estado de
Minas Gerais.

Sabemos da influência política
e do apadrinhamento que a deci-
são para a formação do orçamen-
to permitiam. No modelo antigo,
dava a oportunidade de regiões

que tinham políticos clientelistas
determinarem seus interesses em
detrimento de regiões carentes e
desassistidas.

Nada mais democrático do
que a pessoa que vive na comuni-
dade identificar as prioridades da
própria região.

Apesar de alguns aperfeiçoa-
mentos necessários, considero as
audiências públicas regionais a
festa da democracia onde toda as
Minas se encontram. Sonho que
um dia tenhamos só uma Minas
com oportunidades e recursos pa-
ra todos".

Presidente do TJ destaca a parceria
O presidente do Tribunal de

Justiça do Estado, desembarga-
dor Márcio Aristeu Monteiro de
Barros declarou no final da últi-
ma audiência em Araxá que "a
Presidência do Tribunal de Justi-
ça se sente extremamente gratifi-
cada em ter podido atuar em
parceria com os Poderes Executi-
vo e Legislativo, nessa importante
e já vitoriosa empreitada que são
as audiências públicas regio-
nais". A declaração do presidente
do Tribunal, na íntegra e a se-
guinte:

A Emenda Constitucional n°
12, de dezembro de 1.994 deter-
minou que a partir do ano de
1.995 o Poder Judiciário e o Po-
der Executivo tivessem participa-
ção formal e efetiva nas Audiên-
cias Públicas Regionais, expe-

riência iniciada pela Assembléia
Legislativa há três anos atrás.

Assim, o Tribunal de Justiça
se fez representar em todas as
12 (doze) audiências Públicas re-
alizadas este ano.

O modelo das audiências pú-
blicas adotado este ano demons-
tra que o Estado de Minas Gerais
busca, efetivamente, a coopera-
ção dos três poderes na solução
dos problemas do Estado.

Em 15 de março deste ano,
ao assinar o Regulamento Con-
junto das audiências juntamente
com o governador do Estado e o
presidente da Assembléia, pude
dizer da minha expectativa de
que as audiências pudessem se
constituir, também, em oportuni-
dade para que o Judiciario pu-
desse se aproximar da comuni-
dade, de seus jurisdicionados.

Penso que o objetivo foi ple-
namente alcançado, posto que
as audiências públicas se consti-
tuiram em momentos ímpares
para o exercício da democracia e
da cidadania e, sobretudo, per-
mitiram aos poderes do Estado
perceberem os anseios do povo
de Minas, o que as comunidades
pensam, quais são suas dificulda-
des e principalmente, quais são
os seus desejos e expectativas
quanto ao poder público em ge-
ral.

Destarte, a presidência do
Tribunal se sente extremamente
gratificada em ter podido atuar
em parceria com os poderes Exe-
cutivo e Legislativo, nessa impor-
tante e já vitoriosa empreitada
que são as audiências públicas
regionais.
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Depurados estaduais e federais, prefeito Oliveira, A rlindo Porto e o desembargador Barros presidiram a audiênci'

Protesto contra
as privatizações

A abertura da audiência pú-
blica em Araguari foi marcada
por uma manifestação de estu-
dantes e professores da Uni-
versidade Federal de Uberlân-
dia, que protestaram contra a
política de privatizações do go-
verno federal e a Lei de Diretri-
zes e Bases, em tramitação no
Congresso Nacional; e pela lei-
tura e entrega de um manifesto
em repúdio à ocupação de refi-
narias da Petrobrás por tropas
do Exército.

Em seguida, fizeram uso da
palavra os representantes do
Tribunal de Justiça e do Tribu-
nal de Contas do Estado, que
ressaltaram o papel das au-
diências públicas como instru-
mentos de democratização da
elaboração do orçamento e de
exercício da cidadania. O pre-
feito de Araguarí, Miguel Do-
mingos Oliveira, e o presidente
da Cãmara de Vereadores, Is-
mael Naves de Oliveira, que se
empenharam para oferecer to-
da a infra-estrutura necessária
para a realização da audiência,
também fizeram parte da mesa
que dirigiu os trabalhos.

Asfalto lidera as
obras selecionadas

1 - Asfaltamento de trecho
de 29 quilômetros da MG "223

2 - Implantação de hospital
público regional em ltuiutaba

3 - Asfalta mento da estrada
que liga lturama ao distrito de
Chaveslândia, município de
Santa Vitória, passando por
União (80 quilômetros)

4 - Asfalta mento da estrada
que liga ltapagipe a Campina
Verde

5 - Implantação de cursos
da Universidade Estadual na
região

6 - Ampliação do campus
universitário da Fundação Edu-
cacional de ltuiutaba, compre-
endendo a construção de insta-
lações para a administração de
um restaurante universitário e
de um centro cultural dotado
de anfiteatro, de salas de vídeo
e de biblioteca

7 - lrnplantação.de rodovia
asfaltada ligando os municípios
de Carneirinho, Limeira do
Oeste e Chaveslándia

8 - Asfaltamento da estrada
Frutal/Pirajuba

9 - Implantação de hospital
regional do Ipsemg em Uberaba

10- Ligação asfáltica da ci-
dade de Conceição das Alagoas
com a BR-262, trecho entre
Uberaba e Campo Florido

Comissão anaIi
mais dois pedidc

Além das dez propost
consideradas prioritárias,
Executivo e o Legislativo vã
considerar na elaboração d
orçamento de 1996 duas ou
tras reivindicações apresenta-
das pelas associações micror-
regionais do Triângulo. São
elas: Levantamento dos con-
dicionantes e das potenciali-
dades do meio físico, social e
econômico na microrregião
Vale do Paranaíba; e implan-
tação de um porto hidroviário
na comarca de Iturama, prio-
ridade defendida pela Asso-
ciação da Microrregião do Bai-
xo do Rio Grande.

A comissão representativa
eleita na reunião, imcumbida
de acompanhar, junto aos po-
deres Legislativo e Executivo,
os desdobramentos da au-
diência de Araguari, é integra-
da pelas seguintes pessoas:
Lauro Pereira Cabral. (Tupaci-
guara), Neuza dos Reis Do-
mingues Souza (Ituiutaba), Ri-
cardo Vilela Perroni (Limeira
do Oeste), Ronaldo Wilson
Santos (Frutal) e Sérgio Cam-
pos (Fronteira).
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Audiên-cia Pública, no Triângulo
Lderancas da região priorizam obras nas áreas de transpor-.e. educação e saúde

Transporte, educação e saú-
de. Estas são, na avaliação das
comunidades do Triângulo Mi-
neiro, as três grandes priorida-
des que, se efetivadas, poderão
alavancar um novo período de
desenvolvimento da região. A
definição acorreu no último dia
da Audiência Pública Regional
do Triângulo Mineiro, promovi-
da pela Assembléia Legislativa
na cidade de Araguari.

Durante dois dias, prefeitos,
vereadores e lideranças dos 33
municípios da região debate-.
ram os problemas vividos pela
população triangulina e as rei-
vindicações de obras que pode-
riam trazer maiores benefícios
para a região como um todo.
Dentre .133 propostas previa-
mente selecionadas, em au-
diências municipais, foram es-
colhidas dez para serem apon-
tadas como as principais reivin-
dicações - a mais votada pede
o asfaltamento de um trecho de
29 quilômetros de extensão na
rodovia MG-223.

A audiência foi coordeqada
pelo deputado Wanderley Avila
(PSDB) e contou com a presen-
ça do presidente da Assembléia
Legislativa, deputado Agosti-
nho Patrus (PTB), do líder do
governo, deputado Romeu
Queiroz (PTB), do presidente
do Tribunal de Justiça, desem-
bargador Monteiro de Barros, e

do secretário de Estado da Ca-
sa Civil, Amilcar Vianna Mar-
tins, representando o governa-
dor Eduardo Azeredo. Também
estiveram presentes o senador
Arlindo Porto (PTB), o deputa-
do federal Raul Belém (PFL) e
um representante do Tribunal
de Contas do Estado.

Em seu pronunciamento,
Agostinho Patrus frisou a im-
portância da parceria entre os
Três Poderes na realização das
Audiências Públicas e afirmou
que os parlamentares saberão
respeitar as decisões das comu-
nidades. O presidente do TJ
declarou que a presença do Ju-
diciário nestas reunloes mar-
cam uma nova experiência para
o Poder. Elogiando o sistema
de Audiências Públicas, o se-
cretário Amilcar Martins disse
que esta iniciativa mostra que
mais que uma democracia re-

presentativa. Minas está dando
um exemplo de democracia par-
ticipativa".

Também estiveram presen-
tes no segundo dia da Audién-
cia de Araguari, os deputados
Ajalmar Silva (PTB); Anderson
Adauto (PMDB); Geraldo Re-
zende (PMDB); Gilmar Macha-
do (PT); Leonídio Bouças (PFL);
Luiz António Zanto (PP); Miguei
Martini (PSDB) e Paulo Piau
(PFL).
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Norte define hoje as prioridades
Vereadores apresentam propostas de Moc na Audiência Pública em Pirapora

MONTES CLAROS -
Uma comissão da Câmara Mu-
nicipal Montes Claros participa
hoje e amanhã, em Pirapora,
da Audiência Pública Regional,
promovida pela Assembléia Le-
gislativa, para definir as cinco
prioridades do Norte de Minas
a serem inseridas no orçamento
do Estado do próximo ano. O
assessor técnico parlamentar da
Câmara, Adalberto Patrício de
Souza, informou que será reali-
zada uma verdadeira "peneira
fina" na audiência, já que cada
município apresenta cinco prio-
ridades para discutirem com os
deputados estaduais.

As reivindicações de Montes
Claros são as seguintes: cons-
trução de uma penitenciária e
do novo prédio do Fórum de
Montes Claros, projeto derecu-

peração de rios da região, cen-
tro de reeducação do menor in-
frator, estação de tratamento
de esgoto e a criação de um
programa habitacional.

A comissão que vai represen-
tar Montes Claros é composta
pelo presidente da Câmara Mu-
nicipal, Benedito Said; secretá-
rio municipal de Planejamento,
Aliomar Veloso Assis, em nome
do prefeito Luiz Tadeu Leite;
presidente do Conselho de De-
senvolvimento (Codev), Elias
Siufi; juíza de Menores Karin
Emerich de Mendonça e secre-
tário municipal de Agricultura,
José Gonzaga Pereira. Os su-
plentes são os vereadores Ubal-
do Ferreira, José Geraldo de
Oliveira, José Geraldo Cardo-
so, Hélio Guimarães e Wilasbar
Caldeira. Pág. 13



Vaie comparado ao "buraco negro'
O Vae do Pi;anga, compre-

endido por 26 cidades, entre as
quais Catas Altas da Noruega foi
chamado durante a audiência
Pública de Buraco Negro", le-
vando-se em consideração o
Grande número de localidades
sem asfaltamento, sem condi-
ções de saúde, sem assistência
de qualquer outro tipo pelo go-
verno. Um dos representantes
mencionou a rodovia que liga
Conselheiro Lafalete a Catas Altas
e que 'tem até a p laca de cons-
trução, mas, o asfalto mesmo
não aparece". A rodovia é conhe-
cida na rego por 'cata votos",
Toda véspera de eleição aparece
alguém afirmando que vai cons-
truí-la.

Por sua vez, democratica-
mente ouvindo todas as reclama-
ções, o presidente da Assem-
biéia, deputado Agostinho Pa-
trus, em seu discurso final da au-
diência, disse que 'nem ludo é
perfeito nesta natureza. Por isto

mosmo, estamos a cada ano ela-
borando e melhorando ainda
mais os nossos sistemas das au-
diências p úblicas". Agostinho Pa-
trus afirmou ainda que, apesar
de algumas talhas na realização
das audiências, elas hoje são co-
nhecidas em todo o país e até
mesmo no exterior e afirmou:
"Na primeira audiência em Sete
Lagoas, o ministro chefe da Casa
Civil do Governo Federal, Cl6vi
Carvalho, foi até lá para observar
a rCalinço e, no f;ni, disse pa-
ra toda a imprensa brasileira que
tinha vindo a Minas aprender
com os mineiros e ievar o modelo
ao presidente Fernando Henri-
que Cardoso. Afirmou, ainda, o
p residente do Legislativo Mineiro,
Agostinho Patrus, que na França
e na Alemanha onde esteve com
o governador Eduardo Azeredo
no início do ano os parlamentares
de lá ficaram encantados com
exposição sobre audiências públi-
cas.

Deputado expca trabho da AL
Pouco antes do começo da

audiência pública, o professor de
D:reito e deputado Arnaldo Pena
explicou que o povo precisava
conhecer meihor o funcionamen-
to da Assembléia Legislativa. "O
flOSSO trabalho, disse o depLilado
de Conselheiro Laíciete, não é só
no plenário: trabalhamos duro
nas comissões dando pareceres
e ouvindo liueronç.as si;;Jicais, dc
funcionalismo e de todos os se-
mentos da sociedade civil". Ar-
naldo Pena, explic, anda, qu
esta semana vai apresentar ao
clenário da AL mineira o seu pa-
recer sobre o tempo de opostila-
mento do servidor púbi:co em Mi-
nas e que deve cair de dez anos
para cuico, devendo ser propor-
cional aos anos de trabalho co
funoionár:o.

,A audiência de São João dei-
Rei foi coordenada pelo deputa-
do Carlos Murta (PP) e que ao
iniciar todas as reuniões invocava
a proteção de Deus 'para os nos-
sos trabalhos". Estiveram em São
João de!-Rei os deputados: Ani-
valdo Coelho (PT), Arnaldo Pena
(PSDB), Ivair Nogue;ra (PTD), Rê-
molo Aloísio (PMDB - 1° secre-
tário da AL), João Leite (PSDB) e
Jore -lonas (PFL).

Representanco o Tribuna! de
Jusliça participou da audiência
pública o desembargador Paulo
Tinoco, 1 O vice-presidente da-
quele Tribunal; representando o
Tribunal de Contas compareceu
o advogado Paulo Gileno Carnei-
ro de Novais e mais: o socretáris
adjunto de Planejamento Marcos
Pestana, o assessor social do Tri-
buna! de Justiça Luiz Carlos Eloy.
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Audiência, pública em São João.
lideranças solicitam maior espaço de ne godacãc para os pequenos municípios

A
audiência pública de São
João dei-Rei foi a que me-
nos tempo de realização

durou. Terminou pontualmente
às 15 horas, no belíssimo teatro
da cidade com o comparecimen-
to maciço de todas as lideranças
regionais, com exceção do pre-
feito de São João dei-Rei, Nival-
do Andrade, que foi representa-
do pelo seu vice Carlos Braga
(PPR). Em seu discurso, o presi-
dente da Câmara local, vereador
José Vicente David, clamou por
uma maior ajuda dos poderes
públicos a São João dei-Rei afir-
mando que são dali algumas fi-
guras muito ilustes no país, como
o falecido presidente Tancredo
Neves, o procurador-geral da Re-
pública, Aristides Junqueira e o
hoje presidente da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), Dom Lucas Moreira Ne-
ves.

Embora tenha havido unani-
midade no comparecimento de
autoridades à audiência pública,
houve também algumas críticas.
Aliás, estas críticas estão ocor-
rendo desde a audiência pública
de Lagoa da Prata, quando pre-
feitos de pequenas cidades re-
clamam do poder de fogo que as
associações microrregionais pos-
suem: durante as audiências elas

englobam as propostas e, como
têm maioria de associados, ven-
cem as pequenas cidades.

Um dos críticos do sistema é
o prefeito de Ouro Preto, jornalis-
ta Angelo Osvaldo de Oliveira
Santos. Para ele, as audiências
Públicas merecem o aplauso do
povo e das autoridades, mas, é
preciso repensar o sistema, dan-
do-se maiores chances às pe-
quenas comunidades. Ouro Pre-
to, por exemplo, conseguiu de-
pois de uma curta reunião com o
presidente da AL, deputado
Agostinho Patrus, incorporar a
proposição ao orçamento do Es-
tado para 1996, da construção
de 30 quilômetros de rodovia li-
gando aquela cidade a Ouro
Branco.

Uma outra proposição interes-
sante e de cunho social feita na
audiência de São João dei-Rei foi
do representante da cidade de
Barroso, Jaime Nogueira Filho:
"Não se combate a fome no Bra-
sil sem se criar empregos", disse
o líder político de Barroso. Para
ele, os governos da União e do
Estado precisam criar indústrias,
incentivar o capital estrangeiro e
investir no Brasil, pois, só assim
"vamos criar muitos empregos e
diminuir a fome que graça pelo
país a fora'.



Tancredo é lembrado por Ferraz
ãoq

uem representou o
governador Eduardo
Azeredo em São Jo-

1-Rei, na audiência pú-
blica foi o secretário de Es-
tado do Trabalho e Ação
Social, ex-presidente da As-
sembléia mineira deputado
José Ferraz. Começou seu
discurso focalizando a figu-
ra lendária e marcante de
Tancredo Neves, a quem
de um dos maiores homens
públicos de nossa época.
Em seguida, o secretário
pediu a colaboração de to-
dos os mineiros e brasilei-
ros para que ajudem a mu-
dar a face deste país, cujas
reformas sociais e estrutu-
rais vêm sendo maravilho-
samente conduzidas pelo
presidente Fernando Henri-
que Cardoso. Afirmou, tam-
bém, que "sob o comando
do governador Eduardo
Azeredo, Minas marcha
unida pelas reformas que
se processam, hoje no Bra-
sil".

Vice - O vice-prefeito

de São João deI-Rei, Car-
los Braga, recebeu os con-
vidados na portaria princi-
pal do teatro da cidade.
Aproveitou para contar a
todos que faz "uma obra
social 24 horas na cida-
de", coletando com um ca-
minhão donativos que são
distribuídos às pessoas
carentes do município. O
vice, embora não fizesse
qualquer crítica ao prefei-
to Nivaldo Andrade, disse
que as obras sociais da ci-
dade só recebem por mês
da prefeitura R$ 800.

Oproblema da criação
de novos municípios em
Minas também foi aborda-
do na audiência. O prefei-
to de Ouro Preto, Angelo
Osvaldo, entregou um do-
cumento aos deputados
condenado a emancipação
de Cachoeira do Campo,
afirmando que' "ali é um
distrito sede, rodeado de
outros distritos e que não
pode e não deve ser
emancipado".

PROPOSTAS PRIORIZADAS
**Programa Especial de

Apoio Integral à Zona Rural, no
âmbito federal, estadual e muni-
cipal, garantindo infra-estrutura
nas propriedades e comunidades
rurais, envolvendo os setores de
saneamento, estradas, habita-
cão, agricultura, educação e co-
municação. Município: Entre Rios
de Minas.

**Encampação, pelo Esta-
do, das faculdades de Barbace-
na, inclusive a Faculdade de Me-
dicina. Município: Barbacena -
Senhora dos Remédios

**Construção de casas po-
pulares para famílias com renda
inferior a 3 sa'lários mínimos. Mu-
nicípio: Resende Costa.

**Implantação da infra-es-
trutura do distrito industrial de
Barroso. Município: Barroso.

**Construção de uni hospi-
tal em São João Dei Rei, para tra-
tamentos cirúrgicos especializa-
dos, com reconhecimento do
SUS para atendimento à micror-
região. Município: São João Dei
Rei.

**Asfaltarnento de 20 Km da
rodovia MG-338, trecho Piedade
do Rio Grande/Madre de Deus de
Minas (BR-383). Município: Pie-
dade do Rio Grande.

**Asfaltamento da Rodovia
MG-270, ligando Passa Tempo,
Desterro de Entre Rios e Entre
Rios de Minas, num total de 59
Km. Município: Desterro de Entre
Rios.

**Asfaltamento da Rodovia
Bom Sucesso/São Tiago, via Mer-
cês de Agua Limpa. Município:
São Tiago.

**Asfaltamento da Rodovia
MG-275, no trecho que liga La-
goa Dourada a Carandaí. Municí-
pio: Lagoa Dourada.

**Asfaltamento de estradas
de interligação regional: Cipotâ-
nea/Alto Rio Doce/Senhora dos
Remédios; Capela Nova/Senhora
dos Remédios; lbertioga/Barba-
cena; Santana do Garambéu/I-
bertioga; Santa Rita do Ibitipoca/
Ibertioga; Bias Fortes/Antônio
Carlos, Município: Barbacena
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elo incentivo a truticuituia
Proposta aprovada na Audiência Pública

os agricultores da região de PN
PONTE NOVA - O incen-

tivo à trw icultura como alter-
nativa para o desenvolvimento
da Zona da Mata foi a única
proposta aprovada, das cinco
aprcscntada pelo município dc
Ponte Nova, na Audiêuca l'ú•
blica Regional realizada semana
passada cm Ubá. A sua inclu-
são no Orçamento do Estado
para o próximo ano animou os
agricultores. A agrônoma Ana
Ciándia Albanez, coordenadora
da Unidade Básica da Ematcr
de l'oritc Nova, foi a responsá-
vel pela formulação da propos-
ta e sua defesa na audiência.

Segundo a agrônoma, o que
ainda falta para incrementar o
plantio de frutas tropicais na
Zona da Mata é um programa
de incentivo do governo iuinei-
ro. Ana Cinúdia acredita que se
houver recursos no Orçamento,
a atividade passará a exercer
papel importante, não só na
economia regional, mas de iodo
o Estado.

Ana Cláudia destaca tam-
bém que a fruticultura é um
meio de recuperar econoulica-
mente o produtor rurai, permi-
tinclo-lhe melhores coud çks de
'ida e recursos Financeiros para
cuidar de sua família. Segundo
ela, a fruticultura permitirá a
absorção da mão-de-obra ec-
cedente do meio rural.

I)c acordo com uru estudo
realizado pela Einaler, para e
consolidar na região, a fruticul-
tura precisa receber unia infra•

cst ruI um de apoio consi ii u Ida
basiciinciiic dc assis.éncia téc-
nica, pcnuisa, crédito rural, es-
trutura de comercialização e as-
socialivismo entre os produto-
res. i\ melhor maneira de o 1-
tudo ai ut.iar a atividade será
ainda definida num seminário,
previsto para setembro e outu-
bro desse ano, em Ponte Nova.

A trulicuilura, segundo Ana
Cinúdia Albanez, será capaz
tornar lucrativas as pecluclias
propncdudes rurais, caracterís-
ticas na Zona da Mata. Hoje a
maioria só produz alimentos de

subsisftncia, não permitindo
ganhos ao produtor para inves-
tir em tecnologia. 'A idéia é fa-
zer com que a pequena proprie-
dade se torne unia empresa lu-
crativa', afirma a agronoma da
Emajer. 1la garante que muitos
agricultores pagam para produ-
zir, pois O SCU CUStO de produ-
ção é muito-elevado.

A coinposiçLio do solo, a
1 emnperal uru e a posição gcográ-
fica da região são altamente fa-
voráveis ao cultivo dc frutas
tropicais. De acordo com os es-
tuW. ' s da iimalcr, uni-- amília
de cinco pcsoas é capaz de cul-
tivar uma plantação de 2 hccta-
res dc mnacarujá. Nesse espaço
pode-se colher 40 toneladas de
fruias. resultando numa renda
anual dc K5 12 mil. 'Isso é Urna
ganho que a culturas tradicio-
na is não dão , ' explica Ana
Ciuuwa
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Audiência Pública no Centro--Oeste
Ligação asfáfticã de Lendro Ferreira à BR-262 lidera as propostas priorizadas

/ludiërzcia Pública em Lagoa da Prata foi a de menor pública entre as já realizadas pela Assembléia

0 asfaltamento da rodovia
que liga o município de Lean-
dro Ferreira à BR-262 foi a pro-
posta mais votada na Audiência
Pública de Lagoa da Prata, en-
cerrada na última quarta-feira,
com a eleição das dez priorida-
des da região e da Comissão
de Representação. O município
de Leandro Ferreira não tem li-
gação asfáltica com nenhuma
rodovia e essa reivindicação é
das mais antigas da região.

Pavimentação asfáltica foi
também a p rioridade apontada
nas propostas das três associa-
ções microrregionais Amasf
(Associação dos Municípios da
Microrregião do Alto São Fran-
cisco), que reivindicou pavi-
mentação urbana para os mu-
nicípios de Araújos, Bom Des-
pacho, Dores do lndaiá, Estrela
do Indaiá, Japaraíba, Lagoa da
Prata, Leandro Ferreira uz,
Martinho Campos, Moerna,
Quartel Geral e Serra da Sau-
dade, na proporção de 10 me-
tros quadrados por habitantes;
Arnvi (Associação dos Muni-

oios da Microrregião do Vale do
itapecerica), que reivindicou
pavimentação de diversos tre-
chos de rodovias estaduais,
num total de 189 quilômetros;
e da Ameco (Associação dos
Municípios da Microrregiâo do
Médio Centro-Oeste), que orlo-
rizou o asfatamento da rodovia
que liga as cidades de Rio
Manso, Bonfim e Crucilândia à
BR-381.

A segunda proposta mais
votada, dentre as dez priorida-
des para a região Centro-Oeste,
foi a implantação imediata de
unidade da UEMG de Divinápo-
lis e a destinação de recursos
para o custeio do campus uni-
versitário, que foi encampada e
defendida pelos municipios de
Divinápolis, Carmo do Cauru e
Pedra do lndaiá. A terceira rei-
vindicação mais importante pa-
ra a região refere-se à destina-
ção de recursos para o sanea-
mento básico das cidades de
Divinópolis, São Sebastião do
Oeste, Igaratinga, Conceição do
Pará, Moem, a, Santo Antônio

'•) A



do Monte, Vitangui, São Gonça
lo do Pará, Pedra do indaiá,
Cláudio, Carmo do Cajuru, Oli-
veira e Carmo da Mata.

A área da saúde foi priori-
zada através de quatro propos-
tas: implantação de um pronto-
socorro regional em Divinópo-
is, com atendimento para tra-
tamento oncológico; conclusão
das obras do Hospital Dr. Oví-
dio Machado, com instalação
de CTI e aquisição de equipa-
mentos, na cidade de ltaúna;
construção do hos p ital munici-
pal de pronto-socorro, em Dlvi-
nápolis, para que ele cossa
funcionar como hospital regio-
nal (a cidade tem quatro hospi-
tais, todos particulares); e aqui-
sição de equipamento e manu-
tenção de pronto atendimento
no hospital municipal de Bom
Despacho, para transformá-lo
em hospital de referência regio-
nal. As demais propostas priori-
zadas referem-se a sanearnen-
to básico e à implantação de
um posto de distribuição de
calcário no trevo de Piracema,
atendendo também aos rnunicí-

os vizinhos.

Diretor-geral explica mudanças
O diretor geral da Assem-

bléia Legislativa, Dalmir de Je-
sus, explicou ao HOJE EM
DIA, o sentido da medida da
AL em prorrogar para dois em
dois anos a realização das au-
diências públicas. Para ele,
este prazo é suficiente pera
que as medidas e propostas
sugeridas num ano possam
maturar melhor. Segundo DaI-
mir de Jesus, o orçamento do
Estado normalmente chega à
Assembléia por volta do mês
de agosto, mas, só vai ser vo-
tado em dezembro e algumas
propostas sugeridas pelas co-
munidades dentro do mesmo
ano podem se tornar inexequí-
veis.

Nada im.oede. disse o di-
retor Da;mir de Jesus, Que a
cada ano urna cidade mineira

possa ser escolhida, regional-
mente para a avaliação das
propostas anteriores. A medi-
da que prorroga as audiências
públicas para dois em dois
anos foi assinada no início des-
ta semana em conjunto com o
governo de Minas, o Tribunal
de Justiça e o Poder Legislati-
vo.

Dois secretários do gover-
no mineiro estiveram na au-
diência pública de Lagoa da
Prata: José Ulisses de Oliveira,
da Comunicação Social e Amil-
car Martins, Chefe da Casa Ci-
vil do governo. Ambos elogia-
ram o sistema de audiências
públicas e foram abordados
por dezenas de prefeitos do
Oeste de Minas que lhes fize-
ram diversas rei\indcações.



Comissão tem quatro prefeitos
A Cornisso de Repre

sentação da Audiên-
cia de Lagoa da

Prata, eleita também no
último dia 7, tem quatro
prefeitos entre seus cinco
membros - integram a co-
missão os prefeitos Cétio
Luquine, de Bom Despa-
cho; Ermir Fonseca, de
Bonfim; José Márcio de
Araújo, de Martinho Cám-
POS; e Juarez Eufrásjo de
Carvalho, de Forrriga;
além de Gilson Soares, de
Divinópolis. A comissão
tern como principal atribu-
ição acompanhar, nos po-
deres Executivo e Legislati-
vo, a viabilização das pro-
postas priorizadas na Au-
diência do desembargador
Monteiro de Barros, presi-
dente do Tribunal de Justi

Va!ar1àz

ça do Estado; do secrtá-
rio de Estado da Comuni-
caço Social, José Ulisse;;
do prefeito de Lagoa d
Prata, José Ota'iianoRibei-
ro; do presidente da C-
mama de Lagoa da Prata,
vereador Antônio Alies de
Miranda; de diversos pre-
feitos e vereadores da re-
gião, além dos deputados
Romeu Queiroz (PTB),
Wanderley Ávila (PSDB),
Maria Olívia (PTB), Fran-
cisco Ramalho (PSDB), Ar-
naldo Penna (PSDB), Mar-
celo Gonçalves (PDT), An-
tônio Júlio (PMDB), Gílm;r
Machado (PT), Iva José
(PT), Marcos Helêr.ío (PT)
e Rona ido . Vasconcelk,s
(P Q.

3pelo pelo ICMS
Durante a audiência pú-

blica em Lagoa da Prata -
considerada a de menor pú-
blico até agora das que já fo-
ram realizadas -, o prefeito
de Abaeté, advogado Carlos
Geraldo Valadares - que
também é presidente da As-
sociação Microrregional do
Alto Sâo Francco - fez um
veemente apelo aos deputa-
dos para que o ICMS minei-
ro seja distribuído aos muni-
cípios com mais justiça. Ex-
plicou, por exemplo, que os
municípios que produzem
lcll.o e grãos são hoje os
mais prejucados.

O preíeiio defendeu a ne-
cessidade de os deputados
estaduais que têm poder de

—ditribuiço do ICMS, num
lolaI\de 25 0/'Q façam A distrl
buiçâb\ assirn: 10% fixo para
todos municípios minei-
ros, 5%\ de conformidade
com a áea de cada urri e
outros 5% . pelo número de
habitantes. O restante, disse
o prefedó Carlos Geraldo Va-
aclares, ue somariam 3% o

Poder Legsatio d.ribufria
pela produtividade, áreas

-ecológicas, áreas que te-
nhamn sido inundadas para a
construção de hidrelétrcas
etc.

O prefeito de ,Abaet acu-
sou os munctpíos rninerado-
res de estarem até hoje usu-
fruindo de 0,61 0/,3 do :C1M5
do Estado, quando o prazo
para esta concessão oue
lhes foi dado já se ercerroj
em 1988. Crlcs Gsra:dc
Valadares afirmou que este
até urna ação na.Jusca
con o que vem benefi-
ciando os munlcps min-2-
radores para eles de;l'iam
o dinheiro rbído inde'ií-
damente, mas, a Justça mi-
neira não julga a causa.

FinalízancJo seu apeio, o
prefeito de Abaet disse que
O critério atual ca
ção do ICMS não tem ne-
nhuma juStiÇ3, plFque pena-
liza e muito jnirfpos pro-
dutivos e íavnrcm muitos
municípios '-' não p ro'iu-
zem nada.



Casca D'Anta quer salvar rio
O movimento ambientalista

Casca DAnta, re presentado pelo
engenheiro agrcniomo José Sir
Guimarães entregou aos dois se-
cretários Amilcar Marfins e José
Ulisses de Oliveira, durante au-
diência pública em Lagoa da Pra-
ta, cópias da cal ta Que entregou
também ao presidente Fernando
Henrique Cardoso, quando ele vi-
sitou a nascente do iio São Fran-
cisco, no ultimo dia 5.

O docLimento, q ue pede a
salvação do São Fiancisco, é o
seguinte:

"Senhor P r esidente, partin-
do-se do princípio que acredita
em que a coesão de um todo se
apóia na harmonia de sustenta-
ção de suas partes integrantes,
defendemos o pensamento de
que a solucão para o nossos
problemas ambientais só serão
resolvidos, solucionando os das
unidades do todo. Assim também
acontece com os problemas so-
ciais que só têm solução come-
çando pelo cidadão, unidade da
família, que integra a sociedade
e, corno um todo, a Nação,

Portanto, só se resolve o pro-
blema de aumento da vazão de
um rio resolvendo o de suas par-
tes menores: as nascentes. Daí
ser a recuperação de nascentes
e matas ciliares o essencial, o iní-
cio da solução, o que já está pre-
conizado no modelo institucional
Para a gestão integrada da Bacia
do São Francisco, envolvendo a

participação dos governos muni-
cipais, estaduais e federal.

Portanto, Senhor Presidente,
esperamos de Vossa Excelência
uma colaboração mais estreita,
através do Ministério competen-
te, p ara esta nobre causa de sal-
var o 'Velho Chico'."

O documento relaciona, tam-
bém, os trabalhos que a Associa-
ção Ambiental do Alto São Fran-
cisco, está desenvolvendo pre-
cariamenle", por escassez de re-
cursos: Produção de mudas de
essências florestais nativas para o
p lantio em nascentes e matas ci-
liares; pré-diaanóstico ambiental
de parte do Alto São Francisco
nos municípios de Lagoa da Pra-
ta, Arcos e lguatama; implemen-
taço da Reserva Biológ ica de
Corumbá, em A r cos, arde está
sendo reformado um galpão para
a instalação de um Centro de
Educação Ambiental, com recur-
sos de empresas da região, pre-
feitu ra, Epamig e IEF; confecção
e comercialização de boltons,
adesivos, bonés e camisetas,
com a finalidade de angariar re-
cursos para a continuidade dos
trabalhos propostos; e im p lanta-
ção de um laboratório para o pra-
cessarnenlo de sementes de es-
sências florestais nativas a serem
distribuídas às Prefeituras Muni-
cipais da Região do Alto São
Frai icisco (todos os municípios a
montante da Barragem de Três
Marias).



Proposta provoca polêmica

Q

deputado Gilmar Ma-
chado, líder do PT na
Assembléia Lgisiati-

va de Minas, fez um discur-
so rápido abordando o pro-
blema das audiências públi-
cas, dizendo que é preciso
avançar mais além das rei-
vindicações. Quando come-
çou a fazer a defesa dos
monopólios da Petrobrás e
das Telecomunicações foi
vaiado por um bom tempo.
O ca ro de vaias foi puxado
pelo prefeito de Luz, Lucas
Gontijo e apoiado por quase
toda a platéia.

Em seu discurso, o presi-
denle Agostinho Patrus
(PT	 aB, mostrou o grande "-
lor das audiências públicas
e o que elas representam
para . as comunidades. Foca-
lizando a importância das
m,esmas. o o redent e da
AL disse que na primeira
delas o governo federal
mandou o ministro chefe da
Casa Civil, Clóvis Carvaino,
para acompanhar de perto

o seu andamento.
"Quando visitei a

nha e a F rança, com o go-
vernador de Minas, c;,,

 daqueles países ;-
carm encantados co,-,-, as
expl;ca;ões e como íunco-
nam as audiências púbcas
aqui em Mnas", destacou.
Agostinho Patrus voltou a
r eaça r o bom entrosamento
erre c oderes Leg : slati-
'.'C, Jd:.3fl9 e Eiecutrio.

A acéc;a de goa da
Prata to; coo rcenaca peic
deoutado PricIes Ferre;ra
(PSD:. jer da rnaona da

e e;e dois presdentes:
meia hora de
ores;d:da oeo

:.	'anrJerJe Á';i;a
rmCirO '•iice da

Asseo.:a e na segunda
meia nora pelo deputado
Agosrrc Patrus que
gou ce Fexiándia, onde re-
cebeu nom;ogern em no-
me do Leg . at'io Ti!CiO.
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ASSEMBLÉIA REALIZA
AUDIÊNCIA PUBLICA EM UBÁ

Como vem fazendo desde 1993, a Assembléia Legis-
lativa do Estado de Minas Gerais, dentro das progra-
mações das audiências públicas regionais, vai realizar
em Ubá, nos próximos dias 29 e 30 de junho, uma
edição programada para atender às questões da Zona
da Mata.
Para o deputado Ronaldo Vasconceflos, líder do PL
na Assembléia e representante da Zona da Mata Nor-
te, "esse é um momento em que poderemos discutir
importantes questões para a região e procurar solu
ções que atendam à população de forma objetiva",
avaliou.
Ronaldo Vasconceilos lembra que as audiências pú
blicas regionais proporcionam uma priorização das
propostas tiradas das audiências públicas municipais
para a elaboração da lei orçamentária anual do esta
do. Segundo ele, as audiências servem também para
que o estado possa realizar um planejamento adequa-
do às necessidades regionais, "além de permitir ao
poder público uma comunicação direta com a socie-
dade e os municípios".
Participam das audiências públicas, além de repre
sentantes dos poderes Legislativo, Executivo e Judi-
:iário, prefeitos e seus representantes, presidentes de
Câmaras, vereadores e cidadãos eleitos pela socieda-
Je civil dos municípios envolvidos. O deputado Ro-
ialdo Vasconcelios afirmou ainda que "as audiências
)úblicas valorizam não só o trabalho dos poderes pú-
)licos, mas principalmente valorizam a prática da de-
nocracia em hil-wn dn 1,

Pág. 2c
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Audiência Pública define
as prioridades regionais

IPATINGA - As dez priori-
dades da macrorregião do Rio
Doce que serão incluídas no Or-
çamento Estadual de 96 foram
definidas na Audiência Pública
Regional encerrada ontem, em
Ipatinga. Promovida pela As-
sembléia Legislativa em parceria
com os poderes Executivo, Legi-
lativo e Judiciário, o encontro
reuniu representantes de 64 mu-
nicípios.

A lista de prioridades será en-
cabeçada com a proposta que rei-
vindica destinação de recursos
para o término das obras e reapa-
relhamento dos hospitais evangé-
lico e municipal de Governador
Valadares. A implantação de um
hospital regional na área do Vale
do Suaçui, Gonzaga, Santa Efi-
gênia de Minas, São Geraldo da
Piedade e Sardoá também foi
considerada prioridade.

Além das duas propostas da
área de saúde foram escolhidas
quatro propostas da área de edu-
cação. Instalação de unidade da
Universidade Estadual de Minas
Gerais em Governador Valadares

e Mathias Lobato; criação e
construção de uma faculdade es-
tadual em Agua Boa; estaduali-
zação do Instituto Católico de
Minas Gerais (ICMG), em Coro-
nel Fabriciano; e implantação de
uma escola técnico-agrícola e de
uma linha de financiamento para
pequenos e médios produtores
rurais de Ipaba.

As outras quatro prioridades
envolvem ligação asfáltica entre
os municípios. São elas: estrada
que liga Paraíso a Belo Oriente,
Marliéria a Jaguaraçu, Timóteo a
São José do Goiabal e BR-458
em Ipaba. Além das estradas que
ligam Santa do Paraíso, Mesqui-
ta, Joanésia e Braúnas a Gua-
nhães. será incluído no orçamen-
to também a proposta de asfalta-
mento do trevo da BR-116 a
Conselheiro Pena, trecho de
Conselheiro Pena a Mutum; de
Aimorés a Ipanema, de Agua Li-
ma a Goiabeira até a Divisa com
o Espírito Santo, Goiabeira a
Floresta e Agua Lima a Resplen-
dor.



Começa hoje a Audiência
Pública da Zona da Mata

PONTE NOVA - Começa
hoje à tarde em Ubá, no Taba-
jara Esporte Clube, a Audiên-
cia Pública Regional da Zona
da Mata, quando serão aprova-
das dez propostas dos 127 mu-
nicípios da região a serem inclu-
ídas no Orçamento do Estado
para o próximo. A delegação de
Ponte Nova será formada pelo
prefeito Ademir Ragazzi, presi-
dente da Câmara Municipal,
José Rubens Tavares, e pelos
delegados escolhidos na Au-
diência Municipal. Participam
ainda da comitiva secretários
municipais, representantes de
entidades e jornalistas.

As cinco propostas de Ponte
Nova serão defendidas pelo em-
presário Hélcio Totine e pela
engenheira agrônoma Ana
Cláudia Albanez. Eles terão,
pelo regulamento, 10 minutos
para tentar convencer os demais
delegados de que as reivindica-
ções do município devem ser in-
cluídas entre as dez a que a re-
gião tem direito. O município
reivindica recursos para o Pro-
grama de Fruticultura, opera-
cionalização turística do Par-
que Florestal do Passa Cinco,
revitalizacão da Linha Mineira,
instalação de distritos indus-

triais e zonas de desenvolvimen-
to regional e criação de frentes
de trabalho.

Uma proposta regional será
apresentada pela Associação
dos Municípios da Microrregião
do Vale do Piranga (Arnapi), já
com a garantia de ser incluída
no Orçamento do Estado. Tra-
ta-se da implantação, em Ponte
Nova, de uma unidade da Uni-
versidade Estadual de Minas
Gerais. A proposta terá a defe-
sa do prefeito Ademir Ragazzi.
A prefeitura está oferecendo
como contrapartida os prédios
da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura e do Colé-
gio Municipal Prof. José Maria
da Fonseca, localizados na
Chácara Vasconcelos, no centro
da cidade.

Para tentar chamar a aten-
ção dos delegados, a prefeitura
de Ponte Nova montará um es-
tande em frente ao local da Au-
diência, onde serão servidos do-
ces da terra, como goiabada,
bananada e mangada. Serão
oferecidos também aos partici-
pantes copos de sucos das in-
dústrias da Mata, de Ponte No-
va, e Tial, de Visconde do
Branco.
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Mais de 400 propostas foram apresentadas pelas lideranças da Zona da Mata durante a audiência em Ubá

Construção de 10 mil ca-
sas populares, sendo 60% na
área rural, e desenvolvimento
de política de incentivo aos
pequenos e médios produto-
res, especialmente à agricul-
tura alternativa, com criação
de infra-estrutura para o ho-
mem do campo. Estas foram
as duas prioridades que rece-
beram mais votos na plenária
de encerramento da Audiên-
cia Pública Regional da Zona
da Mata, encerrada na cida-
de de Ubá. A Audiência, pro-
movida pela Assembléia Le-
gislativa em parceria com os
Poderes Executivo e Judiciá-
rio, reuniu, durante dois dias,
prefeitos, vereadores e lide-
ranças da sociedade civil de
94 municípios da região, para
debater e escolher as priori-
dades da Zona da Mata com
relação à elaboração do Orça-

mento estadual de 96.
Ao final das discussões, os

prèsentes apontaram, dentre
mais de 400 propostas pre-
viamente selecionadas em
audiências municipais realiza-
das no mês de abril, aquelas
que consideram mais impor-
tantes para o desenvolvimen-
to econômico e social da re-
gião. Foram priorizadas, ain-
da, reivindicações que dizem
respeito à preservação do
meio ambiente, à melhoria do
ensino profissionalizante, à
implantação de "campi" da
UEMG, à construção de hos-
pitais regionais, à abertura de
rodovia e à instalação de usi-
na de reciclagem de lixo,
além de outra proposta rela-
cionada à área de agricultura
- incentivo à fruticultura co-
mo alternativa para o desen-
volvimento.



PROPOSTAS PRIORIZADAS

	

a - Construção de 10 mil glão da Zona da Mata (176	aa - Construção de estra-
casas populares, sendo 60% votos)	 da asfaltada ligando Conse-
na zona rural (229 votos)	4a - Incentivo à fruticultu- lheiro Lataiete a Ubá, pas-

- Desenvolvimento de rã como alternativa para o sando por Senhora de Olwei-
politica de incentivo aos pe- desenvolvimento da Zona da rã. (115 votos)
quenos e médios produto- Mata (140 votos)	 ga - Construção 1e um
res, especialmente a agricul-	5' Implantação de eSCO- hospital regional em Leopol-
tura alternativa, com desti- Ias profissionalizantes, do fl- diria. (81vútos)
nação de verbas para pes- P0 Senai, para atender às
quisas, sementes e defensi- necessidades locais e regio-	1°"- 1.rnptarteo de
vos agrícolas e para habi- nais. (139 votos) -	canipus universitário da
tação rural criação de esco-	61 - Construção de usinas UEMC em Carangola (79
las agrícolas e eletrificação de reciclagem de lixo, bene- votos)
rural (229 votos)	ficiando toda a região da Zo-	11a - tmplar4tação de3	Efetiva atuação do na da Mata (138 votos)	umajJudade da iJnvers4da-
estado na despoluição, pre-	71 Consçãtruo de um dedEsad 1e lvbnas Ge-
servação e recuperação dos hospital regional na Zona. da ra4sem Cataguases {40 vo-
rios, córregos e lagoas da re- Mata (116 votos)	tos)-

Associações apresentam reivindicações
Juntamente com as 11

propostas votadas pelos parti-
cipantes, também serão enca-
minhadas ao Executivo outras
quatro reivindicações apre-
sentadas pelas associações
microrregionais de municí-
pios. São elas: AMAPI - Cria-
ção de Núcleo da Universida-
de Estadual de Minas Gerais
em Ponte Nova; AMERP - Me-
lhoria da rede de eletrificação
rural da região; AMMAN - In-

clusão das cidades atendidas
pela Companhia Força e Luz
Cataguases - Leopoldina no
Programa de Eletrificação Ru-
ral; AMPAR - Construção, pa-
vimentação e reforma das se-
guintes estradas: Oliveira For-
tes a Paiva, a Aracitaba a BR-
040, Pequeri a Santa Helena,
Além Paraíba a Santo Antônio
do Aventureiro, Chácara a Fil-
gueiras, Pedro Teixeira a BR-
267, Viçosa a S. M. do Anta a

Canaã, Belmiro Braga a BR,
Mar de Espanha a Sapucaia,
Volta Grande a Recreio, São
João Nepomuceno a Rio No-
vo, Rio Novo a Tabuleiro, Se-
nador Firmino a Ubá.

Composição da Comissão
Regional de Representação:
Antônio Luiz de Lima - Viçosa.
Célio Filgueiras Ferraz - São
JoãoNepomuceno. Harrison
Oliveira Freitas - Rio Novo. Jo-
sé Souza Mota - Ponte Nova -
Ronaldo Mazzei - Ubá.



RONALDO FERNANDES

Prefeito José A ntunes Duarte adverte que anão realização das propostas pode gerar frustrações

Iniciativa é elogiada por prefeito
PONTE NOVA - A oportu-

nidade que os municípios ti-
veram de apresentar suas
reivindicações durante a au-
diência pública, tentando in-
cluí-las no Orçamento do Es-
tado do próximo ano, foi con-
siderado pelo presidente da
Associação dos Municípios
da Microrregião do Vale do
Piranga (Amapi) e prefeito de
Diogo de Vasconcelos, José
Antunes Duarte, como o prin-
cipal ponto positivo da Au-
diência Pública Regional.
Duarte acredita que com es-
sa iniciativa, a Assembléia
Legislativa democratiza suas
ações e consegue, ainda, ob-
ter uma radiografia das ne-
cessidades-das regiões.

O presidente da Amapi po-
rém teme que as expectati-

vas criadas com o evento se-
jam frustradas, caso o Execu-
tivo não realize as reivindica-
ções aprovadas. Segundo
ele, a não efetivação dos pro-
jetos pode causar uma de-
cepção muito grande na po-
pulação regional, colocando
a classe política numa situa-
ção difícil diante da opinião
pública. "Se o governo não
concretizar as propostas
aprovadas a figura do político
cairá ainda mais em descré-
dito. Tivemos muito trabalho
para convencer os prefeitos
da importância desse encon-
tro, por isso os deputados e o
governador não pode nos de-
cepcionar", afirmou.

As propostas de incentivo
à fruticultura, apoio à educa-
ção e de eletrificação rural
foram as que mais agrada-

ram o presidente da Amapi.
Segundo Duarte, elas retra-
tam com fidelidade as carên-
cias da Zona da Mata. O Pro-
grama de Fruticultura, no en-
tendimento do presidente da
Amapi contribuirá para o
soerguimento sócio-econômi-
co da região, criando oportu-
nidades de emprego e recur-
sos para o agricultor. Tam-
bém a eletrificação rural, no
ponto de vista de Duarte, é
de suma importância para fi-
xar o trabalhador rural ao
campo, dando à sua família
conforto e condições de pro-
duzir alimentos. Com relação
à educação, lembra o prefei-
to de Diogo de Vasconcelos,
é a base do desenvolvimen-
to. "Estado nenhum pode
progredir se não tiver seu po-
vo educado", filosofa.



Presidente da AL
destaca parceria

O segundo dia da Audiên-
cia de Ubá, coordenada pelo
deputado Ajalmar Silva
(PSDB), contou também com
as presenças do presidente
da Assembléia, deputado
Agostinho Patrus (PTB); do
2° vice-presidente do Tribu-
nal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, desembarga-
dor Paulo Viana; e do secre-
tário de Justiça, deputado
Tarcísio Henriques, represen-
tando o governador Eduardo
Azeredo (PSDB).

Em seu pronunciamento,
Agostinho Patrus salientou a
importância das Audiências
como instrumento de demo-
cratização do processo de
elaboração do Orçamento e
de exercício da cidadania. "A
participação popular é im-
prescindível para a consoli-
dação da democracia, e a
Assembléia de Minas traba-
lha com o compromisso de
consolidar, cada vez mais,
sua parceria com a socieda-
de", observou Patrus. O se-
cretário Tarcísio Henriques e
o desembargador Paulo Via-
na também destacaram o pa-
pel das Audiências Púb!cas,

sistema que vem sendo ob-
servado até mesmo pelo Go-
vernador Federal como cami-
nho para a democratização
do planejamento e da elabo-
ração do Orçamento.

Presenças - Além do pre-
sidente da Assembléia e do
deputado Ajalmar Silva, par-
ticiparam da Audiência Públi-
ca de Ubá os deputados Ar-
naldo Pena (PSDB), Durval
Angelo (PT), lbrain Jacob
(PDT), José Henrique
(PMDB), José Maria Barros
(PSDB), Ronaldo Vasconcel-
los (PL), Sebastião Costa (PL)
e Sebastião Helvécio (PP).
Também estiveram presen-
tes o deputado Bené Gue-
des, secretário de Estado de
Recursos Minerais, Hídricos
e Energéticos; Marcos Pesta-
na, secretário-adjunto de Pla-
nejamento; Júlio César Del-
gado, secretário-adjunto de
Trabalho e Ação Social; Luís
Carlos Elói; assessor da pre-
sidência do Tribunal de Justi-
ça; Gileno Novais, represen-
tante do Tribunal de Contas;
Dirceu dos Santos Ribeiro,
prefeito de Ubá; e Antônio
Carlos Jacob, presidente da
Câmara de Vereadores local.



AUDIÊNCIA PÚBLICA

Ubá elege construção de moradia
na zona rural como prioridade

UBÁ - À proposta mais vo-
tada em audiência pública no
município foi a construção de
10 mil unidades de moradias
populares na região, sendo 6007o
deles necessarimente na área ru-
ral ou em distritos que dão
apoio à produção. Foram apre-
sentadas 416 sugestões para de-
finir prioridades para o orça-
mento do Estado no próximo
ano.

As moradias assumiram a li-
derança das 10 propostas que
prefeitos, vereadores, deputa-
dos e dirigentes de entidades
governamentais e não governa-
mentais indicaram ao presiden-
te da Assembléia, Agostinho
Patrus, do PSDB, que esteve
em Ubá para assistir ao final
dos trabalhos.

Os prefeitos consideram que
a criação de condições de habi-
tação para os trabalhadores e

pequenos produtores representa
"a primeira e talvez a mais im-
portante iniciativa", para inter-
romper o processo do êxodo ru-
ral, que na Mata é provocado
tanto por Belo Horizonte e ci-
dades mais populosas da re-
gião, como também pelo Rio de
Janeiro.

As delegações de 94 municí-
pios que participaram da elabo-
ração das propostas considera-
ram também como prioridades
a criação de incentivos às pe-
quenas e microempresas; a des-
poluição dos rios e córregos da
região, um programa especial
de estímulo à fruticultura, cria-
ção de novas escolas profissio-
nalizantes, criação em Carango-
Ia de um campus da Univesida-
de do Estado de Minas Gerais,
e a construção de dois hospitais
de urgência que poderiam ficar
em Leopoldina e Juiz de Fora.

O documento de reivindica-
ções propondo a abertura de
verbas em 96 inclui também um
velho projeto rodoviário, que é
a ligação Lafaiete - Ubá, o que
permitiria a cerca de 50 municí-
pios da Zona da Mata ter aces-
so mais fácil a Belo Horizonte,
encurtando a distância em cerca
de 80 quilômetros, necessários
hoje por causa da passagem
obrigatória por Juiz de Fora.

Os participantes da audiência
criaram uma comissão especial
que vai, a partir de setembro,
acompanhar as iniciativas go-
vernamentais na elaboração do
orçamento do próximo exercí-
cio e policiar a inscrição dos re-
cursos para atender as reivindi-
cações. A comissão é integrada
por Célio Ferrar, de São João
Nepomuceno; Antônio Luiz Li-
ma, de Viçosa; Harrison Olivei-
ra e José Souza Mota, de Viço-
sa; e Ronaldo Mazzei de Ubá.
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Representantes da AL, Governo, Judiciário e locais na audiência
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Sul prioriza
Audiência e

Cinco das dez propostas
priorizadas na Audiência Pú-
blica da Região Sul, realizada
em Varginha, referem-se à
área de saúde. Mas a aloca-
ção de recursos para a cons-
trução dos campi da Univer-
sidade do Estado de Minas
Gerais (UEMG) na região,
proposta mais aplaudida na
plenária final, foi priorizada
em primeiro lugar. Em ter-
ceiro, empatados, estão o
programa habitacional e a
criação de um centro regio-
nal de recuperação do menor
e do adolescente infrator.

As outras prioridades fo-
ram, pela ordem: um serviço
regional de quimioterapia e
radioterapia no Sudoeste mi-
neiro; construção de Ceasa
na região; recursos para o
término das obras de amplia-
ção do prédio da Santa Casa
de Misericórdia de Boa Espe-
rança; construção de uma
usina de reciclagem de lixo
num ponto central da Asso-
ciação Microrregional da Bai-
xa Mogiana (Amog); dotação
orçamentária para a conclu-
são de obras, compra de
aparelhagem e material per-
manente para a Policlínica
de Poços de Caldas e cons-
trução da Policlínica Regio-
nal em Lavras.

Articulações - A escolha
das dez propostas entre as

obras na
m Varginha

574 apresentadas nas au-
diências municipais exigiu
grande articulação dos re-
presentantes presentes, nos
dois dias do encontro. Das
oito associações microrregio-
nais, cinco chegaram a um
acordo e conseguiram apro-
var todas as propostas, duas
por associação. Elas repre-
sentam 72 dos 153 municí-
pios da região Sul.

O presidente da Associa-
ção Microrregional do Baixo
Sapucai (Ambasp), Tadeu
Mendonça, apresentou re-
querimento pedindo a am-
pliação de dez para 16 pro-
postas priorizadas. A justifi-
cativa foi que a região esco-
lheu dez propostas para nú-
mero muito grande de
cidades. O prefeito de Três
Pontas citou o caso da au-
diência de Itabira, em que
37 municípios escolheram
também dez prioridades. A
coordenadora dos trabalhos.
deputada Maria José Hauei-
sen (PT), segunda secretária
da Assembléia, indeferiu o
pedido justificando que não
se poderia mudar o regula-
mento agora. Ela esclareceu,
no entanto, que a sugestão
de dividir a região Sul em
maior número de audiências,
conforme acontece com a re-
gião Central, deverá ser es-
tudada para o próximo ano.



Mares Guia elogia propostas
O vice-governador do Es-

tado, Walfriclo Mares Guia
(PTB), afirmou que todas as
propostas apresentadas são
importantes e que, apesar
de não haver recursos para
concretizar todas, "temos
dez para realizar em curto
ou médio prazo". Ele lem-
brou que, no próximo dia 27,
na reunião do Conselho de
Desenvolvimento Econômico
e Social, estarão sendo apre-
sentadas as prioridades para
os quatro anos de governo.
O vice-governador elogiou a
região Sudoeste por ter prio-

rizado a implantação da
UEMG e as propostas na
área de saúde.

O presidente da Assem-
bléia Legislativa, deputado
Agostinho Patrus (PTB), ob-
servou que as audiências pú-
blicas estão apenas rio ter-
ceiro ano de realização e
que, nesse período, foram
sendo aprimoradas. "As su-
gestões apresentadas aqui
serão levadas em considera-
ção também", garantiu. Um
dos avanços, segundo ele, foi
a participação, em 1995, do
Executivo e do Judiciário.

Iniciativa mineira é modelo
A Audiência Pública de

Varginha contou com a parti-
cipação do secretário-execu-
tivo da Casa Civil da presi-
dência da República, Fuad
Jorge Norman Filho; do sub-
chefe de Relações intergo-
vernamentais da Casa Civil,
Gilson Dayrell e do diretor-
operacional da Assembléia
Legislativa do Ceará, Antô-
nio Augusto Coelho. Eles qui-
seram conhecer de perto es-
sa iniciativa, realizada ape-
nas em Minas Gerais.

Participaram da mesa o
secretário da Casa Civil, o vi-
ce-governador, o presidente
da Assembléia, o prefeito de
Varginha, Aloísio Ribeiro de
Almeida, o presidente da Câ-
mara Municipal, José da Fro-
ta Vasconcelos, o presidente

do Tribunal de Justiça, de-
sembargador Monteiro de
Barros, o representante da
Assembléia Legislativa do
Ceará, e os deputados Maria
José Haueisen (PT), Sebas-
tião Navarro Vieira (PFL),
Dilzon Mello (PTB), Bilac Pin-
to (PFL), Marco Régis (PPS),
Ailton Vilela (PSDB), Jorge
Eduardo de Oliveira (PMDB)
e Simão Pedro Toledo (PTB).

A Comissão Regional de
Representação eleita tem a
seguinte composição: Antô-
nio Carlos Lacerda Ribeiro
(Marmelópolis), Gabriel Dias
Pereira Filho (São Lourenço),
Maria Lúcia Venturato dos
Santos (Lambari), Valter Ota-
cílio Silva Júnior (Andrelân-
dia) e Willys Villas Boas (lta-
jubá).	 Pág. 4



HOLEDIA

Audiencia Pública
em Pirapora

Prefeitos reivindicam a implantação
de uma universidade agrícola na região

O presidente da Assem-
bléia Legislativa, deputado
Agostinho Patrus (PTB), encer-
rou na cidade de Pirapora,
mais uma etapa das Audiên-
cias Públicas Regionais. Com
um auditório lotado foram vo-
tadas as dez propostas priori-
zadas durante a reunião da
manhã. Prefeitos de 52 muni-
cípios que compõem a Ma-
crorregião Norte se mobiliza-
ram para que suas propostas
recebessem maior votação.
Entre as propostas priorizadas
destaca-se a implantação de
uma universidade agrícola na
região, construção de hospi-
tais - com implantação de
uma Unidade de Tratamento
Intensivo, construção de bar-
ragens, com especial desta-
que para o projeto Jequitai
que, apesar de estar aprovado
há mais de 40 anos, ainda não
foi implantado.

Em seu discurso de encer-
ramento, o deputado Agosti-
nho Patrus destacou o pionei-
rismo das Audiências Públicas
enfatizando que "a cada ano
serão aperfeiçoadas os meca-
nismos de realização das reu-
niões". Segundo ele a Audiên-
cia "é uma aula de conscienti-
zação democrática que já ul-
trapassou as fronteiras do Es-
tado".

Participaram também da
audiência em Pirapora o presi-
dente da Câmara Municipal,
Vitson Santana; Gyleno No-
vaes, representante do Tribu-
nal de Contas; e os deputados

Patrus ressalta a importância da audiência reunir os três poderes
lbrahim Jacob (PDT), Wander-	Carlos Pimenta (PL), Miguel
ley Avila (PSDB), Sebastião	Martini (PSDB), Gil Pereira
Navarro (PFL). Jairo Ataíde	(PP), Dimas Rodrigues e Péri-
(PFL), Elbe Brndão (PDT)	cies Ferreira (PSDB,.



PROPOSTAS APROVADAS
**Asfaltamento da rodovia

MG-401 no trecho entre o Muni-
cípio de Jaíba até o Rio São Fran-
cisco no Município de Matias
Cardoso. 106 votos

**Pavimentação da BR-
479 ligando Januária a Arinos,
numa extensão de 300 km. 105
votos

**Asfaltamento da estrada
que liga os municípios de Grão-
M0901 , Cristália, Botumirim, lta-
cambira e Juramento. 96 votos

**Asfaltamento da MG-120

José Ferraz
A Audiência Pública de Pira-

pora foi coordenada pelo deputa-
do do PDT, Ibraim Jacob. Reuniu
cerca de 400 pessoas em seus
dois dias de realização. Dez p-o-
postas foram priorizadas para a
inclusão no orçamento do Gover-
no do Estado para 1996. Repre-
sentou o Governo de Minas o se-
cretário de Estado do Trabalho e
Ação Social, deputado José Fer-
raz (PTB). Em nome do governa-

que liga Riacho dos Machados a
Porteirinha, 73 votos

**Criação e instalação de
uma UTI (Unidade de Tratamen-
to Intensivo) em hospital de Bo-
caiúva. 75 votos

**Construção de um hospi-
tai regional em Taiobeiras para
atender este município e os mu-
nicípios de Salinas, São João do
Paraíso, Rio Pardo de Minas e
Aguas Vermelhas. 73 votos

**Asfaltamento da estrada
Brasília de Minas Coração de Je-
sus. 71 votos

representou
dor Eduardo Azeredo deu as bo-
as-vindas aos participantes e des-
tacou a "abertura que o Poder
Judiciário vem promovendo com
a participação do seu presidente,
cesembargador Márcio Aristeu
Monteiro de Barros, em todas as
audiências públicas".

Um fato chamou a atenção
de todos durante a realização da
audréncia pública: o vereador Le-
oncio Felipe Rodrigues de Men-

**Construção das barra-
gens do Projeto Jequitaí. Projetc
aprovado há mais de 40 anos e
que irá beneficiar vários municí-
pios da região. 65 votos

**Asfaltamento e alarga-
mento da pista que dá acesso à
BR-122 até a BR-251 ligando Ca-
pitão Enéas a Francisco Sá, num
total de 30 km. 63 votos

**Construção de um hospi-
tal regional em Salinas. 56 votos

**Implantação de uma Uni-
versidade Agrícola no Município
de Lassance. 34 votos

donça (PSDB) pediu a palavra e
disse que iria fazer uma homena-
gem ao presidente do Tribunal
de Justiça. Quando a palavra lhe
foi concedida, ele aproveitou e
fez de público a entrega de um
dossiê contra o prefeito local, ad-
vogado Walid Ramos Abdala. A
atitude do vereador causou um
grande constrangimento a todos
os participantes da mésa, inclusi-
ve ao prefeito.

o governador

Quadro de pobreza da região é destacado
No encaminhamento das

Propostas a serem incluídas no
orçamento de 1996, alguns
discursos chamaram a aten-
ção. O ex-prefeito de Cristália,
Evaldo Torres de Fátima, mos-
trou aos deputados e outras au-
toridades que a região formada
por Cristália, Botumirim, Ita-
cambira, Juramento e Grão-
Mogol é hoje uma das mais po-
bres do mundo. Além disto,
afirmou o ex-prefeito: 20 0/c dos
60 mil habitantes desta região
está contagiada pela doença de
chagas. Aqui, afirmou ele, as
crianças já nascem com o mal
de chagas. Evaldo Torres de
Fátima mostrou que a região
não tem luz elétrica rural e a
maioria da população ainda vi-

ve em casas cobertas de ca-
pim.

Outro apelo dramático foi
feito pelo prefeito de Buritizei-
ro, cidade separada de Januá-
ria apenas por uma antiga pon-
te férrea sobre o rio São Fran-
cisco. Para o prefeito José Pe-
reira da Silva, conhecido na re-
gião por "Zé Barata", o seu
município, com uma extensão
territorial de 6.800 metros qua-
drados, tem hoje cerca de 70%
da população desempregada.
O prefeito defendeu na audiên-
cia pública a construção de dis-
tritos industriais na região e
apelou ao governo do Estado
para que lhe ajude a solucionar
os problemas.

O deputado estadual Carlos

Pimenta - que fez parte da
mesa diretora da audiência pú-
blica - apresentou três moções
endereçadas ao presidente da
Assembléia Legislativa deputa-
do Agostinho Patrus. Nas mo-
ções o deputado pediu: a exe-
cução de barragens para o rio
Jequitaí. Explicou que o povo
do Norte de Minas tem vontade
e disposição para o trabalho,
apenas lhe falta condições.
Uma outra moção pede a inclu-
são dos municípios de São R-
mão, Santa Fé de Minas, Ria-
chinho, Joaquim Felício e Bue-
nopólis na área mineira da Su-
dene. Na terceira moção pediu
ao governador do Estado uma
melhor assistência pública de
saúde para aquelas regiões.



Prefeito cobra ação do poder público
'Em Pirapora temos luz e

calor o ano todo e água temos
com fartura para projetos de ir-
rigação. 0 que falta é a vonta-
de dos poderes públicos para
que nos ajude." A expressão
faz parte do longo discurso
proferido pelo prefeito Walid
Ramos Abdala (PTB), durante
o encerramento da audiência
pública. O prefeito falou das ri-
quezas naturais que sua região
possui e apelou ao presidente
da Assembléia Legislativa de
Minas, Agostinho Patrus, para
que o ajode a encaminhar os
pedidos de recursos para o
município.

Logo depois do seu discur-

so. contestando a acusações
contra sua administração, de
que está devendo salários há
quatro meses para dois mil
funcionários e não teve suas
contas de 1994 aprovadas, o
prefeito Walid Ramos Abdala
afirmou que "não são dois mil
e sim 1.300 funcionários da
Prefeitura e que nem todos es-
tão sem receber salários". Afir-
mou que vem tendo dificulda-
des de receita depois da con-
cordata da Liasa e da falência
da Cooperativa Agrícola de Co-
tia, firmas que operavam na ci-
dade contribuindo com gran-
des receitas para os cofres mu-
nicipais. Contou que vem so-
frendo pressão política de ad-
ministrações anteriores que lhe

são rivais e que tem feito uma
grande obra na cidade.

A vez de Patrus - Encer-
rando a audiência pública de
Pirapora, o presidente da As-
sembléia Legislativa, deputado
Agostinho Patrus, ressaltou a
importância da mesma e pela
primeira vez chamou-a de au-
diência pública dos Três Pode-
res: Judiciário, Executivo e Le-
gislativo. Referindo-se ao pre-
sidente do Tribunal de Justiça
do Estado, desembargador
Márcio Aristeu Monteiro,
Agostinho Patrus chamou de o
melhor presidente do Tribunal
de Justiça do Brasil pelo traba-
lho que vem realizando à fren-
te do sistema judiciário minei -
ro.
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:JAudiência no Sul
Participantes da audiência

pública da Macrorregião Sul, em
Varginha, elegem hoje os 10 pro-
jetos que devem ser incluídos no
Orçamento do Estado para 1996.
Ontem, representantes dos 118
municípios da região fizeram a
defesa de suas 574 propostas. A
reunião de hoje servirá também
para eleger a Comissão Regional
de Representação.

Segundo o vereador de Ca-
xambu, Magnus Luderer de An-
drade, a tentativa será de chegar
a um acordo sobre propostas que
não sejam localizadas, mas que
atendam um número maior de
municípios. Estudantes manifes-
taram ontem com faixas pedindo
a implantação de uma unidade
da Universidade do Estado de
Minas Gerais na região. Outra
reivindicação com grande respal-
do é o tratamento de esgoto sani-
tário e industrial que é despejado
no Lago de Furnas.	-
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Rio Doce define prioridades
Saúde, educação e construção de rodovias são as principais reivindicações da região

A destinação de recursos
para o término de obras e rea-
parelhamento dos hospitais
evangélico e municipal de Go-
vernador Valadares e a implan-
tação de um hospital regional
na área do Vale do Suaçuí, de-
fendida pelos municípios de Di-
vinolândia de Minas, Gonzaga,
Santa Efigênia de Minas, São
Geraldo da Piedade e Sardoá,
foram as duas propostas que
irão encabeçar a lista de priori-
dades da macrorreglão do Rio
Doce na Audiência Pública Re-
gional realizada em Ipatinga.
Promovida pela Assembléia Le-
gislativa em parceria com os
poderes Executivo e Judiciário,
em Ipatinga, o encontro reuniu
representantes de 64 municí-
pios da região. Além das duas
propostas da área de saúde, fo-
ram escolhidas para a inclusão
no Orçamento do Estado quatro
da área de Educação e quatro
envolvendo ligação asfáltica en-
tre os municípios. Será também
incluída no orçamento uma pro-
posta de cada associação mi-
crorregional do Vale do Rio Do-
ce.

O prefeito de Ipatinga, João
Magno de Moura, disse, na
abertura dos trabalhos, que as
propostas definidas pelos dele-
gados estão em sintonia com o
que o governador do Estado
planeja fazer nas áreas de saú-
de, educação, agropecuária e
transportes. O secretário da Ca-
sa Civil, Amílcar Martins, repre-
sentando o governador Eduardo
Azeredo, manifestou aos dele-
gados o 'apoio entusiasmado

do governador à iniciativa que
resultou nas audiências públi-
cas regionais que começa a
transformar a idéia da demo-
cracia representativa em demo-
cracia participativa". Disse que
o prefeito João Magno traduziu
bem o sentimento do governa-
dor, que anunciou o Plano Mi-
neiro do Desenvolvimento Inte-
grado, para buscar um Estado
mais justo, com igualdade so-
cial e que seja mais um exem-
plo para o Brasil.

Audiência reuniu
64 municípios

Já o presidente da Assem-
bléia. Legislativa, deputado
Agostinho Patrus, reafirmou o
compromisso da Assembléia
Legislativa com as propostas da
região, para que o Orçamento
"seja o espelho do que se vive e
se deseja em cada região e não
mais feito à distância, sem a
participação das comunida-
des".

Nos dois dias de realização
da audiência pública, o auditó-
rio do Industrial Esporte Clube
foi ocupado por cerca de 400
pessoas.

Ipatinga reivindica
hospital regional

Administrando um orça-
mento para este ano de R$
100 milhôes.e de R$ 140
milhões para 96, João Mag-
no Moura (34 anos, PT),

prefeito de Ipatinga, relatou
na audiência pública da As-
sembléia Legislativa, realiza-
da esta semana em sua ci-
dade, os principais proble-
mas que enfrenta: o desem-
prego e a falta de assistên-
cia na área da saúde. O
município, que tem 200 mil
habitantes, vive principal-
mente dos 68% de sua ren-
da proporcionados pela ar-
recadação de impostos da
Usiminas.

"O desemprego aqui é
promovido pela falsa ima-
gem de que lpatinga é um
Eldorado, onde se encontra
o ouro. Ao contrário, diz o
prefeito, as pessoas de lon-
ge vêm para cá em busca
de emprego mas não o en-
contram". A opinião do pre-
feito João Magno de Moura
é também apoiada pelo de-
putado Ivo José, também do
PT, majoritário entre todos
os votos naquela cidade.

O único hospital que a
cidade possui pertence à
Usirninas. Tem capacidade
para 400 leitos, mas, mes-
mo assim vive lotado. A
grande luta do prefeito e
das lideranças políticas lo-
cais é para a construção do
hospital regional do Estado
ali, corno forma de solucio-
nar os problemas de saúde.

Pág. 4
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Reivindicações da macrorregião do Rio Doce foram aprovadas através do voto direto das lideranças regionais

Propostas aprovadas em Ipatinga
Recursos para o término e

reaparelhamento dos hospitais
evangélico e municipal (Governa-
dor Valadares)

* Implantação de um hospi-
tal regional na região do Vale do
Suaçuí (Divinolândia de Minas,
Gonzaga, Santa Efigênia de Mi-
nas, São Geraldo da Piedade e
Sardoá)

Instalação de unidade da
UEMG em Governador Valadares
Goverenador Valadares e Mathias
Lobato

Criação de uma faculdade
estadual em Agua Boa

Conclusão de obras de pa-
vimentação asfáltica, já iniciadas,
e construção das constantes no
orçamento, além da ligação Pa-
raíso a Belo Oriente, Marliéria/Ja-
guaraçu, Timóteo/São José do
Goiabal, lpaba/BR-458, Santana
do Paraso/M esq uita/Joa-

nésia!Braúnas, ligando a Gua-
nhães. (Braúnas e outros municí-
pios)

Asfaltamento dos seguintes
trechos: trevo da BR-116 a Con-
selheiro Pena; de Conselheiro Pe-
na e Mutum; de Aimorés a pane-
ma; de Agua Lima a Goiabeira
até Divisa com Espírito Santo;
Goiabeira a Floresta e Agua Lima
a Resplendor. (Conselheiro Pena)

Estadualização do Instituto
Católico de Minas Gerais (ICMG)

(Cel. Fabriciano e Timóteo)
Asfaltamento das estradas

Caratinga-lpanema e Vargem Ale
gre-Ipatinga (Caratinga)

* Asfaltamento da MG-311,
da BR-116 até São José do Divi-
no (São José do Divino)

Implantação de uma escola
técnica agrícola e de uma linha
de financiamento para pequenos
e médios produtores rurais (lpa-
ba)

O deputado Iva José, presi-
dente da Comissão de Meio Am-
biente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, fez
distribuir entre os 400 participan-
tes da audiência pública de lpa-
tinga, cópias do discurso que fez
em Belo Horizonte na abertura
do Forum Mineiro de Política Am-
biental, dia 28 deste mês, no tea-
tro da AL/mineira. No discurso
ele mostra que "cabe à Assem-
bléia Legislativa a tarefa de defi-
nir o que será melhor para Minas
em se tratando de política am-
biental". Afirmou, ainda, que de-
fende a criação de uma Secreta-
ria de Meio Ambiente forte, efi-
caz, operacionalmente atuante,
não se restringindo à normatiza-
ção, mas propondo políticas am-
bientais que coloquem o Estado
na dianteira da luta preservado-
nista".

PRESENÇAS

A
lém do coordenador presentes os deputados es- to, Marcos Helênio e o presi-
político da audiência taduais: João Leite, Olinto dente da Câmara Municipal
pública de Ipatinga, Godinho, Ermano Batista, de Ipatinga, vereador Fran-

	

deputado Dilzon Meio (líder	Raul Lima Netà, Bonifácio	cisco Carlos Bouzada, e o

	

do PTB na AL), estiveram	Mourão, Geraldo Nascimen-	deputado Miguel Martini.
Pág. 4
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Encontro reuniu lideranças do Rio Doce e representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário

Apoio a Azeredo. foi decisivo
Um dos fatores que pode-

rão ajudá-lo na conquista do
hospital regional do Estado
em Ipatinga, segundo João
Magno de Moura "foi ter sido
o nosso apoio- a Eduardo
Azeredo no segundo turno
das eleições maciço aqui na
cidade em vista do acordo
feito pelo PT e pelo PSDB".
A prova disto, segundo ele, é
que o governador Eduardo
Azeredo vai estar dia 20 pró-
ximo em lpatinga, lançando
aí o consórcio de saúde da
região. Para o prefeito de
Ipatinga, a recém-criada
agência de desenvolvimento
Pretende atrair 40 empresas
para o município, Visando,
aumentar o número de.ern-
pregos na cidade. Um proje-
to em andamento em lpatin-

ga visa tirar das áreas de ris-
co na cidade cerca de 600
famílias.	-

Para o prefeito João Mag-
no de Moura, em Ipatinga
não existem problemas polí-
ticos, pois, aqui "os nossos
líderes e políticos, juntamen-
te com a população já atingi-
ram um grau de maturidade
suficiente para evitar crises
polfticas".

O governador do- Estado,
Eduardo Azeredo, foi repre-
sentado em Ipatinga pelo se-
cretário da Casa Civil. Amil-
car Martins. Durante seu dis-
curso, afirmou que "as pro-
postas priorizadas naquela
audiência pública- estão de
acordo com o governo do Es-
tado". Amllcar elogiou, ain-
da, a transparência da admi-

nistração participativa em
Ipatinga e disse que só as-
sim o Estado poderá aplicar
melhoro dinheiro público.
Presente, também o secretá-
rio de Assuntos Municipais,
deputado José Militão.

Pelo Tribunal de Justiça
de Minas esteve presente o
2° vice-presidente, desem-
bargador Paulo Viana Gon-
çalves, Discursando, enalte-- -
ceu a iniciativa da Assem-
bléia de Minas na realização
de audiências públicas e fi-
cou feliz, segundo seu depoi-
mento, em ver que os seto-
res da Justiça funcionam
bem naquela cidade e que,
entre as dez propostas priori-
zadas pela população, nada
se pediu em relação ao Po-
der Judiciário.	 pág.,;



Patrus destaca participação
Participando de uma audiên-

cia pública já como filiado ao
PSDB, cuja solenidade aconte-
ceu na terça-feira à noite em BH,
o presidente da Assembléia de
Minas foi mais incisivo: "O povo
hoje em dia não quer mais orça-
mentos feitos em Belo Horizonte.
Por isto, as audiências públicas
são instrumentos poderosos para
a ajuda aos 77 deputados minei-
rosque fazem hoje um orçamen-
to baseado nas necessidades re-
gionais e com sugestões vindas
do interior do Estado".

"Nós viemos ao Vale do Rio
Doce aprender com o seu povo,
com suas autoridades, como o
Brasil vem aqui, aprender com
Minas Gerais. Por fim, o presi-
dente da Assembléia elogiou a fi-
dalguia do povo de Ipatinga e a
perfeita união entre os seus po-
deres: judiciário, legislativo e exe-
cutivo.

O deputado Geraldo Nasci-
mento faz, durante a audiência
pública de Ipatinga, o seguinte
discurso:

'Nas Terras do Rio Sem Do-
no. Onde a luta pela terra se ma-
nifesta de várias maneiras, não
faltou o jornal, as tocaias, as tor-
turas, as queimadas, os choques,
violências e prisões. Esta história
do povo que conhecera a luta do
fomentador das ligas campone-
sas no Vale do Rio Doce, Francis-
co Julião. Evidente que muito se
sabe a respeito, ao buscar na his-
tória o papel do ministro da Agri-
cultura Oswaldo Lima Filho - Go-
verno João Goulart, então, da-
riam início ao Plano Piloto da Re-
forma Agrária no Vale do Rio Do-
ce.

Segundo falam, começou as-
sim, com um camponês vindo do
nordeste brasileiro.

- Moço este rio tem dono?
- Não.
- intonce, por aqui eu fico.

Senhores e senhoras delega-
das.

Exmo. Sr. Deputado Dilzon
Meio.

D.D. Coordenador dos Traba-
lhos

Exmo. Sr. Dr. Luiz Carlos
Eloy

D.D. Representante do Tribu-
nal de Justiça.

Exmo. Sr. Dr. Paulo Gileno
Novaes

D.D. Representante do Tribu-
nal de Contas do Estado.

Exmos. Srs. Prefeitos presen-
tes, Vereadores e demais autori-
dades.

Hoje estamos aperfeiçoando
ainda mais nosso exemplo de de-
mocratização e participação,
com todos os poderes aqui repre-
sentados. Minas Gerais não pode
ficar só no exemplo de querer fa-
zer. Nós acreditamos nesta força
aqui reunida, pois,_nestas au-
diências do Vale do Rio Sem Do-
no, corri certeza fará renascer to-
da riqueza tirada ias margens
deste caudaloso rio, a força do
homem humilde, trabalhador, da
lenha, da extração, da cana, do
aço especial, do papel, das cha-
pas, das cutelarias e outras.

Espera-se que tenhamos des-
te trabalho decisões: a criação da
Região Metropolitana do Vale do
Aço, projeto já em tramitação na
Assembléia, deputado lvo José;
estadualização do ensino supe-
rior - ICMG; verbas para estra-
das - Br. 262, Br. 381 e suas in-
terligações.

Parabéns, nós estamos aqui
a serviço. A serviço de vocês. E
do Estado de Minas Gerais. Este,
sem dúvida, é um grande mo-
mento.

Cidadania. Democracia se faz
com participação.

Muito obrigado.
Geraldo Nascimento	Pág. 4
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Regionais
Dentro de dez dias o gover-

nador Eduardo Azeredo rece-
be a versão definitiva do ante-
projeto para criação das regio-
nais administrativas no estado.
O consultor especial para As-
suntos Econômicos, Paulo
Haddad, confirmou que entre-
gou ontem ao governador es-
tudos com várias alternativas
para promover a descentraliza-
ção administrativa do governo
mineiro. Azeredo quer enviar
o projeto ainda este semestre à
Assembléia Legislativa.

Haddad disse que as opções
encaminhadas a Azeredo esta-
belecem a criação de 10 e, no
máximo. 30 regionais. Os cri-
térios são, conforme adiantou
Haddad, em função da densi-
dade demográfica. "O gover-
nador não quer que o cidadão
faça deslocamento muito gran-
de", assegurou. O consultor
do governo para Assuntos
Econômicos informou que as
regionais devem abranger con-
centrações populacionais de,

16 mil habitantes
o, um milhão de

Segundo ele, o ante-projeto
contém um conjunto de ma-
pas, onde há diferentes divi-
sões. Citando o caso do Sul de
Minas, Haddad disse que há
locais onde serão criadas até
quatro regionais, cada uma
com um administrador e seis
diretores, que serão treinados
e formados na Escola de Go-
verno da. Fundação João Pi-
nheiro. "O administrador vai
exercer uma função técnica na
região", informou.

Haddad disse que a reação
politica ao ante-projeto foi
medida na reunião do secreta-
riado e o governador, no Par-
que do Rio Doce, Vale do
Aço. Dos sete secretários que
são deputados, além dos líde-
res do Governo e da Maioria,
a reação foi favorável. "Rece-
bemos 50 correspondências de
deputados, prefeitos e lideran-
ças políticas". assegurou ele.
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Sete Lagoas realiza na 5
e 6' audiência pública

SETE LAGOAS - A Assem-
bléia Legislativa, o Tribunal de
Justiça e o Governo do Estado
realizam amanhã e sexta-feira
em Sete Lagoas, no auditório
Marcelo Viana da Fundação
Educacional Monsenhor Mes-
sias, as audiências públicas re-
g ionais. Durante as audiências.
serão discutidas as propostas
prioritárias para o desenvolvi-
rnento da região.

Na audiência pública está
prevista a presença do governa-
dor Eduardo Azeredo. do prefei-
to de Sete Lagoas, Múcio José
Reis Júnior. do ministro de Es-
tado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República, Clovis
Carvalho: do presidente da As-
sembléia Legislativa, deputado
Agostinho Patrus e o presidente
do Tribunal dc Justiça. desem-
harcador Marcio Aristeu Mon-
:e:ro de Barros.

Também estarão presentes o
p residente da Câmara Municipal
de Sete Lagoas, Fábio Cabral,
os deputados Marcelo Cecé Vas-
cnceios de Oliveira e Hermano

Batista, o líder do Governo, de-
putado Romeu Queiroz, líder da
maioria (PSDB), deputado Péri-
cles Ferreira e o líder da mino-
ria. deputado Gil Pereira.

A audiência será aberta na
quinta-feira. às 13 horas. No
mesmo dia, será apresentada a
dinâmica dos trabalhos pelo co-
ordenador, deputado Hermano
Batista. Em seguida, haver. ex-
posição dos técnicos dos poderes
Executivo e Judiciário e do Tri-
bunal de Contas. Logos após,
representantes do município fa-
lam apresentam propo;tas com
justificativas.

Na sexta-feira, na parte da
manhã, será apresentada a dinâ-
mica dos trabalhos pelo coorde-
nador deputado Hermano Baús-
ta. Serão discutidas e votadas 10
propostas relevantes para região.
No final da audiéncia, ria parte
da tarde. serão votadas, por
aciamacão. as 10 propostas prio-
ritárias e divulgados os nomes
dos eleitos opara a comissão re-
gional de representação. Pág. 18



Fruticultura
e saúde entre
as prioridades

SANTA CRUZ DO ESCAL-
VADO - A reunião mensal da
Associação dos Munict p ios da
Microrre gião do Vaie do Piranga
(Amapi), realizada nesta cidade
na semana passada, teve como
destaque a discussão sobre a im-
plantação na região do Consór-
cio Intermunicipal de Saúde e a
defesa de um programa de fruti-
cultura como prioridade regio-
nal. a serem aprovados na Au-
diência Pública Regional da Zo-
na da Mata, marcada para junho
na cidade de Ubá.

O médico e prefeito de Abre
Campo, Davis António Cardosc,
explicou como funciona o Con-
sórcio Intermunicipal de Saúde.
Cardoso disse que técnicos da Se-
cretaria de Estado da Saúde virão
a re gião. explicar para os nrefe-

tos e secretários municipais de
saúde o mecanismo de implanta-
ção desses consórcios.

A coordenadora da Unidade
Básica da Emater de Ponte No-
va, Ana Cláudia Albanez, fez
uma exposição sobre o Programa
de Desenvolvimento da Fruticul-
tura ria Zona da Mata. Ela infor-
mou q ue a proposta de inclusão
do p ro grama no Orcamento do
Estado para 1996 será encam-
nhada a Audiência Púbiica Re-
gional. A reivindicação foi
mais votada na Audiência Púbi-
ca Municipal de Ponte Nova e
outros municí pios da região tam-
bém a priorizaram.

Segundo a representante da
Emater, o apoio de lideranças de
outras microrregiões, como o da
Associação Microrregional dos
Municípios da Mata Norte (Am-
man). aliadas aos representantes
do Vale do Piranga, deve repre-
sentar a forca necessária par-
que -a seja escolhida co-
mo uma das cinco prioridades d.
Zona da Mata e com isso conse-
gur recursos do Estaco para su:
erett\ acão.
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Pela Audiência Pública Regional
Consultor da Alemg visita Ponte Nova e instrui prefeitos sobre realização do e

PONTE NOVA - Ontem,
prefeitos e vereadores da região,
convocados pela Associação Mi-
crorregional dos Municípios do
Vale do Piranga (Amapi) partici-
param durante toda a manhã, na
sede da entidade, de uma reunião
com o Consultor Legislativo da
Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais (Alemg), José
Carlos Mendonça de Souza, que
veio ao município com o objetivo
de esclarecer todos os critérios
sobre a realização das Audiências
Públicas Regionais.

José Carlos se desculpou pelo
prazo exíguo em que os esclareci-
mentos estão sendo feitos, já que
os municípios devem apresentar
na Alemg, até o dia 30, o resulta-
do das Audiências Públicas Mu-
nicipais. Nessas audiências serão
escolhidas, através de votação, a
cinco propostas prioritárias de
cada município, bem como os re-
presentantes de cada cidade que
participarão, com direito a voto,
da Audiência Pública Regional.
No caso da Zona da Mata, neste
ano a Audiência acontecerá nos
dias 29 e 30 de junho na cidade
de Ubá.

As associações microrregio-
nais de municípios também terão
direito a apresentar uma propos-
ta a ser votada na Audiência Re-
gional.

Além dos representantes esco-
lhidos nas Audiências Munici-
pais, cada município tem direito
a mais dois representantes, um
do Executivo e outro do Legisla-
tivo. O número de representantes
por município é definido de acor-

do com a população local. Para
cidades com até 30 mil habitantes
- caso da maioria da região -
serão dois os escolhidos. Para
municípios com mais de 30 e até
100 mil habitantes - caso de
Ponte Nova - serão três repre-
sentantes. Cidades com mais de
100 mil habitantes elegem cinco
representantes.

Na Audiência Pública Regio-
nal, todos os representantes de
municípios, credenciados através
de votação, escolherão cinco pro-
postas entre as apresentadas por
cidade. As cinco propostas que
receberem maior número de vo-
tos serão encaminhadas à Alemg
para que sejam incorporadas no
Orçamento Estadual do próximo
ano, como as prioridades da re-
gião.

Logo após a reunião com Jo-
sé Carlos, os prefeitos e vereado-
res da região escolheram, como
proposta a ser apresentada pela
Amapi, a instalação em Ponte
Nova de um núcleo da Universi-
dade Estadual de Minas Gerais
(UEMG), oferecendo cursos va-
riados em áreas que atendam às
carências de mão-de-obra espe-
cializada da região.

A realização das Audién-
das Públicas Regionais patroci-
nada desde 1993 pela Alemg, a
fim de democratizar a elaboração
do orçamento anual do Estado e
permitir a participação do cida-
dão comum, é uma iniciativa pio-
neira que está mobilizando todo
o Estado em função da apresen-
tação de propostas de interesse
de cada região. O modelo da
A-lemg já está sendo copiado por
outros estados.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Verba do Estado pode
garantir obra na região

JUIZ DE FORA - A Câmara
Municipal tomou a iniciativa de
abrir discussão em torno de pro-
postas para as audiências públi-
cas que a Assembléia Legislativa
vai promover em Ubá, no dia 28,
com o objetivo de tentar garantir
recursos do orçamento estadual
de 96 e destinados à realização de
obras e serviços que os municí-
pios da Zona da Mata conside-
ram prioritários. Hoje, segundo
o vereador Flávio Cheker, do
PT, que apresentou projeto de lei
estabelecendo critérios para essa
participação, as entidades de re-
presentação "mas também as
pessoas que não têm vínculo com
entidades", estarão reunidas no
Centro Cultural Pró-Música para
debateressas indicações.

Também nesta terça, o presi-
dente da Câmara, João Batista
de Oliveira, do PMDB, vai reto-
mar contatos com representações
de sociedades pró-melhoramen-
tos de bairros, para leventar as
reivindicações. Mas o vereador
acredita que deverão preponderar
questões de interesse geral, e não
apenas dos bairros. Segundo ele,

é inevitável pedir ao Estado, por
exemplo, financiamento para a
construção de um hospital públi-
co, uma necessidade que vai se
tornando maior à medida em que
a rede particular conveniada com
o SUS informa que está se esgo-
tando sua capacidade de dar
atendimento. Esta, diz o presi-
dente da Cânara, é uma priorida-
de para todo o município.

Outro projeto fundamental é
a construção de um movo presí-
dio, idéia que tem o apoio de to-
dos os vereadores, porque o
atual, Santa Teresinha, está com
sua capacidade esgotada: onde
há espaço para 95 presos estão
160.

Vão ser também propostos re-
cursos do orçamento de 96 para
uma outra obra, esta rio campo
cultural: é a restauração do pré-
dio da antiga Delegacia Regional
de Polícia, no centro da cidade,
onde hoje funciona precariamen-
te a prisão-albergue. O prédio se-
ria a nova sede do Conservatório
Estadual de Música, seguindo a
proposta que vai ser encaminha-
da pela Câmara.	Pág. 22



Re,eplendor se mobiliza
para Audiência Pública

RESPLENDOR - A falta de
saneamento básico, educação e
segurança são as principais ne-
cessidades do município, enume-
radas pela comunidade no final
da semana. Essas deficiências se-
rào apresentadas por represen-
tantes locais como reivindicação
na primeira Audiência Pública,
prevista para acontecer nas pró-
ximas semanas, em Ipatinga, no
Vale do Aço.

A intenção dos representantes
públicos e comunitários de Res-
plendor, no Vale do Rio Doce,
distante 140 quilômetros de Go-
vernador Valadare, é inserir o
custo dessas obras no Orçamento
Estadual de 96, através das Au-
diências Públicas Regionais pro-
mo' idas pela Assembléia Legis-
lativa de Minas.

Para as obras de saneamento

básico será solicitada a destinação
de recursos para canalização de
vários córregos que cortam a ci-
dade e distritos, além da implan-
tação do sistema de rede de esgo-
tos. Sobre saneamento básico,
consta também um pedido de ver-
ba para construção de estações de
tratamento de água e reciclagem
de lixo.

Na área de educação estão sen-
do solicitados recursos para cons-
trução de escolas profissionali-
zantes, como forma de aumentar
a mão-de-obra na região, consi-
derando-se o baixo o nível de
profissionais qualificados. A am-
pliação do número de escolas, re-
formas e criação de cursos suple-
tivos também constam na pauta.
A Polícia Militar poderá ser con-
templada com viaturas e equipa-
mentos de comunicação.
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E MUNICÍPIOS

Programa de audiências
públicas é alterado

TIMÓTEO - Foi alterado
o programa de Audiências Pú-
blicas Municipais, que antece-
dem a Audiência Pública Re-
gional da Assembléia Legisltati-
va. As audiências seriam reali-
zadas em cada um dos sete seto-
res do município e iriam até o
dia 13 próximo. Dois setores já
haviam indicado suas priorida-
des. A partir da alteração, o ca-
lendário será unificado e haverá
apenas uma assembléia popu-
lar, no dia 23 de abril, na sede
da Escola de Samba os Bocas
Brancas com os demais setores.
Por este motivo, a audiência no
Setor 3, marcada para a sexta-
feira passada, não aconteceu.
Seus representantes participa-
rão da assembléia popular.

Àç audiências estão levan-
tando as prunCipas necessidades
do município, que poderão ser
j n clii idas no orçameii o esta-
dt; ii para o pi &x i mo ano, atra~

 da Asssembléia 1 .eis1ativa.
As reuniões contam com a par-
Cipai() dos repr'scntantes das

en idades orQa niadas. vereado-
res e secretariado municipal.
Cada setor do município - os
setores são diçididos por bair-
ros -. terão direito a indicar
uma prioridade de cada um.
Para o vereadoi Gentil Lima,

este trabalho visa buscar recur-
sos para Timóteo, dentro de
uma perspectiva regional de de-
senvolviniento.

"Todos os municípios en-
frentam dificuldades para reali-
zar obras de grande vulto, sem
a participação do governo esta-
dual. As Audiências Municipais
representam uma oportunidade
das cidades receberem recursos
estaduais", avaliou. A primeira
reunião aconteceu com o Setor
1, que escolheu como priorida-
de a implantação de uma uni-
versidade.

As lideranças comunitárias
cio Setor 2 elegeram, durante a
audiência na quinta-feira, a ca-
nalizaço dos córregos do mu-
nicípio como a principal reivin-
dicação a ser levada para a Au-
diência Pública Regional. De
acordo com o vereador, além
da implantação de uma escola
superior, a ligação de Timóteo
à BR-262, construção de mora-
dias populares e criação da re-
g ião metropolitana são temas
que deverão ser debatidos na
assembléia popular. As audiên-
cias municipais e Regionais es-
tão previstas na Constituição
Estadual.
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.Audiências públicas
IVAIR NOGUEIRA

O Legislativo mineiro se prepara para exercer a
amplitude de sua função democrática com a reali-
zação das Audiências Públicas Regionais, a partir
de maio. Serão realizados 24 encontros em todo es-
tado, envolvendo as regiões Central, Norte, Cen-
tro-Oeste, Triângulo Mineiro, Zona da Mata e os
Vales do Rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri. Atra-
vês das audiências serão colhidas sugestões a serem
incluídas no Orçamento Estadual, elaborado den-
tro das prioridades de cada região.

Prosseguindo o processo de aprimOramento
desde que foram iniciadas, em 1993, as audiências
desse ano se realizarão na mais completa harmonia
entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio. Pela primeira vez foi experimentada a parceria
entre o Legislativo e a sociedade. No ano passado,
também o Poder Executivo teve pequena participa-
ção na iniciativa, que, este ano, está sendo estendi-
da ao Judiciário.

A grande novidade, entretanto, será a realiza-
ção das Audiências Públicas Municipais, prevista
para até o final de abril, de forma que a iniciativa
se aproxime cada vez mais da população, permitin-
do que cada município apresente suas reivindica-
ções para o Orçamento de 1996.

Esse ano, os 756 municípios mineiros poderão
apresentar suas propostas, que serão priorizadas e
sistematizadas nas audiências regionais. Cada cida-
de terá direito de levar cinco sugestões e seus res-
pectivos representantes para defender sua inclusão
no Orçamento de 1996.

Essa, sem dúvida, é a forma mais democrática
de definir as diretrizes orçamentárias, pois só o
próprio município sabe o que, é mais importante
para o seu desenvolvimento . E a própria comuni-

lade quem vai definir o que é primordial para sua
egião.Para tanto, será fundamental a participação
efetiva da comunidade nesse processo. O engaja-
ilento das entidades de classe, sindicatos e associa-
;ões é o primeiro passo para se realizar uma au-
diência realmente participativa. Esse envolvimento
depende também da mobilização da sociedade co-
mo um todo, partindo dos seus poderes constituí-
dos, como forma de alertar a comunidade sobre a
importância desse evento.

Em Betim, cidade que represento como deputa-
do estadual majoritário, já iniciei uma ampla cam-
panha de esclarecimento da opinião pública para
realizarmos nossa primeira audiência municipal.
Nessa quarta-feira, 22, estaremos promovendo um
encontro preparatório com todas entidades de clas-
se, para que seja definida a data da referida au-
diência. Com esta iniciativa, estamos dando o
exemplo para que todos municípios iniciem tam-
bém esse processo cujo resultado será a inclusão
das suas reivindicaçõe s no Orçamento Estadual. O
deputado de cada região será o agente de mobiliza-
ção e coordenação das Audiências Municipais, que
devem ser realizadas pelos poderes Executivo e Le-
gislativo, em conjunto com a sociedade civil.

Com essa iniciativa, o Legislativo hiineiro dá
mais um passo para atender as aspirações demo-
cráticas da população e um grande exemplo para a
proposta de descentralização administrativa do es-
tado. Nesse sentido, estaremos alinhados aos pro-
jetos governamentai s , para evitar que cidades com
maior peso político garantam para si as melhores
propostas e o estado possa fazer uma distribuição
igualitária dos seus recursos.

Ivair Nogueira é deputado estadual (PDT) pág. 2
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Ás audiências, passo a passo
- Em nível municipal as au-

diências acontecem em dois
dias. No primeiro ocorre a
apresentação das propostas que
deverão receber pareceres de re-
presentantes do Executivo e Ju-
diciário. Potencialidades e vo-
cação de cada região deverão
ser expostas nesse momento.

- Cada município se fará re-
presentar nas regionais por um
membro da prefeitura, uni da
câmara e dois da socidade lo-
cal. Para as cidades com mais
de 50.000 habitantes serão ad-
mitidos três representantes da
sociedade local.

- As audiências nas macro-
regiões acontecem em dois ou
três dias. No primeiro, depois

da solenidade de abertura, ha-
verá a exposição do Judiciário,
através de representante do Tri-
bunal de Contas e do Executi-
vo. Em seguida deverá ser feito
um relato do acompanhamento
da audiência anterior e o que
foi ou não executado. Cada
uma das dez propostas encami-
nhadas deverão ser defendidas
ou justificadas.

- No segundo dia haverá a
discussão das propostas entre
os representantes para se chegar
a um consenso que supere os in-
teresses municipais e atenda à
região como um todo. Em se-
guida vota-se às propostas.

- Uma nova defesa das pro-
postas deve ser feita para defi-

nir as cinco que irão seguir para
a capital, em ordem de classifi-
cação do primeiro ao quinto lu-
gar.

- Ainda nesse dia, ou no ter-
ceiro se houver, elege-se a co-
missão que irá acompanhar o
desdobramento da audiência.

- A divulgação das audiên-
cias deve chegar aos prefeitos,
presidentes de câmaras munici-
pais e representantes de associa-
ções com prazo para divulgação
de forma a permitir uma pani-
cipação democrática. A partici-
pação não é obrigatória.

- A Assembléia Legislativa
deve enviar aos municípios um
kit básico com formulários e
instruções para realização das
audiências em tmpo hábil.
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AL realizará1A12 auaiencias
públicas em 95

Um protocolo de parceria para
a realização de 12 audiências pú-
blicas regionais foi assinado on-
tem pelo governador Eduardo
Azeredo (PSDB), o presidente do
Tribunal de Justiça, desembarga-
dor Márcio Aristeu Monteiro de
Barros, e o presidente da Assem-
bléia Legislativa, deputado Agos-
tinho Patrus (PTB). As audiên-
cias foram criadas pelo ex-presi-
dente da Assembléia, deputado
José Ferrar (PTB) e estão pro-
gramadas para maio, junho e ju-
lho em cidades-pólo como Sete
Lagoas, Araçuaí, Varginha, Pi-
rapora, Unaí, Ipatinga, Araxá e
Ubá.

O desembargador Márcio Aris-
teu ressaltou a importância da
participação do Judiciário nas
audiências, por ser "um poder
que não pode ficar distante do
povo". O governador Azeredo
disse que as audiências são mais
um passo em direção à descentra-
lização administrativa, projeto
que está analisando e visa dar
maior eficiência à administração
pública. O presidente da Assem-
bléia enfatizou a importância da
participação dos três poderes -
Judiciário, Executivo e Legislati-
vo - na realização das audiên-
cias. Pág.
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Deputados se mobilizam
para diminuir acidentes

Quarenta e nove pessoas mor-
reram nas estradas mineiras no
feriado do Carnaval. E para ten-
tar evitar que esse número se re-
pita que os deputados da Comis-
são dos Direitos e Garantias Fun-
damentais se reuniram ontem, na
Assembléia Legislativa, com as
autoridades ligadas à área de
trânsito para organizar uma ação
conjunta visando à prevenção de
acidentes nos próximos feriados,
como a Semana Santa, no dia 14
de abril.

Com essa intenção, a Assem-
bléia Legislativa já está confec-
cionando uma cartilha para edu-
car o motorista sobre como pre-
venir acidentes e alertar para os
pontos críticos de cada estrada.
Ela deverá ser distribuída nas es-
tradas nos dias que antecedem os
feriados.

Na reunião, uma audiência
pública com o tema "Violência
do trânsito nas estradas de Minas
Gerais", estiveram presentes re-
presentantes do DER, DNER,
polícias rodoviárias Federal e Es-
tadual. Após exposições sobre o
trabalho que eles vêm desenvol-
vendo na prevenção de acidentes
em Minas, ficou acertado que se-
rão intensificadas a fiscalização e
as campanhas educativas. As po-
lícias rodoviárias reconheceram
que não há pessoal suficiente pa-
ra o trabalho.

Minas possui cerca de 24 mil
quilômetros de rodovias, sendo
6,5 mil federais. Para cobrir essa
extensão, a PRF dispõe de apro-
ximadamente mil homens. A si-
tuação se agrava ainda mais na
Estadual, que tem distribuídos
por oito companhias 1.200 ho-
mens. Do outro lado, no entan-
to, os números de acidentes não
param de crescer, conferindo ao
Estado o título de campeão na-
cional em acidentes de trânsito.

No ano passado foram 3.327
mortos em acidentes, incluindo
os registrados no perímetro urba-
no, em um total de 142.122 aci-
dentes. No ano anterior, esse nú-
mero foi 121.116, com um total
de 2.905 vítimas fatais. Os feria-
dões sempre engrossam esses nú-
meros, daí uma preocupação
com a Semana Santa que se apro-
xima. Foram registrados 143 aci-
dentes nas estradas mineiras na
Semana Santa do ano passado,
com nove mortos.

Embora ainda não comprova-
do por estatísticas, as autorida-
des já percebem um aumento no
número de acidentes esse ano,
atribuídos ao aumento do fluxo
de veículos comum em períodos
de estabilidade econômica. O
Carnaval desse ano já é uma
amostra dessa teoria e a expecta-
tiva é um aumento no total de
acidentes também na Semana
Santa.	 Pág. 1
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iambén, participa" das au-
diências que têm por fim a
co/ela de informações e de
propostas dos municípios
para a elaboração do orça-
mento do Estado. O minis-
tro Clóvis Carvalho, da Ca-
sa Civil da Presidência da
República, estará presente,
amanhã. O modelo elabora-
(Ir) pela Assembléia Legisla-
lisa para a real::aç4J1) da
audiências publicas esta a
ponto de ser adotado pelo
Congresso Nacional. Pag 4
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A importância da participação popular
A

realização de audiên-
cias públicas está pre-
vista na Constituição

do Estado desde 1989, data de
sua promulgação. Na prática
elas começaram a acontecer
ao longo dos anos de 1993 e
1994 sendo formalizadas com
a aprovação da emenda de n°
12, ao Projeto de Lei no
1590, quando passaram a ter
um desdobramento regional a
partir dos eventos municipais.
A maior novidade deste ano
será a participação dos pode-
res Executivo e Judiciário no
processo de discussão ainda
na esfera municipal.

Em 1993 eram os membros
da Assembléia Legislativa que
iam ao encontro de prefeitos e
presidentes de câmaras muni-
cipais. Isso fazia com que os
debates em cada cidade toma-
se cores "paroquiais", como
lembrou o secretário de Pro-
jetos Especiais da Assembléia
Legislativa, Júlio César Este-
ves. No ano passado procu-
rou-se dar sentido regional ao
evento com a participação de
entidades representativas dos
segmentos da sociedade e com
a limitação do número de
propostas para permitir a
priorização. "Ainda temos
municípios que não partici-
pam nem se fazem representar
e isso é grave porque esse é o
mecanismo mais importante
para o planejamento orça-
mentário", afirmou Esteves.

Até o dia 30 de abril todos
os municípios deverão ter
concluído o levantamento de
suas prioridades para serem
encaminhadas e votadas nas
audiências das regionais. O
cumprimento das datas é im-
portante porque o Governo
do Estado tem de fechar o or-
çamento até o mês de setem-
bro. O secretário avalia esse
processo como sendo o me-
lhor caminho para se conhe-
cer a realidade das prefeituras
do Estado.

Para ele o contato direto é
o melhor caminho para se co-
nhecer a realidade do Estado
e por isso deve ser percorrido
também pelos outros poderes.
"Eles vão estar na fonte das
questões e assim dificilmente
iremos nos deparar com pro-
postas inviáveis, como costu-
mava ocorrer", estimou. O
projeto dividindo Minas em
dez macro-regiões, para fins
de programação orçamentá-
ria, foi orientado por critérios
sócio-econômicos da Secreta-
ria de Estado de Planejamen-
to (Seplan).

São elas: Central, Ubá, Sul
de Minas, Triângulo, Alto
Paranaíba, Centro-Oeste de
Minas, Noroeste de Minas,
Norte de Minas, Araçuaí e
Rio Doce. A secretaria tem o
estado mapeado com identifi-
cação das cidades-pólos pelas

suas características comer-
ciais,, industriais e infra-estru-
tura. "O critério que norteia
essa divisão é também gover-
namental", disse Esteves. Pa-
ra o secretário o mais bonito
em todo o processo é ver o in-
teresse regional se sobrepor
ao municipal. "A visão de-
mocrática dos problemas é
fundamental", disse.

Dentre as dez regiões a
maior é a Central que, por is-
so, foi subdividida em três.
Em função disso o número de
audiências também foi tripli-
cado para atender ao desdo-
bramento. Durante as audiên-
cias regionais elege-se uma co-
missão para acompanhar e
fiscalizar o executivo e legisla-
tivo quanto à execução das
propostas. Três verbos resu-
mem o papel dos membros
dessa comissão: acompanhar,
pleitear e fiscalizar.

Conhecidas, discutidas e
eleitas, as prioridades seguem,
em forma de relatório, para a
capital com um mesmo ende-
reço - à Seplan. "A palavra
final do que será ou não in-
cluido no orçamento será da-
da pelo governador", comple-
tou. Estar no orçamento, ele
lembra, significa estar autori-
zado e não executado. "E aí,
mais uma vez, devemos lem-
brar a importância da atuação
da comissão de acompanha-
mento", encerrou.

Pác. 6



Agostinho Patrus quer que o povo participe de todas as decisões do Legislativo
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O orçamento do Estado co-
meça a ser discutido no próxi-
mo dia 4 de maio. A data, a ser
confirmada a partir de consulta
às prefeituras do interior, se re-
fere ao agendamento das Au-
diências Públicas Regionais de
1995. Conforme Projeto de Lei
n° 1590/93, as audiências têm
como papel principal a sistema-
tização e eleição das prioridades
em cada um dos 756 municípios
de Minas. Este ano, com a par-
ticipação do Executivo e Judi-
ciário, a eleição das priorida-
des, ainda na esfera muncipal,
se tornará mais eficiente.

Esta é a avaliação do presi-
dente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais,
Agostinho Patrus (PTB), para
quem a prova de eficiência do
sistema está na inclusão, nos
dois últimos orçamentos, de
60% das prioridades levantadas
nas audiências anteriores.
"Queremos aumentar esse per-
centual para 80 e, brevemente,
100 07o", disse. Patrus lembrou
que nos próximos dias, em ses-
são solene na Assembléia Legis-
lativa, o presidente do Tribunal
de Justiça, Márcio Monteiro de
Barros, regulamentará a partici-
pação dos poderes Executivo e
Judiciário no processo de dis-
cussão e eleição das prioridades
municipais e regionais.

Para conseguir maior parti-
cipação nas audiências Agosti-
nho Patrus acredita ser indis-
pensável o trabalho da impren-
sa. "A participação, até certo
ponto, tem sido boa com uma
média de 500 a 600 pessoas em
cada regional. Mas temos que
ampliar a visão do quanto é im-
portante essa contribuição dire-
ta da sociedade'', disse. Ele
lembrou que bate-se muito na
importância do poder fiscaliza-
dor do legislativo mas normal-
mente se esquece que essa fisca-
lização deve ocorrer não só na
área financeira mas também na

ação do governo quanto à exe-
cução das ações eleitas no fó-
rum municipal.

Para o presidente, a audiên-
cia pública é o instrumento
mais democrático para a defini-
ção do que o governo deve ou
não fazer, no decorrer do ano.
Ele lembrou que na primeira
audiência, realizada em 1993, o
resumo das apreciações feitas
em cada cidade resultou na elei-
ção de nada menos que sete mil
prioridades. "Quando isso che-
gou aqui vimos que seria im-
possível fazer tanta coisa, mes-
mo sendo elas necessárias. Re-
solvemos então sugerir uma se-

leção mais rigorosa e esse nú-
mero baixou para 100'',
afirmou.

Este ano cada uma das dez
macro-regiões deverão listar dez
prioridades elegendo, por vota-
ção, metade delas em ordem
crescente de importância ou ur-
gência. Agostinho Patrus disse
ainda que o projeto das audiên-
cias se inclue dentro de um ou-
tro maior que visa a abertura e
parceria com a sociedade. "A
Assembléia quer sair e percor-
rer todo o Estado e esta é a ma-
neira mais organizada para co-
nhecermos nossos problemas e
encontrarmos as soluções", en-
cerrou.

Pao



Múcio Reis, prefeito de Sete Lagoas

Prefeitos apóiam e querem dar cobertura total
O prefeito de Araçuaí, Ma-

noel Messias (PMIDB)'pretende
trabalhar intensamente na divul-
gação da audiência pública em
seu município. Messias disse que
em Aracuaí os debates sobre as
prioridades da cidade ainda vão
começar. A inclusão da região na
área de atuação da Sudene será,
segundo ele, a principal reivindi-
cação. "Este é meu primeiro car-
go eletivo e acredito que vamos
ter de trabalhar para sensibilizar
a socidade a participar", afir-
mou.

Sete Lagoas, que como Ara-
çuaí será sede de audiência este
ano. também vai exigir um traba-
lho de divulgação para a partici-
pação. O prefeito daquela cida-
de, Múcio José Reis (PMDB),
disse que a entrada do judiciário
e Executivo no processo de elei-
ção das propostas vai significar
ganho de tempo e qualidade.
Reis lembrou que Sete Lagoas já
colheu frutos por sua participa-
ção no processo participativo.
"Uma das nossas prioridades era
a execução da terceira pista na
MG-424 que liga Sete Lagoas
com BH". lembrou.

O prefeito de Itabira, Ohm-
pio Pires Guerra (PDT), disse
que não participou das audiên-
cias no ano passado por causa da
distância; a cidade sede foi Dia-
mantina que fica a 400 quilâme-
tros de Itabira. Ele sugeriu a
multiplicação do número de mu-
nicípios sede de forma a facilitar
a participação. "Este ano vai ser
aqui mas como Minas é muito
grande acho que é preciso rever
essa distribuição'', disse.

Unaí, por exemplo, ficou saben-
do da realização de audiência pú-
blica em sua região um dia antes
do evento. Foi o que ele afirmou
ao sugerir que a própria Assem-
bléia Legislativa encabece o tra-

Prefeituras que serão sede de
audiências públicas
em 1995

1 Sete Lagoas 7 São João dei-Rei
2 Araçuaí	8 Araxá
3Lkaí	9 ~da Pra
4 ttab	10 lpabnga
5Aragi. 	11 Ubá
6 Varginha	12 Pirapora

balho de divulgação do evento.
"Ano passado eram as cidades
sedes que faziam isso e não deu
certo", afirmou. Unaí, segundo
ele, ainda não foi atendida em
nenhuma de suas reivindicações.

T1AE AT

No ano passado o prefeito de
Pa. 6



HOJE
EM DIA

24/4/1995

Câmara examina
propostas para

audiências públicas
JUIZ DE FORA - A Câma-

ra vai se reunir hoje a partir de
14 horas com sindicatos, entida-
des e sociedades pró-melhora-
mentos dos bairros para elaborar
documento final de propostas do
município para o orçamento esta-
dual de 96, e que serão apresen-
tadas na próxima sexta-feira na
audiência pública promovida pe-
la Assembléia Legislativa em
Ubá.

Uma proposta da bancada do
PMDB, que pretende obter re-
cursos estaduais para um trata-
mento adequado para os 800 qui-
lômetros de estradas vicinais do
município, abriria mão dessa ini-
ciativa para que as propostas fos-
sem encaminhadas em bloco,
mas a idéia não foi aceita pelas
demais bancadas, o que faz do
relatório de reivindicações uma
extensa relação, porque cada ve-
reador quer defender a destina-
ção de verbas orçamentárias para
os bairros onde têm maior inte-
resse político.

Ainda assim, a Câmara tem
algumas questões que são de inte-
resse geral da coletividade. Uma
delas, com a concordância de to-
dos os vereadores, pretende que
o Estado destine verbas no próxi-
mo orçamento para a construção
de um novo presídio em Juiz de
Fora, porque o atual, no Bairro
Santa Teresinha, está com sua
capacidade esgotada.

O presidente da casa, verea-
dor João Batista de Oliveira, do
PMDB, disse que a reunião de
hoje é aberta a todas as represen-
tações comunitárias e considera
que só se pode falar na elabora-
ção de um documento definitivo
para ser remetido à Assembléia,
depois que essas delegações e re-
presentações forem ouvidas.

A bancada do PDT, compos-
ta de dois vereadores, estava es-
perando omtem à noite a chega-
da à cidade de seu presidente re-
gional, deputado Sílvio Abreu,
para discutir com ele as sugestões
do partido.	 Pág. 14



Câmara avalia as propostas
TEÕFILO OTONI - A Câ-

mara Municipal se reúne hoje, às
16 hóias, para avaliar as propos-
tas apresentadas aos vereadores,
na Audiência Pública realizada
no último dia 19. Durante a reu-
nião, os vereadores terão oportu-
nidade de apresentarem as suas
propostas, para serem encami-
nhadas à Audiência Pública Re-
gional da Assembléia Legislativa.
As prioridades poderão ser inse-
ridas no Orçamento do Estado
para o próximo ano.

De acordo com o presidente
do Legislativo municipal, Semir
Rachid Said, entre as prioridades
apresentadas à Câmara está a
construção do Hospital Regional
de Teófilo Otoni. Segundo Ra-
chid, o município já possui o ter-
reno para essa finalidade, doado
ao Estado pela municipalidade.
Outra reivindicação da popula-
ção é a instalação na cidade, da
Universidade Estadual de Minas
Gerais (UEMG), incorporando a
Fundação Educacional Nordeste

Mineiro (Fenord).
Foram reivindicados também

a criação do Distrito Industrial,
através da Companhia do Distri-
to Industrial de Minas Gerais
(CDI); pavimentação da rodovia
que liga Teófilo Otoni a Ataléia,
passando por Frei Gaspar e Ouro
Verde de Minas.

A primeira Zona de Processa-
mento de Exportação (ZPE) do
país, criada no ano passado pelo
governo federal, para ser implan-
tada em Teófilo Otoni, também
foi lembrada. Há uma proposta
que reclama do Estado, incenti-
vos, recursos financeiros e subsí-
dios para a efetivação definitiva
daZPE.

Constam também na pauta,
destinação de recursos financei-
ros para implementação e cons-
trução de no minimo seis mil mo-
radias populares em toda região e
construção de um Estádio Regio-
nal para prática de esportes, com
sede em Teófilo Otoni.	Pág. 12



MUNICÍPIO

Debate das pautas para
as Audiências Publicas

CORONEL FABRICIANO
- As prioridades do município
que serão incluídas na pauta da
Audiência Pública Regional,
marcada para acontecer em Ipa-
linga, nos dias 26 e 27 de junho,
foram discutidas esta semana pe-
lo prefeito Paulo Almir Antunes
e seu secretariado. Amanhã, a
discussão será entre os vereado-
res. No dia 28 de abril acontecerá
a Audiência Pública Municipal,
com participação de associações,
clubes de serviços, sindicatos,
igrejas e outros segmentos da so-
ciedade.

Pelo regulamento, na Au-
diência Municipal serão apresen-
tadas as prioridades determina-
das pela administração, Câmara
Municipal e por toda a comuni-
dade. Destas prioridades, o mu-
nicípio poderá apresentar cinco à
Audiência Pública Regional.

Durante a Audiência Munici-
pal serão eleitos 10 representan-
tes da cdmunidade. Cinco efeti-
vos e cinco suplentes, que acom-
panharão, juntos com o prefeito
e presidente do Legislativo, a tra-
mitação das propostas até serem
incluídas no Orçamento do Esta-
do para o próximo ano.

Durante o encontro com o
prefeito, os secretários discuti-

ram 25 propostas. Entre as prio-
ridades estão a canalização dos
ribeirões e córregos que cortam o
perímetro urbano; conclusão do
Anel Rodoviário de Coronel Fa-
briciano, com a construção de
mais duas pontes ligando o muni-
cípio a Timóteo e acesso à rodo-
viária, ligando-a à BR, na altura
da ponte sobre o Rio Piracicaba;
ampliação do número de escolas
estaduais, com a criação de no-
vos cursos de segundo grau pro-
fissionalizantes.

Também foram destacadas
pelos secretários como priorida-
des, a construção de um hospital
regional do Ipsemg, estadualiza-
ção do Instituto Católico de Mi-
nas Gerias (ICMG), ex-PUC; ins-
talação de equipamentos que per-
mitam o controle da poluição at-
mosférica e dos cursos de água;
criação da Região Metropolitana
do Vale do Aço; aterro sanitário
e matadouro público municipal.

De acordo com o prefeito, o
secretariado se concentrou mais
nas obras que irão beneficar o
município. O problemas que di-
zem respeito especificamente à
população e que são de responsa-
bilidade do município, serão dis-
cutidos com toda a comunidade,
no próximo dia 28.
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EM REVISTA

Audiência Pública Regional foi sucesso

O Governador Eduaruo Azeredo presente na
Audiência Pública Regional em Sete LaQoas

Minas em Revista

Realizada a primeira Audiência
Pública Regional sediada em S. La-
goas para eleição de dez propostas
prioritárias da macrorregião central
a serem inclusas no Orçamento de
96 do Estado de M. Gerais. Os tra-
balhos foram abertos, sob a coor-
denação do deputado Hermano Ba-
tista, com participação de represen-
tantes de 59 municípios e apresen-
tação inicial de 224 propostas. O
momento mais importante foi a
presença do governador Eduardo
Azeredo, em companhia do minis-
tro chefe da Casa Civil, Clóvis Car-
valho. A iniciativa de realizar au-
diências é um entendimento entre
os poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário.

No ano passado, as audiências
públicas não contaram com o apoio
do Governo do Estado e do Tribu-
nal de-Justiça de Minas Gerais.
"Este ano, o comprometimento do
Governo do Estado é outro", avalia
o gerente de Jornalismo da As-
sembléia Legislativa, Raimundo Ba-
tista. Em 94, foram realizadas 11
audiências regionais. Das 165 pro-
postas efetivamente enviadas ao
Governo do Estado, 80% entraram
no Orçamento. O índice de exe-
cução das propostas ainda não é
conhecido. "Ainda estamos no mês
de Maio, no princípio da execução
do Orçamento", justifica Raimundo
Batista.

Sete Lagoas teve apenas uma
proposta, das cinco apresentadas,
aprovada pelo plenário da Audiên-
cia Regional. Foi a que contempla o
Hospital Nossa Senhora das Graças
com uma verba no valor de R$ 5
milhões. Ficaram dë1 ora do Orça-
mento do Estado de 1966: o Pro-
grama de Desenvolvimento do Cer-
rado (Proceder); a regionalização da
Febem; a construção da nova sede
'1c' irum: e a recuperação de ba-
cias hidrográficas.

As dez propostas aprovadas pela
Audiência Pública Regional foram:

Proposta 19 - Melhoria do sis-
tema de comunicação instalado no
Pico Itambé. De Santo Antônio do
Itam bé.

Proposta 41 - Asfaltamento da
estrada que liga Sabinópolis a Rio
Vermelho. De Rio Vermelho.

Proposta 51 - Asfaltamento da
Rodovia MG 220, que liga Diaman-
tina a Três Marias , via Corinto. De
Corinto, Diamantina, Monjolos,
Santo Hipólito e Três Marias.

Proposta 31 - Pavimentação da
estrada que liga Maravilhas a Ca-
choeira da Prata. De Maravilhas e
Papagaios.

Proposta 58 - Asfaltamento de
100 km de estrada que liga Couto
Magalhães de Minas a Itamarandi-
ba, passando por Senador Modes-
tino Gonçalves, ligando a Felício
Santos. De Senador Modestino



Múcio Reis, Ministro Clóvis Carvalho, o Governador
Eduardo Azeredo e o Presidente da Assembléia Agostinho Patrus
12

Gonçalves.
Proposta 61 - Asfaltamento da

estrada que liga Abaeté a Arapuá.
De Abaeté.

Proposta 54 - Asfaltamento da
MG 060, que liga os municípios de
Pompéu e Papagaios e encapação
pelo DER da estrada que liga os
municípios de Pompéu e Pitangui.
De Papagaios, Pequi e Pompéu.

Proposta 145 - Criação da Escola
de Agrotécnica em Felixlândia, co-
mo unidade UEMG, utilizando-se
as instalações da Epamig.

Proposta 148 - Implantação da
Universidade na região de Augusto
de Lima. De Augusto de Lima e
Conceição do Mato Dentro.

Proposta 205 - Destinação de 5
milhões de reais para a Irmandade
Nossa Senhora das Graças, no mu-
nicípio de Sete Lagoas, para a cons-
trução, complementação e reforma
de seu complexo hospitalar. De Se-
te Lagoas.
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O presidente do
Tribunal de
Justiça. Monteiro
de Barros;
o rninistrcl-cheie
da Casa Civil.
Clovis Carvalho.-
o Governador
Eduardo Azeredo:
o presidente da
Âsseinbjeia
Leçisiativa.
Deputado
Agostinho PaI rLjs;
o prefeito de Sete
Lagoas. Mjc,o
Jose Reis; e o
coordenador do
encontro.
Deputado Errnario
B.s(:st.a:
articula çào entre
os poderes para
1o1aiecer um
novo modelo de
planejamento
participativo.
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Lideranças em
ação para afinar
03 Interesses e
eleger dez
p rOpOslas a
serem inclijicas
no Orçamento:
acaloradas
discussões e
multa negocia çao
num embate

em Ocratico

ARTICULAÇÃO Ei1REi
:' o povoEr .- .-..	- ____•_.,_s__.______.._____4______..__s,a ..,'

Numa entrevista. rebateu o que
alguns jornalistas entendiam como
deleito e etc via como virtude: o fato
de as Audiénc ias dcspersoraJirem
o trabalho do deputado, na medida
cm que a obra sai dos domínios do
/i,h/s- individual do parlamcntar e
pas'.a a ser conqutia de uma popula-
ção. Para Múejo. antes disso. a
Audiãncia permite fortalecer a insti-
tuiçfio do LcgisIatio c dá ao daputa-
di, um siaiu.s novo. de ponte de aOl-
culçt, mais ampla e dcmocrática
entre t da população e dei
com os poderes do Estado.

Mdc p o reconhece a níuurcza dc um
aprcndizdo que cre.ceàni4juja que
vai caminhando, . Multoi. prefeitos
que este ano não trabalharam e não
realizaram devidamentesuas audiên-
cias. fazendo apenas pequenas rcu-
niúcs ec:itradas na Prefeitura, vão se
sentir constrangido ao ver que uma
boa parte Conseguiu cnvul'.ci- uxb a
sua população:'. Outro fato é que.

me'.rtltt (ftac elas não levem à comerei .
zai,ào de todas as obras. provocam
ci mnproni ussos que terão que ser salda-
dos ou rcdiscutidos a cada ano.

Para isso é que os responsáveis por
essa nova forma de articulação demo-
cr;ilica lcvtirain para o primcirocncon-
tro. cm Sete Lagoas. os %eui principais
avalistas: o Governador Eduardo Aze-
redo e os presidentes do Legislativo e
do Judiciário. Deputado Agostinho
Patrús e Desembargador Monteiro de
Barros. Conscicittes da dimensão das
CxpCctatuvas que vão sendo criadas a
cada encontro. eles fizeram questão de
1 trinar compromissos que transcendem
a realização ilas obras para se situarem
fli) plano da afirmação da cidadania e
da construção de um planejamento
part e pai i vim - idéias com as quais os
ir(s poderes querem ver reconhecidas
as Audiências.



Entidades da sociedade clvii, como as voluntárias do HoaplLaí Nossa Seoboii das
Graças, de Selo Lagoas, lirmaram posição para detend,r aun prOpQltiJ.	-.

RW,M1HASSmM:is:1
Com as Audiências,
o povo participa
do planejamento
e faz orçamento
mais realista

O

Governador Ediiaiil' A ,crcdu.
ressaltando i di eu d tcl e de se

real izar ate o 1 ind do e erclio
LIC 96 :,s eeiilliiilns este
ano. disse que as Aintiioui;1s sulcrn

sobretudo pelo exercício da cidadania
iuc ensina a cada cidadão as dificul-
dadcs dos administradores públicos
cm conciliar vontade política com
lirnitaçio orçarnenIria. O Prestdciie
Agostinho l'ulrús, lembrando os aper-
feiçoamentos que a cada ano buscam

maior racionalidade. kgitímidade e
ahrangncia das propostas. dsc que
vital é o faio de as Audiências estarem
provocando a participação da soca'-
dade na elaboração do orçamc

na formulação de poflticas
púbi jca.s.

O primeiro encontro ainda foi ava-
lizado pelo governo Íekral. na prc-
sença do ministro-chefe da Casa
Civil. Clóvis Carvalho. Atento ?& cx-
per iínc ia que dá i novadora concep-
ção à formulação do çaiTnto. ele
disse quc é no orçamento que se dá a
decisão b.sica do exercício democra-
lico, deixando antever que Minas
pode estar novamen.Le mostrando ao
país um produto da velha expenénri.a
política que sempre mostrou ca.mí-
nhos em momentos de crise. Vim
aqui para aprender-. disse de.

O ministro-
c(,ee ca Casa
CwiL Clovis
Carvalho. entre
o presidente do
Tnbunel de
Jus(;ça.

en'barr..dor
Mcrterc de
Barros.
o Goveenador
Eduardo
Azeredo e o
presidente da
AssembJea
Legislativa:

Vim aqui para
apreder.

A
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tit' /)rtipu.SiaS que serão priorl:cJ di v

co, eleição ou plenaria, ú tarde.
Tanibéii, ,ics(a fase é c'ieiia Uflhli
( - o111 iS ''túo de ciiii o representa 17/ e.?
e,tcarre'ada dc acompanhar 0.5

desdobramentos do que foi decidida
J unto aos (lês poderes. até OfilfiCli do
ano. A realização do.s 12 encontros
se dd uií.í ofinal de junho. a (ciPipo
de os deputada utilizarem seus
s o bi ídiiis pa p o a di.si ui.ss do da
io(ação da Lei de Piririzc
Orçao:eiitúi ja.i . a o f in alai do
fll'li1i('I 71) Si' fiei ('e. (/0 ii: ÇWfleFr1./'.
até o final cio ano: e o Piano
Pio 11(1?? 11(1/ 1/e It õui Ci) 5' ('lO (1,?? ('/110/.

foi ,,u g ul,iiI ' i .si'nlprr 110 1,ru,eir° ano
do cxcii ii ii' do; Ls Ciii ((1(1. con io

Ocorre etC afl('. As Audiências têm

recebido i'íHicJ^ mal.s pelo que
foram do que pela que Citão ,cnd'; e
podewJa ,'ir a ser. Autorid.adej.

e lidcrunç OS políticas

co r..l eida.s em iodos jis Seus eitai('.
se preocupam com as obras ainda
lido reui,zada.s e o nível alto da
cspCcla(ivO que elas vém criando.
Mas, como esrcioformatadas.
ninçuém tem dúvida de que eLas
podem se transformar, em mídia
prazo, num importante ín.strurnenla
de mohil::açáo das populaçóes, de
democratização do orçamen!a de
formula çcuu dc' políticas, ou, como
di: (ipresid.ente da A.ssemhléua.	J
I)rp:itadn Agn1iho Patrós. de
exercício e afirmação da cid.adan,a.
Essa idéia já pero arme todo o anip(ii
espectro da que vai da ciquerda a
direita política de tini ejiado que
aprendeu a andar devagar e em
sit5ncfo. mas sempre.



ESTADO DE MINAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Montes, CIaros define
suas prioridades

ser apresentada na audiência'oram udas as cinco p1 pública da Assembléia, a con-
oridades de Montes Claros a strução de uma estação de trata-serem apresentadas ia audiênciapublica da Assembléia Legislah mento de esgotos na cidade, a

. fim de evitar a grande sobrecar-va no Norte de Minas, prevista a de dejetos,ue são lançados
para os dias 12 e 13 de junho, em iretamente no rio Vieira Outra
Pirapora. Urna das açes a serem reivindicação do município é um
solicitadas aos deputados é programa de construção de
implantação de programa de moradias de baixo custo para aaproveitamento, perenizaçao e 

População carente do Norte derecuperação de nos da região,
como os que nascera na bacia da
Serra Velha e da bacia do rio-	•As lideranças demonstraram
Verde. 	 preocupação com a questão da

segurança na cidade e regio..prioridades do - a
inunlèfplõ,: ' foran 'definidas: Foi colocada corno prioridade a
durante ' lAudi&icja - - Pública construção de uma penitei*iria
Municipal promovida no dia 28 - regional, junto com a construção
de abril. Além de vereadores e de novo fórum em Montes
representantes da adiinistração Claros. Foi relacionada, também,
municipal, o encontro contou a manutenção de programas para
com as participaçOes dos denuta : o menor carente, incluindo con-
dos Jairo Atafe (PFL) e Carlos strução de centros de recuper-
Pimenta (PL). Teve ainda a pi-e, ação regionais, além de incen-
scnça do presidente da Assoei_-.'ssoei- tivos à recuperação de menores
ação dos Municípios da Área infratores. Foi formada cornis-
Mineira da Sudene (Amarns),	são especial para representar
Ai'len Santiago.	 Montes claros na audiência

Também foi listada como	regional integrada por anturi-
oridade de. Montes ClaroL	dades e liderçs comunitários. 1



ESTADO DE MINAS

Varginhã fará a maior
audiência Regional

Varginha será a sede, nos
dias 1 9 e 29 de junho, da maior
Audiência Pública Regional
1e 1995. Dos 153 municípios
que compõem a região. 118
fizeram suas audiências muni-
cipais (77%) e enviaram suas
propostas para o encontro
regional, que acontece no
Teatro Capitólio. Por isso, o
evento vai reunir cerca de 500

- delegados, entre prefeitos,
presidentes de câmaras muni-
cipais e representantes de enti-
dades civis que vão votar e
escolher as '10 propostas da
região 'a serem enviadas ao
Executivo para inclusão no
Orçamento estadual de 1996.
A coordenadora política dos
trabalhos será a 29 secretária
da Assembléia Legislativa,
deputada Maria José Haueisen
(PT).

As propostas apresentadas
pelos municípios foram siste-
matizadas eiii um relatório
elaborado pela Gerência-Geral
de Consultoria e Pesquisz que
unificou as sugestões indênti-
cas. O número inicial passou
de 588 para 574 propostas. O
relatório será distribuído aos
participantes no prililciro dia
do encontro, quinta-feira. 29,
a partir das 13 horas. Nesse
primeiro dia, os delegados dos
municípios farão a defesa das
propostas. A manhã do segun-
do dia é reservada para os
entendimentos entre os
participantcs, que terão que
conseguir' apoio para as

propostas , de interesse da
região. A tarde haverá a
Votação,

Os pedidos mais freqüen-
tes, apresentados pelos
municípios, são de incentivo
ao turismo, construção e asfal-
tamento de estradas. Na área
de meio ambiente, os
municípios querem a preser-
vação da bacia do Rio Verde a
despoluição do lago da represa
de Furnas, para aproveitamen-
to turístico. A implantação de
faculdades e de unidadés da
Universidade do Estado de
Minas Gerais (1.JEMG), a
instalação de um hospital
regional e recursos para , a
habitação popular também
foram objetivo de propostas.

Características econômicas

A região Sul tem como princi-
pai atividade ccon6rnica a
agropccuáriá, com ênfase na
pecuária de corte e de leite e
na cultura cafeeira. A ativida-
de industrial também é impor-
tante. Indústrias de ponta no
setor de cletroelcirônica
concentram-se no Vaie da
Eletrônica, município de Santa
Rita do Sapucaí. Devido ao
fenômeno da desconcentração
industrial, a região tem recebi-
do muitas indústrias de São
Paulo e a grande esperança de
expansão do setor é a dupli--
cação da BR-381.



ESTADODEI5MAS

São Paulo pode ter audiências
Hemeroteca

Historiadores, pes-
quisadores e usuários do
Arquivo Público Mineiro
nãoconcordarncom a sus-
pensão das consultas ao
acervo de jornais e revis-
tas do órgão e a possível
transferência da hemero-
teca para Outra institui-
ção. E o que ficou
evidente na audiência
pública promovida pela

gera polêmica
Comissão de Educação da
AL, com a presença do se-
crctário adjunto da Cultu-
ra, LuizGonzagaTeixcira,
e da diretora do Arquivo,
Norma Góes Monteiro Por
falta de consenso, foi pro-
posto um fórum para
aprofundar a discussão so-
bre o destino destas cole-
ções e o papel do APM,a
realizar-se no 2° semestre.

O deputado Aloísio
Vieira, doPDTdeSjoPau
lo, vai apresentar à Assem-
bléia paulista uma proposta
de emenda constitucional
para implantação deAudi-
ências Públicas nos mes-
mos moldes das realizadas
em Minas. O deputado,
membro de uma comissão
para modernização do
Legislativo paulista, visitou
a Assembléia mineira para
conheceras experiências le-
vadas a efeito aqui.



ESTADO DE MINAS

Santa L 	aprova,
propostas pno,ritanas

Noventa GRÃNbE1e oito pes-
soas, rcprc-
entando
ária.s ei*ti-

d uli s ,is-
sociações
comunitárias e pastorais
eScolberauL durante au-
d i iicia pública munici-
PaL	OCO pN)pOStaS
(]UC serão encaminhadas à
Audiência Pública Regio-
nal da Assembléia Legis-
lativa, marcada para ae
tecer nos dias 22 e 2 de
maio em Itabira.

O objetivo da aU(liêli('ia
pública mw icip-al de San-
ta Luzia, realizada na (»-
de do LiOOS Clube, loi
apresentar p ri o rida 1 es
jrie poderão ser ijicin ílas

110 orçamento do Estada
do 1(IiU> ano.

A audiência pública de
Santa Luzia n't'' l)flI inai.s
de dez indicações nas
mais diferentes áreas de
atividades, algo mas delas
encaminhadas ao Executi-
vo p' se tratarem de âm-
bito municipal, para aná-
lise mais profunda.

A terceira proposta fyi
indicada pela As soei açao
Com i.ini tar j a do Bairro
Nossa Senhora , as Gra-
ças. Vila 01 1,-a e Vila Íris,
que pretenle a despolui-
çào de bacias hidrográfi-
cas, priorizando o Rio das
Velhas, visando beneficiar
as cidades nas quais o rio
tem o curso das águas.

A criação de iiiii Fundo
Estadual de Habitação
Popular para a população
de baixa renda foi a pro-
1OSt que ficou em (1wL1tO

luzar e foi também apre-

se.tada pelas ParócjiIis
Muhicipais.

A quinta  últimapro-
posta aprovada durante a
assmnbléia da audiência
1)1)1iea municipal de San-
ta Luzia está engajada na
área assistencial. Ela re-
I)r(semItL a criação de uni-
dades sócio-educativas
para crianças e adolescen-
tes carentes da microrre-
gão, órfãos,

 marginalizados, por-
tadores (IC defjciêjicjas
incutais e distuirbios le-
ves, em regime integral,
para oferecer-lhes ensino
escolar e habilit3ção pro-
fissional

Durante a assembléia
foram (lefi ii idos, ainda, os
nomes dos dez represen-
tantes que irão defender
as propostas de Santa Lu-
zia na Audiência Pública
Ftcgional (i3i itabira. Fo-
ram escolhidos os repre-
sentantes da sociedade ci-
vil local Luiz Carlos Bro-
nionsclmenkcl, João Bosco
Pinto I'vloiitciro, Andreli-
na Lopes de Oliveira, Do-
mingos Ferreira, João
Eustáyuio dos Heis, Luzia
Carvalho, Cláudio Ma-
ciel, Rubens Alves Ferrei-
ra, Edson Costa e Darcy
Souza Lima, juntamente
com o representantes do

'Executivo Municipal, o
prefeito Wilson de Sousa
Vieira, e o do Legislativo,
vereador Antônio Maurí-
cio Moreira J3ocão.

Presentes à audiência
pública municipal de San-
Li Luzia, o representante
da Assembléia Legi sint i -
vii. deputado estad uni

Ivair Nogueira; o v i ce-
prefeito Antônio Soares
J)iniz Filho, vereadores,
servidores municipais e
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AUDIÊNCIA REGIONAL
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DA SUCURSAL

Prefeitos,
vereadores -
e represen-
tantes de	A
entidades	Á
de clase de
todo o Alto
Paranaíba reúnem-se ama-
nhã e terça-feira em Araxá,
para participar da Audiên-
cia Pública Regional da As-
sembléia LegisTativa de Mi-
nas, a última das 12 progra-
madas com a finalidade de
definir as prioridades de ca-
da região visando incluí-Ias
no Orçamento do Estado.

O Grande Hotel do
Barreiro será reaberto ex-
cepcionalmente para se-
diar a audiência pública,
que começa às 13h de
amanhã, com palestras de
representantes do Tribu-
nal de Contas do Estado e
dos poderes Executivo e
Judiciário sobre o proces-
so de elaboração e execu-
ção do orçamento.

Em seiuida, sob a coor-
denação o deputado Jairo
Ataíde (PFL), os municí-
pios farão a defesa oral das
propostas aprovadas nas
audiências municipais.
Terça-feira, os participan-
tes discutirão as propostas
que melhor atendem à re-
gião e apontarão as dez rei-
vindicações que julgarem
prioritárias.

Essas dez propostas serão
votadas na parte da tarde,
quando também será eleita
uma comissão representati-
va para acompanhar, junto
ao Executivo e ao Legislati-
vo, os desdobramentos da
reunião e a elaboração do
orçamento estadual. Parti-
ciparão da audiência 31 mu-
nicípios das três microrre-
cr 	que formam o Alto

Paanaíba (Patos de Minas,
Patrocínio e Araxá).

A audiência foi organiza-
da em Araxá pelo prefeito
Jeová Moreira e pelo presi-
dente da Câmara, Carlos
Alberto Ferreira, que opta-
ram pela reabertura do
Grande Hotel do Barreiro
para que os representantes
do governo e os deputados
possam conhecê-lo. O ho-
tel está fechado para refor-
mas há vários meses e está
sendo arrendado pela em-
presa Maran, de São Paulo,
que se encarregará das
obras e de sua reabertura
definitiva.

PRIORIDADES
Construção e pavimenta-

ção de estradas intermuni-
cipais são prioridades apon-
tadas por vários dos 28 mu-
nicípios do Alto Paranaíba,
que realizaram audiências
locais para defenderem na
audiência de Araxá. Muitos
vão solicitar também recur-
sos para construção de hos-
pitais, implantação de uma
unidade da Universidade do
Estado de Minas Gerais e a
construção de sedes para
órgãos estaduais.

É o caso de Monte Car-
melo e de Patos de Minas,
que incluíram em suas pro-
postas a construção de uma
cadeia e de prédio para a
Delegacia Regional de Se-
gurança Pública. O mais no-
vo município de região, No-
va Ponte, reivindicará a
criação de sua comarca e de
um Fundo Regional de De-
senvolvimento do Turismo.
O município precisa de re-
cursos para aproveitar me-
lhor o potencial da represa
da usina hidrelétrica.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Montes,. Claros define
uas prioridadess 

ser apresentada na audiênciaForam dc. idas as cinco ')	pública da Assembléia, a con-
serem apresentadas na audiênciaoridades de Montes Claros a struçâo de uma estação de trata-

1e esgotos na cidade,-publica da Assembléia Legislab. mento u
fim de evitar a grande sobrecar-va no Norte de Minas, prevista a de dejetos,que são lançadosparu os dais 12 e 13 de junho, em itt no rio Vieira. OutraPirapora. Uma das ações a serem reivindicação do murúcípio é umsolicitadas aos deputados ê 

a - programa de construção de
implantação de programa de moradias de baixo custo para aaproveitamento, perenizaçao e
recuperação de rios da região, população carente do Norte de
como os que nascera na bacia da
Serra Velha e da bacia do rio.	As lideranças demonstraram
Verde.	 .'	preocupação com a questão da

•	segurança nacidadc e regio.,4jçcg . .pnoradades do -. .a

tuunlâfplo :' foram definidas Foi colocada como prioridade a
durante :Audjêucja Pública' construção de uma penitent.ria
Municipal proiiiovida no dia 28 regional, junto com a construção-
de abril. AIém de vereadores e de novo fórum em Montes
representantes da adiiinistração Claros. Foi relacionada, também,
municipal, o encontro contou a manutenção de programas para
com as participações dos denuta- o menor carente, incluindo con-
dos Jairo Atafae (Pt) e carlos strução de centros de recuper-
Pimenta (PL). Teve ainda a pre-.: ação regionais, além de incen-
sença do presidente da Assoei- • tivos à recuperação de menores
ação dos Municípios da Área infratores. Foi formada cornis-
Mineira da Sudene (Arnarus),	São especial para representar
Arlen Santiago.	 Montes claros na audiCncia

Também foi listada	 regional, integrada por anturi-
oridade de Montes Claros para- dades e llderçs comunitários. /



ESTADO DE MINAS

Varginha fará a maior
audiência Regional

Varginha será a sede, nos
dias 1 9 e 2 de junho, da maior
Audiência Pública Regional
Ue 1995. Dos 153 municípios
que compõem a região, 118
fizeram suas audiências muni-
cipais (77%) e enviaram suas
propostas para o encontro
regional, que acontece no
Teatro Capitólio. Por isso, o
'evento vai reunir cerca de 500
delegados, entre prefeitos,
presidentes de câmaras muni-
cipais e representantes de enti-
dades civis que vão votar e
escolher as '10 propostas da
região 'a serem enviadas ao
Executivo para inclusão no
Orçamento estadual de 1996.
A coordenadora política 'dos
trabalhos será a 2Q secretária
da Assembléia Legislativa,
deputada Maria José Haueisen
(PT).

As propostas apresentadas

pelos municípios foram siste-
matizadas em um relatório
elaborado pela Gerência-Geral
de Consultoria e Pesquisz. que
unificou as sugestões indênti-
cas. O número inicial passou
de 588 para 574 propostas. O
relatório será distribuído aos
part'Icil)antcs 110 primeiro dia
do encontro, quinta-feira, 29,
a partir das 13 horas. Nesse
primeiro dia, os delegados dos
municípios farão a defesa das
propostas. A manhã do segun-
do dia é reservada para os
entendimentos entre os
participanteS, que terão que
consepuir l apoio para as

propostas de interesse da
região. À tarde haverá a
Votação,

Os pedidos mais freqüen-
tes, apresentados pelos
municípios, são de incentivo
ao turismo, construção e asfal-
tamento de estradas. Na área
de meio ambiente, os
municípios querem a preser-
vação da bacia do Rio Verde a
despoluição do lago da represa
de Furnas, para aproveitamen-
to turístico. A implantação de
faculdades e de unidadés da
Universidade do Estado de

Minas Gerais (1JEMG), a
instalação de um hospital
regional e recursos para a
habitação popular também
foram objetivo de propostas.

Características econômicas

A região Sul tem como princi-
pal atividade cconmica a
agropecuária, com ênfase na
pecuária de corte e de leite e
na cultura cafeeira. A ativida-
de industrial também é impor-
tante. Indústrias de ponta no
setor de cletrocletrónica
concentram-se no Vale da
Eletrônica, município de Santa
Rita do Sapucaí. Devido ao
fenômeno da desconcen tração
industrial, a região tem recebi-
do muitas indústrias de São
Paulo e a grande esperança de
expansão do setor é a dupli--
cação da BR-38 1.



ESTADODEbWAS

São Paulo pode ter audiências
Hemeroteca

Historiadores, pes-
quisadores e usuários do
Arquivo Público Mineiro
não concordam com a sus-
pensão das consultas ao
acervo de jornais e revis-
tas do órgão e a possível
transferência da hemero-
teca para outra institui-
ção. E o que ficou
evidente na audiência
pública promovida pela

gera polêmica
Comissão de Educação da
AL, com a presença do se-
cretário adjunto da Cultu-
ia, LuizGonzagaTcixeira,
e da diretora do Arquivo,
Norma Gúes Monteiro Por
falta de consenso, foi pro-
posto um fórum para
aprofundar a discussão so-
bre o destino destas cole-
ções e o papel do APM, a
realizar-se no 2° semestre.

O deputado Aloísio
Vieira, do PDT de São Pau-
lo, vai apresentar à Assem-
bléia paulista uma proposta
de emenda constitucional
para implantação de Audi-
ências Públicas nos mes-
mos moldes das realizadas
em Minas. O deputado,
membro de uma comissão
para modernização do
Legislativo paulista, visitou
a Assembléia mineira para
conheceras experiências le-
vadas a efeito aqui.



ESTADO DE MINAS

Santa, Luzia , aprova
propostas prioritárias

Noventa GR bEe oito pes_ =
soas, repre-
ent ali do
ras enti-

dades. as-
sociações
comunitárias C pastorais
t'seolherani, durante au••
d i(' acia pública munici-.
pai, as cinco propostas
que serão encaminhadas à
Audiência Pública Regio-
nal da Asseinbhia Legis-
lativa, iiarcada para ae
tecer nos dias 22 e 2 de
maio em Itabira.

O objetivo da audiência
pública municipal de San-
ta Luzia, realizada na '-
de do Lions Clube, loi
apresentar p rio ri da les
que poderão ser iiiclnídas
no orçamento do Estado
do próxilim ano.

A audiência pública de
Santa Luzia recebeu mais
de dez indicações 

'
w 4 s

mais diferentes áreas de
atividades, algumas delas
encaminhadas ao Exe::nti-
vo se tratarem de âm-
bito municipal, para atui-
use mais profunda.

A terceira proposta f i
indicada pela Associaçuo
Com ii iii tfria do Bairro
Nossa Senhora as Gra-
ças, Vila Olra e Vila Íris,
(jflC pretende a dcspolui-
çâo de bacias hidrográfi-
cas, priorizunlo o Rio das
Velhas, visando beneficiar
as cidades nas quais o rio
tem o curso das águas.

A criação de uni Fundo
Estadual de Habitação
Popular para a população
de baixa renda foi a pro-
posta q;it' ficou em quarto
la a r e foi tambémiii apre-

seada pelas Paróquias
Muhicipais.

A quinta e última pro-
posta aprovada durante a
assembléia da audiência
pública municipal de San-
ta Luzia está engajada na
área assistencial. Ela re-
I)r'sei1tt a criação de Uni-
dades sócio-educativas
para crianças e adolescen-
tes carentes da microrre-

11 
ao, órfãos, abandona-

dos, inargiiializados, por-
tadores de deficiêiieias
incutais e distúrbios le-
ves, em regime integral,
para oferecer-lhes ensino
escolar e habilitação pro-
fissional.

Durante a assembléia
foram definidos, ainda, os
nomes dos dez represen-
tantes que irão defender-
as propostas de Santa Lu-
zia mia Au di ên cia Pública
Regional euiu Itabira. Fo-
ram escolhidos os repre-
sentantes da sociedade ci-
vil local Luiz Carlos Bro-
niwiscljenkcl, João Bosco
Pinto Monteiro, Andreli-
na Lopes (li' Olii'cira, Do-
mingos Ferreira, João
Eustáyuio dos Reis, Luzia
Carvalho, Cláudio Ma-
ciel, Rubens Alves Ferrei-
ra, Edson Costa e Darcy
Souza Lima, juntamente
com o representantes do

'Executivo Municipal, o
prefeito Wilson de Sousa
Vieira, e o do Legislativo,
vereador Antônio Maurí-
cio Moreira Bocão.

Presentes à audiência
pública municipal de San-
ta Luzia, o representante
da Assembléia Legislati-
va. deputado estadual

Ivair Nogueira; o vice-
prefeito Antônio Soares
Diniz Filho, vereadores,
servidores municipais e
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DA SUCURSAL

Prefeitos,
vereadores

'tantsde IA
en,tidades	ÁMHII'
de. clase de LINUV
todo o Alto
Paranaíba reúnem-se ama-
nhã e terça-feira em Araxá,
para participar da Audiên-
cia Pública Reojonal da As-
sembléia Legisi'ativa de Mi-
nas, a última das 12 progra-
madas com a finalidade de
definir as prioridades de ca-
da região visando incluí-Ias
no Orçamento do Estado.

O Grande Hotel do
Barreiro será reaberto ex-
cepcionalmente para se-
diar a audiência pública,
que começa às 13h de
amanhã, com palestras de
representantes do Tribu-
nal de Contas do Estado e
dos poderes Executivo e
Judiciário sobre o proces-
so de elaboração e execu-
ção do orçamento.

Em secïuida, sob a coor-
denação ao deputado Jairo
Ataíde (PFL), os municí-
pios farão a defesa oral das
propostas aprovadas nas
audiências municipais.
Terça-feira, os participan-
tes discutirão aspropostas
que melhor atendem à re-
gião e apontarão as dez rei-
vindicações que julgarem
prioritárias.

Essas dez propostas serão
votadas na parte da tarde,
quando também será eleita
uma comissão representati-
va para acompanhar, junto
ao Executivo e ao Legislati-
vo, os desdobramentos da
reunião e a elaboração do
orçamento estadual: Parti-
ciparão da audiência 31 mu-
nicípios das três microrre-
giões que formam o Alto

Paanaíba (Fatos de Minas,
Patrocínio e Araxá).

A audiência foi organiza-
da em Araxá pelo prefeito
Jeová Moreira e pelo presi-
dente da Câmara, Carlos
Alberto Ferreira, que opta-
ram pela reabertura do
Grande Hotel do Barreiro
para que os representantes
do governo e os deputados
possam conhecê-lo. O ho-
tel está fechado para refor-
mas há vários meses e está
sendo arrendado pela em-
presa Maran, de São Paulo,
que se encarregará das
obras e de sua reabertura
definitiva.

PRIORIDADES
Construção e pavimenta-

ção de estradas intermuni-
cipais são prioridades apon-
tadas por vários dos 28 mu-
nicípios do Alto Paranaíba,
que realizaram audiências
locais para defenderem na
audiência de Araxá. Muitos
vão solicitar também recur-
sos para construção de hos-
pitais, implantação de uma
unidade da Universidade do
Estado de Minas Gerais e a
construção de sedes para
órgãos estaduais.

É o caso de Monte Car-
melo e de Fatos de Minas,
que incluíram em suas pro-
postas a construção de uma
cadeia e de prédio para a
Delegacia Regional de Se-
gurança Pública. O mais no-
vo município de região, No-
va Ponte, reivindicará a
criação de sua comarca e de
um Fundo Regional de De-
senvolvimento do Turismo.
O município precisa de re-
cursos para aproveitar me-
lhor o potencial da represa
da usina hidrelétrica.
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üizie Fora reivindica
hospitàl regional

DA SUCUÁSAL

çãc de um
osp1ta

rional na
Zo-a	da ;;
Mata é a
prmclpal rei-
vindicação que Juiz de Fora
levará para a primeira

- audiência regional do ano. a
ser realizala em Ubá nos
dias 29 e 30 de junho. A obra
encabeça uma série de pro-
postas discutidas na última
terça-feira, durante a
Audiência Pública
Municipal, realizada no audi-
tório do Pró-Música.

Saúde, educação e. habita-
ção são as prioridades do
município para o Orçamento
estadual do próximo ano. Da

- reunião de terça-feira partici-
param 99 entidades, que
escolheram no voto as neces-
sidades deJuiz de Fora. A
construção do hospital regio-
nal obteve 63 votos; reforma
e construção de novas escolas
de 20 pau regulares e profis-
sionalizantes receberam 58

• votos; e um projeto de habi-

tação popular, com a utiliza-
ção de áreas públicas e finan-
ciamento para um kit de
material de construção, obte-
ve 55 votos.

Além de representantes
das entidades comunitárias,
participaram da Audiência
Pública Municipal o prefeito
Custódio Matos; o presidente
da Câmara Municipal. João
Batista de Oliveira; o secretá-
rio de Estado da Indústria e
Comércio. Reginaldo Arcuri;
os deputados Sílvio Abreu e
Sebastião Helvécio; autorida-
des e lideranças políticas e
empresariais.

As lideranças também
indicaram como prioridade
para Juiz de Fora a amplia-
ção do atendimento à criança
portadora de deficiência
(surdosimudos) na Escola
Estadual Maria das Dores e a
construção de uma nova sede
para o Conservatório de
Música Haidée França
Americano.

As cinco principais priori-
dades da cidad serão agora
levadas à Audiência Pública

Regio.a1 de Uhx, no final de
junho. A expectativa é cue
Juiz de Fora tetha duas de
suas principais rvindicações
incluídas no Orçamento do
Estado para 199€.

Custódio Mattos garantiu
que vai se empenhar para
que as-propostas de Juiz de
Fora sejam acatadas na ela-
boração do Orçamento esta-
dual do próximo ano. O pre-
sidente da Câmara Municipal
disse que enviará todas as
reivindicações surgidas
durante a audiência munici-
pal ao governo do Estado,
independente das cinco prio-
ridades mais voradas, e que
serão apresentadas na
audiência regiouai de Ubá.

Tanto Custódio Mattos
quanto João Batista de
Oliveira reforçaram que a
principal prioridale é a cons-
trução de um hospital regio-
nal de urgência e emergên-
cia, que atenderi não apenas
Juiz de Fora, rias a toda a
população do? municípios
sob sua influência.
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Ciclo das Audiências co nso lida presença do
cidadão. na discussão de suas prioridades
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O deputado Agostinho Patrús, presidente da Assembléia
(centro), onde nasceram as Audiências, com o governador

e o presidente do Tribunal de Justiça (à direita) foramàs
Audiências discutir com a sociedade as suas prioridades

J

niciadas em março,
cm meio a muitas crí-
ticas e mesmo resis-
tência de muitos pre-
feitos, as Audiências

Públicas encerraram seu
ciclo de 95 na terça-feira.
em Araxá, com uma quase
unanimidade em torno de
sua importância para demo-
cratizara discussão do orça-
mento e abrir caminhos
para a participação dapopu-
lação na formulação de po-
líticas públicas do Estado.

Contra a resistência ini-
cial, a consagração quase
unânime dos 550
prefeitosdas cidades que
realizaram audiências mu-
nicipais. Ao invés das críti-
cas, o elogio do governador,
do presidente do Tribunal
de Justiça e o reconheci-
mento além fronteiras, de
outros Estados e autorida-
des de Brasília, que come-
çam a prestar atenção no
processo.

Realizadas pela primei-
ra vez nos municípios até 30
de abril, como pré-condi-
ção para a participação na
etapa regional, as Audiên-
cias Públicas provocaram
grande mobilização em todo
o Estado. Produziu discus-
são em tomo de mais de 5
mil propostas de obras, ser-

viços e equipamentos,
afuniladas para 158 nas 12
edições regionais, realiza-
das nas macrorregiões des-
de o início de maio.

A dificuldade de pro-
duzir consenso em tomo
de propostas de abran-
gência regional e compati-
bilidade orçamentária es-
quentaram as reuniões e
suscitaram dúvidas sobre o
compromisso do governo
com o resultado dos encon-
tros. Contra isso, porém, as
autoridades máximas dos
três poderes fizeram ques-
tão de estar nos encontros e
dar seu aval político.

Atuando como patroci-
nadores das Audiências, os
dirigentes dos três poderes
fizeram questão de firmar
presença nas Audiências.
O presidente do Tribunal
de Justiça, desembargador
Monteirode Barros, elogiou
as Audiências como princí-
pio efetivo da cooperação
dos três poderes na solução
dos problemas do Estado.
O governador Eduardo
Azeredo disse na abertura,
em Sete Lagoas, e no en-

cerramento, em Araxá, que
elas tinham um caráter pe-
dagógico de ensinar às po-
pulações as dificuldades do
administrador em
compatilizarvontade políti-
ca com limitação orçamentá-
ria. E o presidente da As-
sembléia Legislativa, onde
as Audiências nasceram,
disseque Minas está conso-
lidando um modelo de par-
ticipação da sociedade na
discussão e solução dos seus
problemas.

acompanhadas
Melhoriada "lha via-

na, projetos decletrifica- 1
ção rural, recursos técni-
cos e financeiros para a
agropecuária, instalação
deunidadesda UEMG e
aquisiçãodeequiparneri-
tos para hospitais. Foram
as propostas mais vota-
das em todas as regiões.
Urna comissão foi eleita
em cada encontro para
acompanhar o desdobra- E
irsente, dos resultados
junto aos três poderes.

Três poderes dão seu aval



1 Víçosa - defi*ne suas pnorídades.'
Viçosa tambem já definiu as pricrídadc-s	P olica	a i:d•;ana detaha-

que levará à discussão na Audiência	m as reindicucss. Querem que o f-tu
Pública Regi" nrcada para os dias 29e	id Centro	e T ioaaI de Ensino
30 de jirnho, em Ubá:riação do Centro	Profissionalizante itihze a estrutura daRegional ae nstno Profssionaiizante
criação de um Programa de 	Agucota Ar - - ur Bernardes. O asfal-.
Cerenciamento Integrado e proteção dos	tamento da estrada que liga Vjçoi a
Mananciais da Zona da Mata Norte e da	Araponga, em urra distância de 60 quiiô-
Bacia do Rio Piran ga: asfaltamento da	metros, é apontada corno urna das obras
estrada Viçosa'Araponga; criaç.o de um	mais importar.-es. O asfatarnento, com:
pronto-socorro regionaT: e construção do variante para c ruinicípic.s de Erváiia,
Centro de Segurança Pública de iÇOSL	Cajuri e Teiir. iterligará dr.ersas cida-.

As reivindicações do município surgfram	des da região, nelciaudo cerca de iO
durante a Audiência Pública Municipal,	mil htt.	 :-
realizada na semana passada no auditório - -.
da Associação Comercial local, com a	A construção do Centro de Segurança

msença de 68 entidades counitárias.	Pública de Viçosa itidui a sede (10 Corpo
-	- .	 de Bombeiros, a De egaclia de Polícia

	

hci	 e 'As eranças municipais eleoeram a	a

	

-	 -S	9s Comoanhia de Policia Militar. O pre-'.comissao que representará a crnaue na
Audiência Pública Regional: o major Héliotendido pronto-socorro regional deverá
Marcius, comandante da 9TCompanhia de	atender à população dos municípios vizi-
Polícia Militar de Viçosa; o pró-reitor da	nhos e o Pmgrara integrado de Proteção
Universidade Federal de Viçosa Antônio	de Mananciais e da bacia do Rio Piranga é
Luiz de Uma e o professor aposentado da	tido como obra fundamentalpara gsrantir

• UFV José Marcondes Filho. 	o abastecimento de água pra vtrios nwaL-
ft

Duranté os debates da Audiência	cípiosda região de Viçosa. -	.
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JABOTUCATUBAS

Lideranças reivindicam'asfalto para odovia.,
Lideranças da região do	t:iva realiza na cidade de Se

Médioe. , Espinhaço estão se	te Lagoas. Nele, é destaca,;
emp.iando, junto ao go-	do que 85% da área do Par-verno do Estado, no senti-	que Nacional da Serra dcF
do de que o DER inclua	Cipó pertencem ao municf-
em sua programação de	pio de Jaboticatubas, que
obras, ainda para este ano,	assim, além de sobressaíro asf41tamento do trecho	se no setor agrícola, temrodoviário que liga a cidade	também um grande poteii-'de Jaboticatubas à MG/10,	cíal turístico, atraindo visi'na Serra do Cipó, abrindo	tantes que, com o novo tre-amplas perspectivas para o,	cho asfaltado, poderiaudesenvolvimento do turis-	também buscar outras ai::moem uma ampla faixa do	ternatjvas de lazer em ou.Nordeste de Minas, o cha-	tros municípios cia região.inado Circuito do Diaman-	As lideranças regionaiste, que tem como pólos as	ressaltam, por 	lado;:cidades. de -Conceição do	que o rojeto de asfalta-'Mato Dentro, Serro, Dia-	mento So trecho de 18 quim antina e Minas Novas.

Durante audiência pu-	-	
.

	

-	Jometros entre jaootmcatu-.
1 .	.	oas.e a MG/20 já está pron.nuca a nfve microrreino-

1	.	 to na Diretoria de Enge-.nat, realizado na semana

F
em Jalioticatubas, imbana do DER, aguardan

toi elaborado um doc-umeri- do apenas uma autorização'
to mostrando a importância do governador Eduardo
da obra de extensão da	Azeredo para o inicio das
MG/20 que,-partindo de	obras. Entre outras autori--
Santa Luzia, alcançâ Jaboti-	dades, assinam o documen-';
catubas e daí se entroncaria	to aprovado na reunião mi
com a MG/l0, já pavimen- crorregiona]. em Jaboticatu-
tada no trecho entre Belo	bas o prefeito Valério Sales
Horizonte, Lagoa Santa e	Costa Sobrinho, o ex-pre-
Parque Nar onal da Serra	feito Raimundo Valerio
do Cipó. Assim, seriam, Dias Lage, o presidente cla.
Luados dois curdorc,	Câmara, Mozart Guedes
(]<)viários em dio-'çío 'ao	Araújo, Isaura Meio Dias:

	

lo turístico do Ndédio Espi-	Duarte, presidente da Pro-

	

nhaço. via Lagoa Santa e via	jabô, a vereadora Arlete, o
Santa Luzia. -	 presidente da Associação'

	

Esse documento será	doS Moradores e Amigos da''

	

agora apre bdo nos dias	Serra do CIpó, il#J,o Ma-

	

4. e 5 de maio, durante a au-	tos de Morais, além de diii-

	

diência pública regional	gentes de várias associações'
1	Au inbieta Legisla-	COÍT ujits_



Definidas as prioridades,
para a audiência regional

DA SUCURSAL	 foram realizadas nas duas últimas sem-

A maioria dOS nmnicí- /;. !..
pios do Triângulo•	. , de fi niu 	 -.Mineiro já 	as
cinco propostas que vão	A

levar à Audiência Pública	 R
Regional	que	a	

G
Assembléia Legislativa de Minas vai
realizar cm Araguari nos, (lias 25 e 26 de
maio. As audiências públicas municipais

aIIit.

As principais propostas são para as
áreas de educação, saúde e melhoria da
malha viária. Os municípios da mícror-
região do Pontal do Triângulo deixam
claro nas propostas que querem a viabi-
lização da chegada da Flidrovía Tietê-
Paraná em Minas.

UBERLÂNDIA	 .•
1 . Aumento do repasse de verbas do SUS (Sistema Único de Saúde) para a região

2- Mais investimento na melhoria da rede fisica de ensino e na raciciagam de professores

3- Duplicação da BR-050

4- Aumento do número de policiais e viaturas

5- Equiparação daaUquotedoiCMS com São Paulo eGoias.

UBERABA
1- Impiantação de uma unidade da ~m~ do Estado de Minas Gerais

2- Instalação -, escolas pmflssionallzantos nos bairros da cidade

3- Destinação de recursos ao programa de reeducação de drogados e alcoólatras

4-Construção da um hospital regional

5 - Recomposição dos salários dos professoras estaduais aos nível dos salários
pagos em outubro de 1968.

-

ARAGUARI	..
1-Instalação de uma unidade da bnivemidade do Estado de Minas Gerais

2- Astaltamento da rodovia AraguerVTUpeclguara

3-Instalação de uma Delegada Regional de Saúde

4-criação da escolas profissionalizantes

5- Construçào de casas populares

(TUIUTABA	 -

1 - Ampiiação do Campua Universitário

2-Construção do Porto Fluvial de Chaveslândia

3-Criação. Wistaação e funcionamento de um hopital regional do Ipsemg

4 - Construção da ponte ligando Minas a Goiás pelo município de Cachoeira Dourada

5- Ccnstnçâo de um hospital público.



•
ITURAMA	 -
1 - Implantação do Porto Hidri,iano de Agua Vermelha
2- Implantação e pavimentação aefáitca da rodovia que lisa fturama a Casy na Verde
3- Implantação e pavImentação de rodovIa ligando llurama ao detrito de Chaveslkide,

em Santa Vitória
4- Implantação de uma unsdade da Universidade do Estado de Mines Gerais
5- Construção de uma ponte sobre o rio Parenaíba. no Porto Aiencaslra

TUPACIGUAF(A	.	-.................	. --. - -..
1 - Asfaltamento de rodovia Tupeclguara/Aragtiart

2-Obras de Ira-estrutura do Distrito Industrial

3- Construção de um hospital eglonal

4 kTlantaç4o de uma escola agrícola de 1'• 2' graus
5- Apoio financeiro ao pequeno agricultor

FRUTAL.
1- Aefaltainento FnjtaVPube

2- Estadualização do Cempua da Unlube

3 Equipamentos para o Hospital Municipal

4- Construção do quartel da Policia Militar

5-9na00 de um centro módico de di__icoreonai	 3



Sunicíiios da reJão do Rio
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Da Sucursal

A destina- j PAPDE
ção de recur-	 -
sos para otér-
mino	de
obras ereapa '
relhamento
dos hospitais
Evangélico e municipal de Go-
vernador Valadares e a implan-
tação de um hospital regional
na área do Vale cio Suaçuí, de-
fendida pelos municípios de
Divinoldja de Minas, Gonza-
a, Santa Efiaênia de Minas,
ão Geraldo cfi Piedade e Sar-

doá, são as propostas que irão
encabeças a lista de prioridades
da macrorregião do Rio Doce,
conforme ficou definido na Au-
diência Pública Regional pro-
movida pela Assembléia Legis-
lativa em Ipatinga.

No encontro, que reuniu re-
presentantes de 64 municípios
da região, foram escolhidas,
além das duas propostas da
área de saúde, a inclusão no
Orçamento do Estado de qua-
tro propostas da área de educa-
ção e outras quatro envolvendo
ligação asfáltica entre os muni-
cípios. Será também incluída
no Orçamento uma proposta
de cada associação microrre-
gional do Vale do Rio Doce.

O prefeito de Ipatinga, João
Magno de Moura, disse, na
abertura dos trabalhos, que as
propostas definidas pelos dele-
gados estão em sintonia com o
que o governador do Estado
laneja fazer nas áreas de saú-

de, educação, agropecuária e
transportes. O secretário da
Casa Civil, Amílcar Martins, re-
presentando o governador
Eduardo Azeredo, manifestou
aos delegados o "apoio entu-
siasmado do governador à ini-
ciativa que resultou nas audiên-
cias públicas regionais, que co-
meçam a transformar a idéia da
democracia representativa em
democracia participativa". Dis-
seque o prefeito João Magno
traduziu bem o sentimento do
governador, que anunciou o
Plano Mineiro do Desenvolvi-
mento Integrado para buscar

um Estado mais justo, com
igualdade social e que seja mais
um exemplo para o Brasil.

Já o_ presidente da Assem-
bléia egislativa, deputado
Agostinho Patrus, reafirmou o
compromisso do Legislativo
com as propostas da região, pa-
ra que o Orçamento "seja o es-
pelho do que se vive e se deseja
em cada região e não mais feito
à distância, sem a participação
das comunidades",

PARTICIPAÇÃO
Nos dois dias de realização

da audiência pública o auditó-
rio do Industrial Esporte Clu-
be foi ocupado por cerca de
400 pessoas, entre as 220 re-
presentando prefeituras, câ-
maras municipais e sociedade
civil. As articulações promovi-
das pelas associações microrre-
gionais entraram pela noite de
terça-feira.

Participaram ainda da mesa
dos trabalho o 20 vice-presiden-
te do Tribunal de Justiça, de-
sembargador Paulo Viana Gon-
çalves, que representou o pre-
sidente daquele órgão, desem-
bargador Monteiro de Barros;
o secretário de Estado de As-
suntos Municipais, deputado
José Militão; o presidente da
Câmara Municipal de Ipatinaa,
vereador Francisco Carfos
Bou.zada; e o coordenador polí-
tico da audiência pública, de-
putado Dilzon Melo. Estive-
ram presentes os deputados Iva
José (PT), Geraldo Nascimento
(PT), Bonifácio Mourão (-
PMDB), Miguel Martini (-
PSDB). Olinto Godinho (PL.
Marcos Helênio (PT), Ermano
Batista (PL), João Leite -
PSDB) e Raul Lima Neto.

Os membros da Comissão de
Representação, eleita para
acompanhar os trabalhos, são
das quatro microrregiões. De
Ipatinga foi eleito Deolindo
Raachj; de Santa Maria do Sua-
çuí, Inocêncio Duarte de Oli-
veira Rocha; de Conselheiro
Pena, Manassés Júnior Vilaça;
de Caratinga, Moacvr de Matos
Filho; e de Governador Valada-
res, Nailton Cotrin Heringer.

Pá-q. 21
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Aaudiência de Ipatinga reuniu representantes de 64 e'

Propostas aprQvad \
• Recursos para o térmi-
no e reaparelhamento dos
hospitais Evangélico e
Municipal (Governador
Valadares).
• Implantação de um
hospital regional na região
do Vale do Suaçuí (Divino-
lândia de Minas, Gonzaga,
Santa Efigênia de Minas,
São Geraldo da Piedade e
Sardoá).
• Instalação de unidade
da UEMC em Governa-
dor Valadares (Governa-
dor Valadares e Mathias
Lobato).
• Criação e construção de
urna faculdade estadual
(Agua Boa).
• Conclusão de obras de
pavimentação asfáltica já
iniciadas e c-onsti uço das
constantes no Orçamento,
além da ligação Paraí-
so/Belo Oriente, Marlié-
ria/Jaguaraçu, Timóteo/-
São José do Goiabal, Ipa-
baTBR-458, Santana do Pa-
raíso/Mesquita/Joané-

sia/Braúnas, ligandc
Guanhães (Braúnas e'.
tros municípios).
• Asfaltamento dos tre
chos trevo da BR-116 a
Conselheiro Pena; de
Conselheiro Pena/Mutum;
Aimorés/Ipanema; Agua
Uma/Goiabeira até a
sa com o Espírito Santo;
Goiabeira/Floresta; e Agua
Lima/Resplendor (Conse-
lheiro Pena)
• Estadualização do Insti-
tuto Católico de Minas
Gerais (ICMG) (Cel. Fa-
briciano e Timóteo).
• Asfaltamento das estra-
das Caratinga/Ipanema e
Vargem Alegre/Ipatinga
(Caratinga).
• Asfaltamento da MG-
311, da BR-116 até São Jo-
sé do Divino (São José do
Divino).
• Implantação de uma es-
cola técnica agrícola e de
uma linha de financiamen-
to para pequenos e médios
produtores rurais (Ipaba).

Pág2 1
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Mulheres denunciam violência
A violência contra a mu-

lher, em Ipatinga, resultou
num documento que foi en-
tregue aos deputados esta-
duais durante a Audiência
Pública da Assembléia Legis-
lativa realizada em Ipatinga,
no Vale do Aço. Também du-
rante o Seminário Regional
de Segurança Pública, reali-
zado em Itabira, o levanta-
mento foi feito pelos 22 gru-
pos de mulheres dos bairros
de Ipatinga.

O documento que denun-
cia a violência contra a mu-
lher recolheu ocorrências de
março a maio deste ano. Nes-
tes 90 dias foram registrados
cinco homicídios, 87 ameaças
de morte, 94 agressões físicas,
sete estupros e oito abando-
nos. Assustados com os nú-

meros da violências contra a
mulher, os grupos vão apre-
sentar um projeto de implan-
tação de uma Casa Regional
de Atendimento Especial à
Mulher, visando orientação,
prevenção, formação integral
da mulher, bem como o enca-
minhamento em caso de vio-
lação de seus direitos.

Preocupados com o quadro
de desrespeito e violência, os
grupos de mulheres sentiram
a necessidade de criação deste
espaço. O espaço teria o obje-
tivo de promover a integração
da mulher, preservando sua
integridade física. No local
elas teriam debates, palestras,
cursos e filmes sobre as áreas
de saúde, planejamento fami-
liar, mercado de trabalho e
outros assuntos de interesse.

ARTESANATO
Os grupos de mulheres são

formados por cerca de 500
mulheres carentes, divididas
em 22 bairros. Através da Se-
cretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico os
grupos têm apoio no forneci-
mento de material para a con-
fecção de artesanato, borda-
dos e outros materiais. Sema-
nalmente, eles se reúnem em
palestras.

Na última semana ficou de-
finida a realização de uma fei-
ra de artesanato do material
produzido pelos grupos. Com
apoio da Secretaria, elas vão
expor na praça dos Ambulan-
tes de 28 de agosto a lade se-
tembro. A exposição será fon-
te de geração de renda para as
mulheres.	 Páq. 23

EM DIA COM A POLíTICA

Audiência
A Assembléia Legislativa en-
cerra hoje, em Araxá, as audiên-
cias públicas regionais de 95.
Foram realizadas 12 audiências
este ano e estarão em Araxá o
governador Eduardo Azeredo,
os presidentes do Tribunal de
Justiça, Márcio Aristeu Montei-
ro de Barros, da Assembléia,
Agostinho Patrus, e do Tribunal
de Contas, Flávio Régis.



Lideranças reivindicam unidade
da Uemg

DA SUCURSAL

A instalação de uma	DE
unidade da Universidade
Estadual de Minas Ge-
rais (Uemg) em Gover-
nador Valadares foi colo-
cada como terceira prio-
ridadeentre as dez esco- --
lhidas na audiência pública da Assembléia
Legislativa, realizada em Ipatinga. Reivin-
dicação antiga da região, muitos vêem ago-
ra a possibilidade de realização dessa pro-
posta, uma vez que todos os municípios de-
fenderam o projeto e a própria audiência
refletiu a necessidade da Uemg na região.

Um estudo sobre o Vale do Rio Doce,
considerado a segunda região mais pobre
do Estado, mostra que a instalação de uma
unidade da Uemg vem proporcionar o de-
senvolvimento da região em todos os as-
pectos, não só o educacional. A região con-
ta hoje com 600 mil pessoas em idade esco-
lar - 36% do total - que nunca freqüenta-
ram escola ou freqüentaram em menos de
um ano. A taxa de analfabetismo para a po-
pulação acima de 25 anos é de 40,6%,
quando a média estadual é de 25,2%.

Abrangendo 33 municípios, dos quase

dez mil alunos que concluíram o segundo
grau em 1993,20% ingressaram numa esco-
Ia superior particular da região, que oferece
anualmente 1.225 vagas. Destas, 54% são
preenchidas com alunos de outras regiões e
outros Estados. Uma das conclusões do es-
tudo é que o estudante começa a trabalhar
ou abandona os estudos nesse período.

Para reverter esse quadro é apontada co-
mo solução a implantação de uma unidade da
Uemg na região, principalmente para se ter
uma escola pública e de boa qualidade. Além
disso, a criação de um campus da Uemg no
Vale do Rio Doce, segundo estudos, seria
uma força propulsora para o desenvolvimen-
to econômico da regiãd. Traria o investimen-
to na pesquisa científica e tecnológica e cur-
sos voltados para as vocações da região.

Em Minas Gerais, são 16 as unidades da
Uemg, nenhuma delas no Vale do Rio Do-
ce. Para Elisa Costa, valadarense autora do
estudo, essa parceria dos municípios, que
defenderam a proposta como terceira prio-
ridade, vem somar esforços. E uma reivin-
dicação antiga da região, que, agora, parece
se tornar mais possível de ser concretiza-
da", enfatiza, acrescentando que seria es-
sencial para o desenvolvimento da região
em todos os aspectos.

Pág. 23
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Segurança mata funcionário
durante audiência pública

Uma discussão envolvendo
atraso de salários do funcionalis-
mo municipal de Pirapora termi-
nou em morte ontem, durante
uma audiência pública que estava
sendo realizada na praça Coronel
Ramos, a principal da cidade. com
a presença do prefeito. Wallid Ab-
daila. deputados e políticos da re-
gião. No meio da reunião. o co-
merciante e funcionário da prefei-
tura, Floriano Soares Diniz. 50,
reclamou da falta de pagamento.
mas foi aparteado pelo segurança

do prefeito, o soldado reformado
Reginaldo Pereira dos Santos, 4-4.

Os dois discutiram. Reginaldo
desferiu dois tiros em Floriano.
atingindo-o rio tornozelo, e fugiu.

Três PMs saíram em seu encal-
ço, Segundo a PM de Pirapora.
ReginaldO reagiu atirando três
vezes. Houve tiroteio. Ferido com
um tiro no peito, Re ginaldo mor-
reu antes de chegar ao hospital.
Os três policiais - soldados Enio e
José Haroldo, e o cabo Jorge - es-
tão presos no quartel de Pirapora.

Pág. 16
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vaa reuniãorginha secl`
ele 117 muntC1P108

DA SUCURSAL

Varginha se-
preparou p:ra SULi.r
amanha	a	.
inaor Audiên-
cia Pública Re-
gional deste
ano em núrnc-
ro de participantes. Dos 153 mu-
nicípios que compõem a região,
117 participarão, cada um com
cinco propostas que irão à vota-
ção. Prefeitos, presidentes de câ-
maras municipais e representan-
tes de entidades da sociedade civil
vão votar e escolher as dez pro-
postas do Sul de Minas que serão
enviadas ao podei- Executivo para
inclusão no Orçamento de 196.

Os trabalhos serão coordena-
dos pela deputada Maria José
1 laneisen, 1 sccrelária da A.sseni-
bléia Legislativa. Hoje os delega-
(jus dos municípios participantes
vão fazer a defesa de suas propos-
tas. Amanhã. pela manhã, enten-
di mentos entre os participantes,
que terão de conseguir apoio para
as propostas de interesse da re-
gião. A plenária se reunirá na par-
te da tarde para votação.

Segundo a Assessoria de Co-
municação da Assembléia Legis-
lativa, as propostas enviadas pelos
municípios vão ser sistemab72das
no relatório produzido pela Ge-
rência Geral de Consultoria e
Pesquisa da Assembléia e distri-
buído aos participantes. Os pedi-
Josinais freqüentes são de incen-
tivo ao turismo e construção e as-
ialtamriento de estradas. Na área
de mm cio ambiente as cidades que-
ruiu a presem'açiio de bacia cio rio
Verde e a despoluição do lago de
Furnas para aproveitamento tu-
rístico. A implantação de faculda-
des e de unidades da Universida-
de do Estado de Minas Gerais
(Uemg), a instalação de um hospi-
tal regional e recursos para a habi-
tação popular também foram ob-
jeto de propostas.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL
. ,Municipios definem as

suas prioridades
Os principais municípios do Alto

Paranaíbajá definiram as propostas
que vão levar à Audiência Pública
Regional que a Assembléia Legis-
lativa realizará em Araxá nos dias 3
e 4 de julho.

Ar 
vai sediar a últi-

ma das 12 audiências públicas pro-
gramadas pelo Legislativo estadual,
com a finalidade de colher propos-
tas regionais para a elaboração do
Orçamento do Estado para 1996.

Ao todo, participação do en-
contro 31 municípios do Alto Pa-
ranaíba. Construção e pavimenta-
ção de estradas e construção de
hospitais são as principais reivin-

dicações. Somente Araxá vai rei-
vindicar o asfaltamerito de duas
estradas: a que faz a ligação A.raxá-
Patos de Minas e a rodovia Araxá-
Tapira-São Roque de Minas.

Araxá, Monte Carmelo e Fatos
de Minas querem a implantação
de uma unidade da Universidade
do Estado de Minas Gerais (-

Uemg) e a construção de hospi-
tais. Patos de Minas tem como
prioridade a construção da cadeia
pública e da sede da Delegacia
Regional de Segurança Pública. O
município luta também por verbas
para conclusão das obras do Hos-
pital Antônio Dias, pavimentação
de vários corredores de escoa-
mento da produção agrícola e im-
plantação de um parque ecológico
às margens do rio Paranaíba.

Além da Uemg, Monte Carmelo
solicita recursos para construção de
um novo sistema de captação de
água, de uma sede própria para a
21aSupenntendência Regional de
Ensino e construção de um hospi-
tal intermunicipal.

Patrocínio reivindica a aquisição
de um audiômetro para a Apae, a
ampliação do armazém da Ca-
semg. retirada dos trilhos da

RFFSA do perímetro urbano.
construção de duas avenidas e pavi-

mentação de um trecho de 22 qui-
lômetros da BR-262.

Nova Ponte estabeleceu como
prioridade a criação de sua co-
marca, o asfaltamento do trecho
restante de MG-190, a criação de
um Fundo Regional de Desen-
volvimento do Turismo, amplia-
ção do hospital municipal e cria-
ção de escola agroindustrial com
centro de pesquisa. A valorização
dos educadores da rede estadual
será solicitada por Araxá.
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Implantação de unickid da

TJeing é 
DA SUCURSAL

A implanta-
ç de urna
unidade (Ia
Universidade
do Estado de	A

Gerais
(Uemg)no JL
Noroeste será reivindicada por
pelo menos três municípios da re-
gião na audiência pública regional
que a Assembléia Legislativa rea-
lizará em Unaí, nos dias 18 e 19.
O Noroeste de Minas não conta
com ;nenhnma instituição pública
de etísin '..upefior, oque gera o
êxodo dos jovens para as mais di-
versas regiões do País.

Atualmente, existem cerca de
1.500 pessoas da região estudan-
do em outros centros, estima o as-
sessor especial da Prefeitura de
Unaí, José Luiz Neto, que está
coordenando os trabalhos de or-
ganização da audiência pública
regional. Segundo ele, a priorida-
de número um do Norbeste é a
Uemg. "O importante é conse-

Z
mos aprovar a proposta, a d-
e em que a universidade será

instalada pode ser definida poste-
riormente".

Treze municípios do Noroeste
de Minas levarão, cada um, cinco
propostas para a audiência públi-
ca regional de Unaf, quando serão
escolhidas as dez prioridades da
região, corri o objetivo de incluí-
las no Orçamento de Minas para
o exercíciode 1996. José Luiz Ne-
to acredita que não haverá muita
dificuldade em se estabelecer
prioridades, até porque há coinci-

dência de reivindicações, como é
o caso da Uemg, apontada como
principal por Unaí. João Pinheiro
e Paracatu.

Além da universidade, Unaf
reivindicará a criação de urna Su-
perintendência Regional de Ensi-,
no, a construção de uma sede pa-
ra a Polícia Militar, a destinação
de 5% do orçamento da educação
para o ensino especial e a canali-
zação do córrego Cana Brava. -

João Pinheiro definiu como
prioridades o ensino superior e
técnico, a sede da Apae, aparelha-
mento do hospital municipal (em
construção), recursos para infra-
estrutura, aparelhamento urbano
e desenvolvimento agropecuário
do futuro município de Brasilân-
dia; e recursos para projetos co-
munitários e de infra-estrutura
urbana e rural.

Paracatu solicitará a inclusão
de recursos no orçamento do Es-
tado para eletrificação rural do
Noroeste, pavimentação da rodo-
via que a liga a Brasilândia, me-
lhoria dos saláriós dos professores
da rede estadual, verbas para a
execução das propostas apresen-
tadas na audiência municipal pela
Secretaria Municipal de Educá-
ção e uma unidade da Uemg. -

Também participarão da au-
diência pública regional de Utmí
representantes dos municípiosde
Arinos, Buritis, Bonfinópolis,
Formoso, Vazante, Lagamar,
Guarda-Mor, São Gonçalo do
Abaeté, Presidente Olegário e
Lagoa Grande.	-	' 1



ESTADO DE MINAS -

LJ
e;.' p

t í L	C	 — — *	 -	—	/	r

•..	.-._./ -.	 .f.., -/,	'_J	 _I	•1 /j'	.7

- -_• -	..,. . ................-	. ......... ..' •.	 ..,'//,.#/(.-.1J,.i. / :'"'	
.	—	

:- -	..-	_	- -

;r;;,t ií,-:, uroncc. i	w cru C	:., .

.lii;c(u:, J;)	re,?,:,c,	 1	 )(•	•.-'.(.



r í 10 Si;! du	heis i	reti iii-
1V)	ri:ti wti, li	st,

iluril b9)b oran	sço!Iiieas
i i !iu;a sie s:;-í . tre	eu

a	 .;J	te;d, r!e
nha	erutrn 57-1 ru :tos apr e -

	

Jr ri»	'iettt e ce di

1 
(C;.i)Sr>;e, fflt

c,drutis,íst;uliaka
(hiii5, r5nr;
tí' elas (e	rur!o (ijt}V4i

(2.	:vd (1	Ife' .!s,.	1
.1	!iHu Fitar! breu Ntt

O sir -uvte-i;;id'r
ifI(r( uns	iÍC5 Cota; r () flYf5I-
e!rrite da ,\s ' ;r	e !eunslat

a,	ida Agosr!nin Patrtts.

pot1s urvoeilas oraii	r ecur-
505	r; e' IS e • flHdr,	1) 1; e	1

	

O	Ci	(1 1

\rus Crie 'a	lu'
(1	,	1)	1	'	.	1

u;ii d	)!-;'c"'a e' \'rr'1_
Ole; cri ,in de iii Cunt 'a,	r_

tear (e iii	:\ti, j l '	l:lelr's 10h ratel;
Stiiçu 1 . ',O,O

O eu 1	;iI 1O[lee	CC! tIl S	dr'.i e;
(u rist o	te	,aIS! le u )	1 de.
H; r(;eu! s , 1.,, p;i Cl (;rnert(e da

(11105 de Cliii!	uu; ( II '''1
IHtCI L;ie (Cu .V';C(',II(I ii'
e,,	tu-tu	'uu; li) (1'.	Ia e,)	I'

tal reíiu (!d Àttuig: C0ClelS0
de (,}(.i	'ftt'iOl (!I-e

e	te,1ut!	-rila:OOIIH nt-
rui a IO1 1; 1	 a 11-	((1 a.	', ( ,i -
d aS; (1)	e	... e	Ii ii	-

teia rdc,nH ei,'	teres e
(Cl O p1 IC titula	e;C!tit te a
lhüin Jesus da 11.1

da
(III)

1; tIa ;c	eietuh:ir :i	ai

,,,u	1t!í)Íl(S1e	tiflt( Cl AS-
caii'ss.o te. i fatna-

(!l (1 1H t'O	Çu-'tH 1 h,s (1:'
ckes de	!elrlitc'!,	"!u
II ICe	..tH lua 'i	.*ni o'	d;. a
Ii,iina.	t,'irt :i !itiiÇi lIr

e'	Xi"'l1(dii) (IH	(,i(,t
ccieiiortie e	o ciadesae ' e-

ti; u1(!Idflrici.

Aleutris di'nntados estaduais,
('(eitO	erge	Ec;arc;o .	lo
P	DR 1r' \!a iado, rac-:;tut-
relui do T1dIT1CÍ(i C\CaSe'is
j(r l tl't OSl as. 1C1ÍCS li, (1 jdt'a! si-riu
se te regilio fosse dividida	o

tl'tCto, ira -»' lu(	0c.-ias a-
-''ll'-iiu's.

rlfl la A ,sse !s 1,t a t e Col de ti-
dorue política dos tra'aai;os na
tu diênci a, t: rlud nt cnn
'11 i	ifl c5 OCO O) poto d

lute d:s'rei lavar tema 1115
tev»lc.e (1110	iCCOS OCili .5

ter Itr.!c nistr:td;	S(I(
ti-)	ernstCLTiliCi(, p:iS5;er

setas nropnstas.	ara cl;), a me'-
1	ruiu crt';i7:uudu ti

ii	a ei 1	1	pc;'	e a c;;	-
?L))! eur;'r-:;ilcu - rite :15 reeJi	'1

disse ipia nas
elas rea i7:ldaS e u ..anos ann ao-
ries sonienta SO'7 í;iS prolnst:ls
oram ior-liiídas nu Ortatu u ttP a

ala	e	lei tiCrttita	titidett-
e	P1 axc-cte ti



ESTADO DE MINAS

Audiênciasi-ivazenczas
vão sofrer

modificação
Diante das dúvidas que vêm

surgindo durante as audiências
publicas regionais deste ano -
criadas para sugerir prioridades
para o Orçamento do Estado -, os
poderes Executivo, Legislativo e
judiciário resolveram ampliar a
validade dessas propostas de um
para dois anos.

Também será feita a avaliação
anual da execução orçamentária e
das implicações no planejamento
re oioiial. A decisão foi motivada
peTo fato de a maioria das propos-
tas demandar um tempo maior de
execução e exigir uma avaliação
periódica para compatibilizar o
Orçamento executado e a propos-
ta orçamentária do ano seguinte.
A decisão foi tomada pelo presi-
dente da Assembléia Legislativa,
A gostinho Patrus, o governador
Euardo Azeredo e o presidente
do Tribunal de Justiça, Márcio
Monteiro de Barros.

O presidente da Assembléia,
deput-ado Agostinho Patrus (-
PTB). avalia que a decisão reflete
a evolução natural de umproces-
so que vem se aperfeiçoando a ca-
da ano. 'Tenho a convicção de
que estamos chegando a um mo-
delo ideal. A presença dos Três
Poderes em todas as audiências
vem permitindo um grande en-
trosamento, que favorece a con-
solidação desta grande conquista
do povo mineiro, que é a discus-
são democrática do Orçamento
do Estado, disse.
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propostas de treze
cidades da região

DA SUCURSAL
1((lOSOS H

lPnuIClpioS da .	
4T( )1O	No-

roeste aprr-
S1'l)l;iflflfl 511:15 t.-	1 ' /S
''oi	1 RiÁMLu "
1l:ni.i P *uliliea I-egioiial 1°

)fl IOÇOiT (in (ciii e termina lii ije.
Mi inicipal ile LJ nisí.

município vai receber 55de-
- entre prefeitos, verca-

(toles e representantes eleitos
dos mmmmiieipios - para escolher
dez propostas da região a serem
incluídas no orçarncnto (li'
1906. Foram apresentadas pro-
postas nas áreas de meio am-
l)idutc, saúde, educação. agro-
pecuária. transporte, energia e
telecomunicações.

Uni i roposta apresentada
por todas as regiões no ano pas-
sado, repetiu-se nos municípios
do Noroeste: a i1111)iaIltaçãc) de
o nia unidade da U nivcrsidadc
do Estado de Minas Gerais
(Ucn.). Na área de educação,
também foi lembrada a Criação
de um cstabc Icei iiiento de ensi-
lai médio pr lissi nalizaute. A
co;lstrmiçã() d: uni hospital re-
gional, a dCspOluiçío do rio
li rucui a. Comi) c)ns truçãt) (IC
unia estação de tratanieno (lv'
cs4.lto; StaIt:I,ncmito e constru-
ção de estradas; extensão dos si-
riais da TV Minas a todos os num-
mucípios da rctião e eletrificação
ri	ia ri a( ci i( 1 cc ao, P° '171 ici lOS
produtores estão ent'rc as pro-
PuLus ;ipresent:iLn.

Previstas na Constituição Es-
tadual, as auç,hêiicias são unia
tentativa de ti irinir mais par(ici-
pativo o Orçamento (10 Estado
e, ao mesmo tempo, levar a As-
sembléia para perto da comuni-

dade mineira. Os 12 encontros
nno. com inovações. acon-

tecerão até 4 de julho. Além da
participação efetiva dos três Po-
deres, as aiidiiicias de 1905.
trazem a novidade da realiza-
ção, numa primeira etapa, de
aimdiCmicias públicas ifihilmicípais.
Elas já loraiii proul(widas pelas
prefeituras e cãmnaras de verea-
dores cm 550 dos 756 mnunicí-
pios mineiros. Nesses encon-
tros, as lideranças locais defini-
ram cinco Propostas de investi-
mento prioritários na região,
que foram encaminhadas à As-
senibléia Legislativa e vão para
as Audiências Regionais.

De cada uma das 12 audiên-
cias regionais poderão partici-
par, como representantes dos
municípios, o prefeito, ou al-
guém por cie indicado; o presi-
dente da Câmara Municipal, ou
mmmli vereador indicado; e cida-
olãos (lei lospela comulni(lade
durante a .tll(IiC1lcia municipal.
As audiências são realizadas até
o final do semestre para (lar
tempo aos deputados de apro-
veitaras si igestões aprovadas na
Lei Diretrizes Orçanmemmtános e
mui Orçamento a ser o'xeciiiadn
mio exercício do ano que vem.

A parlicimção da comiiuuuiid;u-
de não terrnuina, porém, Nini .1

votação das propostas priori t á.
rias mias audiências. Uma corilis-
são regiu nuai (ir representação.
eleita cmii (alta cmicomitro. ficará
iespoiisável por aC(J El ipanliar a
tramitação das propostas junto
á Assembléia Legislativa e junto'
ao governo do Estados No ano
passado. cerca de 70%.das pro-
postas priorizadas nas'a;idíê;m
cias foram incluídas no Orça-
mento de 1995.
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RéLfiao se. preparapara-

audien.ciwpublica
DA SUCURSAL
R e

presentan.tes
;

que compõem
a microrre-
grão	de
Uberlândia se IIf1VI.V
reuniram na semana passada, no
Plenário da Câmara Municipal.
A finalidade do encontro foi dis-
cutir a melhor maneira para a
condução das propostas que
serão apresentadas na audiência
pública regional da Assembléia,
a se realizar nos dias 25 e 26 de
maio, em Araguari. Segundo o
presidente da Câmara, Fábio
Araújo Filho, "é importante que
na audiência pública de
Aragnari não aconteçam falhas
como as ocorridas em
Uberlândia no ano passado".

Para Fábio Araújo, erros pas-
saclos devem servir de experiên-
cia. Ele entende que somente
com união e esforç'o comum dos
municípios poderão ser conse-
guidos benefícios ddgoverno
estadual. "É necessário -
comenta - que as propostas a
serem apresent3das em
Araguari sejam discutidas e
votalas pelos representantes de
cada município para não se

transformarem em frustrações".
O prefeito de Uberlândia,

Paulo Feroila da Silva, disse que
as reuniões preparatórias são
importantes porque dão emba-
samento na elaboração das pro-
postas. "Não podemos permitir
urna nova frustração como a do
ano passado, quando não tive-
mos nada de concreto, já que
nenhuma das nossas prioridades
foi atendida, por falta de recur-
sos ou porque foram suprimidas
do orçamento do Estado", disse.
Feroila ressalta que apenas com
a união dos municípios do
Triângulo e Alto Paranafba a
região será beneficiada.

Dizendo-se insatisfeito com
os resultados das audiências
públicas do ano passado, o pre-
feito de Araguari, Miguel
Domingos de Oliveira, lembra o
isolamento do Triângulo
Mineiro em relação ao governo
estadual. Ele cobra uma ação
mais eficaz das autoridades
municipais no sentido de agi-
rem, através das associações
microrregionais, na cobrança de
benefícios. Representantes de
quatro dos dez municípios da
microrregião de Uberlândia
participaram da reunião.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Implantação de unidade da
Ueing prioridade
DA SUCURSAL

	A implanta-	.
çãl) de uma
unidade	da
Universidade
elo Estado
Minas

 no
Noroeste será reivindicada Pr
pelo menos três municípios da re-
guio na audiência pública regional
que i Assembléia Legislativa rea-
lizará eni Unaí, nos dias 18 e 19
O Noroeste de Minas não conta
COM nenhuma instituição pública
de ensino superior, o que gera o
(xodo dos jovens para as mais di-
\('is:iS regióCs (Ii) País.

Atualmente, existem cerca de
L500 pessoas da região estudan-
do CIO outros centros, estima o as-
sessor especial da Prefeitura de
linaí, José Luiz Neto, que está
coordenando os trabalhos de or-
ganização da audiência pública
regional. Seiinclo ele, a priorida-
de iii mero cnn do Noroeste é a
Uciog. ''O importante é conse-
inrnios aprovar a proposta: a ci-
ole vm c in e a universidade será

ii isodacla pode ser definida poste-
ri iri ic i te'.

'1 re.c' municípios do Noroeste
de Nimnas levarão, cada um, cinco
propostas para a audiência públi-
ca rcc'monal de Unai. quando serão
escolhidas as dez prioridades da
rcgiiic . como o ob jetivo (lC incluí-
las no Orçamento de Minas para
o exercício de 1996. José Luiz Ne-
to acredita que não haverá muita
dificuldade em se estabelecer
prioridades. até porque liCi COinci-

démicia de reivindicações. corno é
o caso da Uemg, apontada como
principal por Unaí. João Pinheiro
e Paracatu.

Além da universida(le Unaí
reivindicará a criação de uma Su-
penntendéncia Regional de En.si-
11(1. a coristri ição de unjaia sede pa-
ia a Polícia Militar, a destinação
de 5% do orçamento da educação
para o ensino especial e a canali-
zação do córrego Cana Brava.

não Pinheiro definiu corro
prioridades o ensino superior e
técnico, a sede cia Apae. aparelha-
mento do hospital municipal tem
comi.strnção). recursos para irIfr;i-
estrutura, aparelhamento urbano
e dlesenvol\nIento agropecuário
cio futuro innmiic.'ípic de Brasilân-
dia; e recursos para projetos co-
munitários e de infra-estrutura
urbana e rural.

Paracatu solicitará a inclusão
de recursos mio Orçarmiento do E-
tado para eletrifiCaÇão rural di
Noroeste, pa\mnentação da rodo-
via que a liea a Brasilânchia, me-
lhuria mios salários dos prolessori'.
da rede c'staduui . vc rh:ms uara
execução claç propostas apresto-
tinIas ia amichiêi icei rn mii ticijxti pela
Secretaria Municipal de Educa-
ção e urna unidade da Uc'ing.

1 anihémri participarão da au-
diência pública re g ional de Unaí
representantes dos RnImlicíJ)ios di
Arinos, Buritis, Bonhiiiápohis,
Formoso, Vazante, Lagamar.
Guarda-Mor, São Gonçalo do
Abaeté. Presidente Olegário
L'igoa Grande.



AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Municípios definem
suas propostas

e

DA SUCURSAL
A maioria

(loS lflUfliCÍ-

OS dosva- EM
les do Mu-
curi e je-
ou itinlionlia
ja (lC{lfllU as
l) r01)0stLS a serem apresen -
tadas na audiência pública
regional da Assembléia Lu -
gislativa. (JUO ser realizada
IIUS dias 11 e 12 de maio.
cm Araçuaí. iio Médio Jo-
( ii i ti iii 10 O lIa.

As audiências públicas ro-
i oliaiS vêm sendo reaiizadit

nas uiacrorregiões do Esta-
(li) e de fio eu as prioridades
parao Orçamento do próxi-
100 ano. Nos vales do Mucu-
ri e Jequitinhonha está pre-
vista a participação de 53
I1IIII1ICÍJ)iOS. (uIc (lefilmiramml
propostas regionais, iiliii
das reivi ii dicações de cada
flhIIiiiCÍpiO.

São 53 prefeitos. 53 pre
(lentes de Câmaras e 117
egados rep res(!n tami do

ciedade civil que aprr
rão as propostas ese
nas audiências rriut
encerradas no di
abril. Além de
presidentes da Câmm
11111 iiiCíJ)i() indicoi
presentantes, de a
o niímero de habit
lilu Otoimi é ii

mimnior número:
Cinco representa

Entre as pror,
liluilicípio. (JU

sentadas, est
r iii ci P a iii meu

de escolas, 1)1
aquisição de
calçamento
esgoto, qua
vas. centro
tação de tr,
ti),
tre outras
prol)! ei e

a região
Desenvolvimento é a prifl(lkPaieeo e-

Badarú.

Já nas regionais formo iadiuidns si
propOSt.as básicas para o desenvol'
irlCflt() (Li região. a ni:i.i x 11)10 do Esta-
CIO. Urna delas a c a'ctiio,o e téniii-
node equipamentos di' uniiiack's mis-

s hcpitalares nOS 11011 1iC11X)S do \aic-'
do J equi6ni mii ia para viu1 6 iu'nr 115

coiisórcios internou uicipais lc S:I6I k
Outra proposta é a implantação de
ProLnL de mecuun7_Içuuo aclícula.
(010 CliStlihUiÇiio. )iUt (1dI 111111 1iCi1 iii)

(ii) Jequuitnhonl Ia (101110 tTatl ir ar1c5
la. iuin trator de eswil a e unia cesta

mlii; ii c:oi ltd id i (cmiii i ' 1 ita

seuwntes e iiiçiunoç.

Está incluída ainda en
tas a criaÇão de uni pro PT01 5t4 (li 1	aprseTl

tfllÇã() cio 6.378 rosas 1 trnaç51 de reC1iTOS pas a
população mais roreiiíao de pequenas fábricas
107o rhis íaiiiílias cio itas de rnóveLS. com  o aprovei-
guio. OutiapiDpotnéo da madeira (1(1 eucalipto.
11111 progrania de etj distritos industriais. Outra
(l 0 aten(la cio 1,11uio pque será clehabda e cobrada
rol. luicilitando OS nu	 - -JeraflÇaS poliUCos naaudieracii
e nicremnel]ta.fl(iOgiflo. A pavii 101 rnbléia é a inclusão (1045 mi irmk í-
bérn será incIuíd do Vale (1(1 Je((I uiti 111(1(11 a TIO íW É

Aroçi mal-Salinas. \atl).aÇirIC) da Sudei i.
I	( l 111)l(IU dii -
13R-I lii a ltai1x e No.



AUDIÊNCIA PÚBLICA

Lideranças definem,
Y	 regi o'najs

DA SUCURSAL
O IVEncontro Regional de Vereadores, Pre-

feitos e Lideranças Empresariais aprovou uma
lista de prioridades para a Zona da Mata, cmi- ii.=-4WAIA,
sideradas fundamentais para a retornada do !
desenvolvimento da região. São metas de diu-
bito estadual e nacioiwl. O docurnentoj'mal do
Encontro será enviado à Assembléia LegLdativa de Minas, ao
governador Eduardo Azeredo, à Câmara dos Deputados, ao
Senado Federal e ao pres'idente Fernando Henrique Cardoso.

Parlamentar garante apoio
As dez prioridades da Zona da

Mata, que serão escolhidas do-
noite a Audiência Pública Regio-
nal, que será realizada em Ubá
no final de junho, serão aceitas e
incorporadas ao Orçamento esta-
dual de 1996. A afirmação é do
presidente da Assembléia Legis-
lativa de Minas, deputado Agos-
tinho Patrus

O parlamentar fez a promes-
sa no dia 28 de abril, durante a
abertura do 1V Encontro Regio-
nal cie \ereaclores. Prefeitos e
Lideranças E Ilipresariais,
IiiO\'i(l(> pela Associação dos Ve-
readores e Câmaras da Mata
Avecani). O presidente da As-

sembléia disse (1Ime todas as rei-
sindicações que surgirem das
12 audiências regionais podem
ser concretizadas. No ano pas-
sado. apenas 60 17o das reivindi-
cações foram incluídas no Orça-
mento estadual,

Agostinho Patrus infornia que
:L 	está atenta às rei-

vindicações da Zona da Matar
garantiu que a região ii() será(' 5_

quecida nu elaboração do Orça-
mento para o próximo ano. Fio-
nienageado pelo presidente da
Avecain, Laudelino Scliettíno,
com o título de Cidadão Bene-
mérito da Zona da Mata. Agosti-
nho Patrus disse que as reivindj-
cações da Zona da Mata serão
aceitas pela Assembléia cmii razão
de estarem sendo apr('scmltadas
dentro do contexto regional.
IiO L'OiII() interesse isolado (li
1.1111 i]eti'i'miiíiiidci iiiiimiicípiu

da Assemi hJ('i;L
Legislativa fanil éi;i deh'r,d,i a
criação das admiministrações r('gi)-
nais. Segundo ele, a criaçáo iii'
unia coordenação única para to-
dos os órgãos estaduais ein cada
região facilitará a solução para
vários prohlemiias. (411C a
ser eimcamnirihados de foram mais
rápida. Agostinho Patrus nega
que as administrações reiommais
vão reduzir poderes dos &'pula-
dos estaduais.



1

Criação de minipcniu'ncidis agrícolas,
aproveitando-se diversas fazendas do Estadc
que estão totalmente abandonadas. A criação
das rninipcnitcncldrjas pode ser feita atraiés
de consórcios de municípios, como no cao
da fazenda Vargem Linda, em Leopoldind;
- Instalação L4rgentc de todos os minidistri-
tosjd programados pelo ex-secretário da In'-'
dúst ria e Comércio, Francisco Antônio de
Mello Reis;

Asfalta nunto urgente das estradas Barão
de i\Iontc Al!o-AÍUria( e Barão de Monte Ai-
to-Patrocínio de Muriaé (proposta apresen-
tada pela Cômara Municipal de Barão de
Monte Alto);

- Instalação de uma montadora de veículos
na Zona da Mata;
—Diretrizes para o meio ambiente da região;
•Vin apelo aos deputados federais e esta-
duaisda região, ao presidente da Assem-
bléia, ao governador do Estado, aos minis-
tros da área econômica e ao presidente da
Repób1lca para que se empenhem no sentido
de manter a Mendes Júnior Siderorgia. O
encerramento das atividades dessa indtgtria
representa o mais duro golpe na região.
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Rèeiao se, prepara para-.,'	.,• . 1. 	 ,.
)
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DA SUCURSAL	 transformarem em frustrações".

PL e - 
presentantes .
àe municípios	7
que compõem
amicrc'rre- j	I(9II
Uberlândia se Ii	VVJ
reuniram na sem um passada, n
Plenário da Câmara Municipal.
A finalidade do encontro foi dis-
cutir a melhor maneira para a
condução das propostas que
serão apresentadas na audiência
pública regional da Assembléia,
a se realizar nos dias 25 e 26 de
maio, em Araguari. Segundo o
presidente da Câmara, Fábio
Araújo Filho. "é importante que
nu audiência pública de
Araguari não aconteçam falhas
como as ocorridas em
Uberlândia no ano passado".

Para Fábio Araújo, erros pas-
sados devem serir de experiên-
cia. Ele entende que somente
com união e esforç-o comum dos
municípios poderão ser conse-
guidos benefícios (id governo
estadual. 'É necessário -
comenta - que a:; propostas a
serem	apre.sent;tdas	e 
Araguari sejam discutidas e
votalas pelos representantes de
cada município para não se

O prefeito de Uberlândia,
Paulo Feroila da Silva, disse que
as reuniões preparatórias são
importantes porque dão emba-
samento na elaboração das pro-
postas. "Não podemos permitir
urna nova frustração corno a do
ano passado, quando não tive-
mos nada de concreto, já que
nenhuma das nossas prioridades
foi atendida, por falta de reciir-
sos ou porque foram suprimidas
do orçamento do Estado", disse.
Feroila ressalta que apenas com
a união dos municípios do
Triângulo e Alto Paranafba a
região será beneficiada.

Dizendo-se insatisfeito com
os resultados das audiências
públicas do ano passado, o pre-
feito de Araguari, Miguel
Domingos de Oliveira, lembra o
isolamento do Triângulo
Mineiro em relação ao governo
estadual. Ele cobra uma ação
mais eficaz das autoridades
municipais no sentido de agi-
rem, através das associações
microrregionais, na cobrança de
benefícios. Representantes de
quatro dos dez municípios da
microrregião de Uberlândia
participaram da reunião.	5
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Implantação de unidade
Ueing prioridade

1

DA SUCURSAL
A implanta-

çiio (li'	uin:i	•-•	-
unidade da
Universidade
do Es. tado de
Mitias Gerais IÂR(Uetng)	no
Noroeste scrS reivindicada por
pelo lUChOS três municípios da Te-
giio tia audiência pública regional
c i ne a Assembléia Legislativa rea-
lizará ciii U naí. nos dias 18 e 19
O Noroeste de Minas não cont
COFII nenhuma instituição púbt

de ensino superior. O que V

êxodo dos jovens para as
VciSdiN regiões do País.

Atualmente. exis
590 pessoas da r

do em outros cei
sessor especir'
Unaí, José
coordena'
gailizar
reç.io'
ic

reci,,
lOS tiO (

o exercício u,
to acredita que.
dificuldade cm st
prioridades, até porqut

déncia de reivindicar
o caso da Uemg, a'
principal por Un'
e Paracatu.

Além da
reivindica'
perinter
tio, a

(1



AUDIÊNCIA PÚØLICA

Lideranças 'definem
prioridades regionais

DA SUCURSAL
O IV Encontro Regional de Vereadores, Pre-

feitos e Lideranças Empresariais aprovou uma
lista de prioridades para a Zona da Mata, cozi- 1 m,^,,,MA^A
sideradas fundamentais para a retomada do
desenvolvj:nento da região. São metas de âni-
bito estadual e ,wcioiwt. O docuznento final do
Encontro será enviado à Assembléia Legislativa de Minas, aogovernador Eduardo Azeredo, à Câmara dos Deputados, aoSenado Federal e ao presidente Fernando henrique Cardoso.

Parlamentar garante apoio
As dez prioridades da Zona da

Mata, que serão escolhidas do-
rante a Audiência Pública Regio-
nal, que será realizada em Ubá
no final de junho, serão aceitas e
incorporadas ao Orçamento esta-
dual de 1996. A afirmação é do
presidente da Assembléia Legis-
lativa de Minas, deputado Agos-
tinho Patrus:

0 parlamentar fez a promes-
sa no dia 28 de abril, durante a
al>crtiira do 1V Encontro Regio-
nal de \elc':l(lore S . Prefeitos e
Lideranças E lupresariais, pro-
li O)\'id() pela Associação dos V-
i'eacloies e (flioa ras da Mata
(Avecani). O presidente da As-
sembléia disse que todas as rei-
'indicações que surgirem das
12 audiências regionais podem
ser concretizadas. No ano pas-
sado. apenas 60% das reivindi-
cações foram incluídas no Orça-
mento estadual.

Agostinho Patrus informa que
a Assembléia está atenta às rei-

vindicações da Zona da Nlatae
garantiu que a região não Será es-
quecida iia elaboração cio Orça-
inento para o próximo ano. 1-lo-
nienageado pelo presidente da
Avecain, Laudeljno Sciiettino.
com o título de Cidadão Bene-
mérito cia Zona da Mata. Agosti-
nho Patrus disse que as reivindi-
caçõesda Zona da Mata serão
aceitas pela Assembléia (III razii()
de estarem sendo apn'se'imtarlas
dentro do comi texto reL'ional
liO CoilO) íiitrmssc isolado (1(
uni olo'termnj,iido iiiiimicípici

) presidente '.la Assrmiihléjt
Legisl;it iva taiofl ,émn (li'li'i'iCiPii 1

criação das adoministraçârs regii
intis. Segundo cli', a criação l-
Unia coordenação única para to -
dos os órgãos estaduais em cada
região facilitará a solução para
vários prohlemmias, que pasS,1111 a
ser encaminhados de forma mais
rápida. Agostinho Patrus nega
(pie as administrações reio,iiaiç
vão reduzir poderes dos &'puta_
dos estaduais.



1

Criação de niinipenitbnciéas agrícolas, - Instalação de urna montadora de veículos
aproueifa udo-se diversas fazendas do Ed na Zona da Mata:
que estão totalmente abandonadas. A Criação —Diretrizes para o rneío ambiente da região;1.das minipenitencidrias pode serfeita através	'1rn aJ)elo aos deputados federais e esta-de consórcios

  de municípios. como no Caso duazs a região, ao presidente da Assem-fasida 
Vargem Linda, em opoin; bléta, ao govemadar do Estado, aos minis-

- Instalação urgente de todos os minidLstrj.. ' tros da área econômica e ao presidente da
tosjd programados pelo ex-secretário da In- Repr1blf cc para que se empenhem TiO sentido
diíst ria e Comércio, Francisco Antônio de'de inantera Mendes Júnior Sidertr ia. O
Mello Reis:	 encerramento das atividades dessa i,Jígta

Asfalianuni'o urgente das estradas Barão representa o mais duro golpe na região.
(l(' iÍOflt(' A/!oMtsrlaé e Barão de Monte Ai-
to-Patrocínio de Muriaé (proposta apresen-
tada pela Cámara Municipal de Barão de
Monte Alto):



wU:0103 OJA 3 11

Audiência públiea define
ridadeslopno

A andiên- GRANDE
ciapública da
Assembléia
Legislativa,
realizada em
Sete Lagoas.	-
foi encerrada	-.
com a priorização de reivindi-
cações da região. Dez medidas
furam escolhidas para integrar
o Orçamento Estadual de
1996. A destinação de cinco
milhões de reais para a Irman-
dade de Nossa Senhora das
Graças, do município de Sete
Lagoas, para a construção,
co1leucntação e reforma de
seu cornpkxo hospitalar, foi
eleita prmridadeBúmero um.

Foram escolhidas ainda ou-

ridade eleita pelas entidades;.

F
resentcs à audiência. A inc-

horia do sistema de comuniea-
ção instalados no Pico Itambé,
em Santo Antônio de Itaxnbé, é.
a sétima prioridade da região.

• Finalizando as dez reivindica-
ções que serão incorporadas ao
orçarnentodo próximo ano
aparecem implantação da
UEMG na fegião de Augusto
de Lima e Conceição do Mato
Dentro; o aslaltarnento dos 100
quilômetros que ligam Couto
Magalhães de Minas a Itama-
rndiba. passando por Senador
M odstino Gonçalves e ligando
a Felício Santos; e finalmente o
asfaltamento da estrada entre
Abaeté e Arapiiã.

ti-as cinco reivindicações consi"
deradas fundamentais, pelos
participantes da audiência pú-
hlica. Por ordem de prioridade,
foram apontados a criação da
Escola de Agrotécnica em Fe-
lixlândia, corno unidade da
Universidade do Estado de Mi-
nas Gerais (UEMG); o asfalta-
mento da rodovia MG-220, que
liga Diamantina a Três Marias;
o asfaltamento da MG-060, en-
tre os municípios de Pornpéu e
Papagaio, e encaiupaço da es-
trada que une Pornpéu e Pitan-
gui pelo DER; e a pavimenta-
ção da estrada que liga Maravi-
lhas a Uaclioe'ira da Prata.

A absorção da Faculdade de
Fiksofla e Letras de Diamanti-
na pt UEMG foi a sexta prio..
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EM DIA COM A POLTTICA

Audiência
A Assembléia Legislativa rea-
liza esta semana mais duas
audiências públicas regio-
nais. Dias 27 e 28, em Ipatin.
ga, com municípios da ma-
crorregião do Rio Doce, e
nos dias 29 e 30 em Ubá, para
saber o que a Zona da Mata
quer incluir no Orçamento
do Estado.
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Audiências
vão sofrer

modificação
Diante das dúvidas que vêm

surgindo durante as audiências
públicas regionais deste ano —
criadas para sugerir prioridades
para o Orçamento do Estado -, os
poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário resolveram ampliar a
validade dessas propostas de um
para dois anos.

Também será feita a avaliação
anual da execução orçamentária e
das implicações no planejamento
reoional. A decisão foi motivada
peTo fato de a maioria das propos-
tas demandar um tempo maior de
execução e exigir uma avaliação
periódica para compatibilizar o
Orçamento executado e a propos-
ta orçamentária do ano seguinte.
A decisão foi tomada pelo presi-
dente da Assembléia Legislativa,
Aaostinho Patrus, o governador
Euardo Azeredo e o presidente
do Tribunal de Justiça, Márcio
Monteiro de Barros.

O presidente da Assembléia,
deputado Agostinho Patrus (-
PTB), avalia que a decisão reflete
a evolução natural de umproces-
so que vem se aperfeiçoando a ca-
da ano. "Tenho a convicção de
que estamos chegando a um mo-

elo ideal. A presença dos Três
Poderes em todas as audiências
vem permitindo um grande en-
trosamento, que favorece a con-
solidação desta grande conquista
do povo mineiro, que é a discus-
são democrática do Orçamento
do Estado", disse.

Pág. 2
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Paulo César
de Oliveira

Audiências
públicas

A Assembléia Legislativa come-
ça a ultimar os detalhes para a rea-
lização das audiências públicas por
todo o Estado. O departamento de
projetos especiais da Casa está de-
finindo as sedes em que serão rea-
lizadas as consultas populares que
servem de subsídio à elaboração do
Orçamento estadual. A materiali-
zação das administrações regionais
sonho do governador Eduardo
Azeredo, certamente será um tema
que ocupará o debate nas audiên-
cias. "A coté", o presidente da AL.
deputado Agostinho Patrus. -Pag.
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Audiências
mobilizam os
três poderes
O governador Eduardo

Azeredo assinou ontem, junta-
mente com os presidentes da
Assembléia Legislativa, Agos-
tinho Patrus, e do Tribunal de
Justiça, Márcio Aristeu Mon-
teiro de Barros, o protocolo
que regulamenta as audiências
públicas e confirmou a sua
presença em Sete Lagoas, nos-.
dias 4 e 5 de maio, na primeira
audiência pública deste ano.

O objetivõ das audiências é
definir prioridades a serem in-
cluídas no Orçamento do Es-
tado do próximo ano. 'Esta foi
uma das iniciativas mais acer-
tadas da Assembléia na última
legislatura", elogiou Azeredo,
destaèando que esse mecanis-
mo permite aos parlamentares
um profundo conhecimento
das demandas de cada região

do Estado. O resultado daau-
diências de 94, ressaltou, foi
importante para a elaboração
do seu programa de governo.

Participação
Já opresidente da Assem-

bléia, deputado Agostinho
Patrus (PTB), preferiu co-
mentar a importância da
participação do Executivo e
Judiciário no projeto de ini-
ciativa do Legislativo. "Esta
é uma demonstração de
que, em Minas Gerais, se
pratica a verdadeira demo-
cracia, através da harmonia
dos três poderes e da busca
de uma parceria entre eles e
a sociedade", afirmou.

O desembargador Márcio
Aristeu, após revelar a sua
preocupação com o distan-
ciamento registrado entre D
Poderudiciário e a socie-
dade, 

J
estacou que "através

das audiências publicas, po-
deremos saber o que o povo
de Minas espera do Poder
que represêntamos". Pág. 2
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AL firma 	para audiências
O 10 vice-presidente da

Assembléia Legislativa e o
j o secretário, deputados
Wanderley Ávila (PSDB) e
Rêrnolo Aloise (PMDB),
respectivamente, assina-
ram na última quinta-feira
convênios com as autorida-
des dos municípios de
Araçuaí, Araguari, Itabira
e Unaí, para a realização,
nessas localidades, das

Audiências Públicas Re-
gionais. Assinaram o docu-
mento o prefeito e o presi-
dente da. Câmara de Ara-
çuaí, Manoel Messias Dias
e Vaidin Almeidá Santos,
respectivamente; o prefeito
de Araguari, Miguel Do-
mingos Oliveira, e o verea-
dor Ismael Naves de Oli-
veira; o coordenador de
governo de Itabira, Márcio

Magno Passos, represen-
tando . 0 prefeito. Olímpio
Pires Guerra, è o presiden-
te da Câmara, Afonso
Paulo das Graças Reis; e o
vice-prefeito de Unaí, Ge-
raldo Paulo Máximo. Par-
ticiparam também da reu-
niãõ os deputados Sebas-
tião Navarro Vieira (PFL),
Antônio Júlio (PMDB) e
José Bonifácio (PTB).
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Audiências públicas têm o
calendário definido na AL

A Assembléia Legislativa inicia
o processo de mobilização da su-
ei ' 'tl01('. em totiit> cl;is audiê;u_'ia.s
públicas que serát, realizadas nos
IliCSeS (hE maio, jiintiti e julho Clii
todo o Estado. Ontem, represen-
tantes de entidades da sociedade
civil e de órgos do	('1110 reuni-
ratn-e ('(PI técnicos tia álea l(l-
tniiiist rativa do Poder Legislativo
para discutir de (pie l wttia se dará
a 1rticipaçí) popular na as,diên-

(1('IiItiIi() as	i(ia(b'
s k' ('alia regtu que S(' 5 j() incluídas

na proposta orçamentária do Esta-
doara 96.

A primeira decisão firmada no
encontro loi o compromisso (Li As-
se,sihléia elti assegurar suporte
operacional para as andinc-ias
municipais, de res1a)rlsahili(ladr
de cada cidade do Estado. A in-

rpj, a partir destes en-
contros pre li tu i nares, sejam
dcii nidas cinco prioridades por
fllllliiCípit 1• (11 e sero SiÇtPtTIati -
zadas e levadas às audiências re-
gionais.	 1
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AL vai rever projeto que
muda vencimento de contas

Voltou a tramitar na Assem-
bléia Legislativa, o projeto de
lei que altera a data de cobrança
das contas de água, luz e telefo-
ne em todo o Estado. A propos-
ta do deputado Ibraim Jaco (-
PDT) é de que os usuários pos-
sam coincidir a data do venci-
mento das contas com o paga-
mento de seus ordenados ou
aposentadorias. Em princípio, a
idéia era de que o vencimento
ficasse sempre entre os dias 5 a
10 de cada mês. Um substituti-
vo, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, alte-
rou o capítulo propondoque as
cobranças sejam feitas ao longo
do mês, entre os dias 5 a 10, ou
lOa 15, 15  20, até .o dia 30,
conforme seja mais conveniente
ao consumidor.

Entre técnicos das empresas,
a palavra mais usada para defi-

nir o projeto 063/95 é "inviá-
vel". A Cemig, segundo explica-
ções da assessoria de imprensa,
faz suas cobranças de acordo
com o consumo de energia de
até 50 dias anteriores à data de
vencimento da conta. A leitura,
assim como o pagamento, é fei-
ta ao longo do mês de acordo
com a região da cidade. Em mé-
dia, 6 a 8% dos usuários pagam
as contas de luz com atraso.

Na Copasa, a superintenden-
te éomercial Délia Duarte Dor-
nas também considera o projeto
de lei inviável. As justificativas
são semelhantes às da Cemig. A
leitura do consumo, feita ao
longo do mês, segue rotas espe-
cíficas que racionalizam todo o
processo de cobrança da em-
presa. Cada rota mede o consu-
mo de 200 consumidores em
média.	 Pág. 19

CORONEL PACHECO

Cidade promove audiência pública
Coronel Pacheco é a primei-

ra cidade da Zona da Matra a
promover as audiências públi-
cas municipais. O projeto, de

* autoria do vereador e secretá-
rio da Câmara Municipal,
Joaquim Elesbão Meireiles, foi
aprovado este ano.

De acordo com o projeto,
as audiências públicas muni-
cipais serão realizadas anual-
mente, nos meses de março e
abril, envolvendo os morado-
res das zonas urbana e rural.

Segundo Joaquim Elasbão
Meireiles, essas audiências
irão facilitar a coleta de sub-
sídios para definição  dos pro-
jeto.sda cidade a serem
incluTdos ou no orçamento
estadual ou no orçamento
municipal. Os resultados das
audiências municipais de
Coronel Pacheco serão apre-
sentados na audiência regio-
nal, que irá acontecer em
Ubá, no final de junho.

A realização da. audiência

este ano, segundo o vereador,
foi facilitada, pois, no ano
passado, mesmo que informal-
mente, encontros semelhantes
foram realizados na cidade.
Para este ano serão organiza-
das audiências em dois dias.
No último dia 26 foram pro-
movidos três encontros. No
dia 2 de abril acontecem mais
três e, por fim, no dia 8, na
Câmara Municipal, será vota-
do o documento final, com a
presença do deputado majori-
tário Sebastião Helvécio.

Pág. 22



F	T' 'I•) iJ ':i is 11 Z

Audiência Pública Municipal
de BH será na quinta-feira

O presidente da Câmara
Municipal, vereador João
Paulo Gomes, acertou todos
os detalhes para a realização
de uma audiência pública na
quinta-feira, a partir das 9h,
para discutir as prioridades
da cidade para inclusão no
Orçamento do Estado para
1996- Será uma discussão
ampla com a sociedade, que
indicará quais as obras prio-
ritárias.

João Paulo explicou que o
orçamento do Estado, por
iniciativa da Assembléia Le-
gislativa, tem sido discutido
em vários fóruns e um deles
é a audiência publica muni-
cipal. em cada cidade. O ob-
jetivo é que a popUlação ele-
ja as prioridades e os rf'pre-
sentantes. posteriurniente
encarregados de defendê-las
na audiência regional:

"Assim, entidades como
Ordem dos .(lv ogados.
CREA-MG. Clube dos Dire-

tores Lojistas e associações
comunitárias foram contata-
das e deverão mandar suas
propostas por escrito, ante-,
cipadaniente, para discussão
no dia 27. Todos os partici-
pantes terão a oportunidade
de defender sua proposta e,
depois de ouvir a todos, es-
colher cinco prioridades e
cinco representantes para,
num futuro próximo, as de-
fenderem na audiência re-
gional.

O presidente da Câmara
considera importante a pre-
sença dos belo -horizontinos
para participarem da au-
diência e acompanharem as
discussões. Ele destaca que
se houver união de todos em
tonto de uma obra conside-
rada inadiável, COW certeza
será mais fácil sua obtenção.
"E a (letuocratização do Or-
çamento e ninguém pode
perder esta chance". con-
cluiu João Paulo Gomes.

1 o prefeito Fernando Don' j
r u ÀOpzele. vetou o projeto 

.dar Iue;tou4 as en-
audiências públicas apre4 t uaues ae Azém Paraíba:
sentado pelo vereador» realizassem dicussões pa-
Oberdan	 ra relacionar as priorlda-

- cles do município eencaml-
O veto do prefeUo ao-: nhd-las ao governo'dô Es.

. projeto das audincaspú	tado, durante a oiádimncii
blicas foi mantido em rei	regional marca&t para õfí

t nião da Câmara Munici-- naldejunho em UbÓ.
"	pai re411zadanod4a17,se.-	 '

t-..	unda-feíra da semaaa.,
i,.. passada. Seté vereadores.
i-"	votaram contra o veto, sâe

riam discutidas propõst&
ao orçamentO do £itad.
:p€rao próximo anok.:
• gando que as audlêiwas.
cr1atiaii.deapesas extrai ao -.
município, o que uma
prerrogativa do Executivo,

ALEM PARAÍBA

.Á	IA

.&UaW71

j3úb li4
e veta
Além Faraíbai

zará audiêncto
ovOrtUt2ídade -ei

votaram a favor e.
reador votou em branco
Pelo regimento da Casa ' o
empate favorece o veto.

O projeto de audiências
públicas apresentado pek
vereador beOrdan Rocha
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Au diën ciasf4bitcas
Sete cidades do interior já assinarã iii convênidi com aALI

...Á	 "Peneira"	Anivai Amorno (Vi') Ermano
assinou, na semana passada.	 .. .	 Batista (PL). AninúoJúlio
enavênios com as  Prefeituras e	O presidente da Câmara de (PMDB). Wandeiley .ÁviJa

ãmaras de sete cidades-sede São João dei-Rei, José Vicente (PSDB). Gil Pereira (PP).María
das- adincias públicas regio- Daviri (PMDB), presente à. Olivia (PTB). Romeu Quciroz

	

nais desle ano, que lerão início solenidade, afirmou que as	 -r e Sebasuão Navaim Vim-23' mudanças promovidas - pela ia (PFL). O pnie estadual

	

andar do Edifício Tiradentes Assembleia nas audiencias	 ewdeCoelho.

	

contou com a presença de publicas deste ano, vão facilitar	esteve presente à sole-
prefeitos, presidentes de Câmara a participação das comunidades. nídade-~a
 representantes de	 A realização das audiências

Mu.á. Ipalinga. Varginha, São municipais, antes das regionais, de,, corpo técnico da Casa. -ói-gei. uú	contribuiiá para peneirar as
propostas e nos dará mais tempo
para discutir as prioridades daOs convénios oficializam

compromisso dap&rceaentrei bn 
Asmbléia, S PkIltKiIS e o prefeito de Varginha,
Câmaras desses munscipios Para Aloísio Ribeiro: de Almeida
a viabilização das audiências (PPR), lembrou que é preciso
públicas regionais Na abertura mobilizar as lideranças cornu-
da solenidade o presidente nárias e..os vereadores de cada.
Agostinho Panis P1 Bj ressal- cidade das ncronegiõcs do
tou	a	nnN4lcia das Estado a fim de que as propos-

dic;as, tiu.-,, na SUa opinião, tas ~zadas em cada
1-epresentani a forma mais mais cosnis4cfl-
visível que o Legislativo eikon- tes. Em Ara*, par outro lado, o
trou restar em parceria com Oramento deste ano foi elabo-
a	 rado com a panicipação: da

O presidente lembrou que a comun
iniciativa tem evoluído, com ,o- iniciativa	inspirada	nas

passar do tempo. Em 93, em seu aidiéncias públicas. regionais
primeiro ano de realização, a promovidas pela Asscmbicia
comunidade mineira encami-
nhou à Assembléia 7.340 Paícíparain da solenidade
proposias. Em 94, das 180 os deputados lbrahum Jacob
reivinuicações apresentadas. 97(PDT)- Jairo Aiaíde (PFL)
foram 1	.n luídas no Orçamento Maria José Haueiscn (P1').

 Carlos Murta (P1'). Pt~
ano. A expectativa é de. Aloíse (PMDB) e Péncks

que, em 95, as audiências sejam Ferreira (PSDB). courdenadoresainda mais aprimoradas, com a	--- de audiências regionais. Avoparticlpaçao direta do Executivo José. Geraldo Na mente e
e do Judiciário.
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juatuba: comunidade
aprova prope-stas
Implantação do Distrito In-

dustrial, construção da escola
técnica profissional, conclusão
das obras civis e aparelhamento
da Policlínica, construção do ter-
minal rodoviário e a criação de
um mini-ceasa para colocação
dos produtos hortifrutigranjeiros
da região são as cinco propostas
prioritárias escolhidas pela po-
pulação de Juatuba e que serão
levadas à audiência pública re-
gional, a ser realizada em maio,
numa iniciativa da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais-

Estas prioridades foram tira-
das durante a realização das au-
diências públicas municipais,
realizadas em Juatuba nos dias

11 e 17, deste mês, quando fo-
ram escolhidos também os re-
presentantes do município à au-
diência regional. Além de ele-
ger as prioridades de Juatuba, a
nível regional, a comunidade
escolheu para seus representan-
tes os líderes comunitários Gei-
vano Dias Pinto, da Associação
Cidade Nova 1, e José Mendon-
ça de Oliveira, do Centro de
Ação Comunitária de Juatuba.
O Poder Executivo será repre-
sentado pelo vice-prefeito e se-
cretário de Obras. Murilo de
Meio Senra, e o Poder Legisla-
tivo pelo presidente da Câmara
Municipal. vereador João de
Paulo Guimarães.	-
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Francisco São.define
A

suas pnoridades
FranciscoSá já tem deflnidas suas

principais reivindicaçõesq ue serão apre-
sentadas na audiência pública da Ass-
seznbléia Legislativa de Minas, prevista
para os dias 12 e 13 de junho. em Pirapo-
ra. Elas foram escolhidas na audiência
pública municipal, realizada pela Câma-
ra Municipal nodia 18.

A audiência municipal contou com a
participação de aproximadamente 150
pessoas, reunindo líderes coinunitários
de todo o município. A reunião, iniciada
às 8h, só terminou por volta das 15h.

Depois de muitas discussões e inúme-
ras propostas apresentadas frain esco-
lhidas as prioridades de Francisco Sã, a
serem apresentadas aos deputados, en-
tre elas a conclusão do hospital munici-
pal. Um4a das reivindicações trata de
investimento em saneamento básico,
visando à construção de estação de tra-
tamento de esgoto. Também fazem
parte das prioridades a construção de
pequenas barragens eperfuração de
poços tubulares, além da complemen-
tação dos serviços da adutora que abas-
tece a cidade.

Outra prioridade é a implantação de
banco de sementes para atender aos
pequenos produtores rurais. Foi suge-
rida ainda a ligação asfáltica de Fran-
cisco Sá com a BR-122, passando pelos
distritos de São Geraldo e Cana Brava.
A justificativa é que esta área consiste
'.ima grande região produtora; sobre-
tudo de leite. Foi cofocada como prio-
ridade também a ampliação e reforma
da cadeia pública, com a construção de
celas para menores e para mulheres.

O presidente da Câmara Municipal
de Francisco Sá, Joaquim Fernandes
Pena, disse que ficou satisfeito COifi a
participação comunitária no encontro.
Antes da audiência municipal, a Câma-
ra promoveu reuniões preparatórias
nos distritos de Cana Brava, Catuni e
São Geraldo. Os vereadores fizeram
também trabalho de divulgação da au-
diência, convidando toda a população a
participar dos debates. Joaquim Fer-
nandes Pena assegurou que documen-
to com a conclusão da audiência muni-
cipal será encaminhado à Assembléia
Legislativa ainda este mês.
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Se-te, Lagoas realiza
Audiência Pública

Foi realizada no Auditório
Dr. Marcelo Vianna, da Fun-
dação Educacional Monse-
nhor Messias, a 1Audiência
Pública Municipal de Sete
Lagoas, em conformidade
com a Lei 11.745 de 16 de ja-
neiro de 1995, quando foram
apresentadas 62 propostas,
sendo 20 de interesse local e
42 de caráter regional. Os
trabalhos foram coordenados
pelo prefeito Múcio José Reis
Jr. e pelo presidente da Câ-
mara Municipal de Sete La-
goas. vereador Fábio Alvares
Cabral, auxiliados pelo secre-
tário executivo da Associação
da Microregião do Alto Rio
das Velhas, Stéfano Antonini
D'Amato, participando cerca
de 120 pessoas.

As cinco propostas que se-
rão encaminhadas à Audiên-
cia Pública Regional são:

- Inclusão no orçamento
estadual de verba em favor da
Irmandade Nossa Senhora
das Graças, para construção,
complementação e reforma
do seu complexo hospitalar;

- Criação de um Centro
Regional de Formação Sócio
Profissional com reformula-

ção físico/cultural do comple-
xo da Febem/Sete Lagoas;

- Recuperação de áreas
degradadas como gerencia-
mento e manejo de bacias hi-
drográficas;

- Construção de um novo
prédio para o Fórum Felix
Generoso com a manutenção
da Defensoria Pública de Se-
te Lagoas por parte do Esta-
do;
- Implantação do Prodecer
- Programa de Desenvolvi-
mento do Cerrado, na região.

Foram eleitos durante a
Audiência os cinco membros
efetivos e suplentes que re-
presentarão o município na
Audiência Pública Regional,
a ser realizada nos próximos
dias 4 e 5 de maio, em Sete
Lagoas, que são: Efetivos -
Afrânio de Avellar Marques
Ferreira, Maria Aparecida
Canabrava, Geraldo Francis-
co Tió, Antônio Campolína
França e Darwin Sandíno.
Suplentes; Maria Ilka, Celma
Maria Ribeiro, FraneLseo
L'Abbate, Antônio Faria e
Dalva Soares Pires;



AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Municípios definem
suas propostas

1

DA SUCURSAL
A maioria i lÃ.. DE

(11)5 lflUfl j CÍ-
pioS dos va-
les do Mu-
ciiri	e	je- I:1'
q)IitiflhiOflhIa
a (ICfIIIIU as

propostas a serem apresen-
tadas na audiência pública
regional da Assembléia Le-
gi siativa, que será leal iza(la
HOS dias 11 e 12 de maio,
ciii Araçuaí. no Médio iu-
(lilitilillollil,l.

As audiências públicas re -
giwiais \'êflI sendo realizadas
iltS nlacrorregiões do Esta-

do edelinem as prioridades
para o Orçamento do próxi-
um ano. Nos vales do Mucu-
ri e Jequitinhonha está pre-
vista a participação de 53
InhlnicÍpins, ínc definiram
propostas regionais. ai é 1 1
(laS reivindicações de cada
1)1 1110 ('Íp i (

São 53 prefeitos. 53 presi-
dentes de Câmaras e 117 de-
legados representandodl) so-
ciedade civil que apresenta-
ruo as propostas escolhidas
nas audiências municipais,
encerradas no dia 30 de
abril. Além de prefeitos e
presidentes da Câmara, cada
inuiiicípio indicou seus re-
presentantes, de acordo com
o número de habitantes. Teó-
filo Otoiii é 1) que terá ('
iiiaior número: serão mais
Cin('() representantes.

Entre as propostas de cada
município, que serão apre-
sentadas, estão iii cl ti Idas.
p ri ii ci pai iii ente. construção
de escolas, postos de saúde.
aquisição de ônibus escolar,
calçamento de ruas, rede de
esgoto, quadras polies.porti-
vas. centro de artesanato, es-
tação de tratamento de esgo-
to. Pss1trc'la na 13 R-1 16. en-
tre outras que já se tornaram
prohleinits ai itigos na região.

Desenvolvimento é a principal meta da região
lá IUIS reoiiai.s mmii) ili(Ikzldas seis

propostas básicas para o desenvolvi-
mento daigião. nu	(lo Esta-
do. Uma delas é a (oi)StllIçfio e térmi-
no de equipamentos (II' iuiidades nus-
tas hospitalaies riOS InUfliCIl)OS do \ale
do Jequitinuionha para \-ial)iliyar
consórcios intenntn ncipais de saiuk'.
Outra proposta é a iin1)tilIitaçào di-
progranas de 1neca1ii7açio aCIíc1)la.
(10111 distiihuiçio.	ida 01111 iici1 Iii
(11) Jequitinhonlia_ de 11111 tiitor ai(
la. iiiii tnitor de esteia e lona cesta
1tííct)ldi UIilaI c'oiitcuiihi l('ITdUhI('u)t)i.Ç.

semneiltes e

Está induída ainda entre aspropos-
tas a criação de um prognuna de coas-
trUÇii() de 6.378 ousas 1optdes para a
1x)pmilaÇiio mais carente, atendendo a
10% das Fai 1 tílias de indigentes da re-
gião. Outra propota é a implantação de
11111 programa de eletrificação rural

e atenda ao pequeno pii x lutor O

ml. facilitando os projetos de irrigação
e incrementando a lruticiiltiira na re-

ião. A paviuuruil.açiio de estradas tani-
hémn será incluída. ('01110 nos trechos
,\IuçI iaí-Saiu tas. 'vi I('I ii (LI Li Ipa- Bo'ii-
I0-(11a1)dI(f)1 (11) to1 - te'-\liiOLç Novas:
11I-1 16 1 ltu 1 x e Novo (nizeiiu: (a>-

mercinlio-Cachoeira (k, Pajedi e o tre-
cho Arçuaí-Frandsx) Badanl.

A iIUrna proposta que será apresem-
taiLi é a (IestinaÇno de recursos para ,-i
viabilização de pequenas fábricas co-
inimitúrias de móveis. com o aprovei-
tarnento da madeira do eucalipto.
criando distritos industriais. Outra
questão j iie será (lebatida e cobrada
das lideranç-as políticas na duldiénda da
Assembléia é a inclusão de 45 rui irik

O5 (1(1 vali' do jeqi iiti ii) oul ia i ia ar>
(ia ItI1 II) da Sueici



Carangola prioriza educação
Carangola decidiu priorizar a

instalação do cainpus universitá-
rio da Universidade do Estado
de Minas (Ueing) na cidade co-
trio a principal reivindicação a ser
enviadapara a Audiência Pública
Regional.	 -

No último (lia 27. Carangola
realizou a sua Audiência Pública
Municipal. Em reunião bastante
concorrida. 31 entidades apre-
setitaraiti 51 propostas, O
deixou evidente, segundo as lide-
ranças locais, a necessidade de o
Estado remanejar recursos para
o desenvolvimento da Zona da
Mata.

A escolha unânime da instala-
ção da Uemg foi um dos pontos
básicos para toda a região. Mes-
iria já incorporada conto optante
e agregada, vários passos ainda
terão de ser dados para a absor-
ção total. Um deles é a ampliação
e estruturação do seu cainpus
universitário', diz o biólogo Braz
Coseuza, um dos defensores da
instalação do campus universitá-
rio da Uemg em Carangola.

A segunda proposta mais vota-
da na audiência municipal de Ca-
ratigola foi a que deínde a cria-
çiio do Parque Estadual da Serra
do Brigadeiro. 'A sua implanta-
ção retomaria o desenvolvimen to
de várias cidades e distritos d0
Vale do Rio Doce e Paraíba di,
Sul, com a ilnplatação da indús-
tria do turismo e dos serviços qiu
viriam como consequência Além
(líStI,, o parque poderia fun(.i
miar, aliado à imj)lantaçii() da
UCITIg. como campos avançado
para pesquisa e extensão de stia
atividades", afirma o biólogo
Braz Cosenza.

As cinco propostas prioritári;ts
aprovadas na audiência Irmunici-
pai de Carangola foram as s( ,

-guintes: 1) a instalação do cam-
pus 	da li '.rrig (iii
Caramigola; 2) implantação (! cria-
ção do Parque Estadual da Serra
do Brigadeiro: 3) construção do
pronto-socorro regional; 4) repe-
tição dos sinais de TV-M(; para
todo o interior do Estado; 5) cria-
ção de um Colégio Agrícola.

3-Principais  reivindicações
- Maior presença do governo estadual nas - Ga.sod,jj (, de fu;de Fora. a ser extndi4oáreas de saúde e'cducaçõo, setores que se en-
cont rum totalmente sucatead.os na região da para a Zona ?a Mata Leste. A região precisa

crescer cm todas as direções, não podendo
continuar centraltzando suas ações ape7za.

- Conservação das estradas existentes e com- cnn Juiz de Fora, sob pena de criar problemas
plementação asfáltica das estradas cont ter-
ruplanagcm/á feitas. O setor viário da região para essa cidade no futuro;
se encontra totalmente abandonado, assim - Incentivar a criação da segunda fase do
como é preciso concretizar os trechos /á pro- Projeto CBA (Grupo Votoranti7n) em área
jetados, evitando-se o grande desperdício do próxima ao eniharcadoiiro Barão de Cantar-
dinheiro público, .com a i$terrtipção das go, pois é preciso aproveitar as riquezas mi-
obras;	•.	 nerais conw fonte de divi.sas e de criação de

- Incentivo do governo estadual na agrope-
cudria, setor que só existe na região pela co-
ragem dos homens do campo;

- Duplicação do Rio-Bol,ia. Essa estrada re-
presenta a maior via de cnnunicação e es-
coa menti) (Ia zona da Mata. Com um trânsito
cada vez maior, a rodovia precisa da mesma
atenção dispensada à Fernando Dias;
- Criação do Tribunal Regional do Trabalho
e do Tribunal de Alçada (leJuiz de Fora. A
Justiça prccisa ser ágil e. para Isto, precisa
descentralizar seus traJ)alhos;

'/
 Modificara mapa estratégico d. Minas Ge-

rais, elaborado pelo Instituto de Desenvolvi-
mento Industrial. para indicar áreas priori-
tárias para os projetos industriais. Esse ma-
pa simplesmente exclui Os fl1U1lCÍO.S servi-
dos pela Companhia Força e Luz Catagua-
ses/Leopoldina, trazendo, desde 1992, graves
prejuízos para a região;
- Avecaru defende a criação de administra-
ções regionais, sendo que a Zona da Mata de-
verá ter apenas unia Com sede era Juiz d
I'org;
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Ambasp define
prioridades da região

Da Sucursal

Represen-
tantes de 16
cidades filia-
das à Associa-	-
ÇM) (lOS Mu- v
nicípios da
Microrrcgião L'	-
do Baixo Sapucaí (Ambasp) es
tiveram reunidos no último dia
16. em Varginha, com demais
autoridades poiíticas e mem-
bros de outras tida(les () 01)-
etiV() da 1%1III} foi tirar pro-
(.taS (( flIIILS L! dt'nj 5 cida-

(les	ara serC't}l let atlas à
a-ia públIca r	i4;laI 1iie

i'cer; rui Virginha au-nos
ias 1' e 2 de juln-. uti Teatro

it 1.

prol -ta inais ' (I ta(Ia pelos
prefeitos. com 13 iIIieaÇõe,
til a (It'	,aiitia (h- )t'<-1;,ço5 pa-

1;i O fiIfl( jOflal,)4-,4t4 (1 ' ) ( : t,t
Regional dc Oricolotia de Var-
zi idia. A ('OiiSt lOÇão ti( 4 camplis
11.1 tiiiversi(l IE (l, Ist.itl<, de
Minar (rr;iis Le iiig). taeibni
CM. Varginha, r(' t'beti apoio de
11 iii nu i('IJ) ios se li a s.	una

as

proposta mais votada.
Além dessas, foram votadas a

absorção da Escola de Agrono-
nomia de Machado pela Uemg;
tratamento dos esgotos sanitá-
rios dos municípios lindeiros ao
lago de Furnas; ampliação do
prédio da Santa Casa de Mise-
ricórdia. em Boa Esperança:
término do Hospital Municipal
e transformação em Hospital
Regional de Defeitos da Face,
em Três Pontas.

O prefeito de Campanha Pe-
diu a implantação de uni Ccii-
tro de Aj)OiO ao Turismo inte-
grado e o de São Bento Abade
quer a conclusão (lOs 10 t41iíb-
metros de pista que ligam o
município a Três Curaçies.
Além disso, serão apresentalas
na audiência regional as pro-
postas tI€' aquisição de equipa-
mentos e j nvestimentos para
aiiipliação do hospital Reio-
iial da Colônia de Santa F e a
construção de unia rodovia li-
galilil! Poços de Caldas a Car-
ino da ( ;aclioeira, passando por
Machado, Paraguaçu, Pontale-
te e Três Pontas até a BR-167.
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Audiência Pública é
marcada por polenuca

Reuniões ÍRPJbË
entre mcm-
bros de asso-
ciações mi-
crorregio- rrf
nais, polêmi-
cae muita
conversa "ao pé do ouvido"
ocuparam o último dia da Au-
diência Pública da Macrorre-
gião Central II, em Itabira. As
discussões foram motivadas
pela necessidade de se estabe-
lecer um consenso entre as
reivindicações dos municípios
da Grande Belo Horizonte, da
região de Itabira e do Médio
Rio Piracicaba.

O resultado dos debates foi
a priorização antecipada das
dez propostas da macrorre-
gião, depois de acordo feito
entre os delegados dos 38 mu-
nicípios e da algutinação de
propostas coincidentes. Com a
pnorização antecipada, houve
apenas uma votação simbólica
na parte da tarde, para homo-
1ogar a decisão da plenária. O
coordenador da reunião, de-
putado Sebastião Navarro
Vieira (PFL), acatou, ainda,
outras quatro propostas indi-
cadas pela comunidade e con-
sideradas preferenciais pela
população (ver quadros).

A prioridade número 1, de
autoria de Pedro Leopoldo,
foi a implantação de distritos
industriais integrados os mu-
nicípios da Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte, atra-
vés da Companhia de Distritos
Industriais (CDI), Instituto de
Desenvolvimento industrial
(mdi) e Planejamento de Belo
Horizonte (Plambel), exceto
em Contagem, Betim e BH. A

segunda prioridade, do muni-
cípio de Ferros, foi a reivindi-
cação de melhoramentos no
setor de saneamento básico.

RAZÕES
A polêmica que se instalou

na audiência tem suas raízes
na incorporação dos municí-
pios de Grande BH à Macror-
região Central II. O prefeito
de Santa Luzia e presidente da
Associação Microrregional dos
Municípios da Região Metro-
politana (Grambel), Wilson de
Sousa Vieira, sugeriu que a
Assembléia promova, em
1996, uma audiência pública
específica para essa região. O
presidente da Assembléia, de-
putado Agostinho Patrus (-
PTB), afirmou que Legislati-
vo, Executivo, Judiciário e Tri-
bunal de Contas vão analisar a
melhor forma de resolver o
problema.

O prefeito de Rio Piracica
ba e presidente da Associação
Microrregional dos Municí-
pios do Médio Rio Piracicaba
(Amepi), Antônio José Cota,
afirmou que o exemplo de
Itabira é produtivo para o
aprimoramento das audiên-
cias públicas regionais. Ele
apelou à Assembléia para que
regiões heterogêneas não
participem de uma mesma
audiência, em 1996, como
ocorreu este ano, em Itabira.
Já o deputado Sebastião Na-
varro elogiou o avanço na ar-
ticulação dos delegados, a fim
de se definirem as priorida-
des da macrorregião.

Durante a audiência foram
eleitos, ainda, os membros da

Comissão de Representação
encarregada de acompanhar,
junto à Assembléia e ao Exe-
cutivo, o processo de cncarní-
nhiarnento das reivindicações.
Esta comissão tem papel fun-
damental e será a próxima
reunião da Macrorregião Cen-
tral acontece nos próximos
dias 8 e 9 de junho, em São
João dei-Rei (Central II).

PRESENCAS
O secretário de Estado da

Habitação, Sílvio Mitre, que
representou o governador
Eduardo Azeredo (PSDB),
lembrou que as audiências são
uma iniciativa importante do
Legislativo. Participaram tam-
bém da reunião o l vice-pre-
sidente do Tribunal de Justiça,
Paulo Tinoco; o assessor da
presidência do Tribunal de
Contas, Paulo Cileno Novaes;
o prefeito e o presidente da
Câmara de Itabira, Olímpio
Pires Guerra e Afonso Paula
Graça Reis; o vice-prefeito de
BH, Célio de Castro, repre-
sentando o prefeito da Capi-
tal, Patrus Ananias; José Os-
waldo Lasmar, representando
o reitor da Uemg, Aluísio Pi-
menta; Júnia Maria Barroso
Santa Rosa e Deise Dinardi
Resende, da Seplan. Também
presentes os deputados Dur-
vai Angelo (P'I'), Ivair Noguei-
ra (PDT), Marcelo Gonçalves
(PDT), Miguel Martini (-
PSDB), Geraldo Nascimento
(PT), Bonifácio Mourão (-
PMDB), João Leite (PSDB),
Alencar da Silveira Júnior e
Iva José (PT), além dos ex-de-
putados Raul Messias e Agos-
tinho Valente.
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E 	realizar
•	- '1 i.auencias nu pucas

"Em seu terceiro ano de funcionamento, audiências incorporam municípios
e os poderes Executívo e Judiciári'

A assinatura do novo regula- junto com a ata da audiência e a amplo, buscando a solução de
mento das audiências públicas relação dos representantes do problemas comuns à região, pois,
regionais, em solenidade realiza- município que participarão da desse modo, o município terá
da na última terça-feira, na As- audiência regional,	 mais chances de ter suas reivindi-sembléia Legislativa, com a pre-	O novo regulamento das au-	-caçoes aprovadas na audiênciasença do governador Eduardo diências deita a cargo das prefei.. pública re gional e, posteriormen-Azeredo, do presidente do Tribu- turas e câmaras de verea ores a te, incorporadas ao Orçamento
na! de Justiça, desembariador definição de todos os procedi.. do Estado.
Márcio Ansteu Monteiro de Bar- mentos relativos à realização dOS	As audiências públicas regio-ros, e do presidente do Legisiati- encontros municipais. A título de
s'o mineiro, deputado Agostinho sugestão, a Assembléia Legislati-	is serão realizadas em 12 muni-
Patrús, marca o início de uma no-	 cipios no período de 4 de maio a
va fase no processo de elaboração va encaminhou aos municípios 4 de julho. Os critérios adotados
do Orçamento do Estado	um modelo de regulamento. E para a escolha das cidades-sede

"Esta é urna demonstração de está orientando as lideranças do foram a existência de infra-estru-
que em Minas Gerais, pratica-se interior para que realizem essa tura e a representatividade regio-
a verdadeira democracia, através etapa o mais rápido possível, a nal do município que já sediaram
da harmonia dos três poderes e fim de garantir o encarninharnen- audiências no ano passado e em
da busca de uma parceria entre to dos resultados das audiências. 1993 - ano em que teve inicio o
eles e a sociedade, para se esta- em tempo hábil.	 processo de discussão pública ebelecer as prioridades que irão	Serão representantes dos mu- regionalizada das prioridades de
presidir as políticas do Estado nicípios, nas audiências regio- iuvestink'nto do Estado.
nos próximos anos", ressaltou nais. o nrefeito, ou al g uém porAgostinho Patrus. Na opinião do ele indiado, o presiderte dadorgovernador Eduardo Azeredo as ma-a Municipi. ou um vereador
audiências públicas são tamb'ém indicado e cidadãos eieitos :)eia"mais um passo em direção à des- comunidade durante a audi-cia
centralização administrativa, pro municipal. Os r
jeto que estamos analisando e	 "inicípios com

nabitantes terãoque visa dar maior eficiência à menos de 30 mil
administração pública".	direito a eleger dois representan-

Além daparticipação efetiva tes; os com população entre 30 e
dos três Po eres, as audiências 100 mil habitantes, terão direito
deste ano trazem a novidade da a três representantes, e os com
realização, numa primeira etapa, mais de 100 mil habitantes pode-
de audiências públicas munici- rão eleger cinco pessoas.

-pais, a serem promovidas pelas	A assesoria técnica responsável	-
p refeituras e câmaras de verea- pela realização das audiências re-

ores. Nesses encontros, as lide- gionais também está orientando
ranças locais vão definir cinco as prefeituras no sentido de mo-
propostas de investimentos prio- bilizar a população para as au-
ritários na região, que deverão diências locais, bem como escla-ser encaminhadas à Assembléia recendo que as propostas apre-Legislativa até o dia 30 de abril, sentadas devem ter caráter mais



Mudanças decorrem de
emenda constitucional

As audiências públicas regio-
nais deste ano, promovidas entre
os dias 4 de maio e 4 de julho., ti-a-
zem mudanças decorrentes da
aprovação, em setembro de 1994,
de uma emenda à Constituição do
Estado, cujo objetivo principal foi
assegurar  maior participação das
comunidades na escolha das pro-
postas que servirão de subsídio ao
governo mineiro, na elaboração do
seu orçamento anual.

A emenda constitucional prevê
a realização das audiências muni-
cipa', até o dia 30 de abril de cada
ano, e determina a participação
dos poderes Executivo e Judiciá-
rio, beni corno do Tribunal de
Contas, nas audiências públicas
regnioais. Para que os técnicos do

governo possam analisar as suges-
tões da comunidade, as audiências
regionais são realizadas no primei-
ro semestre, de forma a encami-
nhar, em prazo hábil, as propostas
priorizadas em cada região.

A participação da comunidade
não termina, porém, com a vota-
ção das propostas. Uma comissão
regional de representação, eleita
em cada audiência, fica responsá-
vel por acompanhar a tramitação
das propostas junto à Assembléia
Legislativa e junto ao governo do
Estado. No ano passado, cerca de
80% das propostas priorizadas nas
audiências foram incluidas no Or-
Çameuto (k 1995.

Cronograxna das
audiências regionais

Data Local (Região)
Maio..	.
4e5  Sete Lagoas (Central D-
11 e 12 . Araguaf (Jequitinhonha'Mu--cu_nJ
lSel9Unaí(Noroeste)

•22e23.Jbira(CetIJ1..
25e26Ararrgulo)

1e2, VarInha(Su1).......

5e6te)
qodaPratai(Centro-

Ues 	.	- ....
.9. : $ÂoJo.ãoDel Rei (Central .':	•-'	•
12e13PirajorNoite)"
26e27 1patingfDoc).
29 e 30' ,Ubd (Mata 
Julho	•'	:.?
3e4	Araxi (Alto haIba)



Um modelo de democratização do

Legislativo mineiro
L\\1i\ 1 EIERSON

1LU'U' (2 J	Z'iÇ'	nac!'nlal
Ir rr,'çtryjtu ração e rcnoração

1/Li iin liti de atuação dos legisla-
1 7705 ('.çtadua?ç. a .AÇ.Çe7H1)l(i(7
i.iz.slatíra de .Iz ' l(zs Gerais -

•;L.\IG eçtd na i'an guarda. atra-
'' (/115 . 11(17i?)Ci(I is
'li) 71(7 i qic (77) 5(11 te:rí'i fl)

(PU'. Ç( (Ie'Sta(l C,la) 71771

7ÇfflIlllCl?1 (i de de?nocrafz:7çao
Iaç relaç entre os parlamen-
tam, " a s h/adc mini-W: E.-

a no. além d' Le is/a tu , 7 7() -
Y)(') '-o. o Exrcntzt'a r

cçtarão 1'CTIjCi1,(777(/() das re ' -
17 jC,Ç (071/1 'fl7lC (1(1Cm 11(7 (710-
ro rCgUía7i7efl0 (]as (11Idi(7I(i(.. .

públicas, a.ççad1' pelo gorer-
nado,- F4'iard ' A--crt,do. pclo

de Justi-;L,r L,7(1(7l1,' (IL' i'1-7h?!LZll1

((7. (l(se'nJ'a':a for .1aren) .Aris-
11 ,11 til '7)tCl? ' ( It Barros, e o pre-

n(Icnfe da Ai .\fG. deputado
Agostinhio Patri:s

A 'Itfle? J rtzr:p Ç(Z7 (l(.( ei-
('LI?)) .5(715 7rprc.scn-

1e nteç. lUZ id'iitifcaçao e dzseus-
.ç(7() dOs nrohlcmas do E'tado: (1

CO? l ti llu('LIç'ao direta t'n17e O IA-
s!ati "O estaduaL agora (7

Ltuflc' (7 Judzridno. e o.s
77711')	'i( 's: ( 1 (' '71)1 ('CI 111(7)10

(7J)t1'I?l 71(1(71/O C SZXt('?7WtiCO (1(7-5
realidades loraiç. •çã7) alguns dos

'h/r1 r'os (Ias ,tU(IICIIC7(7.S Públi-
'7) (7 5 . q uee o re.s 71/e;) te

(la Assenhl,ia L'gislatit'a liii-
neirt7. deputado ,go tm/uo Pa-

tnis. tala "T77 Sua cntret-t Çf(7, que
faz ainda unia abordagem UnI-

r1' çj) ',' ('SÇi' 1?i('cI?IiS777'.' de (k'
?norrati:-aç(u'.	çtit ' gído pela

(?lstitniç'ã(' (10 Estado de iii-
?l(L5 Gerais.

E'! - l)eptitado, o que são as
Audiências Públicas Regio-
,wis?

AgoLinho Patriiç - -\ .)lld((n-
eia T7lll7licZ( V' 737U3 forma C1lCO71 -
tratia pela AsÇen7l)léia 1 s'cisl;iti -

a para coii tiiili;ir e :1l111 1 17a7 a

	

,d7ertllra do Podei	(tivo
7!	'!1;1 ('.'ln :5 5'y',t
i	1	' ,U' 11 L	(7	(

ri. e :i participação da comuni-

dkde leitura de ieis, de enca-

TTliIlklflleIltOs de soluções e pro-

lik,ri:15 do Estado. Esse tipo de

audiência pública é inédito no

Brasil, iio Seflti(1O de que as co-

1l1I1)li(hKleS TTIUIliCipais são ouvi-

tias para a feitura do orçamento

(Id) estadual.

EM - Na prática, como fun-
ciona esse processo de au-
diências?

Agostinho Patrus - Desde o
início deste mês de abril vem
sendo realizadas reuniões nos
diversos municípios dos 756 que
formam o Estado. Nesses en-
contros, estão sendo levantanta-
das as prioridades específicas de
cada um. além de eleitos repre-

sentantes do município que,
juntamente com o prefeito e o
presidente da câmara de verea-
dores, participarão de uma
grande reunião macro-regional.
De acordo com o regulamento,
as cidades com até 30 mil habi-
tantes, poderão escolher dois
representantes, além do prefei-
to e do presidente da câmara; de
30 a 100 mil, poderão indicar
três: e acima de 100 mil, aponta-
rão cinco. Esses representantes

vão se reunir em uma das 12
reiin iíies macro-regioiiais. (111C
acontqcerão nas cidades polos
do Estado, quando serão eleitas
as dez prioridades de cada re-
gião, através de votação entre
participantes do encontro.

EM - Levantadas essas priori-
dades, qual será o passo se-
guinte?

Agostinho Patrus - Apontadas
as dez prioridades, que obvia-
mente serão levantadas após
uma ampla discussão, elas serão
trazidaç para ALMC e no dia 30
de setembro já deverão estar in-
cluídas no Orçamento do Esta-
do encaminhado pela Secretaria
(1(7 I'l:7Il('jaJlU'lltO. Por exemplo:

quem vai decidir as prioridades
da Zona da Mata são os repre-
sentantes das cidades que com-
põem aquela região. Definidas
as propostas prioritárias, preten-
demos incluí-Ias no Orçamento
de 96. Isso já aconteceu no ano
passado, em que foram levanta-
das 180 prioridades, e dessas, 97
fizeram parte do orçaurento do
ano passado Algumas foram im-
possibilitadas por questão de in-
constitucionalidade. Outraspor
serem de aspectos indevidos

dentro da previsão
-'---, orçamentária.

EM - Como se dá
essa relação do
legislativo e a co-
munidade atra-
vés das audiên-
cias?

Agostinho Patrus
- Levar a Assem-
bléia Legislativa
até o eleitor, é a
principal caracte-
rística das Audiên-
cias Públicas Re-
gionais. Com isso o
Legislativo mineiro

'deixa sua sede em
Belo Horizonte, e
vai ao encontro das
comunidades do
interior do Estado..
naturalmente com'
os deputados elei-
tos naquela região.
A Assembléia Le-
gislativa quer fazer
com a comunidade
uma parceira na
confecção do orça-

mento do Estado. para que o
governador, no próximo ano, ao
realizar uma determinada obra
em urna região. possa estar cer-
to de que foi a própria popula-
ção que a elegeu.

EM - Na prática. isso cami-
nha para a democratização
do atendimento de obras nó
Estado?



VEJA AM QUANDO E ONDE SERÁ REALIZADA A
AUDIENQA PUBUCA REGIONAL QUEJNTERESSA A VOCÊ.

-- /
E-- , -

I),: da .4udiência 1.IKalidadL'	 8
NORTE DE 1S

.' 19J ',i'	Un.-;/	MOOESTEDE	 iEO'flU•IONI4*,/
.	INA5	 MU

22 .,'

ALTO	 10
PARANAÉBA	 1	 mo DOCE

TRIAIIGULO	 CØJTRAI.

on
DE7.NA5	.

MATA

SUL DE

,3

.._ 1

-

,':,;:.-

Agostinho Patrus - É exata-
mente isso. Nós apresentamos
os resultados colhidos e as pro-
postas de audiências públicas a
várias autoridades européias,
por ocasião da última viagem
que o governador do Estado fez
àquele continente. Falamos so-
bre as linhas gerais das audiên-
cias, e na França e na Alemanha
todos ficaram impressionados
com a democratização do orça-
mento do Estado de Minas Ge-
rais através da Assembléia Le-
gislativa. Portanto, é a forma de-
mocrática das comunidades par-
ticiparem, votando naquelas
obras que entendem ser a prio-
ridade para a região.
EM - Que aprendizado o Le-
gislativo mineiro tirou das
duas edições anteriores das
Audiências Públicas Regio-
nats?
Agostinho Patrus - Aprende-
mos muito. No primeiro ano
não estabelecemos um número
máximo de prioridades por re-
gião. Por fim, tinhamos 7200,
emendas orçamentária e, obvia-
mente. pouco aproveitamento

E
A partir de 94, foi esta-

belecido o número de dez prio-
ridades por região e, cerca de
70% foram aproveitadas. Perce-
bemos que esta vamos no cami-
nho certo, estabelecendo um
número limite de propostas por
cada macro-região. Para este
ano, vamos ter a1umas modifi-
cações, a partir ga experiência
de 93 e 94, e esperamos que o
esse índice de..aproveitamento
suba mais.
EM - Que mudanças são
essas?
Agostinho Patrus - Para. este
ano, vai entrar uma modificação
instituída através de emenda
constitucional. Como se sabe, as
Audiências Públicas Regionais
foram criadas pela própria
Constituição do Estado de Mi-
nas Gerais. A emenda prevê que
a partir deste ano os Poderes
Executivos e Judiciário se jun-

ao Legislativo na realização
das audiências que acontecerão
na 12 macro-regiões. O gover-
nador Eduardo Azeredo, seu vi-
ce, Walfrido Mares Guia, ou al-
gum secretário de Estado tam-
bém estarão presentes nas reu-

niões, assim como o presidente
do Tribunal de Justiça, desem-
bargador Márcio Aristeu Motei-
ro ãe Barrõs, ou algum outros
desembargador, para- discutir
com os representantes de cada
município suas prioridades: se
são factíveis, se o Estado tem
condições de assumir, entre ou-
tros pontos. Então acredito que
as propostas que virão, estarão
dentro da realidade de Minas, e
portanto, a expectativa é de que
todas sejam aproveitadas dentro
do Orçamento.
EM - De certa forma, as au-
diências atenderão à propos-
ta de descentralização do go-
verno estadual?
Agostinho Patrus - Sabemos
que ogovernador, Eduardo Aze-
redo deseja a descentralização
administrativa no Estado. E não
existe melhor formar, doque
descentralizar a decisão das
prioridades, obtendo junto à co-
munidade a informação sobre o

que é mais importante para a re-
cYião. Daí, será a população deci-
indo se a prioridade de sua lo-

calidade é estrada, hospital, ele-
trificação rural, escola, etc.. E
uma forma de atender a descen-
tralização pelo orçamento, que
é peça fundamental no exercício
do Poder Executivo.
EM - As audiênciaspúblicas
esvaziam ou fortalecem a
atuação dos parlamentares
junto às suas bases?
Agostinho Patrus - Elas forta-
lecem a participação dos depu-
tados, já que eles terão a oportu-
nidade de convocar sua comuni-
dade, o prefeito, o presidente da
câmara municipal e outras lide-
ranças, indiferente às posições
políticas. para discutirem quais
são as prioridades locais. O de-
putado terá um exercício mais
efetivo junto aos seus represen-
tandos, ampliando assim sua
atuação junto a base.
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Contagem e Igarapé querem
hospital municipal
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através de reuniões nas
entidades de classe. OS quais,	

plentes Antônio de Pádia Teles
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esionais da Ressaca. Ci-	•.	
d hospital nunici- to Arnaldo Chaves e presidentedade Industrial, Retiro e Petro-	A criação 
aci	ara aten- da Câmara Municipal, vereado,lândia, escolheram as propostas p4, com	

dadIgarapé e re- José Fagundes Rosa, participa-consideradas prioritárias para o	 d 
go,farntérn aprpota mais	 o-iuunic (pio.

	

	 rão como representantes do
votada em Igarapé. durante a au- der Publico

Foram apresentadas cerca de diência pública municipal ali rea-
SO propostas e, após defesa, vota- lizada. Canalização do córrego
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Asfaltamento
é a principal-..,
reivindicação

DA SUCURSAL
A sede dc

desenvoh i-
niento	no	-'
Triângulo	-
Mineiro, Alto	JIUA
Paranaíba e WA!
Noroeste de
Niina.s veia eSl)arr;uido u dé-
ficit da malha asfáltica rodo-
viária, rio âmbito das respon-
sabilidades hderal, estadual e
inuiiicipal. As três regiões mi-
neiras estão com mais de
1.00 quiknietros de estradas
i e.pera de dinheiro para o as-
tal t amei i to.

A conclusão neste scitido
foi alardeada durante encon-
tros em Araporã e em Fatos de
Minas por lideranças políticas
e empresariais. O primeiro,
durante a reunião da Associa-
ção dos Municípios do Vale do
Paranaíba (Amvap), e o segun-
do, durante as festividades de
inauguração da avenida Padre
Almir Neves de Medeiros, em
Fatos de Minas.

Dentro dessa ótica, a maio-,
ria das associações de municí-
pios que integram as três re-
giões levara às audiências pu-
blicas regionais da Assembléia
Legislativa a interligação as--
fált ica Corno principal priori-
dade regional a ser apresenta-
da UOS dias 18 e 19 de maio

em Unaí, no Noroeste de Mi-
nas; 25 e 26 de maio em Ara-
giiari. no Triângulo Mineiro; e
3 e 4 de junli em Araxá, no
Alto i'aranaíba..	-

DÉFICIT ACENTUADO
O maior déficit de entrada

de rodagem asfaltadas está no
Triângulo Mineiro, com rele
vância no Pontal e no Baixo Va
le. Dados levantados por técnL
cos da Universidade Federal:
de Uberlândia, a pedido da
Aznvap, revelam que 800 qui-'
lôrúetros estão por ser asfalta-
dos. Essa realidade tem em-
perrado o desenvolvimento e
sacrificado OS municípios em
todos os sentidos, com rele-
vância para o escoamento da
produção regional até os cen-
tros consumidores.

Oaslalto também é fator pri-
inurdial para a boa desenvoltu-
ra rios portos de Chaveslândia,
rio município de Santa Vitória,
e de Agua Vermelha, no muni-
cípio de Iturama. Só ele poderá
baratear, ainda mais, o frete de
exportação, através cia ligação
dos produtores da região com
os dois portos vizinhos e a con-
sequente viagem pela hidrovia
Tietê/Paraná até o porto de Tu-
barão, no Espírito Santo, per-
mitiiido igualdade de cotidi-
ções para os produtos trianguli-
nos junto ao mercado exterior.

Também está no asfalto a
sorte do turismo regional. A re-
gião é rica em atrações que po-
dem forjar  turismo receptivo.
Principalmente nas cidades ba-
nhadas por águas de lagos arti-
ficiais de hídrelétricas, que
pensam em promover a indiís-
tria do turismo como a mais
forte fonte de renda.	U&
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Estado se mobiliza para realizar
audiências públicas

"Em eu tetceiro ano de.funionatento. audncias i000rpera!Ii ruunicíp;os

A assinatura do novo regula-
mento das audiências públicas
regionais, em solenidade realiza-
da na última terça-feira, na As-
sembléia Legislativa, com a pre-
sença do governador Eduardo
Azeredo, do presidente do Tribu-
na! de Justiça, desembargador
Márcio Aristeu Monteiro de Bar-
ros, e do presidente do Legislati-
vo mineiro, deputado Agostinho
Patrús, marca o início de uma no-
va fase no processo de elaboração
do Orçamento do Estado.

"Esta é uma demonstração de
que em Minas Gerais, pratica-se
a verdadeira democracia, através
da harmonia dos três poderes e
da busca de uma parceria entre
eles e a sociedade, para se esta-
belecer as prioridades que irão
presidir as políticas do Estado
nos próximos anos", ressaltou
Agostinho Patrus. Na opinião do
governador Eduardo Azeredo, as
audiências públicas são também
"mais um passo em direção à des-
centralização administrativa, pro-
jeto que estamos analisando e
que visa dar maior eficiência à
administração pública".

Além daparticipação efetiva
dos três Poderes, as audiências
deste ano trazem a novidade da
realização, numa primeira etapa,
de audiências públicas munici-
pais, a serç'm promovidas pelas
prefeituras e câmaras de verea-
dores. Nesses encontros, as lide-
ranças locais vão definir cinco
propostas de irvestimentos prio-
ritários na reg 'ião, que deverão
ser encaminhadas à Assembléia
Legislativa até o dia 30 de abril,

e os poderes Executivo cJudiciário -
junto com a ata da audiência e a amplo, buscando a solução de
relação dos representantes do problemas comuns à região, pois,
município que participarão da desse modo, o município terá
audiência regional.	 mais chances de ter suas reivindi-

O novo regulamento das au- cações aprovadas na audiência
diências deixa a cargo das refei-
turas e câmaras de vereacfores a pública regional e, posteriormen-
definição	 te. incorporadas ao Orçamento

de todos os procedi- do Estado.mentos relativos à realização dos
encontros municipais. A título de As audiências públicas regio-
sugestão, a Assembléia Legislati- nais serão realizadas em 12 muni-
vã encaminhou aos municípios cípios, no período de 4 de maio a
um modelo de regulamento. E 4 de julho. Os • critérios adotados
está orientando as lideranças do para a escolha das cidades-sede
interior para que realizem essa foram a existência de infra-estru-
etapa o mais rápido possível, a tura e a representatividade regio-

- nal do município que já sediaramfim de garantir o encaminhamen 
to dos resultados das audiências audiências no ano passado e em
em tempo hábil.	 1993 - ano em que teve início o

Serão representantes dos mu- processo de discussão pública e
nicípios, nas audiências regio- regionalizada das prioridades de
nais, o prefeito, ou alguém por invêstimento do Estado.	Pág. 5

ele indicado, o presidente da Câ-
mara Municipal, ou um vereador
indicado, e cidadãos eleitos pela
comunidade durante a audiência
municipal. Os municípios com
menos de 30 mil habitantes terão
direito a eleger dois representan-
tes; os com população entre 30 e
100 mil habitantes, terão direito
a três representantes, e os com
mais de 100 mil habitantes pode-
rão eleger cinco pessoas.

A assesoria técnica responsável
pela realização das audiências re-
gionais também está orientando
as prefeituras no sentido de mo-
bilizar a população para as au-
diências locais, bem como escla-
recendo que as propostas apre-
sentadas devem ter caráter mais



Mudanças decorrem de
emenda constitucional

As audiências públicas regio-
nais deste ano, promovidas entre
os dias 4 de maio e 4 de julho, tra-
zem mudanças decorrentes da
aprovação, em setembro de 1994,
de uma emenda à Constituição do
Estado, cujo objetivo principal foi
assegurar maior participação das
comunidades na escolha das pro-
postas que servirão de subsídio ao
governo mineiro, na elaboração do
seu orçamento anual.

A emenda constitucional prevê
a realização das audiências muni-
cipais, até o dia 30 de abril de cada
ano, e determina a participação
dos poderes Executivo e Judiciá-
rio, bem como do Tribunal de
Contas, nas audiências públicas
regionais. Para que os técnicos do

governo possam analisar as suges-
tões da cornunkiade, as audiências
regionais são realizadas no primei-
ro semestre, de forma a encami-
nhar, em prazo hábil, as propostas
priorizadas em cada região.

A participação (Ia cornuni(Iade
não termina, porém, com a vota-
ção das propostas. Uma comissão
regional de representação, eleita
em cada audiência, fica responsá-
vel por acompanhar a tramítação
das propostas junto à.Assembléia
Legislativa e junto ao governo do
Estado. No ano passado, cerca de
80% das propostas priorizadas nas
audiências foram incluídas no Or-
çamentode 1995.

Cronograma das
audiências regionais

Data Local (Região)
Maio
4e5 	Sete Lagoas (Central 1)
11 e 12 Arauaí(JequitinhonhafMu-

18e 19 Unaf(Noroeste)
22e23 Itabira(Cea1fl)
25 e 26 Araguari (Tiiâiigulo)

Varginha(Sul)
Prata (Centm-

Joo Dei Rei (Central

Pirapora (Norte)
Ipatinga (Rio Doce)
Ubá (Mata)

Araxá (Alto Paraíba) Pág. 5

Junho
.1e2

8e9

12 c 13
26c27
29 c 30
Julho
3e4


