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Resultado final das 10 propostas
aprovadas na

A udiên cia Pública Regional de Araxa"'
Das 111 prcpcsas apre-
sentadas na Audiência Plc
Regionai de AraxÊ petos
municípoa da Mecrer2 ,gião do
Alta Paranaiba. 10 foram
aprovadas. Ei-las, seundc c'
número de votos obi3s:

PROPOSTA 95: s1aftamento
da BR-146 que l iga raxã a
Patos de Minas.
RESULTADO: 12 lugar {61
votcs_

POPCSTA 74 . Açuísáo ce
ecvipanertos hospitalares:
umtomàçratc para Patracio;
um xerariarnógrs'o para
MontE Carmelo e um
eacardógrafa para Corrnan-
dei.
RESULTADO: 22 lugar S5
vots.
PROPOSTA &. - Asfa'tamento
da rodovia que liga Esola d
Sl a Grupara (32 Krn).
RESI.iL'TOO: 3°	gar 55

itOS 1.

PROPOSTA 75 ConS'UÇá0 de

um p	-SOCaTO rc MUnipK

de C2mP05 Attos
RESULTADO 4! lugar 47
votost.
PROPOSTA. 94 - fltnentO
da RoaaYa que liga Dou-
radoçUta à MG-190.
RESULTADO 52 lugar (45

votos).
pqcPOST l . Asfalta rnert

do zecic de M4T-482. situado
entre a R-452 e a ER-252,
numa extensão de 22 .KM.
RESULTADO 62 lugar (41
votos).
PROPOSTA 101 -A3tattamentc
da Rodovia que liga Tspra à
Fasfril, numa extensão de
16,8 KM.
RESULTADO: 7 lugar (40
votos).
PROPOSTA 73 - Te-nino aa
corst'ução do losit31 Re-
glosei cfr. AD{es.
RESULTADO: 82 lugar (38

PROPOSTAS 1 - knpientação do
Parqu. EeogIos da Beira do
Ro Prefba.
RESULTADO: 92 lugar (34

PROPOSTA 82 - Astattarento
da rodavie que lIga Tiras à
Ar,uá.
RESULTADO: 10 2 lugar (32
votoe



Muito concorrida a Audiência
Pública Regional de Araxa"

A última das 12 Audiências
Públicas Regionais promo-
vidas este ano pela Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, em
parceria com o Executivo e
o Judiciário, aconteceu nos
dias 3 e 4, no Grande Hotel de
Araxá, reaberto especialmente
para o evento. Compareceram,
na oportunidade, o governador
do Estado, Eduardo Azeredo, o
presidente do Tribunal de
Justiça, desembargador Már-
cio Arlsteu Monteiro de Barras,
do Ass.mblóin Legislativo
deputado estadual Aguotinho
Patrue, do Tribunal da Contas,
Flávia Régia Xavier de Moura e
Castro, procurador geral da
Justiça, Cnst.fitr Guimarães,
deputado •stnduni Glimor
Mcchdo, deputado federal
Araceiy de Paula, inúmeros
outroa	pariarnen'tares	e
autoridade.
Dos 31 municípios que
compõem a rnlcro-rgitto da
Alto Paranaíba, 27 realizaram,
previamente. Audiências
Públicas Municipais, votando
suas prioridadeo, a tivnrom
representantes, com direito a
voto, para escolher as
prioridades na A.P.R.
As Audiênclno têm como
objetivo democratizar a
elaboração do orçamento
estadual, abrindo espaço para

ue as comunldnde possam
defender e eleger as prio-
ridades da região.
Segundo o deputado federal
Araceiyde Peuio. as Audiências
Públicas rapresetam urna
oportunidade írnpnr para que o
governo tome conh.clrn.nto
das aspirações das diversas
regiões do Estado. Eia acredita
que, através das Oudlêricias, o
governo tcr '-ondições de,
dentro do orçalnoiito, elaborar

projetos cia acordo com as
reais n.ceasldades da
população.
O deputado analIsa que
dificlimente todos as propostas
elaboradas possam ier
encaixadas rio orçamento,
entretanto, a discussão do
probl.mae envolvendo todos
os segmentos da sociedade,
contribui para que o governo
desperte para elas.- "Todas os
P r

o
postas são prioritárias e

antigas as reivindicações,
entretanto, os recursos terão
que ser buscados pelo governo
fora do país, pois e União não
dispõe da tais recursos".
O presidente da Câmara Mu-
nicipal, Carlos Alberto Ferreiro
ressaltou que os legítimos
representantes do Governo
Estadual, juntamente corri os
repreoentaiites do Juflcthrio e
do Executivo, vieram para
Araxá, sede da Asoembiitjn
Pública, para analisar as
propostas das cidades que
compõem o Alto Paranaíba e
votarem as prioritárias, inse-
rindo-as no orçamenta do
Estado. "Esta abertura que o
governo do Estado proporciona
à sociedade é um exercício da
democracia o todas se reunem
em benefício da região".
Carlos Alberto acha que
algumas das relvindicaçôes do
Alto Pamanaíba o Governo terá
dificuldade para atender, por
não dispor de recursos para
executar todas as obras.
Acerca de uma doo prioridades
abordadas durante a reunião, o
Sofnitnm.nto da rodovia -
146, ligando Arexá a Patos de
Minas, Carlos Alberto acha que
o Governo Estadual se
empenhará no sentida de
viabilizar recursos, por ser uma
Obra de importancia para a

regláo. Toda a região de Patos
de Minas, passando por Arex,
será beneficiada, pois será um
trajeto para escoar parte de sua
produção para o Estado de São
Paulo.

Na oportunide foi abordada
questão da Universidade
Estadual (UEMO) .mcampar a
FAFI (Faculdad, de Filosofia,
Ciências e Letras de Araxã),
entretanto, não houve nenhuma
intenção dos políticos da região
em ins.ri-Ia para possível
inciusá0 no Orçamento da 96.
A deputada federal Maria Elvira
comentou que o Estado não
dispõe de recursos para este
projeto, "por existir uma
dificuldade da parte do Governo
em manter as jã existentes:
portanto, seria intontiiidade
pofltica coloca-Ia a.ritro aas
propostas para o Orçamento".
O deputado estadual Ajalmor
Gomas acompanhou todas as
Audiências Públicas no Estado,
este ano, e comentou que
algumas das propostas Já
haviam sido discutidas com o
governo estadual. mas Ottvós
das Assembléias, segundo ele,
foram reforçados as ne-
cusidcje g da região, so-
bretudo as linhas aalálticmq.
abordadas durante a Assam-
biõia do Alto Paranaíba.
"O orçamento para o próximo
ano, com certeza, não será
suficiente para atender todas
as r.ivindicaçõ.s", revelou o
deputado, "por isso, o gover-
nador Eduardo Azeredo enviou
d ocumentação à Acsembiál
Legislativa solicitando que ao
Assembléias Públicas sejam
de dois em dois anos, pare que
o governo consiga recursos
paro executar todos as obras,
ou, parte delas".



Azeredo diz que Minas está
crescendo mais do que as

outras unidades da
Federação

O governador Eduardo
Azeredo estev, em Aroxá pare
a última Audiência Pública
Regional do Estado, Na
oportunidade, ressaltou a
importAncia do momento
como um espaço para que as
cidades e microrreglões
discutam suasprioridades e o
governo estadual insira no
orçamento os anseios das
regiões de todo o Estado.

Azarado comentou que o
Estado de Minas Gerais vem
crescendo, com números
superiores aos alcançados
pelos outros Estados d
P.deraçO. No ano passado,
segundo ei., Minas cresceu
7,50% e o restante do país 5%.
EI* contou. ainda, que o nosso
Estado tem recebido diversas
novas indústrias. 'A Fiat,
somente esta ano, está
Investindo hum rnilháo de
dólares, novas mineradoras
eatao se Instalando na r.glo
oeste, Fortaleza de Minas, e os
empresas aqui Instaladas tm

isnas conidlçes de cres-
cimento"

Em tunço de propalada
retomada do turismo, AraxA
espera receber recursos
externos para a caris Izaço de
seus córregos. Segundo o
governador, estes recursos
sar&O poLv.is via projeto
SOMA, pois os municípios
estão habilitados através deste
programa a receber finan-
clamentos.

Eduardo Azeredo ressaltou
que "o governo federal está
preparando o terreno para as
mudanças sociais. Inicial-
mente executa os ajustes na
economia, e, peeteriorrnørite,
melhorando as questões
básicas, como saúde e edu-
cação".

Após as Audincice Pü-'
bflcas, o governo estadual
promoverá o levantamento do
custo dos propostas. sendo
que ao dlroreni?o s orça-
rn.ntárias para ex.cuço das
120 propostas apontadas nas
12	Audiências	P'.biIcs
Regionais, de custo multo
elevado, oerõo buacadas.
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Presidente i smaeI Naves, da C -
inata Municipal de Arauan, confia
no sucesso da Audiência Pública
Regional, a realizar-se em nossa
cidade nos dias 25 e 26 de maio.
Espera-se 1 ande presença de po-
Jticos de importantes cidades da
regiAo.

Presidente cuida con; cari-
,íw da AudLencia RegwiaI

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal vereador Ismael Naves
cuida com muito cari1lIo da rea-
lizaço da AUDIENCIA
PUt3UCA REGIONAL em no s-
sa cidade nos dias 25 e 26 de
maio de 1995. Movimentando
todos osvercadores, assessores
efijnciontriOS o Presidente jstiaeI
Naves qucr que Araguari seja a
cidade mais bcrn orgaaizda para
o irnportafltCaC0flteCiU t0 p0-

lítico. Dia 25 de abril Ismael
recebeu Ricardo Moreira e Mar-
ceio Silveira, assessores da
Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, que aqui estivernul para
participar da escolha do local da
Audiência Pública Rcgionai. i un-
tamcnt C Oifl O Prefeito IVi nfliCiI)al

D. Miguel Doininos Okiveira,,
Dr. Hélvio GondcASscssOr Par-
lamentar cia Camara MuaicpaI,
se dngiram ao Clube iecreauVO
Arauarino e Pica-Pau County
Clube. Osdojs1ocaisagíadat3
muito aos assessoresda Assem-
bléia, ea decisão final foi tomada
com a escolha recaindo para o
bonito Pica-Pau Counuy Clube.
ismaci Naves, Miguel Domingos
Oliveira acreditam que o sucesso
da Audiència Pública Regional
serâtouL. aproveitando-se a mes-
ma estrutura que rctiizOU com

absoluto êxito a municipal efeti-
vada no último dia 19 de abril no
auditório da Crnara de Dirigcn-
tesLojistas (CDL). Aloísio Nunes
de Faria, Assessor de Imprensa
da Prefeitura Municipal e Luiz
Roberto Alessi da Cámara Mu-
nicipaijá estão trabalhando em
conjunto para que a divuigaço
do acontecimento seja feita em
todo o Estado de Minas. ismael
Naves está muito otimista com
relação ao grande número de
visitantcS que teremos aqui na
nossa cidade ejá manteve conta-
to com o Prefeito Miguel
Domingos Oliveira para que o
nosso Aeroporto tenha reforma
total para receber auto rídadeS, e
quem sabe o Governador Eduar-
doAzeredona festa queAraguari
prepara com o maior carinho.
Miguel Domingos Oliveira pro-
meteu ao Presidente da Câmara
que o assunto será solucionado
com a maior urgência. A Cámara
Municipal deAraguaritem sido
consultada diariamente por ou-
tras edilidades e prestado
informações sobre como realizar
audiênciapúb2 Ismael Naves
está satisfeito e disse qu
procurará o melhor para nossa
querida cidade. Segundo Isznacl
Araguari está caminhando com
muita seriedade e o desenvolvi-
mento é garantido.



—	 •1	 j
-

1	 •rto
Por determinação do pre-

feito Miguel Domingos

Oliveira, a Secretaria Muni-

cipal de Desenvolvimento
iniciou, no dia 25, as obras de
reforma doeroporto local.
O prefeito uer a reativação
no mais breve espaço detem-
P0 possível, inclusive para
atender às autoridades que
estarão cm Araguari para a

Audiência Pública Regional

da Assembléia Legislativa, a
realizar-se nçdias 25 e26

de maio.

Segundo secctaro de De-
scvoivinino,	Carlos
Roberto de Ávila, os traba-

ios começaram com capina.

construção de cercas de se-
gu:ança e ihnpcza geral dc

toda a arca o aeroporto. O
prédio princpai e a casa do

zcdor receberão renaros e
pintura nova, para melhorar o

visual e ter melhores condi-
çôcs de uso.

- A pSt	aeroporto de

Araguari tem urna extensão
de 1.500 metros e é conside~

rada uma das melhores do

interior mineiro. Suas estru-

turas fisica e técnica atendem
pousos de aeronaves de pe-

queno e médio porte. Também
receberá, além dos serviços
de limpeza e pequenos repa-

ros, sinalização nova feita pela
Prefeitura com acompanha-
mento de técnicos

espccializa4ps, que estarão
em Ara-=ripara orientar os

trabalhos.
O prefeito Miguei Domin-

gos Oliveira pretende, coma

reativação do aeroporto mu-

nicpa, possibilitar o retorno
de linhas regulares para aten-
der a população, queliá muito
toai se deslocado para aero-
portos da região, incusivc

paravíagenSacreasde emer-
gência, como é ocaso detrasi.ado

de pessoas enfermas, que neces-
sitam de tratamento médico
imediato nos grandes centros.
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PÚbUcas cia AL

Araguari

Começam hoje. Ls 13 horas, no
clube Pica-Pau em Ara guai-i. as
audiências publicas da Assernoiéia
Lealsiativa de Minas Gerais. que
definirão 10 propostas da macror-
re giãôdoTriingulo Mineiro pai-ao
orçamento estadual de 1996.

Deputados estaduais, federais,
o senador Arlindo Porto e o vice-
governador. Walfrido Mares Guia.
estarão presentes em Araguari nes-
te primeiro dia do encontro. que
terá a participação de prefeitos e
vereadores de 33 municípios da
região.

Está descartada a presenca do
governador Eduardo Azeredo. O
presidente da Câmara Municipai
de Araguari. Ismael Naves (PSC).
uue coordena o encontro em con-
junto com a prefeitura local, havia
feito o convite para o governador.
que compareceu em outras audiéri-
mas promovidas este ano.

Os 33 municípios deverão apre-
sentar cinco propostas. cada um.
para que sejam escolhidas as 10
que serão inciuídas rio orçamento.
As audiências serão presididas pelo
deputado Agostinho Patras, presi-
dente da AL.

0 fato novo pode ser ocornpro-

misso firmado entre a Assembléia
Le g islativa e o governo do Estado
para que as propostas apresentadas
sejam priorizadas no orçamento.
Nos anos anteriores elas foram ig-
rioradas pelo ex-governador Héiio
Garcia (PTB). Ontem foi enviado
um release da Assessoria da As-
sembléia Legislativa. onde fica bem
claro no texto que "é necessário
ressaltas que as 10 propostas a se-
rem pnorizadas, através do voto
dos delegados, não serão, obri gato-
riamente, incluídas no orçamento
estadual para 96".

O debate político será coorde-
nado pell o deputado \Vanderlev
Avila (PSDB

Somente na manhã de sexta-
feira é que as Propostas dos muni-
cípios serão discutidas. Na tarde de
arnarina, último aia ao encontro
elas serão votadas.

Entre as pr000stas apresenta-
das, destaca-se a const-Uç de um
terminal fluvial para permitir ao
Triãn gulo uma utilização maior da
hidrovia Tietê -Paraná_vários pedi-
dos de asfaitaniento de es-jdas
corno o trecho entre Iturarna e Cam-
pina Verde e Ccnwo florido e Pira-
juba, hospitais re g ionais e a encnn-i-
pação de unidades de ensino peia
Lniversidade co Estado.
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Prefeito de Monte
Carmelo
Gilson Brandão
Vieira

'A realização das  udie,zcias Publicas Regio-
nais é um importante eercício da dei,wcracii	i
segundo zizformouoprefeztodeMo,zre Carmelo,
Gilsoiz Brai:díio J'ze:ra.

Ele participou, emAraguari, dos dois dias de 
T •"discussão política e representou os interesses de	 -

seu ia:unicipjo. Além disso, a presença do pre-
feito Gilson Bra,:dão no evento promovido pela *
macrorregião do Triângulo eira Araguari, con-
tribuiu para que adquirisse a experiência necessária para participar da A udiê,zcia
Publica Regional a qual integra Monte Carmn cio.

Na sua opinião, os coordenadores da cidade, juiz tunzente cora: os organizadores
da Assembléia Legislativa realizaram um trabalho dígito de elogios.

Gilson Braizddo Vieira
Prefeito Municipal de Monte Carmelo



Deputado
Geraldo Rezende

O vice-líder do governo na Assembléia
Legislativa de Minas, o deputado estadual
Geraldo Rezende, também participou, em
Araguari, da Audiência Pública Regional.

Na sua opinião, a movimentação políti-
ca tem o objetivo de fortalecer a região
para a implantação de novas indústrias, de
novas fábricas que vão propiciar mais
empregos e desenvolvimento tecnológico.

Geraldo Rezende ressaltou a organiza-
ção do evento e a participação das diversas
lideranças políticas que representaram seus
municípios.

O deputado acrescentou que é com a
participação do povo na discussão das necessidades de cada região, cada
cidade, que o país, não só o Triângulo Mineiro, alcançará OS projetos
almejados.

Parabéns aos municípios que estiveram defendendo suas propostas.

Deputado Geraldo Rezende
Vice líder do Governo

Deputado
Luiz Antônio Zanto

O deputado estadual Luiz Antônio Zanto,
de Frutal, pa rticipou,juntamente tom os
representantes de sua base eleitoral,dasdis-
cussões voltadas à definição das reivindi-
cações mais importantes da região.

Sua presença na Audiência Pública Re-
gional contribuiu para o fortalecimento do
Triângulo Mineiro na luta pela conquista
de suas necessidades. Como deputado esta-
dual está atento aos interesses de seu muni-
cípio e das cidades co-irmãs.

Ele considera o evento realizado em
Araguari como um exemplo a ser seguido e estendido pelos municípios para
discussões internas.

Luiz Antônio Zanto
Deputado Estadual



Deputado
Leonídio Bouças

O deputado estadual Leonídio Bouças considera as Audiências Públi-
cas Regon ais ni,: avanço democrático que deve ser mais e mais aperfei-
çoado. "E a chance que os municípios e a sociedade civil têm de
participar na elaboração do orçamento do Estado, colocando, ali as
prioridades de suas regiões depois de muita discussão ", diz oparlamen-
tar.

O que precisamos agora é que a Assembléia Legislativa obtenha do
governador o compromisso de cumprir estas prioridades no orçamento.

O Triângulo Mineiro precisa da unido de todos os seus parlamentares
110 sentido de tornar realidade os anseios da população, auscultados na
Audiência Pública RegionaL

Araguari está de parabéns pela forma com que recebeu todas as
lideramiças e o povo do Triângulo que aqui veio para participar.

Leonídio louças - um deputado a serviço
do povo do Triângulo Mineiro.



O deputado estadual Gilmar Machado (PT), esteve presente
àA udiéncia Pública Regional efalou ao 'Diário deAraguari
Gilmar destacou a importância da audiência como uma inicia-
tiva aberta a participação popular e ao diálogo com os municí-
pios. Esse contato é importante para que o povo reivindique,
cobre e pressione os deputados e o governo para o atendimento
das prioridades da sua região. Sabemos que ainda existem
folha. Por exemplo,a restrição de apenas 10 propostas da
região acaba marginalizando municípios pequenos; vimos que
muitas propostas que entram no orçamento nem sempre são
atendidas;e ele acha também que neste houve pouca participa-
ção popular, ficando os municípios representados por prefeitos
e vereadores. Para o ano que vem temos que mudar estas coisas.
Mas, aAídiência Pública é uma conquistapopular que devemos
valorizar sempre.

Quanto às propostas, defendo algumas prioridades: im-
plantação de unidades da Universidade Estadual em cidades-
p610, como Araguari, Monte Carmelo e Fruta!; destinação de 10% do orçamento para a saúde, instalando
unidades médicas e hospitalares nas cidades pequenas da região;política de geração de enzpregos,fornentando
a criaçãa e desenvolvimento das micro e pequenas empresas e innvestirnento dos lucros dos bancos estaduais
neste setor; apoio aos trabalhadores rurais sem-terra em processo de assentamento na luta pela reforma agrária,
com criação de linhas de crédito ao pequeno produtor, acompanhamento técnico, orientação, fornecimento de
sementes e construção de escolas rurais;e asfaltamento da malha viária secundária para o escoamento da
produção agrícola e desenvolvimento dos pequenos municípios, com destaque para Araguari-Tupaciguara,
Estrelado Sul-Grupíara, Uberlândia-Campo Florido, Itufutaba-Campina Verde, etc..

Deputado
Gilmar Machado

Deputado
Paulo Piau

O deputado estadual Paulo Piai,, de
Uberaba, veio àA udiência Pública Regional
representando os interesses de seu municí-
pio e das cidades vizinhas que contribuem
para o crescimento da mnacrorregiõo do Tri-
ângulo Mineiro. Uni parlamnenlar ativo que
faz questão departiciparj:into ao povo e seus
colegas das discussões impor/amues em torno
das medidas a serem adotadas afim de dar
continuidade ao crescimento da região

O evento realizado em Araguari, na opi-
nião do deputado, é saída para a definição
justa das propostas consideradas necessárias para o Triâiigulo.

"Dessaforma,povo epoderpúblico seguem juiz/os eu: busca de uni Estado
mais participativo e desenvolvido "finalizou o deputado.

Deputado Paulo Piau
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Araguari viveu dois dias da

maiorunpoilância política, com a
realização da AUDIÊNCIA
PUBLICA REGIONAL, nos
dias 25 e 26 de maio, no Pica-
Pau Country Clube. Com orga-
niz.açào impecável euma estrutu-
ra séria e competente, Araguaui
soube receber com carinho as
centenas de autoridades políticas
que aqui estiveram participando
do importante evento. O presi-
dente da Câmara Municipal de
Araguari, vereador Ismael Na-
ves, coordenador geral do acon-
tecimento, convocou todos os
seus auxiliares edetenniuou que
a AUDIÊNCIA PUBLICA RE-

GIONAL tivesse cuidados es-
peciais e a marca da competên-
cia demonstrada na Audiência
Municipal, realizada em abril.
Com o gerenciamnento do asses-
sor pai lamentarFlélvio Alberto
Gomide e participação das as-
sessoriasde imprensa da Câma-
ra Municipal de Araguari e da
Prefeitura Municipal deAraguami
tudo foi feito com dedicação e

4 4

.;4
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lsrnael Naves Presidente da
Câmara Municipal de

Ara guari

aiuorà terra. Ismael Naves con-
tou com o apoio dos secretá-
rios Carlos Roberto de Ávila
e Sebastião Mendes e um cem
número de dedicados funcio-
nários para o completo êxito
do acontecimento. O Prefeito
Municipal Miguel Domingos
Oliveira atendeu as reivindi-
cações do Presidente da Câ-
mara e até o aeroporto muni-
cipal foi recuperado e com

.4

k.

Prefeito Miguel Domingos
Oliveira

aprovação do D.A.C. para
pousos e decolagens. O Jor-
nal BOTIJA PARDA cumpri-
menta a todos os participan-
tes, dedicando carinho espe-
cial ao vereador evice-presi-
dente da Câmara Municipal,
Sérgio Canut, que visitou mais
de 30 cidades da região para
divulgar o acontecimento, iné-
dito em nossa história políti-
ca.



Audiencia Pública Regional
A população do Triângulo

Mineiro vai escolher, nos pró-
ximos dias 25 e 26 de maio
(quinta e sexta-feira), as dez
principais propostas para o de-
siivolviuto da macronegio
em 96. N essa s datas a Assem-
bléia promoverá, emAraguari
(no Picapau Country Clube), a
5'Audi&ncia Pública Regional
deste ano, com o objetivo de
tomar participativa a elabora-
çiio do Orçamento Estadual.
Considerada uma dasregiões
niaisricasdo Estado, oTriân-
galo é marcado pela atividade
agro industriale tem se revela-
do um centro atacadista de
porte, atendendo grande parte
do território nacional.

Das 33 cidades da
rnacrorregião, 32 realizaram
audiências municipais,
totalizando o envio de 160 pro-
postas à Assembléia. Vale
lembrar que cada cidade
prioriza cinco reivindicações e
as encaminha para o
Legislativo. Os técnicos da
Ger&icia-Geral de Consultoria

e Pesquisa elaboram, então, um
documento, que é distribuído aos
delegados de cada município na
audiência regional. É esse relató-
rio que os orienta, na hora de
empreenderem o "lobby" que
determinará o que será piozizado
ounão.

Entre as propostas mais fre-
qüentes, destaca-se a construção
de um terminal fluvial para permi-
tir ao Triângulo uma utilização
maior da hidrovia ParanálTietê,
que tem facilitado o transporte
de grãos no território brasileiro.
Há, também, vários pedidos de
asfaltaniento de estradas, entre
eles os trechos entre Lturama e
Campina Verde e Campo Flori-
do ePirajuba. Hospitais regionais
e a encampação de unidades de
ensino pela Uemgtambémfigu-
ram entre as reivindicações.

É necessário ressaltar que
as 10 propostas a serem
priorizadas, através do voto
dos delegados, não serão,
obrigatoriamente, incluídas no
Orçamento Estadual para 96.
A própria comunidade da

macrorregião ficará encar-
regada de fiscalizar esse
processo, através de uma
Comissão Representativa
que será eleita durante a
audiência pública. Cerca de
70% das prioridades vota-
das em audiências, no ano
passado, foram incluídas no
Orçamento para 95.

Os servidores da Casa
estão terminando osprepa-
rativos para a realização do
evento, que terá a coordena-
ção política o deputado
WanderleyÁla (PSDB). A
coordenação técnica ficará a
cargo do gerente-geral de Ori-
entação e Segurança, Ricardo
Moreira.

Deverão estar presentes,
também, emAraguari repre-
sentantes dos Poderes
Executivo e Judiciário, além
do Tribunal de Contas. Todos
eles são parceiros do
Legislativo nessa iniciativa,
graças a promulgação da
Emenda à Constituição Esta-
dual n` 12.
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PODER EXECUTIVO
Dia 22. Recebeu no aeroporto
local a Equipe do 30 Comando
Aéreo do Rio de Janeiro, formado
por: Ten. Cel. Almeida, Ten. Jor-
ge Furma, Sagt° Marques, Major
Paulo Joenick, Eng° Artur Videira
e Eng° Mário Peixoto. Dia 23.
Reunião com Secretários e Che-
fes-de-Gabinete, Dia 24.
Despacho interno. Dias 25 e 26.
Participou da Audiência Pública
Regional.

PODER LEGISLATIVO
Durante a semana que passou o
Presidente da Câmara Municipal
de Araguari, vereador Ismael
Naves, concedeu entrevistas a
diversosjomais, emissoras de rá-
dio e TVs-Triângulo e Canceila.
Ismael Naves abordou a realiza-
çio da AUDIENCIA PUBLICA
REGIONAL, nos dias 25 e 26 de
maio, di vulgandonossa cidade em
todo o Estado. O Presidente da
Câmara Municipal realizou pales-
tras e participou de debates em
vários estabelecimentos de ensi-
no com o maior sucesso. Ismael
Naves presidiureunio ordinária,
dia 22 de maio, com a presença de
todos os vereadores, e assuntos
importantes sendo debatidos.



JORNAL DE ARAGUARI
ediço de 29 de abril de 1995

Presidente cuida ccii: carinho da
Audiência Regional

O presidente da Câm ara Munci-
pai vereador Ismael Naves cuida
com muito 'carinho da realização
daAUDIENCIAPUBL!CA REGI-
ONAL cai nossa cidade nos dias 25
o 26 de maio de 1995. Movimen-
tando todos os vereadores, asses-
sores e funcionários o presidente
Ismael Naves quer que Araguari
seja a cidade mais beta organizada
para o importante acontecimento
político. Dia 25 de abril Ismael
recebeu Ricardo Moreira e Marcelo
Silveira, assessores da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, que
aqui estiveram para participar da
escolha do local da Audiência Pú-
blica Regional. Juntamente com o
prefeito Municipal Dr. Miguei Do-
mingos Oliveira, Dr. 1-jél Viu Gomido
Assessor Parlamentar da Câmara
Municipal, se dirigiram aoao Clube
Recreativo Arauarino e Pica-Pau
County Clube. Os dois locais agra-
daram muito aos assessores da
Assembléia, e a decisão final foi
tomada com a escolha recaindo
para o bonito Pica-Pau Country
Clube. lsmaei Naves. Miguel Do-
;ritigos Oliveira ac; editam que o
sucesso da Audi ciaPúblicm Regi-
onal será total, aproveitando-se a
mesma estrutura que realizou com
absoluto êxito a muni ci pai efetivada
rio uitimuo dia 19 de abril no auditó-
rio da Câmarr de Dirigeute Lojis-
tas (CDL). Aloisio Nunes de Fai ia,
Assessor de Imprensa da P;efeitu-

ra Municipal e Luiz Roberto Alessi
da Câmara Muni ci paijá estão traba-
lhando cm conjunto para que a
divulgação do acontecimento seta
feita em todo o Estado de Minas.
Ismael Naves está muito otimista
com relação ao grande número de
visitantes que teremos aqui na nos-
sa cidade ejá manteve contato com
oprefçito Miguei Domingos Olivei-
ra para que o nosso Aeroporto
tenha reforma total para receber
autoridades, e quem sabe o Gover-
nador Eduardo Azeredo na festa
que Araguari prepara com o maior
carinho. Miguel Domingos Oliveira
prometeu ao Presidente da Câmara
que o assunto será solucionado
com a maior urgência. A Câmara
Municipal de Araguari tem sido
consultada diariamente por outras
edilidadese prestado informações
sobre como realizar audiência pú-
blica. Ismael Naves está satisfeito
e disse que sempre procurará o
melhor para nossa querida cidade.
Segundo ismaei Araguan está ca-
minhando com muita seriedade e o
desenvolvimento é garantido.



Vamos. Somar NOSSOS Esforços
Esse Jornal encontra-Se

empenhado cm promovera
discussão pública a respei-
to da necessidade da
comunidade araguarina mar-
char de in.os dadas toda vez
que estiver eia jogo OS inte-
resses maiores do
Município. É natural que às
vésperas de eleições cada
qual se posicione confor-
me seus interesses
partidários mas, cessado o
pleito, há que se unir em
torno das grandes reivindi-
cações Municipais.

Ultimamente, até temos
visto ejá registramos o fato
de estar havendo Un maior
entrosamento entre as vari-
as lideranças P olíticas da
cidade.

Eis, que é chegado um
momento em que a cidade
terá que se arregimcnar de
formasólida napa conseguir
O SCU iiitC1LO.

Já é sabido por iodos que
scdiarcmos nos dias 25 e
26 de maio a chauaida Audi-
nci a Regonat. quando a

Assembléia Legislativa de
\nflas icrS dserlra
para cá sua sede e acolherá
propostas de trinta e t;cs
raufliciploS da regiao que
participari.o dos trabalhos,
cada qual apresc11airlO
co aropoStas que total ii.n Uo

cento e sessenta e cinco.
A Assembéia Legislati-

va, cm consonância com o
Governo do Estado aprova-
rá cinco dessas propostas
com o COlfl prom iSSO de re-
alizaÇaO imediata.

ora, sendo Araguari sede
do importante evento, es-
pera-se que sejamos
agraciados com aprovação
de peio menos urna de nos-
sas cinco rciviadicações.

Para isso chamamos a
atenção para que nossas for-
ças se dispersem e seja feito
um grande !obby no sentido
da aprovação de uma ou
mais de nossas'

Em Audiência Municipal
realizada com muito êxito
pelo Legislativo Araguari-
no, a comunidade escolheu
pelo voto as nossas cinco pro-
Postas. (Vc;a inateria da
primeira pâgmadesta cdiço).

Agora cabe, à capacidade
de articulação da cidade
transformar algumas ou
pelo menos uma delas em
realidade. lasta estarmos
unidos e atentos pois so-
mos a sede do evento e caso
nada consigamos aprovar
vai pegar mal --ma só para
os homens púbiicos mas
para todos vue aqUi Vi\'Cm.
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Empresário José Antonio Dias Filho, presidente da A CIA, José
Brandão, prefeIto municipal Miguel Domingos Oliveira

epresidente da Câmara Ismael Naves.
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O jrOmove
Municipal

O Poder Legislativo
araguarino, iia pessoa dc seu pie-
sidente, vereador Ismaci Naves,
fez realiz,arno dia 18 terça-feira,
urna Audiência Municipal que teve
Z flnaidadc dc propor os assua-
tos a serem debatidos na
Audiência Regional que aconte-
cerá em Aragiwii, lhos dias 25 e
26 dcrnaio próximo.

A Cárnara, deslocada para o
Plenário do CDL. ,çstcvc durante
todo o dia com suas dependênci-
as literalmente tornadas por
membros de Associação c B nir-
ro, Associação de Classe, Clubes
de Serviços e povo erngerai além
da maona dos Srs. vereadores-

—ante ostrabalhosdmgidos
pio prcsdcitc Ismaci Naves e
com a permanente presença do
PI efeito Miguei Domingos Oh-
vcira, foram debatidos de maneira
democrática vinte e cinco (25)
propostas encamwhadasporaa-
tecipação à mesa diretora
contendo assuntos de interesse
da coletividade. As propostas,
durante todo o dia defendidas
pelos seus propositores e anaii-
sadas pela Assembléia e a o final,
porvotaçãodeuiucolégio eleito-
ral previainente estabelecido,
foram escolhidas cinco (5) de
maior interesse para serem leva-
das. Audiência l&cgiona1 quando
se buscará pela Assembléia
Legislativa do estado aqui reuni-
da com a promessa do Poder

Executivo de Minas Gerais da
pronta execução das mesmas.
já ao anoitecer e depois de
exaustivos debates e defesas das
Lideranças comunitárias ali reu-
nidas, sempre em clima
pefeiuunente democrático ini-
ciou-se a votação das

as chegando as se-
guinicspe ordem dcvo:ação:

Em primeiro lugar
ESTADUAL1ZAÇAO DAFA-
CUL1)ADE DE CIÊNCiAS E
LETRAS DE ARAGUARI
COM 24 VOTOS.

2°) -ASFALTAM ENTO DA
RODOVIA ARAGUARI/
TkJPACiGUAI&A COM 20
VOTOS.

30) - i)ELEGA(3IA REGIO-
NAL i)E SAÚDE COM 17

VOTOS.
• 4 0 ) - IMPLANTAÇÃO DE

ESCOLAS TÉCNICAS
PROFISSIONALIZANTES
COM 15 VOTOS e POR UL-
TI NI, O CONSTRUÇÃO DE

CASAS POPULARES PELA
COAB COM 12 VOTOS.

Estas serão portanto as
propostas que Araguari defen-
deránopróximo rnêsdemaiona
Audiência Regional que se ins-
talará em nosso município.
• Estarão presentes em nos-

sa cidade representantes de
33 cidades da região que por
sua vez apresentarão também,
cinco S) proposições cada
urna, num total de 165 pedi-
dos dos quais apenas cinco
(5) serão aprovadas.



A VOZ DO ADVOGADO	Araguari, 31 de maio de 1995

Ponto de Vista
4J
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1 O Triângulo Mineiro precisa
urgentemente de mais investi-
mentos em seu sistema viário e
nos setores de Saúde e Educa-

1 ção
Prefeitos, vereadores e lide-

ranças comunitárias de 33 mu-
nicípios da região defenderam
esse ponto de vista em Araguari,
nos dias 25 e 26 do corrente
mês, durante a realização da
Audiência Pública Regional da
Assembléia Legislativa de Mi-
nas Gerais. A necessidade foi
demonstradanamaioriadas 133
propostas apresentadas no even-
to e ficou patente nas dez que
dentre estas foram priorizadas
para constar da lei orçamentária
anual do Estado. Das propostas

escolhidas, seis pedem a im-
plantação e asfaltamento de ro-
dovias, duas estão relacionadas
com a melhoria da área de Saú-
de e duas com a Educação.

No que diz respeito aos inte-
resses e propostas defendidas
por Araguari, foram votadas as
de conclusão do asfaltam ento
da rodovia MG-223 e a exten-
são da Universidade Estadual.
A esrada liga Tupaciguara em
direção ao entroncamento fer-
roviário instalado em Araguari.
É de fundamental importância
para servir outras cidades da
região e ajudar na consolidação
do entroncamento. A extensão
da Universidade possibilitará a
criação de novos cursos na Fa-
culdade de Filosofia de Araniari
evitando o êxodo dos nossos
jovens e, ao mesmo tempo, per-
mitindo a criação de escolas
mais voltadas para o desenvol-
vimento de nossa vocação regi-
onal.

Agora, as lideranças políti-
cas e da sociedade civil do Tri-

guio Mineiro almejam que
esses investimentos realmente
ocorram no ano de 1996, para
melhorar o desenvolvimento da
região. A cada dia que passa os
municípios se veem obri gados a
gastar mais de seus recursos na
manutenção dos setores de Saú-
de e Educação e encontra difi-
culdades no escoamento de suas
produções agrícola e indusial,
porcue é grande a demanda de
transorte e a malha viária está
requerendo melhorias e novas
estradas.

Arauarj, durante a realiza-
ção das Audiências Públicas
Municipal e Regional, deu
exemplo de união e paicipa-
cão. E essa chama de interesse
comum ente os poderes públi-
cos municipais, entidades de
classe e associações deve ser
mantida e fomentada para que
nossos objetivos sejam alcan-
çados, principalmente agora que
não temos um deputado estadu-
al para defender as propostas.
junto aos poderes dos quais elas



dependem.
É importante frisar que as pro-

postas aprovadas na Audiência
Pública Regional e incluídas
entre as prioridades do Estado,
o governador Eduardo Azeredo
poderá acatá-las e resolver os
problemas com o orçamento de
1996. Mas não sinifica que o
governador tem a obriação de
atendê-las. Elas são aenas um
indicativo das necessidades da
população da região.

Dai a necessidade de todos se
unirem para alcançar os benefi-
cios que a região requer para a
melhoria das condições de vida
de nosso povo. E Araguari deve
continuar, através de suas enti-
dades de classe, asso:iações e
poderes públicos. paiciao,
levantando e discutirdo suas
prioridades para a ccasoiidacão
de objetivos comuns, como
aconteceu por ocasião das Au-
diências Públicas.

Aloisio Nunes de Faria é
Diretor de Imprensa e

Relações Públicas da Pre-
feitura Municipal de Araguari
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Audiência Pública
Com competência e seriedade

foi realizado em Araguari, nos
dias 25 e 26 de maio, no salão
nobre do Pica-Pau CountryClub,
a Audiência Pública Regional da
Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, MacrorregiàodoTriângu-
lo

Prefeitos. Presidentes de Cá-
maras e representantes de 33
cidades da região debateram e
apresentaram as suas propostas
para serem inseridas e pnon7cIas
no orçamento do Estado para
1996.

Dentre as propostas voltadas,
forant enumeradas de acordo com
as necessidades mais
emergenciais.

1° LUGAR: Àsfaltaineiito dc
trecho de 29 kms da MG-223;

2°LUGAR 1mplaiitaçodetun
hospital publico regional Clii

ltnutaba:
30 LUGAR: Asfdiamento da

estrada que liga Ituraina ao distii-
to de Chaveslãndia - Município de
Santa \'itÓna, passando por Unio
(SOkms,):

40 LUGAR: Asfaltainento da
estrada que liga Itapagipe a Cam-
pina Verde:

50 LUGAR: 1niplantaço de
cursos da Universidade Estadual
na Região,-

6° LUGAR: Ampliação do
Canipus Universitário da Funda-
ço Educacional de Itututaba,
compreendendo a construção de
instalações para a administração,
de um restaurante rniverstiiio e
de um centro cultural dotado de
anfiteatro, de salas de vídeo e de
biblioteca:

7° LUGAR: lniplantaço de

rodovia asfaltada ligando os muni-
cipiosdeCarneirinlio, Limeira do
Oeste e Chaveslâiidia;

8° LUGAR: Asfaltamenio da
estrada Frutal à Pirajuba;

9°LUGAR: l;np1utaçodeuni
hospital regional do IPSEMG em
Uberaba,

10° LUGAR: Ligação asfáltica
de Conceição das Alagoàs com a
BR-262 - trecho entre Uberaba e
Campo Fiou do.

O Prefeito Miguel Domingos
Oh veira,j untamente como Presi-
dente da Cámara Municipal,
Vereador Ismael Naves e suas
eqwpes, foram i esponsáveis pelo
brilhantismo que marcou a Audi-
ência, considerada pelo
coordenador do eves-to, deputado
Wanderlei de Avila; como uma
das mais organizadas até então.

Na composição da mesa dire-
tora dos trabalhos, marcaram

presenças: o coordenador da Au-
diência Pública Re,gona1, deputado
Wanderley de A vila; secretá-
rio de Estado da Casa Civil,
Amilcar Martins; Senador
Arlindo Porto; Líder do Go-
verno, deputado Romeu
Queiróz; presidente doTribu-
nal de Justiça, Desembargador
Márcio Monteiro Barros; re-
presentante do Tribunal de
Contas do Estado, Gileno
Novaes; deputado federal Raul
Belém; secretário geral da as-
sembléia Legislativa, Paulo
Navarro; prefeito Miguel Do-
mingos Oliveira, presidente da
Câmara, Ismael Nàves e os
deputados estaduais, Leonidio
Bouças, Geraldo Resende,
Anderson Adauto, Ajalmar
José da Silva, Gilmar Macha-
do, Paulo Piau, Luiz Antônio
Zanto, José Miguel Martini,

v
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A Audiência Pública Regional da Assembléia Legislativa de
Minas realizadas em Ara guari, foi considerada uma das mais

organizada do Estado



Triângulo define prioridades
para orçamento em 1996

Transporte. educaçãoesaú-
de estas são, na avaliação das
comunidades do Trifugulo M-
neiro, as três grandes
priondades que, se efetivadas,
poderão alavancar um novo
periodo de desen 'oh'i niento da
região. A definição ocorreuna
sexta-feira, dia 26 de maio, no
encerramento da Audiência
Pública Regional do Triângulo
Mineiro, promovida pela As-
sembléia Legislativana cidade
de Araguan.

Durante dois dias, prefeitos,
vereadores e lideranças dos 33
municípios da região debate-
ram os problemas vi vidos pela
população tnangulina e as rei-
vindicações de obras que
poderiam trazer niamores bene-
ficios para a região como um
todo Dentre 133 propostaspre-
iamente selecionadas, em

audiências municipais, eles es-
colheram dez para serem
apontadas como as pnncipais
reivindicações, sendo que a
mais votada pede o
asfaltamento de um trecho de
2) qinlornetros dc extenSão, na
Rodovia MG-223

A Audiência foi coordenada
pelo deputado\Vanderlev Avia
(PSDB) e contou com a pre-
sença do presidente da

Assembléia Legislativa, deputa-
do Agostinho Patrús, do líder do
Governo, deputado Romeu
Queiroz ( PTB), do presidente do
Tribunal de Justiça,
desembargador Montei rode Bar-
ros, e do secretário de Estado da
Casa Civil, Amilcar Viana
Martins, representando o gover-
nador Eduardo Azeredo. Também
estiveram presentes o senador
Arlindo Porto,o deputado federal
Raul Belém e um representante
do Tribunal de Contasio Estado.
O prefeito de Araguari, Miguel
Domingos Oliveira, eopresiden-
te da Câmara Municipal, vereador
Ismael Naves, empenharam-se
para oferecer toda a infra-estni-
tura necessária para o sucesso
da Audiência.

Além da presença de 1 50 re-
presentantes dos municípios,
escolhidos nas audiências muni-
cipais e com direito a voto na
Audiência Regional, areuniâofoi
marcada, também, por manifes-
tações de estudantes e
professores da Universidade Fe-
deral de Uberlândia, que
protestaram contra a proposta de
Lei de Diretrizes e Bases cia Edu-
cação, elaborado pelo senador
Darcy Ribeiro e em trarnitação
no Congresso Nacional; e pela
leitura e entrega de um manifesto

em repúdio á ocupação de refi-
narias da Petrobrás por tropas
do Exército. As manifestações
ocori eT*am sem quaisquermnci-
cientes e ressaltaram o caráter
democrático da reunião.

Em seu pronunci ani ento,
Agostinho Patrús flisou a im-
portância da parceria entre os
três poderes na realização das
Audiências Públicas e afirmou
que os parlamentam es saberão
respeitar as decisões das co-
munidades. O presidente do
Tribunal de Justiça declarou que
a presença cio Judiciário nestas
reuniões marca urna nova ex-
periência para o Poder; e o
secretárioArnílcarMartins, elo-
giando osisterna de Audi êncmas
Públicas, disse que esta iniciati-
va mostra que, ''mais que unia
democracia representanva, Mi-
nas está dando um exemplo de
democracia parti cipati va".

Também estiveram pre-
sentes na Audiência de
Araguari os deputados
Ajalmar Silva (PTB);
Ariderson Adauto (PMDB);
Geraldo Rezende (PMDB),
Gilmar Machado (PT),
LeonidioBouças(PFL); Luiz
Antônio Zanto (PP); Miguel
Martini (PSDB) e Paulo
Piau (PFL).



Câmara Municipal de Araquari MiG
Assessoria de Imprensa

Reunião do dia 30IrnaioII995

Requerimentos apresentados

Amador Gomes Duarte - Envio
de oficio ao Prefeito Municipal
solicitando que determine ao setor
da Prefeitura encarregado de poda
de árvores, que antes de efetuar o
serviço ouça a Comissão de Meio-
Ambiente da Cárnara, de
conformidade com a Lei Municipal
que disciplina o mencionado servi-
ço. Solicitando ao Prefeito
Municipal que informe quantas re-
sidências na cidade estão sendo
abastecidas de água pela S.A.E., o
quantas estão ligadas nas redes
propnaS.

Astor Luiz de Carvalho - Oficio
ao Prefeito Municipal solicitando
que determine limpeza no leito do
crregoda Avenida Cel. Theodolino
Pereira de Araújo, pois o ar fica
irrespirável perto do local.

Cairo Gomes Vieira - Oficio ao
Gerente da Telemig reivindicando
possibilidade de colocação de tele-
fone público na Rua Lourdes
Rodrigues da Cunha » proximida-
des do n° 260, Bairro Novo
Horizonte. Solicitando ao Prefeito
Municipal que determine a cons-
trução de quadra de futebol de
salão na Escola Municipal situada
no Barracão.

Garibalde Carpaneda - Envio de
oficio ao Prefeito Municipal solici-
tando que entre em contato com a
COHAB para verificar se a mesma
vai doar para o município suas
áreas remanescentes do Bairro
Paraíso.

Joio Guirnarães Caixeta -Envia
de solicitação ao Prefeito Munici-
pal para que estude a possibilidade
de regularizar várias ruas do Bairro
Novo Horizonte, para que as mes-
mas dêem o acesso necessário à
Otacílio Pinto.

Osvaldo de Paiva - Solicitando ao

Prefeito Municipal que detenititie a
recuperação cio asfalto da Avenida
Cel. Belchior cio Godoy, trecho
entre a entrada para Caldas Novas
e Estação Ferroviária.

Valdir de Jesus Brasileiro - ofi-
cio ao Prefeito Municipal para que
determine a colocação de caixa
coletora de lixo na Rua Helena
Calixto, esquina com a Rita Brejo
Alegre, e outra na Rua Estados
Unidos esquina cont a Rua 1, Bair-
ro Independência.

Projeto Aprovado

031/95 - Cria o Conselho Muni-
cipal de Assistência Social e dá
outras providências. DO EXECU-
TIVO.

PRESIDENTE DA CÂMARA
AGRADECE - O Presidente da
Câmara Municipal Ismaci Naves
falou durante alguns minutos so-
bre o sucesso alcançado quando da
realização da AUDIENCIA PUBLI-
CA REGIONAL nos dias 25 e 26
de maio de 1995. Ismael Naves
ressaltou a eficiência dos assesso-
res da Câmara, dos Secretários
Municipais inseri dos no evento, do
Dr. Hêlvio Alberto Goinide, das
Assessorias de Imprensa da Cá-
mara e da Prefeitura, de todos os
funcionários da casa legislativa e
do poder Executivo, da TELEMIG,
CEMIG, POLICIA MILITAR, do
Dr. Antônio cio Pádtia Teixeira, e
do apoio recebido do Dr. Miguel
Domingos Oliveira Prefeito Muni-
cipal. ISMAEL NAVES disse
emocionado que sem o apoio in-
condicional	de	todos	os

AVEREDORES, seria impossível
o êxito alcançado em Araguari. Os
elogios dos funcionários da is-
sembléia Legislativa do Estado pela
organização impecável, a partici-
pação de dezenas de Prefeitos e
Presidentes de Câmaras Munici-
pais, bem como os edis e
representantes de 33 cidades, tudo
isto contribuiu para que nossa ci-
dade se tornasse durante dois dias

a capital Legislativa do Minas Ge-
rais. Como coordenador do evento
ISMAEL NAVES disse que procu-
roti fazer o melhor possível e acha
que tudo correu dentro das inelho-
res expectativas, prova disso é que
todos os que participaram da AU-
D!ENCJA PUBLICA REGIONAL
foram unânililes em afirmar que
foi a melhor realizada ate hoje em
Minas Gerais, tanto Ciii organiza-
ção como em competência. O
Presidente cia Câmara Municipal
disse estar feliz com a presença em
Aragtaíi de mais de vinte DEPU-
TADOS ESTADUAIS, do Senador
Arlindo Porto, do Deputado Fede-
ral RAUL BELEM que se tornou
um anfitrião perfeito do aconteci
mento, do Presidente do Tt-tbuii
de Contas e Tribunal de Justiça, e
de todos enfim que se engajaram
na realização da AUDI.ENCIA.
Ismael Naves agradeceu finalmen-
te o cannhoda imprensa FALADA,
ESCRITA E TELEVISADA pelo
apoio irrestrito e incondicional ao
sucesso conseguido.

Finalizando suaspalavras Ismaci
Naves disse agradecimento especi-
al ao trabalho desempenhado pelo
Vice-Presidente vereador Sérgio
Caniit, que recebeu determinação
de visitar os 33 nuinicíptos partici-
pantes da região e se saiu
maravilhosamente. Istuacl Naves
falou que o trabalho do Vice-Presi-
dente foi preponderante para a
conquista em 10 lugar com 73 vo-
tos da estrada
ARAGUARI-TUPACIGUARA, e
da Estadualização da FAFI em
4° lugar numa ordem de lO pri-
oridades. O Presidente da
Câmara reparte com todos o
SUCESSO da Audiência Pública
Regional, inclusive o PICA-PAU
COUNTRY CLUBE atravésdo Pre-
sidente Rubens Araújo, todos os
diretores e funcionários, Marcelo
Escobar, Francisco Inácio Póvoa e
Antônio cie Pádua Teixeira que de-
fenderam Araguari com tanto amor.
lsniael Naves encerrou falando de
sua alegria em ver nossa terra sen-
do tão elogtada
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,(henLLa públicali€8 iiiUiiiC)l

A (Tfimara r uicipal e a Picíci-
Uira da Cidade estão empenhadas
io sucesso da l'Audiência Fublica
Municipal no proxi ino di a 1 () de
abril no auditório cia Cmara de
Diri gentes Lojistas (CDL). Todas
as entidades de classe, clubes de
ser\ços. associações de moi ado-
tes de bairros, presidentes de
diretórios de partidos políticos e
deiiais segmentos da sociedade
apresentarão suasreivindicações no
dia do ei Iconi ro progra inado para
Arae,uari O presidente da Câmara
Municipal Ismael Naves e o preíei-
tu Miguel Domingos 0h eira, as-
sessorados pelo Dr. 1-lélvio Alberto
Gomide estiveram FIO ulti iio dia (
de abril em Belo Horizonte iia As-
sembléia Legislativa se inteirando
da Audiência Pública Regional que
acontcccra em maio em nossa co-
iiiiuiidade. Através da realização
em abril, subsídios serão entregues
pelo povo e posteriormente analisa-
dos, discutidos pela coordenadoria
e finalmente aprovados para a audi-
ência regional em maio. O presi-
dente da Câmara Municipal Ismael
Naves e todos os vereadores estão
oti instas quanto ao acoi1tecTflei1to
em 19 de abril. O vereador e
Presidente da Câmara Municipal
Sérgio Crinut esti percorrendo to-
das as cidades que faiem parte d:i
região do 'FI'lmIgkiio Miiicio, expli-
cando aos vereadores e presidentes
de casas legislativas a importância
da realização do evento em Araguari
Tudo leva a crer que além do sti-
cesso, as retviiidicaçôes da AU Dl-
ENCIA PUBLICA REG IONAL cii
inalo terâo receptividade total P°
parte do governo de Minas Geia;s
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Edi.çao de 21 de jTkijjQ dc 1995

O Prcsidcntc da Câmara Municipal de
Araguari, Ismael Naves, recebeu du-
rante a scaa que passou as
seguintes pessoas: tara de Ftijoa
Percira, Marcelo Seobar, Pastor Wil-
so de Meio, Orie' Moreira, da Midia
Gcraes, Air Lourdes, da Liga ds Es-
cotas de Samba, Emro Batisia Vieira,
B iii Carlos Araújo, Prcsidcnte do PDT
de Araguari. Alberto Magno,
Andrcsna Lina Scbastio e Ciésio
Siva. No ü1uo dia 16 o Presidente
recebeu, r.a rctniâo ordinária, as pre-
senças importar s do Secretário
Mun:cpai de Governo Nat.i Naderc
do Proir..dor Dr. Achiles Barbosa,
acompanhados do Dr. Joilo Ass-
ço,do Departamento Jcriaico. ismac
Naves tem conce4do entrevistas a
diversas cidadcs vizinla sobre a
Autnca ?ubica Re coal ;os dias
25 e 2o cc maio.

d 
guio Mtneiro, vai scdiar, ruinta e
sextzt-fetras desta semana, a qtnna
Audiência Pública Reonai de 95,
com o objetivo d escolh er as
pnoridades doTnãnguio com ré-
Iaçào à elaboração do Orçamento
esaduaJ do ano que vem. Dos 33
municipios da macrorrcgão, 32
promoveram audiéncas prévias
durante o mês de abri e estão
aptos a paitciparem da reunião,
que será rcaiizada no Pica-Pau
Cowtty Clube, cm Araguari, sob
a coordenação do deputacto
Wancerlcy Avua (PSD3),
presidente da Assembléia
Legisadva.
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PODER EXECUTWQ

Dia 17 - Despachos de rotina com
secretirios municipais, atend ime;i lo
ao público e visita. em co mIna do
vereador Silvo Povoa, is obras de
asfaiaiento do E3nirro Aeroporto
Dia 1 - Atendimento ao publico,
despachos com secretários e lideran-
ças pohticas Dia 19. Juntamente cmii
o Presidente da Cniara e Iideraiiças
ocais. pres1du Atidincia Piiblica
Muiucipal. Dia 20. Despachos de
rotnia com secrerios municipais e
atei nneuo ao público em geral.
Foram recebidas no Gabinetedo Pre-
feito, as seguintes pessoas Jesuiiw
Alves de Ssu'a, Panio Nunes, Vitor
Nl.rides, Miii lene Go;içalves Duar te,
Sebastiana Mendes Figueiredo. Jair
Cadima. Hamilton Narciso da Silva,
Va'ner Martms da Silva. Eder José
Cassaiio. AdervaL Gomes Nider e
Jose Brand.o.

PO L) E EUIEGSLATIVO

O Presidente da Cfiniara Munici-
pai de Araguari, vereador Ismaci
Naves, ficou muito satisfeito com o
resu it ado obtido t; a And nc 18 Pub li-
ca \iunicipai, realizada no ultimo dia
19 de abrl,no auditônode Dirigentes
Lojistas (CDL). O Presidente, e os
vereadores cstiio omiuistas e aguar-

a rcalizaç.lo da Audiiiicia
Publica Reg1onaidias25e2ódeinaio
em AraLuari.

Ismael Naves, presidente da C-
inara Municipal de Araguari, anali-
sou, com propriedade e dimensão, a
niporl5ncia da Audiência Púbhc

Municipal, rea h7ada em nossa cida-
de. O evento registra fato poliuco
epress'vo na vida da cornunidadc
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ediiço de 14 de maio de 1995

Pica-Pau sediaá
A uaYência Region&

O Pca-Pau Countty Clube,
considerado o cartode visitas da
cidade, sediará a Audiência Pú-
blica RegionaL etapa de Aragunri,
a realizar-se nos dias 25 o 26 de
corrente n;ès. O local foi escolhi-
do após vistoria feita por
assessores da Assembléia
Lliva, por ceunft todns as
condições para instaIaço da au-
dicia.

A diretoria do Pica-Pau colo-
ecu, sem ônus, as instal õs do
Clube a disposição da Prcfcttura
e da Camara Mwucpal,
oranizado es do evento.	-

O clube foi vistoriadonodlia25
de abrii, pelos assessores Kicarcio
Moreira e Marceio Sciveira, que
ficaram sasfeitos com as insta-
laçÕes e a beieza do local. Eles

sitararno Pica-Pau acompanha-
dos GO IPreteto M;gue Domingos
Oliveira e do Vereador ismaci
Naves, presidente da Carnara.
Municipal. Os eniprcaarios
Rubens Marns de Araújo e
Cicero Porto Arantes, respecd-
vaznene presidente e vice da
ciiret,ria do Pica-Pau. receberam
os visitantes e prestaram todas as

infomiaçúes necessárias
pacidade técnica e fisicado Clube
para sediar o evento.

O local será preparado para
receber cerca de 700 pessoas entre
parlamentares, técnicos e asses-
sores da Assembléia Legis iva,
além de prefeitos, presidentes de
câmaras niumcpaís e fpresen-
tantes das 33 cidades quc
compõem a niacrorregio do Tri-
ângulo Mineiro. TaInbéiIl silo
aguardadas as presenças de
diversas autoridades, corno a
de deputados federais, sena-
dores e o governador Eduardo

'Azeredo. A audiência recebe-
rá utrubém ii der ariças
comunitárias, vereadores e
presidentes dc entidades de
classe das diversas cidades da
macrorregâo.

Além de comportar os inú-
meros participancs e
assistentes, o clube oferece
toda a infra-estrutura para a
instaiaçào dos compwadores
da Assembléia e equipamen-
tos dos órgios de imprensa de
todo o Estado, que estarão cm
Araguari cobrindo o evento.

PODER LEGISLATIVO

O Presidente da Cámara Municipal ci
Araguari, tsm4ei Naves, continua tra-
balhando com afinco para o sucesso
da Audiência Pública Regional, que
se realizará cm Araguari nos dias 25 e
26 de maio. Convocou tocios os as-
sessores e funcionários do Poder
i.cg;ShitlV() psra que a realizarão CIO

eveilio;;e iOlflC em êxito toiL ismaei
Naves trabalha cm conjunto com o
Prefeito Miguel Domingos Oliveira e
tem recebido do mesmo apoio incon-
ci icio mci.

Durntc s Audinc ?ib!ia Re.;rjal.
prevista pi;a cste rnê;. cm Aiauari, o
problema da Facuidade de Filosofia, Ciên-
cias e Luras deArag ri,certamiie, será --
tratado com interesse e vont.a'Je política.
E pi eciso resoiver esse graveproolema da
F A F 1
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AIterdo d 5 para 10 o iúrnro de propostas a
serem pnanzadas na Au eica Ptbuca Regona
A Assembiéia Legislativa de

Minas Gerais, juntamente com
os Poderes Executivo e Judiciá-
rio, alteraram o rcgulamcito das
Audiôncias Públicas Regionais,
passado de cinco para dez o
número de propostas a serem
priorizadas nas audiências. Se-
gundo oficio da Assembléia
Legislativa, enviado esta semana
co prcfcito Miguel Dontingos
Oliveira e co vereador lsrúaei
Naves, presidente da Cwaa
Mancipa1 deAraguari, a altera-
ção atende "a inúmeras sugestões
que se fizeram".

O oficio está assinado peo
deputado Agostinho Patrús, pre-
sidente da Asscmblia
Legislativa. Ele informou, tam-

bém, que, "embora não conste
no regulamento dasAudiências
Públicas, Rcionais, serápossí-
vel a cada associação
nuicrorregioual apresentar uma
proposta, que será encaminhada
ao Poder Executivo emílsta es-
pecífica".

Obj ativos
Asaudiôiiciaspúblicas regio-

nais, nos termos do Parágrafo 50

do artigo 157 da Coustituição
duEstado, t&npor objetivos;

-possibilitar a sistematização
e priorização das propostas re-
sukantes das audi&icias públicas
r;;uiiicipais, ealizad;spcospo-
deres públicos locais, para a
elaboração da lei orçamentária

anual do Estado;
-possibilitar aos poderes pú-

blicos estaduais colhcrdadospara
subsidiaro pJanjamento do Es-
tado e a elaboração da proposta
orçamentária, com base nas pri-
oridades regionais estabelecidas;

-Permitir aos poderes pú-
blicos estaduais, mediante
comunicação direta  com a so-
ciedade e os municípios
agrupados em macrorregião;
maior conhecimento das rea-
lidades sócio-econômicas
regionais, de modo a pineja-
rem sua atuação em
coiisonnCia com os interes-
ses das macrorregiõcs; e

-subsidiar o processo
legislativo.

PODER LEGSLATrVo
O Presidente da Câmara Municipal
de Araguan, Ismael Naves, rece-
beu no último dia 02 de maio, o
empresário Rubens Mirtius Araú-
jo, Presidente do Pica-Pau Country
Clube, que entregou o oficio da
diretoria do referido clube do lazer,
confirmando realização da Audiên-
cia iúbiicaR ional, no salão nobc,
dias 25 e 26 de maio de 1995.
Ismaci Naves agradeceu a presen-
ça do presidente e colocou o Poder
Lcz,isla1ivo à disposição do cartão
postal de Araguari. Antes o Presi-
dente do Pica-Pau Country Clube
entregoi o mesmo oficio ao Prefei
to Miguei Domingos Oliveira.
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O pre feito .YtgueI Dor,mgor Oliveira acred:ra que a
proposta :e gr..rnde poss:biiidades de ser nrnvadc

ra A zui,ênca P'W,ja Regional

O asfaltamento da rodovia
Araguari/Tupaciguara (MG-223)
foi uma das propostas maisvota-
das durante aAudiência Pibiica
Municipal deAraguari. Aaudi-
ência foi rea!izad dia 19 de abril,
no saião nobre da Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL!
Araguari), com aspresenças do
prefeito Miguel Domingos Oli
veira, presidente da Câmara
Municipa!,-Ismael Naves, verea-
dores, liderrnçascomunitíiriase

dirigentes de entidades de classe,
os qui,s, após defesa e votação,
escolheram as cinco propostas
consideradas prioritárias para o
Município.

No total foram apresentadas
145 propostas. Além do
asfaltamento da MG-223, as
demais propostas prionzadas
foram a extensão da Universida-
de Estadual para a região, a
Delegacia Regional de Satde, a
criação	de	escolas

profissionalizantes e?. implanta-
ção de casa populares.

O prefeito Migue ! Domingos
Oliveira e, o presidente da Cá-
mara Municipal, lsmael Naves,
conduziram a reunião, na qual
foram escolhidos os três delega-
dos e suplentes que,juntamente
Com o prei cito e  presidente da
Câmara Municpat, serão os re-
presentantes do Município nas
discussões e votação das pro-
postas que serão apresentadas
na Audiência Pública Regional, a
ser realizada em Araguari.
Marcelino EscoharFilo(tttflr)
eAndrezina Lino Sebastião (su-,
plente), Francisco hácio Póvoa

(titular) eNewtonDiasdeAhrcu -
(suplente) e Antônio de Pldua
Teixeira (tit til ar) ôAntônioCadoS
Soares ltibeiro(suplente) foram
escolhidos osrepresentantes. As
propostas de Araguarl serao de-
fendidas pelo prefeito Miguel
!)ondngos Oliveira encho presi-
dente da Câmara, lsmaeiNavcc.

Asfaltam en to
Segundo o prefeito Miguel

Domingos Oliveira, 'u conse-
gui, está no Orçamento do
Estado para este anoverba para
reiniciar a obra de asfaltamentO
da estrada". Ele informou que a
verba foi conseguidano ano pas-

sadojunto com o então governa-
dor Hélio Garcia, ''mas falta
sup!cnentaçào para que a obra
seja concluída". Ainda, confor-
me ele, o goveriador Eduardo
Azeredo est iteressido na
obra. "Só não digo cue elevai
fazer, porque não sei. Ele assu-
miu h pouco, mas estou sentido
no governador um grande inte-
resse em nos atender' 'concluiu o
prefeito.

A rodovia Araguari!
Tupaciguara temu.ma extensão
de 36 quilômetros. Sete quilô-
metros, de Tupaciguara e
direção ao entroncame'pto ferro-
viário de t rat1.!tri,já foram as

asfaitadospelo governo do Esta-
do em convênio com o 2°
Bataliao erro'irio. Restnrn29
quilômetros para serem asfalta-
dos e apreviso é de um gasto de
aproximadamente cinco milhões
dé reais.

Na opinião do prefeito Miguel
Domingos Oliveira, das propos-
tas aprovadas na Audiência
Municipal, a do asfaltamento da
MG-223 é a única que poderá
ser aproveitada pela lei orça-
mentária do Estado. Segundo ele,
a proposta é uma tese regional e
tem grandes possibilidades de
ser aprovada na Aud.incia Pú-
blica Regional.
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Município aprova as cinco
o	 1	 A
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T '-na Aucienca jjflç
raguari reali-
zou na última
quarta-feira, a
Audiência PCi-
OliL iVLÀUCÁ-

O público
compareceu

em massa para presenciar a
votação das propostas consi-
ceradas importantes para o
iriUUiClpO e ac regnio.lIssas
reiviudicações, posteuio-
incute, serão analisuias na

Audiência Regional na ten-
tativa de enquadrá-las ao
Orçamento do Estado para o
próximo ano.

As cinco propostas neces-
sárias foram a provadas e, a
exemplo disso, os três rcprc-
scntantesde entidades, que s
encarregarão de auxiliar
votação da Regional, Agor.
e aguardar a assembleia es -
dual, marcada para os dias 25
e 26 de maio, cm Araguari.



Aprovadas na Audiência protissonanzantcs, COfU 1

Pública Municipal, realizada votos; e a inplaritação de
nesta última quarta-feira, no casas populares, com 12 vo-
salão da Câmara de l)irigcn- tos.
tcs Lojistas (CDL), de Dos representantes de en-
Araguari, as cinco propostas tidades participantes da
prioritárias que serão apre- audiência, três foram eleítos
sentadas na Audiência para,juntamene com o prc-
Pública Regional, marcada sidente da Câmara, Isrnael
para os dias 25 e 26 de maio Naves, e o prefeito Miguel
aqui na cidade.	 Domingos Oliveira, ajuda-

0 objetivo das audiências rem	a	escolher	as

é a par(icipaço dos niwdcí- reivindicações prioritárias na

pios no Orçamento do Audiência Regional. São
Estado. Dessa forma, cada eles: Marcelino Escobar Fi-
regiüo tenta se bei eficiarcom lho, Antônio de Pádu a
recursos I 1r; ;plicação nas Tixecira e Francisco inácio

obras consideradas uccessá- Póvoa.
rias.	 A mesa para a assembléia

Mais de 130 propostas fo- foi compôsta pelo prefeito
ram apresentadas e Municipal, Miguel Domin-

condensadas em 26, já que gos Oliveira; o presidente da
grande parte era idêntica. Câmara, imacl Naves; oprc-
Dessas 26, apenas cinco fi- sidente da Associação
catam regstraUaS para a CumeCai e LUustnal de
Audienca iegionai. Araguari(ACA),JoseBr3fl-
Cinquenta e duas pessoas ti- dão; o diretor da Câmara dos
veram direito de VOtO, mas, Dirigentes Lojistas (CDL),

apenas 30 compareceram José Antônio Dias Filho; o

para ajudar na escolha.	secretário da Câmara, Ivan
As propostas aprovadas Siqueira; e o secretário de

são: a criação da Universida- Desenvolvimento, Carlos de
de Estadual, com 24 votos; o Ávila. Antes de dar início à
asfaltamento da rodovia Ara- assembléia, o presidente da
guariíiupaciUara, com 20 Câmara e o preíeito relataram
votos; a Delegacia Regional o significado e a importância
de Saúde, com 17 votos; a da Audiência Municipal, que

criação	de	escolas terminou is 1811.
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eC: TII HçioZai
iriangilio vai escoH1, r, em

raguari, principEiS repOSlas
deSenVOIVIlfleIll O ca regiao

Araguari scdia nesta quinta
e sexta-feira, a 5 Audiência
Regional deste ano, que tem a

finalidade de tornar
participativa a elaboração do
Orçamento Estadual. Nestes
cios dias, a população do i n-
1ngulo Mineiro vai escolheras
dez principais propostas para
o desenvovir110i0 da
macrOiTCgilO cm 96.	-

ConsdcraCa urna das rcgl-
õcs mais ricas do Estado, o
T:ilnguloé marcado pela ati-
vldade agroindustrial e tem se
revc1ado um centro atacadista
cio porte, atendendo parte do
tCrrtÓflO nZCOna-l.

Das 33 cidades da
;;oiTCg), 32 realizaram

iiu mu11lcu5,
totalizando o envio de 16U pro-
postas àAsscn;hiizL Vale cm-
b:ar que cada cidade prioriza
cinco rcivin±caçõcs e as en-

urdia para o Legislativo.
Os técnicos da gerência-geral
de Consuitoria e Pesquisa
claboram,cntão, um documen-
to, que e disribuico aos Ceie-
nados de cada municípiO na

Audiência Regional. E esse
relatório que os orientz., na hora
de empreenderem o" lobby"
que determinará o que será
priorizacio ou não.

Entre as propostas mais fre-
quentes, destaca-se a constru-
ção de um terminal fluvial para
permitir ao Triângulo urna uti-

:aço maior da hídrova
ParanVTictê, que tem facilita-
do o transporte de grãos no
território brasileiro. Há, tam-
bém, vários pedidos de
asfaltanicato de estradas, en-
ice eles os trechos entre Iturama
e Campina Verde e Campo
Florido e Pirajuba. Hospitais
regionais e a encampaço de
unidades de ensino pela Ucmg
(Univcrid3dC Lstadual de
Minas Gerais) tainbdm flgu-
rara catre as rcivindícaçõcs.

1:'. 111pOrLiinLC ressaltar que
as 10 propostas a serem
pr.or s, através do voto dos
delegados, não sorão, obriga-
toriamente, inciuídas no Orça-
:acnto do Estado para 96. A
própria comunidade da
macrorrcgnto Icará encarrega-

da dc fiscalizar esse processo,
ai.ravás de urn a Comissão Re-
prescatativa que será eleita
durante a Audiência Pública.
Cerca de 7O°/ da prioridades
votadas em audiências, no ano
passado, foram incluídas no
Orçamento deste ano.

Ç(ordc1açç

A equipe da Assembléia
Legislativa que participará da
audiência em Araguari será co-
ordenada politicamente pelo
deputado Wanoerley Avila
(PSDB). A coordenação téc-
nica ficará a cargo do gerente-
geral de Orientação e Scguran-
ça, &icarUo Moreira.

:cprescntamCS dos Pod-
res Executivo e Judiciário,
além do Tribunal d.e Contas
dcvcro estar presentes ao
evento, que acontecerá no Pica-
Pau Couritry Clube. Essas au-
toridades são pazcciras cio
Legislativo nessa iniciativa
graças à promulgação da
Emenda à Constituição Esta-
dual n 12.
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Na sexta-feira(05) a gion ais têm que serre alizadas escolhido para as audiências
Assembéia Legislativa de Mi- no primeiro semestre para que em Sete Lagoas (dias 4 e 5).
nas Gerais realizou a pri- os técnicos do governo pos- Araçuaí (dias 11 e 12). Unaí
meira Audiência Pública Re- sam analisar as sugestões da (dias 8 e 19), itabira (dias 22

gional, e Sete Lagoas, a pri- comunidade.	 e 23), e a última audiência do

meira audiência deste ano.	Asaudiênciaspúblicasregi- mês de maio á em Araguari
Asaudiências sofreram onais foram implantadas no (dias 25 e 261 onde represcn-

algumas modificações .este.-.. govemoi-IélioGarciaparaapro- tantes de todas as cidades do
ano, através de emenda consti- ximar o poder Legislativo da Triângulo Mineiroestariopre-
tucionai, com o objetivo de as- populaçãodointeriordoestado. sentes apresentando suas de-
segurar maior participação das No ano passado, cerca de 80% vidas propostas.
comunidades na escolha das das propostas priorizadas nas A primeira audiência do
propostas que servirão de sub- audiências foram inclu ídas no mês dejunho será em Varginha

sídio ao governo mineiro , na Orçamento de 1995. Segundo (dias 1 0 e 2), e as demais serão

elaboração do orçamento.	disse o governador Eduardo em Lagoa da Prata (dias 5 e

A emenda prevê a realiza- Azeredo, as audiênci!s signifi- 6), São João Dei Rei (dias S e

çáo de audiências municipais cam mais um passo em direção 9), Pirapora (dias 12 e 13),
até o dia 30 de abril de cada à desccntrnlização admiris- Ipatinga (dias 26 e 27) e Ubá
anoe também deterrninaa par- trativa, uma das metas do seu (dias 29 e 30).
ticipação dos poderes Execu- governo. A última audiência será
tivo e Judiciário, e do Tribu- ' O cronograma das audiên- ralizada nos dias 3e4dejUiho
nal de Contas. Ainda ficou cias regionais de 1995 já está nacidadedeAraXá,eilcerrafl-
definido que as audiências re- definido. 0 mês de maio foi do o cronograma.
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Audiência Pública Municipal acontecerá na Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de Araguari

JOUNAL l)IÁ.fllO DE PLRAÇ;UA1 1

ediço de 18 de abril de 1995
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Acontece amanhã, no salão da CDL,
de Araguari, a Audiência Pública Mu-
nicipal.

O event6tcm como objetivo definir
as cinco propostas jrioitárias que,
teriormcnte, serão encaminhadas à
Audiência Pública Regional, que tam-
bém acontecerá cm Araguari, nos dias
2-5c261

A Audiência Municipal terá início às
nove horas e contará com a presença de
todas as entidades de classe, associa-
coes dc bairro e clubes de serviços.

Pzl2inu 3



O presidente da Câmarà
Municipal de Araguari,
ismacl Naves, informou que
na Audiência Pública Muni-
cipal, marcada para amanhã,
no salão nobre da Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL), a
partir das nove horas, todas
as cntidadcs de classe, asso-
ciações de bairro e clubes de
serviços vão apresentar unia
prosposta por escrito. A en-
tidade proponente terá dois
minutos para defender sua
reivindicação.

Dessas propostas, cinco
seriio tiradas para a Audiên-
cia Regional, que acontecerá
cm maio nos dias 25 e 26.

"Mas, isso não quer dizer que
as outras rcivindicaçõcs não
serão aproveitadas", explica
ismaci Naves.

Ele acrescentou que todas
as proposLas de cunho fcdc-
ra serao anahsadas e
encaminhadas ao deputado
Raul Belém. Na opinião do
presidente da Câmara, a au-
diência será um dos "eventos
políticos de maior dimensão
J" realizado em Araguari".

Com a exposição dos pro-
blemas de cada setor os
poderes administradores te-
rão urna visão global das
necessidades da cidade.
"Araguari, infelizmente, não

consegue eleger uni deputa-
do estadual. Então, trazer esta
regional para cá é uma con-
quista muito grande. Deixar
Uberlândia e Uberaba para
traz não é tarefa fácil", sali-
cntou Ismael Naves.

Segundo Jsiruel Naves, a
Assembléia Municipal terá
início às nove horas e termi-
nará às 1 hh. As entidades
poderão se cadastrar no lo-
cal, onde Lerão pessoas
capacitadas para prestar to-
das as informações
necessárias. Aaudiênciascrá
at)erta à população.

Regional
"Agora, quanto à Regio-

nal, dias 25 e 26, Araguari
será a capital de Minas por
dois dias. Prefeitos, vere-
adores de 33 municípios e
vários deputados estadu-
ais, representantes do
gove;:nador, estarão pre-
sentes. Então, isso é átimo
para a cidade que terá seus
hóteis, restaurantes
lotados. Haverá um movi-
nlento na cidade Jamais
visto", ressaltou o presi-
dente da Câmara.

Ele fez questão de lembrar
cl uc cada um dos 33 municí-
pios participantes
apresentarão cinco propos-
tas na Regional. Ismael Naves

adiantou que o governador
Eduardo Azeredo prometeu
atender as cinco propostas
aprovadas. "É bom que as
nossas reivindicações ve-
nham também de encontro
com as da região, pois se
fizermos reivindicações s6
para Araguari, correremos
o risco de nenhuma ser
aprovada", acrescentou. A
explicação é que se outra
cidade fizer reivindica-
ções que venha beneficiar
outros municípios, os vo-
tos serão favoráveis às
propostas conjuntas.

Por	exemplo,	o
asfaltamento da rodovia

Araguari/Tupaciguara e a
extensão da Universidade
Estadual provavelmente, se-
rão uma das propostas
apresentadas na Audiência
Pública Regional. Como ex-
plica isrnael Naves, essas
reivindicações terão a ade-
são de outros municípios, já
que vão beneficiar, além de,
Araguari, outras localidades
e, certamente, elas serão apro-
vadas e atendidas.

lsmael Naves, ao final,
afirmou que conta com a par-
ticipação de todas as
entidades ao evento que, com
certeza, "será muito provei-
toso para a cidade".



JORNAL CORREIO DE UBER1JNDJA

ediço de 27 de maio de 1995

-

AUEIEFCIRS PUBLICAS REGOt1
PEGIAO TR!ANGULO - ARAGLL4RI

I	
'i	(	t	') 5

;:5-)	;v •	;t .

-	
V4

.,•,

______t fr

APOIADO - Votação na audiência: prioridade definida

Asfalto colm^lfiri^l^ladoo	a
conio jrj%rioridad^e do
Triângulo para 1996

cidades da região. ltuiutaha foi o
município que mais conseguiu
aprovar propostas: duas.
Uberlândia não teve nenhuma
de suas propostas entre as 10 que
serão defendidas pela AL. Os
pedidos foram enumerados, de
acordo com o grau de emergên-
cia. A primeira reivindicação
constante da lista é  asfaliamento
de 29 quilômetros da MG-223,
pedido que foi defendido por
Araguari e Tupaciguara.

Terminou ontem, em
Araguari, a audiência pública cia
Assembléia Legislativa de Mi-
nas, quando a inacrorregião do
Triângulo definiu suas dez pro-
postas, que poderão ser inseridas
no orçamento estadual para o
próximo ano. Asfaltamento de
rodovias da região foi a princi-
pal reivindicação defendida por
prefeitos e representantes das 23



Audiência Pública termina e região
define suas propostas ao orçamento

Araguari	 nossos doentes para serem tratados	 -
enfatizou.	 .

O asfaltamento de estradas in- Uberaba também pediu a cons-
terligando as cidades da região foi trução de um hospital ligado ao
a principal reivindicação defendi- Instituto de Previdência dos Servi-
da pelos prefeitos e representantes dores do Estado de Minas Gerais
da sociedade civil organizada, na (lpsemg). Essa proposta foi a sét - , 4
Audiência Pública Regional daAs- ma colocada entre as dez aprova-
scrnhléia Legislativa de Minas das em última instância.
Gerais, cm Araguari. No evento, 
que terminou ontem, essa proposta As propostas aproadas
foi colocada como prioridade mi-
mero um.	 Trinta e três municípios partici-	-.

pantes, num total de 23, apenas a sernbléia Legislativa em Araguari.
De todos os municípios partici- param da Audiência Pública daAs-  -,

cidade de Ituiutba conseguiu co- Destes municípios 176 delegados	Arantes: Itulutaba vence
locar dois de seus pedidos entre os apresentaram um total de 165 pro-
dez que serão incluídos sob a forma postas defendidas individualmente de Araguari.
de emenda ao orçamento estadual na inaiiliã de anteontem.	 Ampliação do Campus Univer
para o próximo ano. A cidade quer	Ontem de manhã eles votaram sitário da Fundação Educaciona
aestadualizaçãode sua universida- as dez mais urgentes e à tarde as deltuiutaba, compreendendo cons
de e a corisu-tiçin de ur+, ii	 r,tIr,1rrtIynti1 <te ,,4r(irtfl4'?,
regional.	 cessidades mais cinergênciais. A nistração de um restaurante univer

Os participantes da audiência ordem final dos pedidos ficou as- sitário, de um centro cultural dota
entenderam que esses são bcncflci- sim:	 do de anfiteatro, de salas de vídeo
os mais genéricos e a cidade saiu	- 1 1 Asfaltamento de 29 quilô- de biblioteca. Pedido da cidade d
duplamente beneficiada. Uberlân- metros da MG 223. Pedido defen- Ituiutaha.
dia, que tinha cinco propostas, não dido por Araguari e Tupaciguara.	- 5" Implantação de rodovia as
tcveêxitoenl nenhumdc seus pedi-	_28 implantação de um hospital faltada ligando os municípios d(
dos isoladamente. O prefeito de público regional emJtuiutaba. Pro- Carneirinho, Limeira do Oeste
ltuiutaba, João Batista Arantcs co- posta defendida por Ituiutaba e Ipi- Chaveslândia. Pedido das cidades
memora: " São as maiores conquk- açu.	 de Limeira do Oeste e Chaveslân
[as do século ".	 - Asfaltamento da estrada que dia.

Segundo ele, se o governo do liga Iturama ao distrito de Chaves- - 6 ! Asfaltamento da estrada
estado assegurar a estadualização lândia, município de Santa Vitória, que liga Frutal a Pirajuba. Pedido
da universidade e construir o hos- passando por união, num trecho de da administração de Frutal
pial regional, não apenas Ituiuta- 80 quilômetros. Pedido das cida-	- 7 11 Implantação de um hospital
ba, mas toda a região será benefici- des de iturama e Santa Vitória,	regional do Jpsemg em Uberaba
ada." Com essas duas obras agente - 3! Asfaliamento da estrada Pedido de Uberaba e a ligação as
atende os municípios vizinhos num que liga Itapagipe a Campina Ver- fltica da cidade de Conceição da.
raio (IC 200 quilômetros, atraímos de. Pedido feito pelos representan- Alagoas corri a BR 262, trecho en-i
estudantes de outras cidades e de- (es de Itapagipe.	 Ire Uberaba e Campo Florido. Pe-
safogamos os hospitais de Uber-	- 43 Implantação de cursos da dido defendido pelas cidades d
lândia e Uberaba, para onde não Universidade Estadual de Minas Campo Florido e Conceição da.

1podemos mais continuar enviando Gerais (Ucmg) na região. Pedido Alagoas. 
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WanderleyÁ vila, vice-presidente da Assembléia, abriu a Audiência ontem
-	secretário ele Estado da	tas, que serão votadas hoje à tarde e	cerra o prazo para inscrição dos can-

	

CaçaCicil,AniílcarMartjns,	escolhidas lO, para serem incluídas	didatos à comissão regional de repre-
o deputado estadual .Agos- no Orçamento do Estado em 1996.	sentação, que depositará uma urna

	

tinho Patrús, presidente da	Oprincipal objetivo das Audiêuci-	própria a cédula, devidamente preen-
Assembléia Legislativa do as Públicas Regionais é ode possibi- chida, para a eleição dos membros da

	

Estado de Minas Gerais e o	Iitarasistematizaçãoepriorizaçãodas comissão regional. Em seguida será

	

desembargador Márcio Aristeu	propostas resultantes das audinci-	feita a proclamação da relação das

	

Monteiro de Barros, presidente cio	as, para a elaboração da lei orçinuen-	propostas prioritárias da região.

	

ribunai de Justiça do Estado de Mi-	túria anual do Estado.
nas Gerais, chegam hoje pela mnnh	 •	 Deputados	cm Ara gtiari para o segundo (lia das	 \'otação

	

Audiéncias Publicas Regionais no	 Ontem, apenas oito, dos 77 depu-l'ica-Pau Countrv clube.	 A votação para a escolha das lO tados estaduais estiveram em

	

Ontem à tarde, o deputado cstadn-	propostas da região, será feita mcdi-	Araguari: Miguel Martini. Leonidio

	

aI \kandertev A' ia al,r iu a prooraicia-	ante indicação, pelos représenlantes	Bouças,	Gilmar	Machado,

	

ção com o Módulo 1. onde os repi e-	ciedcnciados, em krniutíirio próprio, A ndersonA dau to, Paulo Piau,

	

scr)taiites de 33 cidades, previamente	encaminhado até ãs 1 11130 à coordc-	Ajalrnar Silva, Luiz Zantho e

	

escolhidos, apresentaram as propos-	nação dos trabalhos, quando se co-	Wanderley Ávila.



0 que o deputado pode - e (1 jtie' uão pode -
modificar no projeto de Lei do Orçamento

Pode

() l )eputado pode apresentar
C lei ida (jUe titi 1 ize COfio fonte d e
recursos a anulação, de:

- despesas com:
Li outros custeios (material de

Consumo, 'aluguéis, conti 1açi de
serviços de limpeza, vigilncii.
consultoria, energia elétrica, sub-
venções sociais ctc

• obras:
U aquisição decquipamenb:
• inversões financeiras;
-trasnfto3nciasdc capital pai'a

111111 icípios:
- transferência de capital para

entidades privadas;
- (lotações com fonte de recur-

50S oidimírios (como o !CM
que no se refiram a contrapartida
obrigatória nem a obra
conteinplaiida no orçaincu tu '111-

lcF)r.

Não pode

deputado nílo pode ;lJ)FCSCI1 -
lar emenda (ltIC proponha au u a -
çilo das dotações:

- (!C pessoal e obrigações ;-
tronais;

- dei tiros,  encargo cainortiia-
çio de dívida;

- detranslèrências constitucio-
a is a mui i e íp io:

- com recursos provenientes
de:

IJ recursos vinculados:
f contrapartida obrigatória de

tesouro estadual a recursos Iran
feridos ao Estado por organismo
internacionais ou pelo Governo
Federal;

LI recursos destinados a obras
não concluídas ou não iniciadas
consignadas no orçamento an(cri -
or.



D1ENCIS PLJIJ.flw
_.r-IÁrtWItIt1 - iRAGi

aClUOZ:r1 é sede
hOJ e do 'dei

][4cglsIaltvo
niilcar Martins, secretário
de Estado da Casa Civil de
Minas Gerais; Agostinho

Patrús. presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais e o
desembargador Márcio Aristeu
Montcirodel3arros, presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, chegam hoje pela
manhã em Araguari para o segun-
do dia das Audiências Públicas
Regionais, no Pica-Pau Country
Clube, que acontecerá das 9 às 19
horas. No ano passado, as audiên-
cias consagraram a parceria do
povo no processo de elaboração
do Orçamento do Estado: 70%

das reivindicações apontadas pela
comunidade como prioridade es-
tão no Orçamento de 95. Este ano,
a Assembléia Legislativa, ao lado
do governo do Estado e do Tribu-
nal, aperfeiçoou sua parceria com
o povo, criando aAud iência Públi-
ca Municipal. Cada cidade da
região sereuniu com acomunidade
e definiram cinco propostas
prioritárias e ainda elegeram seus
representantes para aaudiência que
está sendo realizada em Araguari.
Dos 77 deputados estaduais, on-
tem apenas oito participaram da
abertura dos trabalhos e do pri-
meiro dia doevento. Página 

JuazScuz

WanderleyÁvila fez ontem em Araguari a abertura da Audiência Pública
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33 municio jos do Triângulo
Mineiro aprcsentarao as cin-
co propostas aprovadas na
Audiência Municipal. O pre-
feito Miguel D. Oliveira
acredita que quase 200 pro-
postas serão apresentadas ao
todo. "Não sei se unia das
nossas será aprovada, mas o
mais importante é que os de-
putados vão conhecer
Araguari. A Í , ntrcnsa do Es-
tado se fará presente o

os rcprescntanlcs (3

dias 25
A realização da Audiência

Pública Regional emAragua-
ri, nos dias 25 e 26 de maio,
"decorre do prestígio que a
cidade vem tendo junto às
esferas estaduais". Essa é a
opinião do prefeito Miguel
Domingos Oliveira, que afir-
ma que Araguari está
crescendo em sua represen-
tação política, muito embora"
não temos deputado csladu-
tj.

Na_ReQiona, c.da um dos

uma coisa tranqüila, de acor-
do com o índice de civilização
da cidade".

Audiência Municipal

--' -	 1?	
Ç—

Enquanto maio não chega,
para a realização da Regi-
onal, as cidades do
Triângulo Mineiro preparam,
nas Audiências Públicas
Municipais, as cinco propos-
tas que serão mostradas a

- nível, etaduaLAdc Aragua-

ri começa as nove horas de
hoje evai até às 18h, no salão
nobred a Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL).

O público poderá participar
do evento, mas somente os
participantes devidamente ins-
critos poderão apresentar suas

• reivindicações e desde que es-
tejam representando uma
classe, como é o caso dc repre-
sentantes de associações de
bairro, de clubes de serviços

a e dc entidades dc classe.

governo", salienta. O prefei-
to acrescentou que com o
evento a cidade vai ganhar
projeção, "o que será uma
conquista".

rf.anquiIidtde

De acordo com as infor-
mações do prefeito Miguei
D. Oliveira, Araguari já está
beuefic íada por estar reali-
zando o evento - Regional.
Scguido ele, como trânsito

entre a cidade e o governo
mineiro, o Executivo conti-
nua:.. reivindicando
benefícios para Araguari.
"Ele tem boa vontade em nos
atender e a medida do possí-
vel vamos carreando
Ueneieios para a cidade".

O prefeito Miguel D. Oií-
veira informou ainda que
Auflecia egona está sen
do p;cparaua em couun
com o Le'isiatwo, para qu
nau ii a ia lha. "Para que sei
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iiojc, acontece a Audi-
ência Pública Municipal,
no saião da CDL. M cinco
propostas aprovadas no
evento serão, posterior-
Incute, apreSentadas na
Audiência Regional, mar-

cada para o róxina inês,

nos dias 25 e 26, em Ara-
gu ar 1.

Na opinião do prefeito

Miguel D. Oliveira, Ara-
guari "estú readquirindo a

importância que tinha no

estado dc Minas", scdian-
do o encontro que z-cunirá

33 municípios.

Piígiva 3
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Afi2ltwnento da rodovia
M-i sem um aos pontos
prioritários a ser apresentado
O asfaltanzc'nto dos 28 qui-

lómetros cia rodovia MG-223,
que liga Araguari a
Tapa ciguara, será um dos pon-
tos prioritários a ser discutida
na Audiência Municipal de
hoje, e, posteriortnefltC, tia Re-
gional. A informação é do
pre.sidente da Câmara, Ismael
Naves.

Segundo ele, a questão vem
sendo discutida há anos, po-
rém, ainda está sem solução, o
que prejudica os dois municí-
pios no que se refere ao
desen volvini cato de WFIbOS.

Vereadores das duas cida-
des se encontraram em
Ara gua ,• i	juiz tas, eia bo-
rarefiz um documento
reivindicando o benefício, po-
rém, segundo informação do
presidemi te Is,naeiNci ves, a pro-
posta será aprescFzía'W a nível
municipal e, depois, será leva-
da ao conhecimento do

governador Eduardo Azeredo,
através da Audiência Regio-
nal.Jsmael iVaves acredita que
seja a melhor maneira de con-
seguir a liberação de verbas
do governo para a obra, já que
a questão envolve outros muni-
cípios.

O asfaltamento do trecho é
essencial para o desenvolvi-
mento regional. A tua lmnente, os
dois municípios são ligados por
asfalto através das liRs- 365 e
050. Cõmn isso, os motoristas
au,ncnta/fl seus Irajetos em
mais de 60 quilômetros, por-
que tem que passar por
Uberlândia. A obra é bastante
izeccssária aos mu,J icípios, que
t&n como pri,zçipal fonte de
renda a produção agrícola e
pecuária. Sendo assim, preci-
sam de asfaio para facilitar o
escoamento de grãos e para o
transporte da produção leitei-
ra.



JORNAL D IÁRIO DE A1AG(JAI? 1

- ei 1 ÇK) cio 2'1 de rr- i  de 1 995

AUDI Í'I\ IA PÚBLICA EG IONAI,

OS 33 MIJNIC,ÍPIOS DO TnrrurjJ MrNEII?Q

Amanha, é oprimeiro dia da Audiência Pública
Regional, sei] iada eu i\raguari, tio Pica- lau Com i  iy
Clube. É aguardada a presença de prefeitos, presi-
dentes de Câmara Municipais, de vereadores, de
representantes de entidades de classe, de deputados
federais, estaduais, entre outras lideranças. A cida-
dcja esta prohti para rccepcionar os visitantes que
perznanecero por dois dias em Araguari.

Ao todo,'s '3 municípios integrantes da
rnacrorregio do Triângulo Mineiro, considerada
uma das mais ricas do Estado. O leitor passa a
conhecer agora, quais os municípios do Triângulo:

1\licrorregião de Fruta!	População (censo 91)

Campina Verde	 20.080
Carneirinho	 5.015
Comendador Gonies	 2.964
Fronteira	 7.902
Itapagipe	 11.203
Frutal.	 41.424
Iturania	 33.584

Limeira do Oeste	 7.100
Pirajuba	 3.112
1?1iura,,1	.
São Francisco de 	4.941

1\licrorregi5o de 1 tuiu taba População (censo 91)

Cachoeira Dourada	 2.284
Capinópolis	 15.060



Gurinhaã
	 7.640

Ipiaçu
	 4.122

Itui utaba
	 84.577

Santa Vitória
	 16.583

Microrregião de Uberaba População (censo 91)

Água Comprida

Campo Florido

Conçeição das Alagoas

Conquista

Uberaba

Veríssimo

1.808

4.519

14.054

7.048

211.824

3.057

MicrorregiãO de UberindiaPopUlaÇã0 (censo 91)

Araguari

A raporã

Canápolis

Cascalho Rico

Centralina

Indianópolis

Monte Alegre de Minas

Prata

Tupaciguara

Uberlândia

91.283

4.369

15.990

2.629

3.783

4.861

17.919

24.638

22.158

367.061



JOJA1 DE AItAGUAR[

ediç) de 22 dc abril de 1995

Presidente da Câmara confiante...

O presidente da Cámara Municipal ismaei Naves está muito
confiante no sucesso da Audiência Pública Re gional que acon-
tecerá cru nossa cidade nos dias 25 e 26 de maio do corrente
ano. Com a experiência adquirida na audiência pública munici-
pai, ismaci Naves atuará com pleno conhecimento dos assun-

tos que scro discutidos no final de maio. As cinco propostas

que serão inseidas no orçamento do Estado merecerão por

parte do Presidente da Cániara Municipal o maior carinho.
smaci Naves coifia COm apoio incouclicionai e irrestrito Uc

todos osve!eadorcsdcAl-aguari e de muitas outrascidades da
reiào.



JORNAL DE ARAGUAILI
r
cdiçao dc 13 de maio de 1995

Pica-Pau sedicfrá
RegÍonai

O Pica-Pau Country Clube,
considerado o cartão dc visitas
da cidade, sediará a Audiência
Pública Regional, etapa dc
Araguari, a realizar-se nos dias
25 e26 de corrente mês. O local
foi escolhido após vistoria feita
por assessores da Assembléia
Legislativa, por reunir todas as
condições para instalação da
audiência.

A diretoria do Pica-Pau colo-
cou, sem ônus, as instalações
do Clube à disposição da Pre-
feitura e da Câmara Municipal,
organizador--s do cvcnto.

O ciube foi vistoriado no dia
25 de abri., pelos assessores
Ricardo Moreira e Marcelo
Silveira, que ficaram satisfeitos
com as instaiaçõcsca beleza do
local. Elcsvsiaramo Pica-Pau
acompanhados do p,-efeito
4*  Domingos Oiivera e

do rCaOriSmaC1 Naves, pie-
sc1ente da Camara Muniepal.
Osempresários Rubens Martins
de Araújo e Cícero Porto
Arantes, respctivamcnte pre-
sidcnte e vice da diretoria do
Pica-?a,Teceberamos visitan-
tes e prestaram todas as
informações necessárias da ca-

pacidade técnica e fisica do
Clube para sediar o evento.

O local será preparado para
receber cerca de 700 pessoas
entre parlamentares, técnicos e
assessores da Assembléia
1_egislativa, além dc prefeitos,
presidentes de câmaras munici-
pais e representantes das 33
cidades que compõem a
macrorregiãodoTringuio Mi-
neio. T .'b&rt s5.c au±i.d
as presenças de diversas autori-
dades, como a de deputados
federais, senadores e o gover-
nador Eduardo Azeredo. A
aiwa tc	li-
deranças comunitárias,
vereadores e presidentes de en-
tidades de classe das diversas
cidades da maciorregiiio.
ALétcttz O

meros participantes e
assistentes, o clube oferece
toda a infra-estrutura para a
instalaçào dos computado-

da A crrbiia e equi-
pamentos dos órgãos de
imprensa de todo o Estado,
que estarão em Araguari co-
brindo o evento.



JOiNAL lXYi'IJA PABI)A
edição de 09 de abril de 1995

Ara guari discute suas 'orioridades
A PREFEITURA

MUNICIPAL e a CÂMARA
MUNiCIPAL DE ARAGUARI
de conformidade com o
estabccicio na Lei 11.745. de
16.0i.95, promoverá
AUDIENCIA PUBLICA
MUNICIPAL,no dia 19 de abrii
de 1995, das 09:00 às 18:00
horas, no saião nobre da Câmara
de Dirigentes Lojistas de
Ara guati.

Através desta audiência serão
pnondades até cinco propostas
para serem apresentadas na
AUDIENCIA PUBLiCA
REGIONAL a ser realizada em
Ara.uari. rios dias 25 e 26 de
maio de 1995, as quais serão
indicadas para fazer parte da lei
orçanicotária anual do Estado.

As audiências publicas
consi ituem um dos insi nime;itos
nia demo'.; ik'os e	ca/.eS!)a

levar às autoridades públicas as
dificuldades e os projetos dos
municípios mineiros, numa
perspectiva de desenvolvimento
regional. Os poderes públicos
têm agora aviiosa contribuição
da sociedade, por meio das
propostas lcv.tadas nas
audiências públicas, para elaborar
o planejamento estadual:
• A identificação, discussão e
seleção dessas propostas pela
comunidade, para
encaminhamento às autoridades
estaduais, é o objetivo principal
dasaudiéncias públicas. A partir
daí, as propostas selecionadas
tendem a ganhar prioridade no
orçamento do-Estado para o ano
seguinte ou em outros
instrumentos de planejamento,
seja pelos programas dos
diversos órgãos do Poder
Fxccut l\ o. sqa ali aves (lOS

• projetose1aborados pela
Assembléia Legislativa..

Portanto, a participação da
sociedade araguarina, através de
suas entidade de classe e
associações é fundamental para
que, no dia 19 de abril de 1995.
após a discussão de cada setor
específico, as pfioridades de
Araguari sejam levantadas,
discutidase encaminhadas.

A AUDIÊNCIA PÚBLICA
MUNICIPAL é aberta ê
população em geral, mas
Somente poderão apresentar
propostas, representantes de
entidade cassociaçes1egalmcnte
constituídas. Cada instituição
pode indicar apenas um
representante, autorizado a
aplesentar aspropostas,justiflcá-
las perante o auditório e participar
da votação das proposições a
selem pi 01-

P()iRLEI;!sLtrIv(J

(.) presidente da Cá ia Muni-
cipal (leAraguari Ismael Naves
esteve no último fim de semana
em Belo i-iozizonte para tratar de
a ssun los relativos à p ri;u eira au-
diêacia puiic regional, em maio
próximo. Estava acompanhado
pelo preteito Mguet Domingos
Oliveira e pelo 1k 1 léMoAlbc; tu
Gomide, Assessor parlamentar
da Câmara Municipal. A viagem
foi proveitosa e o presidente
sinaei Naves foi recebido pelo

presidente da Assembléia
Legislativa e por deputados da
região.



Câmara MuflicÍpal de Pura, guar - Mhis
ASSESSORIA DE IMPRENSA

Audiência públka
u ti i ci p a

A Câmara Municipal e a
Prefeitura da Cidade estilo
empenhadas no sucesso da
l Audiéncia Pública Mu-
nicipal no próximo dia 19
de abril no auditório da
Câmara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL). Todas as
entidades de classe, clu-
bes -. de — serviços,
associações de moradores
de bairros, presidentes de
diretórios de partidos po-
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Toleiti- ---------------------- — -----

segmentos da sociedade	3'n'ontoo Crodoreo LIiveveon	----- ------------- 113
J•Jfl1.-------------- ---------------------- 113

apresentarão suas rcivin-	 do Alvocroçln :_::___:___:__

Div'aitçCo doo Trb,t1ho,,	0u,,tro - ----- - ------------
ai caço e s	no	ILa........ do	Ottportoctctuio e Fnrokjo - COnv,,ilo -------------------

1	 Auxílio runnrnl - FUI,t' jontrjo ApQnnrILn4c -------------- 113encontro programac4o para	 To'rAl --------------- 13
4	 -	 Totol do 11'tido	--------------------------------- 14
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Naves e o prefeito Miguel
Domingos Oliveira, asses-
sorados pelo Dr. Jivio
Alberto Gomide esivcram
no Ultimo aia 6 de abril cm
Belo Horizonte na Assem-
bléia Legislativa, se
ineiran10 da Audiência

1/10 do umnido do Qr'uml'Ijo p/ ;1ir-ço 1 113 402.000,00
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blica Regional que está percorrendo tOdaS as
acontecerá em maio em cidades que fazem parte da
nossa comunidade. Atra- região do Triângulo Mmci-
vós da realização em abril, ro, explicando aos

subsídios serão entregues \erCadoFC3o presidentes
PClO POVO C P oste ;-i 	de casas legiluiivas a im
te analisados, discutidos	OFtâUCia da realizaçu do
pela coordenadoria e	evento cm Ai-aguar-i. Tudo
nalmente aprovados para a leva a crer que além do
audiência rcgion1l em	tissô, as rcvinWcaycs
maio. O presidente da Cá- da AUDtÊNCA PUBLICA
mar.- Municipal Ismael R[G!ONA1.nialo, te -

Naves e todos os veteado- ro receptividade total por
res estão otimistas quanto parte do governo de Minas

ao acontecimento efli 1,9 Gerais.
de abril. O vereador evice-

presidente da Câmara	'restaçao Lie CO«-13

Mucioat Sig10 Canut.	O prczidntc Isinaci Na-

vcsjá determinou à Asses-

soria de Imprensa o envio
da prestação de contas da
Câmara Municipal refe-
rente a Março de 1995.
Isniaci Naves contulua
com O firme p ropsi lo de
tornar o Poder Legislativo

absolutamente transparen-
Tàdisposíção da
população para qualquer
iii torm ação. lodos os me-

ses a imprensa falada e
escrita divulgarão os da-
dos oficiais fornecidos
pela contabilidade da Câ-
mara Municipal.



JORNAL DIÁRIO DE ARAG(JARI

ediçao de 26 de maio de 1995

Ir	cor flecer:
Oje suas iO

..' -TI zil	IfltjpOt211L€
A Audiência Pública da aprovação e definição no primeiro dia cio evento.

Regional. evento que está das 1 O propostas Deputados estaduais, pre-

sendo realizado no Pica- prioritárias a serem inclu- feitos, secretários muni-

Pau Countrv Clube,--m idas ao Orçamento do Es- cipais e estaduais, entre

Araguari,se encerra hoje tado começaram ontem e outros políticos estiveram

e, com isso a população mobilizaram vários seg- presentes para conhecer e

vai conhecer as propostas mentos da sociedade,	defender as necessidades

que farão parte da lei or-	Muita gente foi ver de daregiàoiangulina,con-

çamentária estadual.	perto o andamento da vo- siderada uma das mais ri-

As discussões em torno tação das reivindicações cas de Minas Gerais.

 
Polícia

PM iiioiita forte
esquema de
segurança

A Polícia Militar de
Araguari montou um for-
te esquema de seguran-
ça para dar proteção aos
visitantes dos 33 muni-
cípios que participam da
Audiência Pública Regi-
onal.

O efetivo escalado
para a operação está
cobrindo aeroporto, os
hotéis e os cruzamentos
de maior acesso nesses
dois dias, como o da rua
Padre Anchieta e Minas
Gerais, Praça Sérgio
Pàcheco e avenida
Virgílio de Meio Franco.
São 34 cabos-soldados,
um tenente, oito sargen-
tos, um capitão, um ma-
jor e três batedores res-
ponsáveis pela proteção
das lideranças políticas
presentes ao evento.



Audiência Pública Regional
A sintonia dopovo com os poderes

Legislativos, Executivos e Judiciário.
	As Audiências Públicas Regio-	dos já enviaram suas propostas junto uma atuação dinâmica com vis-

	

nais são realizadas posteriormente,	prioritárias à Assembléia mineira.	tas aos interesses comuns.

	

às municipais e . so regidas pelos	Das reivindicações encaminhadas a	Ontemehoje,Araguariépratica-

	

poderes do Estado, comparticipaço	capital, 10pr99stasserâovptadase	mente a capital do Estado. Deputa-

	

do Tribunal de Contas. l'ossibilitar a	escolhidas para, poster!oriíiít, se-dos tàduas,cetã?ró dë Etado

	

sistematizaço e a priorização das	rem inseridas ao Orçamento do Esta-	prefeitos, secretários municipais e

	

propostas eleitas nas Audiências	do, possivelmente, já no próximo	várias outras lideranças se desloca-

	

Públicas Municipais, realizadas pe-	ano.	 rani de suas cidades para representa-

	

los poderes públicos do município,	Na audiência, os poderes públi-	rem seus municípios nas discussões.

	

para ajudar na elaboração da lei or-	cos estaduais entram em comunica- Os organizadores contam com a par-

	

çarnentária do Estado é a essência do	ção direta com a sociedade e os mu-	ticipaço ativa da sociedade para
evento.	 nicipios passam a conhecer a reali-	fortalecer a corrente positiva que se

	

o evento, sediado em Araguari,	dade sócio-econômica da região e,	forma em busca da aprovação das 10

	

reúne 33 municípios da região e to-	com isso, podem planejar cm con-	propostas prioritárias para a região.

Equipe da Assembléia, responsável
pela audiência, já esta na cidade

A equipe técnica da Assem-
bléia Legislativa de Minas
Gerais.reponsávcl pela organiza-
ção da Audiência Pública
Rcgional,quc se encerra hoje. cm
Araguari, está trabalhando a todo
apor e chcgou à cidade com

bastante antecedência para dei-
xar tudo pronto para o evento.

A equipe é formada por moto-
ristas. técnicos de som,
supervisores, assessores, consul-
tores, técnicos de manutenção de
informática, analista de sistemas,
fotógrafo, pessoal de segurança,
repórter e um jornalista, num to-
tal de 27 pessoas.

Responsável pelo serviço de
segurança da audiência, está o
capitão da Polícia Militar, Euler
Queiróz. Ana Maria Theodoro e
Maria Conçeição Silva são cri-
carregadas pelo Setor de Rela-
ções Públicas do evenio. Elas
ficaram responsáveis em prepa-
rar uma turma de 14 secretárias -
funcionárias da Câmara Munici-
pal e da prefeitura- para atuar
como recepcionistas.

Jorge A.P.Filho, jorualista,o
técnico de manutenção de
informática, Adilson de Brito, o
consultor Pedro Garcia Costa, e o
motorista Eduardo Antônio

P.Silva, também são funcionári-
os da Assembléia mineira que
chegaram à cidade acompanha-
dos do supervisor-administrati-
vo, Ricardo Moreira Martins, res-
ponsável pela preparação do lo-
cal do evento.

fio rário
O presidente da Assembléia,

Agostinho Patrus, confirmou no
telegrama enviado à prefeitura os
horários do evento. Ontem, o
evento teve início às 13h e termi-
nou às 1 8h. Hoje, audiência será
realizada das 9h às 12h e de
13h30min às 17h30min.



AUDIfNCIA PÚBLICA UEXIIONAL TERMINA HOJE

Realizado ontem, o pri-
meiro dia da Audiência
Pública Regional, em
Araguari. As discussões
tiveram início às 13h e se
estenderam até às 18h, no
Pica-Pau Country Clube.

A movimentação foi
grande 'em torno da apre-
sentação das propostas
definidas em cada um dos
33 municípios. Prefeitos,
secretários municipais,
presidentes de Câmaras,
representantes de entida-
des de classe, presidentes
de bairro e demais lide-
ranças políticas partici-
pam atentamente da vota-
ção das propostas mais
importantes.

Os trabalhos da Audi-
ência Regional estão sen-

do conduzidos pelo presi-
dente da Assembléia
Legislativa, deputado
Agostinho Patrús;pelo
l°vice-presidente da As-
sembléia, deputado
Wanderley Avi1(PSD13);
pelo representante do Tri-
bunal de Justiça de Mi-
nas, Luís Carlos Elói; pelo
representante do Tribunal
de Contas, GilenoNovaes;
pelo prefeito de Araguari,
Miguel Domingos Olivei-
ra; pelo presidente da Câ-
mara do município, vere-
adorlsmael Naves de Oli-
veira; pelo diretor do
Fórum Oswaldo Pieru-
cceti,Carlos Henrique Per-
pétuo Braga; pelo presi-
dente do Tribunal de Jus-
tiça, desembargador

Monteiro de Barros; e pelo
secretário de Estado de
Governo, que está repre-
sentando o governador de
Minas, Eduardo Azeredo,
nos eventos,Amílcar
Vianna Martins.

Os deputados estaduais
Leonídio Bouças (PFL),
Paulo Piau (PFL), Luiz
Antônio Zanto (PP),
Miguel Martini (PSDB),
Ajalmar Silva (PTB),
Anderson	Adauto
(PMDB), Geraldo
Rezende (PMDB), Gilmar
Machado (PT),Romeu
Queiróz (PTB), e Maria
Olivia (PTB), participam
da Audiência Regional
que se encerra hoje.



Prefeito acredita na possibilidade da reivindicação do
asfaltamento Ara guari/Tupaciguara ser incluída no

Orçamento do Estado.

Prefeito acredita que asfaltamento
da MG-223 entrará no Orçamento

O asfaltamento da ro-
dovia Araguari/
Tupaciguara é considera-
do como a proposta mais
importante para o desen-
volvimento dos dois mu-
nicípios. A rodovia tem
uma extensão de 36 quilô-
metros. Desse total, fo-
ram asfaltados apenas
sete, de Tupaciguara em
direção ao entroncamento
ferroviário de Araguari. A
obra foi realizada através
de um convênio entre o
governo do Estado e o
Segundo Batalhão Ferro-
viário.

Agora, restam 29 qui-
lômetros para serem as-
faltados e a previsão é de
que são necessários recur-
sos da ordem de R$ 5 mi-
lhões.

Segundo o prefeito
Miguel Domingos Olivei-
ra, de Araguari,das pro-
postas aprovadas na Au-
diência Municipal, a do

do Estado
asfaltamento da MG-223
é uma das reivindicações
que tem mais chance de
ser aproveitada na lei or-
çamentária do Estado. Ele

acredita que a proposta é
uma tese regional e tem
grandes possibilidades de
ser aprovada na Audiên-
cia Pública Regional.



Diretoria do Pica-Pau cede clube para
contribuir com o sucesso da Audiência

Conhecido como cartão
de visitas da cidade, o Pica-
Pau Country Clube, de
Arauari, se torna o palco
de discussões políticas para
a escolha das 10 mais im-
portantes reivindicações
para a região do Triângulo
Mineiro.

O local para a realização
da Audiência Regional foi
escolhido após vistoria fei-
ta por assessores da As-
sembléia Legislativa para
ver a condições para a ins-
talação do evento.

Sem visar lucro, as de-
pendências do clube foram
colocadas à disposição da
prefeitura e da Câmara
Municipal, organizadores
do evento, pela diretoriado
Pica-Pau.

O clube foi vistoriado
no dia 25 de abril,pelos as-
sessores Ricardo Moreira
e Marcelo Silveira, que se
mostraram satisfeitos com

Regional
as instalações e a beleza da
área de lazer. Os assesso-
res estiveram no clube
acompanhados do prefeito
Miguel Domingos Olivei-
ra e do presidente da Câ-
mara, Ismael Naves. Os
empresários Rubens
Martins de Araújo, presi-
dente do clube, e Cícero
Porto Arantes, vice-presi-
dente do Pica-Pau, recebe-
ram os visitantes e presta-
ram todas as informações
necessárias da capacidade
técnica e física do local para
se transformar na sede do
evento.

O Pica-Pau foi prepara-
do para receber cerca de
700 pessoas, entre parla-
mentares, técnicos, asses-
sores da Assembléia mi-
neira, prefeitos, presiden-
tes de Câmaras e demais
representantes de 33 cida-
des componentës da
macrorregiãO do Triângu-

lo Mineiro. As autorida-
des locais aguardam ainda
a participação de deputa-
dos federais, estaduais, se-
nadores e do próprio go-
vernador do Estado, Eduar-
do Azeredo. A Audiência
Regional conta também
com a presença de repre-
sentantes comunitárloS,
vereadores e presidentes de
entidades sociais dos mu-
nicípios participarites.

Comunicação
Além de oferecer con-

forto para os participantes
e assistentes, o Pica-Pau
possui toda a infra-estrutu-
ra necessária para a insta-
lação de computadores da
Assembléia mineira e de-
mais equipamentos dos ór-
gãos de imprensa de todo o
Estado, que estão na cida-
de realizando a cobertura
do evento.



Com a modificação do regulamento, subiu
para 10 o número de propostas a serem

priorizadas no evento
O regulamento das Au-

diências Públicas Regio-
nais foi alterado pela As-
sembléia Legislativa de
Minas e pelos poderes
Executivo e Judiciário.
Com a alteração, subiu
para 10 o número de pro-
postas a serem priorizadas
nas audiências.
Antes,eram apenas cinco
reivindicações.

Oficio enviado ao pre-
feito Miguel Domingos
Oliveira, e ao presidente
da Câmara Municipal,
vereador Ismael Naves,
diz que a modificação
atende " a inúmeras su-
gestões que se fizeram ".
O documento é assinado
pelo presidente daAssem-
bléia, Agostinho Patrus.

Segundo ele," embora
não conste no regulamen-
to das Audiências Públi-
cas Regionais, cada asso-
ciação microrregional po-
derá apresentar urna pro-
posta, que será encami-
nhada ao Poder Executi-
vo em lista específica ".

Finalidade das
audiências

Como mostra os termos
do parágrafo 5 0- do artigo
157 da Constituição Mi-
neira, as audiências tem
como objetivos possibili-
tar a sistematização e
priorização das propostas
resutantes das Audiênci-
as Públicas Municipais,
realizadas pelos poderes

públicos locais, para a
elaboração da - lei orça-
mentária anual do Estado;
possibilitar aos poderes
públicos estaduais colher
dados para subsidiar o pia-
nejarnento do Estado e a
elaboração da proposta or-
çamentária, com base nas
prioridades regionais
estabelecidas; permitir aos
poderes públicos estadu-
ais, mediante comunica-
ção direta com a socieda-
de e os municípios agru-
pados em macrorregião,
maior conhecimento das
realidades sócio-econô-
micas regionais, de modo
a planejarem sua atuação
em consonância com os
interessados das
rnacrorregiões;e subsidi-
ar o processo legislativo.
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Com o objetivo de apresentar
Araguari ao cenário estadual, a
Prefeitura Municipal e a Câmara
criaram um importante trabalho
de markcting televisionado que
entrou no ar nos dias que antece-
deram a Audiência Regional.

Com chamada criativa e inte-
ressante, foi elaborada irrua pro-
paganda mostrando a cidade e
suas riquezas naturais, e durante
a programação, o prefeito Miguel
Domingos Oliveira, e o presiden-
te da Câmara, vereador Ismael
Naves, convidam a população a
prestigiar o evento.

O slogan criado para a Audi-
ência Regional mostra um Triân-
gulo de Minas,um Triângulo rico
e com força de união pelo bem do
Estado.

As Assessorias de Imprensa
da Câmara e da Prefeitura Muni-
cipal foram mobilizadas para or-
ganizar e preparar o evento,que
contou com a colaboração de urna
equipe técnica da Assembléia
Legislativa de Minas. Tudo foi
armado para proporcionar aos 33
municípios, que aqui estarão dis-
cutindo as prioridades de cada
região, uma participação ativa e
coerente.

Os hotéis da cidade se
prontificaram para recepcionar
os visitantes e representantes de

cada município. Também pen-
sando no conforto dos que aqui
permanecerão por dois rijas, foi
montado um esquema de trans-
porte atuante.

/1 erapo rto
O aeroporto da cidade foi

reativado, depois dc passar por
ti tua completa te Forjita, para ateu-
der pousos e decolagens de aero-
naves de pequeno e médio portes
das autoridades presentes ao
evento.

Pcrus;iudo C111 mais um bcuiefl-
cio para a população araguari na,
a Câmara Municipal aprovou pro-
jeto que incluiu no Orçamento
uma verba de R$80 mil para a
eXeCUÇãO das obras
ulccessárias,reali7adas pela Secie-
lana Municipal de Desenvolvi-
mento. Os serviços de reforitia
tiveram início com capina, cons-
trução de cercas de segurança e
limpeza em geral de toda a úrca
do aeroporto. O prédio principal
e a casa do zelador receberam
reparos e pintura.

A pista do aeroporto de
Araguari é considerada urna das
melhores do interior do Estado.
Possui uma extensão de 1.500
metros por 30 metros de largura,e
está localizada numa altitude de
947 mil metros do nível do

mar,corn latitude 18 graus 40rnin
e 3 segundos e longitude. 48graus
Imin e 23segundos Greenwich.
A pista é asfaltada e foi liberada
pelo 3° Comando Aéreo Regio-
nal, sob a responsabilidade do
Tenente-coronel Almeida. Pos-
teriormente ao evento, o aeropor-
to poderá retornar com as linhas
regulares ( 1L IC hruin iuilerronipi-
das, obrigando os passageiros a
se deslocarem para outras cida-
des.

Visitas
E importante resaliar a atua-

ção dinâmica do vice-presidente
da Câmara,vereador Sérgio
Canut, na organização da Audi-
ência Regional. A tarefa a ele
atribuída foi a de visitar as cida-
des cio Triângulo para convidar
as lideranças para o evento de
Araguari. O vice-presidente da
Câmara participou,na oportuni-
dade, de várias Audiências Mu-
nicipais.

Enlre(e,zi,nenlo
1 loje, no encerramento da A ii-

diêricia Regional,os presentes
serão recepcionados com coque-
tel acompanhado de música.

E o merecido momento de
descontração depois de exausti-
vas discussões.
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O último dia da Audiência

Pública Regional
Estamos no segundo e último dia

da Audiência Pública Regional. O
primeiro dia foi um sucesso. Os nos-
sos visitantes adoraram a cidade, elo-
giaram à organização e aplaudiram
as acomodações do Pica-Pau Country
Club, o paraíso terrestre. Parece até
que há muita gente não querendo ir
embora.	 -

Ficamos felizes com isso. E bom
quando gente de fora se sente bem
na cidade da gente. Ficamos felizes
quando podemos oferecer algo de
bom às pessoas que por aqui pas-
sam. A hospitalidade é o nosso forte.

Sobre a audiência, vale algumas
considerações. O evento tem como
objetivo edenUficai discutir e seleci-
onar as propostas da comunidade
para levá-las às audiências estaduais.
Quando essa etapa for concluída, as
propostas selecionadas se tornam
mais próximas do Orçamento do
Estado.

As Audiências Públicas Regionais,
realizadas nas principais cidades de
cada região do Estado, começaram a
ser promovidas em 1993, pela Assem-
bléia Legislativa, observando previ-
são da Constituição estadual, numa
iniciativa pioneira no país.

A experiência foi repetida em 1994,
mas foi aperfeiçoada visando melho-
rar o funcionamento das reuniões, a
participação das comunidades e a
representatividade das propostas
selecionadas.

Ainda em 1994 foi instituída a Co-
missão Regional de Representação,
que ficou encarregada de acompa-
nhar a circulação das propostas na
Assembléia e no Poder Executivo.

O resultado das audiências foi po-
sitivo porque proporcionou um con-
tato direto dos deputados com as
comunidades e, ainda, pelo alto índi-
ce de aproveitamento das propostas
no Orçamento do Estado.



Jornal do Empresário

Audiencia Pública Regional
dá os primeiros frutos

Criada pela Assembléia Legisla-
tiva de Minas Gerais com o objetivo
de democratizar a distribuição do or-
camento e também integrar os muni-
cípios ao Estado.

No ano passado, o Sindicov se
fez representar por seus diretores em
Barbacena, onde ocorreu a apresen-
tação e defesa de várias propostas do

município e da região.
Aliado a outras entidades e ao

nosso executivo municipal, vota-
mos propostas que foram apre-
sentadas ao legislativo para que
fossem insendas no orçamento de
1995. Conheça as propostas da nossa
macro região que foram incluídas no
Orçamento/95":

&'onstrução de casas populares para famílias com renda de até 3
salários mínimos,
MAsfaltamento das estrados que ligam Piranga a Lafaiete, Lafaiete a
Santana, Ouro Branco a Ouro Preto, Carandaí a Lagoa Dourada e Entre
Rios à Rodovia Fernão Dias;
SAsfaltamento do trecho da BR-135 que liga Antônio Carlos a Bios
Fortes;
Mlmplantação de distrito industrial em São João Del Rei,
JConstrução e aparelhamento de hospital da FHEMIG.

Propostas que dependem de gestões junto ao Executivo ou de ações de
iniciativa parlamentar:

øRecursos de, no mínimo, 1% do montante destinado ao transporte e
sistema viário para as entidades que trabalham com portadores de
deficiência,
IDestinação de recu rsos ao Conselho para Assistência à Criança e ao
Adolescente;
NMicrorreg?cnali;ação do Hospital Fundação Ouro Branco;

Jmplantaç& :i' Delegacia Regional de Saúde em Conselheiro Lafaiete;
NJmplantaç. de mercado distrital em Barbacena.

As p' 'tostas que não tratam de matéria orçamentária terão
encaminhamento devido. Foram ainda contempladas no Orçamento
propostas dos Prefeitos Municipais que participaram da audiência.



Diário  do Rio Doce
TERÇA-FEIRA - 2716195

Ipatinga sedia hoje
Audiência Regional

Será realizada hoje e amanhã, em
Ipatinga. a Audiência Pública Regio-
nal promovida pela Assembléia
Legislativa. A Audiência acontecerá
no Industrial Esporte Clube (rua Dom
Manoel, 333, bairro Bom Retiro), com
início às 13h. A audiência contará
com a participação dos poderes Exe-
cutivo e Judiciário.

De Valadares, participarão os
seguintes representantes: o vereador
Nailton Cotrim (PFL) e Wilson
Morim, que defenderão a vinda de
recursos para o término e
reaparelhamento dos hospitais Evan-
gélico e Municipal; Elisa Maria Cos-
ta e Maria Helena Campos Pereira,
que irão defender a proposta da im-
plantação na cidade da Universida-
de Estadual de Minas Gerais
(UEMG); João Leocádio e Itacil
Perucci, que defenderão a implanta-
ção de uma escola agrotécnica.

Marilson de Oliveira e Geral-
do Soares da Silva vão defender
recursos para o programa de ha-
bitaçãó popular. Rosemary Mafra

Ronildo de Sou,

cadeia
e Pedro Venâncio estão encarre-
gados de reivindicar recursos
para a construção de uma nova
Cadeia Pública e a agilização da
entrega da penitenciária de Vila
Nova Floresta (Paca).
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Belí m une forças para brigar por
- - obras no orçamento estadual

Lideranças
políticas e
classistas
realizaram a
1 "Audiência
Pública de
Betim

Cinco propostas foram
aprovadas sábado, 29, em
Audiência Pública realiza-
da no CAR - Clube Atlético
Rodoviário - a serem inclu-
ídas no Orçamento Estadu-
al de 1996. A 1 Audiência
Pública de Betim foi pro-
movida pela Câmara dos
Vereadores e Prefeitura
Municipal.

Duzentas pessoas
lotaram as dependências do
CAR para discutir, entre
118 propostas, aquelas que
seriam mais importantes
para a cidade. Represen-
tantes de associações co-
munitárias, além de verea-
dores, do deputado estadu-
al Ivair Nogueira, OAB/
Betim, CDL e ACIABE par-
ticiparam da votação. Cada
pessoa inscrita teve opor-
tunidade de votar em cinco

obras que considerasse pri-
oridade, além de apresen-
tar uma proposta.

Ao final de aproximada-
mente cinco horas de ses-
são, entre apresentação,
defesa de propostas, vota-
ção e apuração, foram es-
colhidas as cinco priorida-
des.

As mais votadas: habita-
ção (com 34 votos), trem
metropolitano (20), conclu-
são da via expressa (17),
custeio (17), recurso para
manutenção do hospital
(15), despoluição dos rios
(17), universidade gratuita
(1), geração de empregos
(1), escola de II Grau (1) e
escola agrícola profissional
(1).

Fnaizada araão.



as eleitas apontadas pela
sociedade civil organizada
foram as seguintes: habita-
ção, trem metropolitano,
conclusão da via expressa,
custeio da máquina (que o
Estado assuma a sua res-
ponsabilidade na esfera
municipal) e recurso para
manutenção do hospital
regional de Betim.

Compareceram e vota-
ram os vereadores Geraldo
Trindade, Renato Siqueira,
Edméia Braga, Regina
Rezende, Lôra, Maria Te-
reza, Pinduca, Pastor
Orornar, Marvera, Expedi-
to Chumbinho e Divino
Lourenço. Os secretários
municipais Maria Helena
(Planejamento), Carlos
Roberto (Educação), Maria
da Conceição (Saúde), José
Estanislau (Governo),
Eduardo Lucas (Chefe-de-
Gabinete), Maria Helena
Saliba (Procuradoria) e José
Osvaldo Perpétuo (presi-
dente da Apromiv) marca-
ram presença no encontro.

Encontro serviu ainda
para indicar os cinco repre-
sentantes de Betirn na Au-
diência Pública Regional, a
ser realizada nos dias 22 e
23 de raic em itabíra:
Mauro de Souza, Wedson
Machado Fernandes, José
Carlos Pedro, Irley José de
Souza Fonseca e Ateilma
Monteiro Uns. Suplentes:
Robert Kennedy, Nélson
Sarmento, Urias Teixeira,
Francisco Ribeiro e José
Expedito de Paula.

O presidente da Câma-
ra dos Vereadores, Rômulo
Veneroso (um dos
organizadores da Audiên-
cia Pública), ressaltou em
seu pronunciamento a im-
portância da sociedade or-
ganizada em todo este novo
processo e reconheceu o
trabalho da Assembléia
Legislativa por se esforçar
para levar, com justiça, para
dentro da própria institui-

r
o a o povo mineiro. Che-
do Executivo e também

coordenadora da Audiên-

cia Pública Municipal, a
prefeita Maria do Carmo
orientou os participantes
desde o início para a neces-
sidade de escolha de priori-
dades regionais, única for-
ma de Betim ter chance de
fazer valer a sua voz.

O Deputado Ivair No-
gueira, majoritário em
Betim, representou a re-
gião e a Assembléia
Legislativa de Minas Ge-
rais. Agradeceu o empe-
nho dos poderes públicos
municipais na condução de
todo o processo, desejan-
do ainda sucesso para
Betim no encaminhamen-
to das suas propostas. Par-
ticiparam da mesa dos tra-
balhos o presidente da Câ-
mara dos Vereadores,
Rômulo Veneroso; a
prefeita de Betim, Maria do
Carmo; o vereador Divino
Lourenço (vice-presidente
da Câmara) e o deputado
estadual Ivair Nogueira.

iaar con2az obras croriiárias mais votadas. sendc e
ac:co x-ir.eias cz cad	orar as &ei



GAZETA POPULAR________________________________
1° A 15 DE JUNHO/1995

Câmara participa de
Audiencia Pública

Uma comitiva formada por represen-
tantes da Câmara Municipal de Nanuque.
Setor Educacional do Município e integran-
tes de organizações não governamentais,
esteve recentemente na cidade de Araçuaí.
Vale do Jequitinhonha, para a realização
da Audiência Pública Estadual. O encon-
tro fez parte do programa governamental
mineiro que tem como objetivo inserir no
Orçamento Geral do Estado as reivindica-
ções e propostas regionais ao governo.

A Câmara Municipal de Nanuque foi
representada na Audiência Pública de Ara-
çuaí por cerca de dois terços dos seus inte-
grantes. O Poder Legislativo de Nanuque,
juntamente com a Prefeitura Municipal.já
havia promovido uma Audiência Pública
na cidade, ocasião em que foram escolhi-
das 5 propostas para serem apresentadas
no encontro do Vale do Jequitinhonha.

Vários representantes de cidades loca-
lizadas no Vale do Mucuri, participantes
da Audiência Públicaem Araçuaí, não con-
cordaram com a forma de representativi-
dade montada para a Audiência. Segundo
o vereador Solom Ferreira da Rocha Filho
(PMDB) e atual presidente da Câmara
Municipal de Namique, houve sérias dis-
torções no modelo de eieção de propos-
tas. Para Solom a proporção de represen-
tantes do Vale do Jequitinhonha para as
outras regiões era, no mínimo, cinco vezes
maior. "Isto dificultou a democratização na
mouLigem do ()r,ulienlo Geral do ksi.
pia o próximo ano. Nanuquc conseguiu
aprovar urna dacinco propostas iniciw.

mas várias cidades aqui da região não con-
seguiram inserirnenhuma reivindicação no
processo. Para conseguir aprovar a pro-
posta de asfaltamento da estrada que liga
Nanuque a Aguas Formosas foi preciso
contas com o apoio e a compreensão dos
representantes-das cidades de Carlos Cha-
gas. Serra dos Aimorés e Umburatiba'.
informou Solom Ferreira.

A Audiência Pública Regional da As-
sembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, realizada em Araçuaí. tinha previ-
são para receber representantes de 48 muni-
cípios do Estado. Foram 241 propostas apre-
sentadas para que fossem escolhidas lOpri-
oridades. referentes aos Vales do Jequiti-
nhonha e Mucuri. De acordo com os inte-
grantes da comitiva de Nanuque, algumas
cidades vizinhas apostaram nas reivindica-
ções nanuquenses. "As comitivas de Car-
los Chagas, Umburatiba e Serrados Aimo-
rés resolveram apostar na aprovação das
propostas tiradas da Audiência Pública de
Nanuque num gesto de união e também de
sabedoria, já que suas metas ficaram diluí-
das diante da força de representação em
maior número das cidades sediadas no Vale
do Jequitinhonha. "Caso não houvesse essa
opinião, essa região aqui não conseguiria
inserir nenhuma emenda no orçamento de
95 do Estado, considerou a vereadora Cari-
me Gonçalves, integrante da comissão que
representou Nanuque na Audiência.

As comitivas das cidades do Vale do
Mucuri voltaram da Audiência Rerional

Os números da Audiência
Regional de Araçuaí

Foram apresentadas 241 emendas para o Orçamento
propostas

Participaram 48 cidades
A sede recebeu cerca de

500 visitantes
70% das reivindicações

foram referentes a asfalta-
•ntnto de estradas

Estadual de 96
Nanuque aprovou a pro-

posta de asfalto da estrada li-
gando a cidade até Águas
Formosas, nordeste mineiro.

Nanuque teve direito a 4

Foram aprovadas 10 votos.



convencidas de que é preciso mudar a rota nicipal de Nanuque. Roque Soares. esteve do Roque Soares há bastante possibilida-
deste tipo de Assembléia. A reivindicação em Araçuaí, na Assembléia dos dias 11 e de que estaAudiência Regional ocorra es-
agora é de que o nordeste de Minas Ge- 12 de maio representando o prefeito muni- pecificamente com cidades integrantes do
rais, especificamente o Vaie do Mucuri te- cipal de Nanuque e durante ouso da tribu- Vale do Mucuri. A proposta do Diretor de
nha sua própria Audiência. para que as pro- na na Audiência reivindicou queapossível Secretaria da Cimarade Nanuque foi aten-
postas sejam exercidas democraticamente. reuni,,-to recional a ser realizada no próxi- dida pela Mesa da Assembléia para que

OdiretordeSecretaria da Cunara \lu	mo ino seja sediada em Nanuque. Senun-	fns suhrntiL
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Legislativo encerra ciclo
de audiências

Azeredo encerra audiências em Araxá

Asfaltamento da BR- 146 - ligação
entre Araxá e Patos de Minas - e
aquisição de equipamentos hospita-
lares para Patrocínio, Monte Car-
melo e Coromandel. Essas foram as
duas prioridades mais votadas du-
rante a Audiência Pública Regional
do Alto Paranaíba, realizada no
Grande hotel de Araxá para escolha
das dez prioridades da microrregião.

Participaram da última das 12
Audiências deste ano, entre outras
autoridades, o governador Eduardo
Azeredo e os presidentes do Tribu-
nal de Justiça, desembargador Mon-
teiro de Barros, e da Assembléia
Legislativa de Minas gerais, deputa-
do Agostinho Patrus, além de repre-
sentantes de 30 das 31 cidades da

macrorregião.
Em seu discurso, o governador

Eduardo Azeredo afirmou que as
Audiências, iniciadas pela Assem-
bléia mas agora feitas em parceria
com o Executivo e o Judiciário, são
um exemplo que está sendo discuti-
do em todo o País. Azeredo disse
que as Audiências representam a
busca do verdadeiro municipalismo.

Já o deputado Agostinho Patrus
disse que as Audiências foram mui-
to importantes para que os Três Po-
deres pudessem ouvir e aprender com
os representantes da população. O
desembargador Monteiro de Barros,
assim como o presidente do Tribu-
nal de Contas de Minas, Flávio Ré-
gis Xavier de Moura e Castro, tam-

bém destacaram a importância das
Audiências para o aprimoramento
da democracia no País. Participa-
ram da Audiências Públicas Regio-
nal de Araxá, também entre outras
autoridades, o procurador-geral de
Justiça, Casteliar Guimarães, os de-
putados estaduais Ajalmar Silva,
Anderson Adauto, Elba Brandão,
Hely Tarquínio, Romeu Queiroz,
Marcelo Cecé, Jairo Ataide, Paulo
Piau, João Leite, Sebastião Navarro,
Gilmar Machado e Leonídio Bou-
ças, e o deputado federal Aracely de
Paula.

EDITAL
O governo de Minas publicou o

novo edital de licitação das obras de
duplicação da rodovia Fernão Dias -



BRJ381. O processo licitatório-se
refere às duas etapas de obras, orça-
da, apenas na parte mineira, em US$
480 milhões. O Banco Interamen-
cano de Desenvolvimento - BID, fi-
nanciará 50% destes recursos, ca-
bendo aos governos federal e de Mi-
nas Gerais a outra metade.

O novo edital está mais simplifi-
cado e transparente nos critérios de
julgamento.

Foram eliminados pré-requisitos
como a dispensa de atestados e equi-
pamentos. Entretanto, foram intro-
duzidos 2 seguros - Bid Bond e Per-
formance Bond - que evitarão a pa-
ralisação sua execução até o final. O
prazo previsto de conclusão das obras
é de um ano. Estima-se que elas se
iniciarão na segunda quinzena de
setembro.

A primeira fase da duplicação fi-
cou dividida em sete lotes, orçados
em US$ 208 milhões. A segunda,
terá 10 lotes, com estimativa de pre-
ços em US$ 239 milhões. As obras
de artes especiais posteriormente. A

Antenção é reduzir os custos. A pri-
meira etapa começa em Betim e vai
até São João Nepomuceno. A segun-
da, de São João Nepomuceno a Ex-
trema, na divisa de Minas Gerais
com São Paulo.



A FOLHA REGIONAL

Política
Audiências Públicas Regionais

(Democracia no Orçaiiz emito)

A mesa diretora dos trabalhos da Audiência realizada na região Sul

Com a participação de 117 municípios,
Var-inha sediou nos dias 01 e 02 de junho fl()

Teatro Capitólio a AssemhIia Pública
Regional. Dos 153 municípios que compõem
a região Sul. 117 realizaram suas Audiências
Municipais e enviaram cada um 5 propostas
para o Encontro Regional. Nesse enc )ntro OS

representantes dos municípios, preleitos,
presidentes de câmaras municipais e
representantes de entidades da sociedade civil
votaram e escolheram 10 propostas da região
Sul a serem enviadas ao governo mineiro
para inclusão no Orçamento de 1996. 

Foram 2 dias de discussão e participação
Ii representantes dos 117 municípios. No
iia l'oencontroteveinícioàs 1	0h'.Ofl(lC

Jeleadus dos municípios fiiciim a dcftsa
Lias propostas. No dia 02/06 na pane da
manhã foi reservada para os entcndiinento
entre OS participantes com o propósito de
conseguirem apoio para as propostas de
interesse da região. Na parte da tarde
aconteceu a votação.

Confira as 10 propostas priorizadas na
Audiência de Varginha:

PROPOSTA 584 - Recursos para a
construção do Campi da Universidade do
Estado de Minas Gerais, no Sul de Minas.

- Resultado: 1° Lugar (164 votos)
- Municípios: Ribeirão Vermelho/

Varginha! Lavras! Passos.
PROPOSTA 349 - Apoio e liberação de

recursos para manutenção do Centro Regional
de Oncologia.

- Resultado: 2° Lugar (128 votos)
- Município: Varginha
PROPOSTA 184- Programa habitacional
- Resultado: 3° Lugar (104 votos)
- Município: Bom Jesus da Penha

(amplamente defendida pelas lideranças de
Amog)

PROPOSTA 55 - Criação de um Centro
Regional de Recuperação do Menor e do



Adolescente Infrator
- Resultado. 3" Lugar (1 04 votos)
- Município: Bandeira do Sul
PROPOSTA 587 - Serviço Regional de

Quimioterapia e Radioterapia no Sud es1C

Mineiro
- Resultado: 4" Lugar (100 votos)
- Município: Passos
PROPOSTA 585 - Construção de Ceasa

no Sudoeste Mineiro
- Resultado: 5° Lugar (91 votos)
- Município: Passos
PROPOSTA 365 - Recursos necessários

ao término de construção das obras de
ampliação do prédio da Santa Casa dc
\1iscricárdia de Boa FsperanLa

- Resultado: (' Lugar 73 ' oios.
- Município: Boa Esperança
PROPOSTA 325 - Constn:içüo de urna

Usina de Reciclagem de Lixo num ponto
central da região da Amog

- Resultado: 7" Lugar (55 votos)
- Município: Nova Resende
PROPOSTA 338- Dotação Orçamentária

Estadual para a conclusão de obras, compra
de aparelhagem e material permanente para
a policlínica de Poços de Caldas.

- Resultado: 8° Lugar (45 vo tos)
- Município: Poços de Caldas
PROPOSTA 359 - Construção da

Policlínica Regional em Lavras
- Resultado: 9° Lugar (39 votos)
- Município: Lavras

NOTA: A proposta de pavimentação
asfástica envolvendo as rodovias que
interligam os municípios de Muzambinho,
Nova Resende, Bom Jesus da Penha. Jacuí
e São Pedro da União. foi diretamente
relacionada no orçamento do estado para
execução no exercício de 9, não scndo
necessária a votação durante a audiência
por ser pedido prioritário da Arn ).

As propostas da
Ainog aprovadas

José tibaldo, Fernando Cláudio
(Presidente da Câmara) e

representantes de Muzambinho

O prefeito de Muzambinho e Presidente da
Associação dos Municípios da Microrregião da



Baixa Mogiana. José 1 baldo de Almeida, esteve
na Audiência Pública em Varginha e disse que
desde do início vem participando ativamente das
audiências. Lembrou da Audiência Pública que
participou no ano passado. em ('axambu, onde
foram levadas proposta da re g ião e estas foram
inseridas 11(1 orçamento, porém não foram
realizadas. Embora, estivesse meio descrente em
participar novamente, conscien(izou que, se hão
participar, aí sim. não existirá nenhuma
possibilidade. Recordou que houve urna
propaganda muito grande,que gerou muitas
expectativas e na realidade foi um pouco diferente.
O divulgado foi que seriam inseridas cinco
propostas de cada cidade, no orçamento. José
1 Tbaldo afirmou que, na realidade. foraiit inseridas
leiojto propostas no orçamen!o. sendo ol!o

Jivididaspelas Ass ciae"cs .Mieio-Rcoiiiaiscaki
M iero-Reiiáo apresentou unia) e as dei restantes
fOram votadas pelo plenário. ( ) prefeito comentou
a importânciade terem sido inscridas no orçamento
três propostas da renão. porque na reunião estavam.
aproximadamente. cento e cinquenta prefeitos e
oito Associações . Micro-Regionais.

José Ubaldo disse que defendeu três propostas
para a região:

1 - ASFALTO NOVA RESENDE

A primeira proposta foi inserida
automaticamente pela Amog, que é a interligação
asfáltica das cidades pertencentes a mesma, ou
seja. Muzambinho-Nova Resende-Bom Jesus d
Penha-São Pedro da União-Jacuí. Esta proposta
foi inserida no orçamento, por se tratar de uma
prioridade para a região.

2- FUNDO HABITACIONAL

Também foi defendida a proposta de se criar,
em Minas Gerais, um programa de habitação - esta
idéia vem de Bom Jesus da Penha. A idéia é criar
um fundo para a habitação. Citou o exemplo do
estado de São Paulo, onde 1% do orçamento é
destinado ao desenvolvimento habitacional. Esta
proposta também foi votada e aceita, sendo inserida
no orçamento estadual, ficando em terceiro lugar
dentro das dez propostas prioritárias. Trata-se de
um programa que abrange todo o estado mineiro.

3 - USINA 1W RF.('ICI .Â(;EM EW LIXO
Taibém foi aprovadaFinserid no orçamento

estadual a construção de uma usina de reciclagem
de lixo, para atender as cidades pertencentes a
;\iflO - a Micro-Região em que Muzambinho flu,
parte - porque estes municípios têm tido uma
dificuldade muito grande em relação ao lixo. As
dezesseis cidades ligadas a Amog deverão se
reunir para desinaro melhor local paraa instalação
da usina.



Gentil Barbosa
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Orçamento vai
incentivar

desenvolvimento
regional

Audiência em Ipatinga começa a
definir prioridades

A audiência será encerrada hoje, com a escolha das prioridades regionais

Foi aberta ontem, no Indus-
trial Esporte Clube, no bairro
Bom Retiro, em Ipatinga, a ioa
Audiência Pública Regional
organizada pela Assembléia
Legislativa de Minas Gerais
em parceria com o governo
estadual, Poder Judiciário e
Tribunal de Contas. Essa audi-
ência engloba os 84 municípi-
os incluídos na "macrorregião"
do Rio Doce. Desse total, 64

realizaram suas audiências
municipais e apresentaram on-
tem suas propostas para serem
incluídas no orçamento esta-
dual do próximo ano. O encon-
tro contou com a participação
de cerca dé 240 pessoas, entre
prefeitos, presidentes de câma-
ras e delegados municipais.

Participam da audiência
quatro associações de municí-
pios: AMVA, AMOC, Ardoce

e Ambas. Cada entidade terá
uma prioridade aprovada para
a sua região na plenária de hoje,
encerrando o encontro. A As-
sociação de Municípios do
Vale do Aço (AMVA) definiu
como prioridade a construção
de um hospital regional. Além
destas quatro propostas, os 64
municípios definirão ainda ]0
prioridades para a região.



DESENVOLVIMENTO -
A audiência foi aberta, às
13:00h, pelo deputado estadual
Diizon Meio (PTB), responsá-
vel pela coordenação do encon-
tro. Ele ressaltou a importância
da audiência pública como for-
ma de incentivar o desenvolvi-
mento regional. Segundo Dilzon
Meio, através da audiência é
assegurada a participação po-
pular no orçamento do estado.

O deputado citou ainda as
duas grandes mudanças ocor-
ridas este ano em relação às
audiências do ano passado. Este
ano, foram convidados para
participar do encontro repre-
sentantes do. governo estadual
e do Poder Judiciário, para que
haja um maior envolvimento
dos três poderes na elaboração
do orçamento. Outra alteração
foi a realização das audiências
públicas municipais antes do
encontro em Ipatinga, que as-
segurou uma participação igua-
litária de todos os municípios.
Dilzon Meio destacou que a
audiência em Ipatinga superou
as anteriores em termos de par-
ticipação, atingindo 80% dos
municípios do Rio Doce.

MUDANÇA DE. MENTA-
LIDADE - Em seguida, Luiz

Carlos Eloy, representante do
Poder Judiciário na 1  Audi-
ência Pública Regional, disse
que hoje a Justiça tem uma
nova mentalidade e busca uma
maior aproximação com a co-
munidade. Para atender melhor
à população, Eloy acha neces-
sário um maior aparelhamento
da Justiça. Quanto às audiênci-
as, ele ressaltou que são "ações
concretas e realistas sem lugar
para falsas promessas".

Paulo GilenoNovaes, repre-
sentante do Tribunal de Con-
tas, deu prosseguimento à au-
diência ressaltando que esses
encontros possibilitam o cum-
primento dos preceitos bási-
cos da democracia. Ele disse
que a participação do Executi-
vo e do Judiciário nas audiên-
cias servem para aperfeiçoar
este instrumento.

Quanto ao Tribunal de Con-
tas,Gileno disse que por ser
um órgão fiscalizador dos re-
cursos públicos, sempre-"foi
visto como um "carrasco". Ele
lembrou, no entanto, que hoje
o órgão busca uma imagem
diferente, de auxiliador. Gileno
afirmou que o Tribunal de Con-
tas está fazendo um trabalho

mais didático junto às prefeitu-
ras para evitar que haja irregula-
ridades na prestação de contas.
Em seguida, Marco Antônio de
Almeida Rocha, ligado à Secre-
taria de Estado de Planejamen-
to, falou sobre a participação do
governo estadual nas audiências
públicas regionais.

Após o pronunciamento dos
organizadores da 10 audiên-
cia, foi a vez dos representantes
dos 64 municípios fazerem as
defesas de suas propostas. Parti-
ciparam do encontro nove dos
77 deputados estaduais: Ivo José
e Geraldo Nascimento, ambos
do PT e represeritantesdo Vale
do Aço, João Leite (PSDB),
Ermano Batista (PL), José Hen-
rique (PMDB), Marcos Helênio
(PT), Miguel Martinij (PSDB) e
Olinto Godinho (PL).

AL quer inovar
no próximo ano

A Assembléia Legislativa de
Minas Gerais realiza todos os
anos 12 audiências públicas re-
gionais para discutir o orçamen-
to estadual. Estes encontros ti-
veram início em 1993, confor-
me determinação da Constitui-
ção Estadual. A iniciativa é pio-
neira no País e tem o objetivo de
permitir aos municípios maior
participação na elaboração do

orçamento.
A partir deste ano, como for-

ma de suprir deficiências dos
anos anteriores, foram realiza-
das antes dos encontros regio-
nais as audiências municipais.
Para o próximo ano a intenção é
não só apontar as prioridades,
como também definirjá os valo-
res de cada obra no orçamento.



Prefeitos têm
proposta ampla

O prefeito de Ipatinga e pre-
sidente da Associação dos
Municípios daMicrorregião do
Vale do Aço (AMVA), João
Magno de Moura (PT), encara
a realização da 1  Audiência
Pública Regional como o reco-
nhecimento pela Assembléia
Legislativa da importância da
cidade em Minas Gerais como
um centro polarizador. Ele lem-
brou que a audiência de Ipatin-
ga reúne municípios que, jun-
tos, representam quase 15% do
Produto Interno Bruto (PIB)
de Minas Gerais.

João Magno disse que, ape-
sar das audiências regionais
ainda apresentarem deficiên-
cias, são um "grande avanço"
em termos de participação, po-
pular. "Mesmo que não este-
jam devidamente adequadas,
as assembléias regionais estão
sendo aperfeiçoadas a cada ano.
Aqui, nós temos uma experi-
ência bem-sucedida de partici-
pação popular na elaboração
do orçamento, que após seis
anosjá alcança resultados mui-
to positivos", afirmou, citando
o trabalho feito em Ipatinga
pelo Conselho de Prioridades

Orçamentárias (Compor).
ABERTURA - O prefeito

de Timóteo, Leonardo Rodri-
gues da Cunha - Lelé (PMDB),
também destacou a importân-
cia de o Vale do Aço sediar a
i oa audiência regional da As-
sem bléiaLegislativa. Ele acre-
dita que só o fato de represen-
tantes do Legislativo, Executi-
vo e Judiciário estaduais terem
se deslocado de Belo Horizon-
te para o interior já significa
uma maior abertura. "E uma
presença marcante, mesmo que
somente pequena parte das pro-
postas seja aprovada", frisou.

Para o prefeito de Coronel
Fabriciano, Paulo Almir
Antunes (PL), o importante é
que os municípios do Vale do
Aço deixem de lado suas pro-
postas particulares e busquem
as prioridades que atendam a
toda a região. "Temos que nos
unir para aprovar as propostas
de caráter regional, como a
duplicação daBR-381 e acons-
trução do hospital regional",
afirmou.



Região tem
direito a

]Opedidos

A ioa Audiência Pública
Regional, que está sendo reali-
zada desde ontem em Ipatinga,
será encerrada hoje com a defi-
nição das 10 prioridades da
"macrorregião" do Rio Doce a
serem incluídas no orçamento
estadual do próximo ano. Os
trabalhos serão retomados
hoje, às 9:00h. Durante toda a
manhã, representantes de 64
municípios vão discutir as
melhores propostas a nível re-
gional. É  momento de articu-
lação das associações de mu-
nicípios na briga para garantir
a proposta de sua região. A
Associação dos Municípios da
Microrregião do Vale do Aço
(AMVA) vai batalhar para ter
quatro das 10 prioridades apro-
vadas na audiência.

No total, foram aprovadas
mais de 300 propostas pelos 64
municípios participantes; ou-

tros 20 não realizaram suas
audiências públicas e ficaram
de fora do encontro em Ipatin-
ga. Depois de discutidas as pri-
oridades de cada cidade, cerca
de 240 delegados credencia-
dos vão apontar as 10 reivindi-
cações que julgarem
prioritárias. Além dessas 10
propostas, cada associação
(AMVA, Ambas, Ardoce e
AMOC) terá uma prioridade
aprovada sem discussão.

Na parte da tarde, com a
presença do presidente da
Assembléia Legislativa,
Agostinho Patrus (PFL), será
e!eita-umacomjssão repre-
sentativa, ençarregada de
acompanhar a elaboração do
orçamento. Essa comissão
terá cinco membros, eleitos
pelos próprios delegados.



Genti Barbos?

Deputados recomendam
bom-senso

João Leite: democracia

O deputado estadual Ivo José
(PT) destacou a importância
de Ipatinga estar sediando a
i oa Audiência Pública Regio-
nal no orçamento do estado
para o ano que vem. Segundo o
petista, a cidade tem uma gran-
de importância econômica e
política no contexto estadual.
A audiência, ressaltou, é uma
bo experiência de participa-
ção popular, mas que ainda pre-
cisa avançar. Ele defende que
já em 1996 sejam apontados
não só as prioridades, como
também os valores destinados
a cada proposta.

Ivo José lembrou que em
Ipatinga há seis anos já existe
uma forma ainda mais elabo-
rada de participação popular
na elaboração do orçamento,
que é o Congresso de Priorida-

des Orçamentárias (Compor),
implantado na primeira admi-
nistração do PT. Ele acha que
as audiências estaduais tam-
bém podem ser aperfeiçoadas
para envolver cada vez mais a
comunidade.

BOM SENSO - Para o de-
putado Geraldo Nascimento
(PT), ex-prefeito de Timóteo,
a audiência é um momento im-
portante para que sejam inclu-
ídas no orçamento estadual
grandes prioridades para o Vale
do Aço, como a duplicação da
BR-381 no trecho entre João
Monlevade e Governador Va-
ladares, a criação da Região
Metropolitana e a esta-
dualização do Instituto Católi-
co de Minas Gerais (ICMG).
"Estamos aqui para ouvire não
interferir, mas espero que os

representantes do Vale d Aço
tenham bom senso para defen-
der essas prioridades", cobrou.

O ex-goleiro e atual deputa-
do João Leite (PSDB), quê tam-
bém esteve ontem em Ipatin-
ga, disse que as audiências
regionais são o caminho para
a democratização das deci-
sões a nível estadual. Ele tem
acompanhado todas as audi-
ências realizadas até agora
pela Assembléia Legislativa
e considera "muito boa" a
participação da comunidade
nas discussões. João Leite
lembrou, no entanto, que é
preciso que os municípios
tenham consciência e
priorizem as propostas de ca-
ráter regional, que venham
atender a um maior número de
pessoas.



II) IR1

Assembléia
realiza audiência
pública regional

em Ipatinga
A Assembléia Legis-

lativa de Minas Gerais
realizará nos dias 27 e
28, terça e quarta-fei-
ras. no Industrial Es-
porte Clube, bairro
Bom Retiro uma audi-
ência pública regional.
reunindo 84 municípi-
os da região do Vale do
Rio Doce, num total de
quatro associações:
AMVA (Vale do Aço),
ARDOCE (Médio Rio
Doce), AMBAS (Bacia
do Suassuí), AMOC
(Vertente Ocidental do
Caparaó). Na terça-fei-
ra, a audiência será de
13h às 18h e na quarta
de 9h às 17h30. O prin-

cipal objetivo da audi-
ência é reunir e deter-
minar as prioridades
orçamentárias de cada
micro região para o or-
çamento de 96. Cada-
uma destas associa-
ções têm a garantia de
uma proposta que será
automaticamente en-
caminhada a comissão
de sistematização do
orçamento.

No caso do Vale do
Aço, a prioridade será
a construção do hos-
pital regional, aqui em
Ipatinga. Cada muni-
cípio poderá apresen-
tar até 5 propostas e
cada associação, 10
propostas.
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Minas se mobiliza para rea-
lizar Audiências Públicas
O novo regulamento das audiênci-

as deixa a cargo das prefeituras e câma-
ras de vereadores a definição de todos
os procedimentos relativos à realização
dos encontros municipais. A título de
sugestão. a Assembléia encaminhou
aos municípios um modelo de regula-
mento. E está orientando as lideranças
do interior para que se realizem essa
etapa o mais rápido possível, a fim de
garantir o encaminhamento dos resul-
tados das audiências em tempo hábil.

Serão representantes dos mulucípi-
os, nas audiências regionais. o prefeito,
ou alguém por ele indicado, o presiden-
te da Câmara Municipal, ou um verea-
dor indicado, e cidadãos eleitos pela
comunidade durante a audiência muni-
cipal. Os municípios com menos de 30
mil habitantes terão direito a eleger dois
representantes: os com população en-
tre 30e 100 mil habitantes. terão direito
a três representantes, e os com mais de
100 mil habitantes poderão eleger cinco
pessoas. A assessoria técnica respon-

sável pela realização das audiências
regionais também está orientando as
prefeituras no sentido de mobilizar a
população para as audiências locais,
bem como esclarecendo que as propos-
tas apresentadas devem ter caráter mais
amplo, buscando a solução de proble-
mas comuns à região. pois. desse modo.
o município terá mais chances de ter
suas reivindicações aprovadas na au-
diência pública regional e. posterior-
mente, incorporadas ao Orçamento do
Estado. As audiências públicas regio-
nais serão realizadas em 12 municípios.
no período de 4 de maio a 4 de julho. Os
critérios adotados para escolha das ci-
dades-sede foram a existência de infra-
estrutura e a representatividade regio-
nal do município. Ficaram excluídos das
opções de local os municípios quejá se
sediaram audiências no ano passado e
em 1993 - ano em que teve início o
processo de discussão, pública e
regionalizada, das prioridades de in-
vestimento do Estado.
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28/6/95 - QUARTA-FEIRA

municípios traçam
suas carencías

Ipatinga - Cerca de 250 re-
presentantes dos 64 municípios
que integram a Bacia do Vale do
Rio Doce apresentaram ontem,
durante o primeiro dia da Audi-
ência Pública de Ipatinga, que
discute propostas para o Orça-
mento estadual de 1996, um qua-
dro de carências das quatro mi-
crorregiões que chamou a aten-
ção dos próprios deputados. O
auditório de 400 lugares do In-
dustrial Esporte Clube (bairro
Bom Retiro), ficou totalmente
ocupado. Na abertura do
evento, o deputado Dilzon
Meio (PTB), o representante
do Tribunal de Justiça, Luis
Carlos Eioy, do Tribunal de Con-
tas, Paulo Gileno Novaes. e
Marco Antônio Abreu, da Se-
cretaria do Planejamento, fize-
ram uma exposição sobre a
composição, execução e fisca-

lização do Orçamento no esta-
do.

Dentre as 284 propostas
apresentadas pelos representan-
tes municipais, cerca de 60 di-
zem respeito à área de transpor-
te, 48 à educação, 37 à saúde,
seguindo-se pela ordem de im-
portância, energia, habitação,
agropecuária, esporte e lazer.
Hoje os delegados farão a esco-
lha das 10 propostas prioritárias
para a região. Será eleita também
a comissão de representação,
incumbida de acompanharj unto
ao poder público o atendimento
das propostas.

PROPOSTAS - A apresen-
tação das propostas pelos repre-
sentantes das Associações dos
Municípios das Microrregiões da
Vertente Ocidental do Caparaó
(Arnoc'. o Médio do Rio Doce
(Ardoce). da Bacia do Sapucaí

(Ambãs) e dó Vale do Aço
(Amva) se converteu num cor-
po a corpo para obter apoio das
prioridades.

O secretário-geral da Asso-
ciação dos Municípios da Mi-
crorregião do Vale do Aço
(Amva), Lourival Lima Duarte,
fez um efusiva defesa da priori-
dade número um da entidade: a
construção do hospital regional,
além da proposta de outras
obras para a região, como pavi-
mentação asfáltica, educação e
saúde. A representante de Go-
vernador Valadares, Elisa Maria
Costa mostrou, através de slides
(transparências) as carências da
região. Os pequenos municípios
se queixaram da falta de infor-
mações, e destacaram que "não
sabiam que as prioridades regi-
onais eram mais importantes que
as municipais".



Vereadores lançam cartilha para
explicar novo horario do comércio

Ipatinga - O vereador João
Dome les (PTB), apoiado por mais
oito vereadores, elaborou uma
cartilha .à população contendo
explicações sobre o projeto de lei
n°34/95, de sua autoria. Este pro-
jeto, em tramitação na Câmara,
foi vistado na última sgunda-fei-
ra por 72 horas, a pedido do vere-
ador Nilton Manoel (PMDB).
Segundo Dorneles, o projeto visa
a criação de um horário especial,
facultativo, para o funcionamen-
to do comércio no município lo-
cal, de 8h às 22h, permanecendo
como opção o horário normal, de
8h às 18h.

RAZÕES PRINCIPAIS -
Dorneles disse que a iniciativa da
implantação deste novo horário no
município tem três razões princi-
pais: ampliar e apoiara iniciativa
privada nos seus empreendimen-
tos e fortalecer o comércio do
município, possibilitando, inclusi-

ve, a implantação de shopping
center em Ipatinga; aumentar a
oferta de trabalho, em combate ao
desemprego; e propiciar às pes-
soas que trabalham condições de
fazerem suas compras em horá-
rio especial.

Dorneles ressalta que o proje-
to não obriga os empresários ou
comerciantes a adotarem o horá-
rio especial. Se a implantação do
horário for do interesse deles, po-
derá fazê-lo livremente através de
mecanismos previstos no menci-
onado projeto". afirma.

Ele se defende das acusações
de que houve interesses particu-
lares, dizendo que a tramitação do
projeto está sendo movida pelo
interesse de servir toda a popula-
ção e jamais em defesa de qual-
quer outro objetivo de caráter pes-
soal ou particular.

O autor do projeto atesta que
o hora rio k re. hoje, é uma real i-

dade em centros urbanos, a
exemplo do que acontece nas ci-
dades vizinhas como Timóteo,
Fabriciano, Governador Valadares
e outras, onde existem supermer-
cados, farmácias sem portas. 'isto
traduz em liberdade extrema por
onde caminha todo o processo
econômico de nosso país. Além
disso, cabe-nos esclarecer que a
ampliação facultativa do horário
de funcionamento do comércio irá
gerar maiores riquezas para nos-
so município", completa.

Entretanto, o Sindicato dos Co-
merciários já deu o grito" com
relação ao projeto. Temendo que
os empregados do comércio se-
jam explorados pelos patrões, a
entidade já começa a mobilizar a
categoria no sentido de reverter
a tendência de aprovação do pro-
jeto, já que a idéia tem o aval da
maioria dos vereadores da câma-
ra.
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Comunidade seleciona
propostas para

Audiência Regional
A Câmara Municipal de Ca-

xambu, realizou no dia 5 de abril a
Audiência Pública Municipal para
a apresentação, justificativa e esco-
lha das 5 propostas que serão
apresentadas na Audiência Pública
Regional, nos dias 10 e 2 de junho,
em Varginha, que irá centralizar as
propostas das cidades do Sul de
Minas. Nesta reunião os represen-
tantes das cidades escolherão 10
propostas regionais que serão in-
cluídas no orçamento do Estado
em 1996.

As propostas que serão
apresentadas por Caxambu em
Varginha são as seguintes:

A construção de um hospital
regional com CTI ou adaptação no
já existente, Casa de Caridade São
Vicente de Paulo. O objetivo é
atender 37 municípios da região e
evitar a transferência de doentes
graves para cidades maiores, que
oferecem mais recursos. Esta pro-
posta teve 23 votos e foi apresen-
tada pelos conselhos comunitários
dos bairros Belvedere e Trançador
e SEPAF (Serviço de Ajuda Fra-
terna).

Outra proposta relacionada
a saúde foi apresentada pela
APAE (Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais) e teve 18 vo-
tos. É a criação no Sul de Minas de
um hospital neurológico, psiquiá-
trico e odontológico especializado
no atendimento de deficientes.

Com 18 votos a 33 proposta
foi apresentada pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e
l'PR (Partido Progressista Reno-
vador). Tem a finalidade de im-
plantar uma Usina de Reciclagem
e Compostagem de Lixo, que be-
neficiaria OS municípios de Caxam-
bu. l3aependi, Cruzflia, Soledade
dc Minas e Conceição do Rio Ver-
de. O valor da obra está estimada
cm RS 120.000,00.

Outra sugestão é sobre o
('entro de Convenções de Caxam-
hu, tornando a cidade aparelhada

para receber eventos nacionais e
até internacionais. Uma das metas
do governo Eduardo Azeredo é in-
vestir no turismo e a cidade conta
com este apoio. A reivindicação,
que teve 14 votos, é da Escola
Municipal Pré-Escolar Professora
Nadir de Siqueira, PPR e Lions
Clube de Caxambu.

A última proposta, não me-
nos importante, com 13 votos, é da
Paróquia Nossa Senhora dos
Remédios. Trata do incentivo a
implantação de pequenas e médias
empresas no município. Sendo as-
sim, os jovens não deixariam sua
terra, como vem acontecendo, em
busca de emprego, estudo e recur-
sos mais apropriados.

Em Caxambu, foram apre-
sentadas 37 propostas pelos Con-
selhos Comunitários, Escolas, Igre-
jas, Partidos Políticos, Secretarias
Municipais, Câmara de Dirigentes
Lojistas, SEPAF, Lions, OAB e
pelo vereador Eduardo de Almei-
da Pinto.

Durante a reunião em Ca-
xambu, as entidades cadastradas
escolheram duas pessoas que irão
a Varginha representar o municí-
pio, são eles: Reynaido Guedes
Neto e Maria Regina Oliveira da
Silva. Representando o Poder Exe-
cutivo, Paulo César Levenhagem
dos Santos e Magnus Luderer de
Andrade, o Poder Legislativo.

Eles defenderão as propos-
tas do município e votarão nas que
serão enviadas para a colaboração
do orçamento do Estado.

A realização de Audiências
Públicas Municipais e Regionais é
urna exigência da Assembléia Le-
gislativa. As propostas devem ter
um caráter regional, tendo assim,
mais chance de serem aprovadas,
Já que beneficiam mais de um mu-
nicípio. Puderam participar da
reunião emCaxambu, entidades
representativas. cidadãos, o prefei-
lo e OS vereadores.



FOLHA DE PIRAPORA
Pirapora, 17 a 23 de Junho de 1995

Agostinho Patrus encerrou
Audiencias Públicas em Pirapora

O presidente da Assembléia
Legislativa, deputado Agostinho
Patrus, encerrou terça, 13, mais
uma etapa das Audiências
Públicas Regionais.

Com um auditório lotado
foramvotadasaSOflZePr0P0s
priorizadas durante areunião da
manhã. Prefeitos de 52
municípios que compõem a
Macrorregião Norte se
mobilizaram para que suas
propostas recebessem maior
votação. Entre as propostas
priorizadas destacam-se a
implantação de uma
universidade agncolana região,
construção de hospitais - com
implantação de urna Unidade
de Tratamento Intensivo,
construção de barragens, com
especial destaqueparao projeto
Jequitaí que, apesar de estar
aprovado há mais de 40 anos,
ainda não foi implantado.

Ainda na reunião foram
apresentadas 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, á
Secretaria de Saúde, de
implantação do Consórcio de
Saúde no Norte de Minas. Tais
medidas irão beneficiar
diretamente a quase totalidade
dos municípios da região.

Em seu discurso de
encerramento, o deputado
Agostinho Patrus destacou o
pioneirismo das Audiências
P(ib1icasen1tizando que "a cada
ano serão aperfeiçoados os
mecanismos de realização das
reuniões". Segundo ele a
Audiência "é uma aula de
conscíentização democrática
quejá ultrapassou as fronteiras
do Estado".

Além do presidente da



Assembléia, participaram da
mesa de encerramento dos
trabalhos o desembargador
Monteiro de Barros, Presidente
do Tiibunalde Justiça do Estado;
José Ferraz, Secretário do
Trabalho e Ação Social,

representando o Governador do
Estado, Eduardo Azeredo; o
prefeito de Pirapora, Walyd
Abdalia; o presidente da
Câmara Municipal, Vilson
Santana, Gyleno Novais,
representante do Tribunal de

Contas; e os deputados
IbrahimJacob;WanderleyAvila;
Sebastião Navarro, Jairo Ataíde;
Elbe Brandão; Carlos Pimenta;
Miguel Martim; Gil Pereira;
Dimas Rodrigues e Péricles
Ferreira.

QUADRO DAS PROPOSTAS APROVADAS NA REUNIÃO FINAL

01 - 106 votos - Asfaltamento da rodovia MG 401 no trecho entre o
município de Jaíba até o Rio São Francisco no Município de Matias
Cardoso.

02 - 105 votos - Pavimentação da BR-479 ligando Januária a Arinos,
numa extensão de 300 kms.

03 - 96 votos - Asfaltamento da estrada que liga os municípios de Grão-
Mogol, Cristália, Botumirim, Itacambira e Juramento.

04 - 78 votos - Asfaltamento da MG 120 que liga riacho dos Machados a
Porteirin ha.

05 - 75 votos - Criação e instalação de uma UTI (Unidade de Tratamento
Intensivo) em hospital de Bocaiúva.

06 - 73 votos - Construção de um hospital regional em Taiobeiras para
atender este município e os municípios de Salinas, São João do Paraíso,
Rio Pardo de Minas e Águas Vermelhas.

07 - 71 votos - Asfaltamento da estrada Brasília de Minas Coração de
Jesus.

08 - 65 votos - Construção das barragens do Projeto Jequitaí. Projeto
aprovado há mais de 40 anos e que irá beneficiar vários municípios da
região.

09 - 63 votos - Asfaltamento e alargamento da pista que dá acesso ao BR
122 até a BR 251 ligando Capitão Enéas a Francisco Sá, num total de 30
km.

10 - 56 votos - Construção de um hospital regional em Salinas.

11 34 votos - Implantação de uma Universidade Agrícola no Município de
Lassance.



José Ferraz avalia
Audiência Pública Regional

Após encerrar aAudiência
Pública Regional em
Pirapora, o representante do
governador Eduardo
Azeredo, José Ferraz, ex-
presidente da Assembléia
Legislativa Mineira, em unia
entrevista exclusiva ao Jornal
FOLHA DE PJLRAPORA,
avaliou a Audiência na
cidade, bem como as
realizadas nas outras regiões
onde esteve presente.

Segundo ele, "a Audiência
Pública representa um
grande avanço em matéria
de democratização do
orçamento. A Assembléia
Legislativa de Minas Gerais
abriu suas portas, foi atrás da
sociedade levar a
importância da sua
participação e oferecer
propostas para se ter uni
orçamento mais próximo da
realidade".

José Ferraz afirmou que
foi exatamente isso o que
aconteceu aqui na região de
Pirapora, já que esta é a
maneira que a população tem
de dar a sua contribuição. "A
Assembléia de Minas com

este trabalho se tornou
exemplo no mundo inteiro,
transpondo osumbrais do seu
próprio estado, esta
participação grande que
tivemos aqui em Pirapora é
o testemunho disso",
completou.

Ele considerou que a
Audiência em Pirapora foi
um sucesso pela quantidade
de deputados, prefeitos,
vereadores e representantes
de entidades presentes.
Houve efetivamente uma
contribuição muito grande
de toda a sociedade da
região.

"Em relação as audiências
que ocorreram
anteriormente, eu refuto que
esta foi uma das melhores e
mais concorridas,
efetivamente sentimos que
o povo atendeu ao chamado
da Assembléia", comentou
Ferraz. Para ele, Isso é um
testemunho de que a
Assembléia está caminhando
no rumo certo.

Quanto ao que se pode
esperar da Assembléia
Legislativa após a realização



da Audiência Regional,
Ferraz assegurou que as
propostas que foram "aqui
elencadas", serão
encaminhadas ao Governo
do Estado através da
Secretaria de Planejamento
para que conste do
orçamento para o ano de
1996, como ocorreu em 94
e93.

"Não hádúvidade que isso
é um processo irreversível,
já que é um exemplo para

todos os estados brasileiros,
que em sua grande maioria,
estão seguindo o exemplo
da Assembléia de Minas, que
foi o primeiro estado
brasileiro a ter a idéia de
democratizar o processo de
orçamento do estado",
afirmou, completando que as
audiências mineiras
"Começaram em 1993
exatamene quando eu era
presidente da Assembléia,
daí minha alegria e
satisfação", concluiu.

Abdalia comenta Audiência
O prefeito Walyd Ramos

Abdala analizando a Audiência
Publica Municipal, considerou-
aum sucesso total Segundo ele,
"a idéia de trazer à comunidade
o orçamento do estado é
excelente, tenho certeza de que
isso vingará emfrutospara toda
a região", avaliou.

Oprefeito completou dizendo
que apesar de tudo, sabe que a
liberação dasverbas dependerá
ainda de aprovação do Tesouro
do Estado que possivelmente
não terá recursospara "atender
pelo menos as emendas que
foram autorizadas aqui, em
grande parte representando

rodovias federais", ponderou.
Ele disse quejá esperava que

a Audiência fosse utilizada
como urna massa de manobra
contra sua pessoa pelos seus
adversários. "Lamento
profundamente a atitude do
vereador Leôncio Felipe que
pediu a palavra para fazer uma
homenagem ao governador e
entregou, segundo ele, unia
moção contra mini, eu acho que
o caminho natural para estas
atitudes é ajustiça", comentou,

Disse ele que ao invés de
ficar provocando o "meu
linchamento moral que é o que
eles querem, ficam inventando



esta contínua acusação, para
que possam obter algumfruto a
respeito disso". O prefeito
declarou que mede o seu
tamanho pelo número dos seus
adversários, "se eles se unem
tanto contra mim, é porque
sabem perfeitamente que eu
devo ter algumvalor".

Abdaila disse ainda que
espera ver uma Pirap ora maior
no amanhã, totalmente integrada
e unida em beneficio de sua
comunidade sem o que assistiu,

e que considera uma baixaria
constante, divulgada não só pela
imprensa falada como escrita.

Ele afirmou que tem fé, força
interior e esperança de que
"nossa caminhada continua, de
que nós iremos vencer, isso
absolutamente em nada me
abala, eu sei onde vou chegar e
sei que nós estamos realizando
em Pirap ora o maior volume de
obras que esta cidade jamais
viu", concluiu o prefeito.

Fato lamentável
Umfato deveras lamentável,

ocorrido em Pirapora, tem
repercussão nacional.
Empenhado em conseguir
participação popular nas
decisões de interesse dos
municípios mineiros, a
Assembléia Legislativa tem
levado a cada localidade a
possibilidade da população
participar das decisões a serem
tomadas nelo Estado nos
projetos de interesse de cada
região. Empenho este bastante
democrático e de cunho so-

Como aconteceu em outras
regiões, os poderes públicos
políticos, tais como
administração municipal,
partidospoliticos, vereadores,
sindicatos, classes
representativas e o povo se
uniram e fizeram valer o
interesse maior da cidade e,
consequentemente, da
população, obtendo como

resultado a aprovação dos
projetos de interesse da
sociedade em suas respectivas
cidades.

Mas, emPirapora, o interesse
de alguns estáacima do interesse
da maioria e quando todos
deveriam estar unidos em causa
comum, apopulaçãovê atônita
os seus interesses sendo
colocados emplano inferior e as
elites em confronto político pré-
eleitoral A população não pode
conviver comtais desmandos e
absurdos.

Política não se faz com
grotescos empurrões, facadas,
tiros, mortes... Mas sim com
democracia.

Cada cidadão desta
maravilhosa cidadeturística do
Norte de Minas, vê horrorizado
a falta de cidadania das elites, a
falta de espírito democrático e
público das elites.

Constituipaite integrante dos
direitosuniversais do homem, a

discordância e a defesa, mas a
agressão, o grito, a ignomínia,
cabe aos loucos e aos
desrespeitosos.

Pirapora não merece tal
absurdo. Notadamente,
atravessamos dias dificeis, mas
qual cidade, qual estado da
nação não está em dificuldades.
Sorte daqueles em quem o
respeito público sefazemnotar.
Sorte daqueles com quem as
lideranças seuneme dialogam,
visando o interesse público.

No caso de Pirapora isto
não ocorreu.

• cidade foi desrespeitada...
•	população	foi

desmerecida...
A cidade está enlutada...
TodosperdemoS!!!

Carlos Alberto de
Oliveira-Eng. mecânico -
visitante, em 13106 -
Membro da Igreja Batista
do Bairro Lagoinha, em BH.



Uma estranha Audiência Pública
Walter Santos

O município de Pirap ora
que fora convidadopelo Oficio
449/95 SGM, de 07.04.95,
da Presidência da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais,
fez preliminarmente a sua
Audiência Pública Municip ai,
cumprindo a determinação do
Art. 3 0 do Regulamento
Conjunto no 1, expedido pelo
legislativo do Estado, no qual
aliás, veio em anexo a relação
de municípios que somariam
comPirapora.

AlémdePiraporatomaiiam
parte na Audiência Pública
Regional os seus amigos
Buritizeiro, Ibiaí, Jequitai,
Lagoa dos Patos, Lassance,
Riachinho, Santa Fé de Minas,
São Romão e Várzea da
Palma, emsuma, osmunicípios
da região do Alto Médio São
Francisco. Seriam então 50
propostas sendo que cada um
dessesmunicípiospoderiater
uma de suas pretensões
atendida.

O anexo da relação de
cidades dividiu o Norte de
Minas em cinco partes,
aglutinando no município poio
as demais cidades. Montes
Claros, por exemplo, conta
comas cidades de Brasília de

Minas, Capitão Enéas, Claro
dos Poções, Coração de Jesus,
Francisco Sá, Juramento,
Lontra, Mirabela, São João da
Ponte, Ubaí e Varzelândia. Todo
mundo sabe que associação
dos Municípios da Área Mineira
da Sudene, através de seu
presidente Árlen Santiago, lidera
aquela região folgadamente.

Além disso, Arlen tem alta
influência nas regiões de
Bocaiúva, Grão Mogol, Janaúba
e Januária, que congregam 24
municípios. Nas Audiências
Públicasvalena realidade o peso
político dos deputados regionai&
Para se ter urna idéia, em outra
audiência realizada, o deputado
Cleuber Carneiro conseguiu
quase que totalmente todas as
conquistas unicamente para
Januária, embora houve
denúncia na última Audiência
Regional de 13 de junho que
parte do asfalto prometido para
aquela cidade, ainda não saiu do
papel.

O regulamento da Assembléia
Legislativa não ficou portanto
bem claro, pois se explicasse
que todas cidades do Norte
Mineiro concorreriam em
Pirap ora, conclui-se que pelo
somatório de forçaspolíticas as



propostas do Alto Médio São
Francisco correriam risco de
escolha pois, os diferentes
blocos de municípios vêm
previamente fechados em
questões devotos. Isto foivisto
na hora da votação no dia 13.
Mathias Cardoso votou com
Januána e Janaúba, que somam
17 cidades, afora o grupo de
Montes Claros, detentor de
prestígio emmais 12 municípios.

Uma Audiência Pública nesse
nível desproporcional estava
bemclaro e definido que a anfitriã
Pirapora ficaria a ver navios,
urna vez que dispõem somente
de 10 municípios que na
realidade pouco somaram na
composição de forças. O pessoal
de Buritizeiro fez coro com
Pirapora. Entretanto, numa roda
de aglomeração, um cidadão de
Jequitaíreclamavada arrogância
de um integrante do PT,
afirmando que Jequitaí não
votaria nas propostas de
Pirapora. Uma incoerência, pois
a citado município foi classificado
no regulamento da Assembléia
Legislativa como do grupo de
Pirap ora.

Em diálogo com oprefeito Zé
Barata da vizinha Buritizeiro,

aquele mandatário comentava
também a desproporção de
forças, até uma covardia, lutos
que impossibilitaram um
desempenho vitorioso das
nossas cidades. Não houve
também a interferência dos
deputados votados de
Pirapora. Wanderley estava
presente, mas se limitou
somente em ouvir queixas de
alguns adeptos e sentado à
Mesa Diretora dos Trabalhos,
alificou, nãohavendo portanto
urna luta abnegada emprol da
vitória denossas propostas.

A Prefeitura Municipal
cumpriu a sua parte
organizando a audiência, mas
os votos dependiam das
diversas cidades, quase em
número de 50. Porventura, se
ocorresse uma Audiência Re-
gional somente com os 10
municípios da área de
Pirap ora, aí então esta cidade
seria contemplada com as
Faculdades de Cursos
Universitários, Aeroporto
MmicipaleHospitalRegiona],
tão necessário a nossa gente,
mas a desagregação política
contribuiu em grande escala
parao soterramentodemuitas
aspirações.



A FOLHA REGIONAL

Sul de Minas - 03106/95

Política
Amog na Audiência Pública Regional

Aconteceu nos dias 1 e 2 de junho. na cidade de
Varginha. a Audiência Pública Regional. O evento.
realizado no Teatro Capitólio. teve por objetivo a
seleção de 10 propostas que poderão ser incluídas no
exercício orçamentário de Minas Gerais do ano de
1996.

No dia 1°. a programação incluiu: apresentação da
dinâmica dos trabalhos. exposição dos Poderes
Executivo e Judiciário, exposição por parte do Tribunal
de Contas e justificação oral No dia 2, o evento teve
início com a apresentação da dinâmica dos trabalhos.
discussão das propostas entre os representantes. escolha
das 10 propostas mais importantes para a região e
inscrição dos candidatos à Comissão de Representação.

As 16 cidades da região da AMOG. Associação dos
Municípios da Micro Região da Baixa Mogiana.
participaram da Audiência Pública Regional. em
Varginha. Nossa reportagem buscou conhecer Junto à
sede da entidade. através da secretária Alexandra
Salomão, as propostas selecionadas pelos municípios
durante as Audiências Públicas Municipais. 0

levantamento das propostas. por ordem de votaçto.
indicou as seguintes sugestões:

1 1 . Interligação Asfáltica:
2° - Hospital Regional:
3° - Programa Habitacional e Usina de Reciclagem

de Lixo p1 a região:
4° . Banco de Sangue:
50 . Programa de Saneamento:
6° - Escola Profissionalizante Regional:
7° - Universidade Estadual.
Portanto. em peso a região da Amog escolheu a

"interligação asfáltica' como a grande prioridades para
os municípios. Principalmente, com relação a vias que
ligam Nova Resende. Bom Jesus da Penha. Jacui. São
Pedro da União e outras.

É importante agora que o governo estadual.
juntamente com a Assembléia Legislativa, esteja aberto
para ouvir as lideranças políticas do interior. Somente
assim. a população será atendida em suas prioridades.
E povo conhece no dia a dia, as prioridades principais
e necessárias para a melhoria da qualidade de vida.



PANORAMA SUL MINEIRO

Maio/15 Junho/95

Caxambu realizou
audiência publica

Câxambu realizou dia 05 de
abril último sua Audiência Pública.
A reunião aconteceu na Câmara
dos Vereadores com apresentação
de 37 propostas. Deste total tirou-
se 05 (cinco) a serem apresentadas
na Audiência Pública Regional a
acontecer em Varginha nos dias l
e 2 de junho próximo.
PROPOSTA N°03 (23 votos)

Construção de um hospital
regional, com C.T.I. e recursos pa-
ra todas as especialidaes, para evi-
tar a necessidade de transferência
dos doentes graves aos maiores
centros.
AUTORES: CONSELHO CO-
MUNITÁRIO DO BAIRRO
BELVEDERE
CONSELHO COMUNITÁRIÕ
DO BAIRRO DO TRANÇADOR
SEPAF SERVIÇO PARO-
QUIAL DE AJUDA FRATER-
NA.
PROPOSTA N° 14: (18 votos)

Destinação de recursos or-
çamentários, da ordem de R$
120.000,00 para a implantação de
uma usina de reciclagem e compos-
tagem de lixo, para beneficiar o
Consórcio Micorregional formado
pelos municípios de Caxambu,
Baependi, Soledade de Minas e
Conceição do Rio Verde.
AUTORES: PPR - PARTIDO
PROGRESSISTA RENOVA-
DOR E SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE MEIO AMBIENTE.
PROPOSTA N°16(14 votos)
Conclusão do Centro de Con-
venções de Caxambu.

AUTORES: ESCOLA MUNICI-
PAL PRÉ-ESCOLAR PROF.
NADIR DE SIQUEIRA..
PPR - PARTIDO PROGRESSIS-
TA RENOVADOR
LIONS CLUBE DE CAXAMBU.
PROPOSTA N° 24 (13 votos)

Incentivo à criação de pe-
quenas e médias empresas, criando
mais empregos na região, de forma
a evitar a saída da população para
os grandes centros, em busca de re-
cursos, empregos e estudos mais
apr3morados.	-
AUTORES: PAROQUIA NOSSA
SENHORA DOS REMÉDIOS
PROPOSTA N° 19 (10 votos)

Criação de um Hospital Es-
pecializado no Tratamento Neu-
rológico, Psiquiátrico, Odontológi-
co, etc., para atendimento aos por-
tadores de deficiências da ,região
do Sul de Minas.
AUTOR: APAE - ASSOCIAÇÃO
DE PAIS E AMIGOS DOS EX-
CEPCIONAIS.
Obs.: Houve empate nas propostas
19 e 21, e o desempate aconteceu
por votação.
PROPOSTA N° 19 (10 votos)

Construção de um Hospital
Geriátrico, aproveitando o local e
o clima apropriado que Caxambu
oferece aos idosos.
AUTORES: SEPAF - SERVIÇO
PAROQUIAL DE AJUDA FRA-
TERNA
CONSELHO COMUNITÁRIO
DO BAIRRO CAXAMBU-VE-
LHO.



Audiência Regional não correspondeu às expectativas tricordianas

FOLHA DO SUL

Audiência Pública decepciona sul mineiros
A realização da au-

diência pública regional nos
últimos dias 01 e02 dejunho
em Varginha, foi uma
completa decepção para a
grande maioria dos políticos
sul mineiros. A iniciativa da
Assembléia Legislativa, a
princípio, foi merecedora de
elogios, mas na prática
decepcionou os dirigentes
participantes pela sua
desorganização, apesar de
todo aparato montado pela
Assembléia. Outro ponto
bastante questionado pelos
participantes foi o des-
prestígio com que o Sul de
Minas foi tratado, já que as
particularidades da região
não foram consideradas.
Além do mais, o grande
número de municípios
presentes - cerca de 117 -
com cada município es-
colhendo 5 propostas,
somando um total de 585
para apenas 10 propostas
serem aprovadas e inseridas
no orçamento estadual para
a exercício de 1996.

Os problemas começa-
ram já no primeiro dia,
quando cada município
participante teve direito a
apenas quatro minutos para
defender suas propostas e
tentar ganhar o apoio dos
demais participantes. O que
se viu na prática foi uma
sucessão de discursos onde
ninguém ouvia, e cada
orador se retirando do Cine
Teatro Capitólio após fazer
sua explanação. Como a
sequência das explanações
foi feita por ordem
alfabética, Três Corações
usou da palavra antes apenas
dos representantes de Três
Pontas, Turvolândia, Var-
ginha e Virgínia, quando o
auditório estava pratica-
mente vazio.

No dia seguinte, sexta-

feira, houve a votação
propriamente dita. Devida ao
enorme número de pro-
postas, era humanamente
impossível saber a nume-
ração de cada uma delas, e o
que se viu então foi um
verdadeiro festival de troca
de votos entre prefeitos e
representantes dos muni-
cípios, sem nenhum tipo de
embasamento técnico. De-
zenas e dezenas de prefeitos
inconformados por terem
que deixar a administração
dos seus municípios para
ficar "trocando votos" na rua
em frente ao Cine Capitólio.

Três Corações
Das cinco propostas de

Três Corações, os repre-
sentantes tricordianos prio-
rizaram duas: A construção
do campus do Unicor e a
ampliação do Hospital
Regional da Fhemig colônia
Santa Fé. Ambas prioridades
receberam significativo nú-
mero de votos, mas insu-
ficientes para serem
inseridas nas lO mais
votadas da região. Os
representantes de Três

Corações foram: O presi-
dente da Câmara Municipal
José Elias Gadbem (suplente
João Moisés Arbex), prefeito
Celso Dias Rivello, vice-
prefeito Clóvis Mazzaro, dr.
Ubsclender Carneiro Pereira
e professor Adair Ribeiro. Os
vereadores Jorge Machado e
José Lourenço Corrêa
também estiveram presentes
defendendo os interesses da
comunidade tricordiana. O
professor Adair Ribeiro
lamentou que a destinação de
recursos para a construção
do Campus da Unicor não
ficasse entre as dez mais,
mas reiterou sua confiança
no trabalho do deputado
Ailton Vilela para descobrir
outros meios que facilitem a
viabilização desse projeto.
Adair Ribeiro agradeceu o
apoio de todos que
trabalharam pela causa, em
especial a José Elias
Gadbem, presidente da
Câmara, que colocou toda a
estrutura do Legislativo para
trabalhar em prol da
Universidade Vale do Rio
Verde.

O deputado Ailton
Vilela, que acompanhou
atentamente todos os
trabalhos, afirmou que irá
sugerir para a próximo ano
a realização de três
audiências para que se
possa contemplar todas as
micro-regiões do Sul de
Minas, garantido assim
uma representatividade
compatível com a
importância que a região
sul mineira tem para o
Estado. Para os dirigentes
tricordianos que participa-
ram da Audiência, essa é a
solução lógica para que o
sul de Minas tenha sua
importância reconhecida e
valorizada. O presidente da
Câmara Municipal José
Elias Gadbem espera que
no próximo ano os erros
não sejam repetidos e
assim o objetivo inicial da
Assembléia -democratizar
o orçamento- possa ser
atingido.

Caê



de ltanhomi para oprioridades
Público EstadualOrçamento

No dia 22 de abril, a Câmara
Municipal de ltanhomi sediou a
audiência pública que definiu as
propostas prioritárias do municí-
pio para serem encaminhadas à
audiência pública estadual. Esti-
veram presentes: o presidente
da Câmara de Vereadores- José
Vicente de Barros, o deputado
estadual do PT- Durval Angelo
de Andrade, o Secretário da Câ-
mara Municipal- Antônio Alves
de Oliveira, Joaquim Alves Por-
tugal, Sr. Stênio Deslandes de A-
breu Mafra, Sr. Agácio Ramalho
Saraiva, Sr. José Calais de Sou-
za, Dr. Raimundo Francisco Pe-
naforte. Dr. Leonardo da Gama

Durval Angelo de Andrade,
Deputado Estadual do Partido
dos Trabalhadores.
discursando na Câmara
Municipal de Itanhomi durante
a audiencia pública municipal

A VOZ DE ITANHOMI

Audiência Pública Municipal definiu as

Namesa principal, o presiaenre aa ..dmdrd ivIuruc wIp ue
Lima, Sr. João Vianey Alves, An	 a

Itanhomi que dirigiu os trabalhoSj JOSé Vicente de Barros, o
tônio Machado, Dr. Antônio Her- Deputado Estadual do PT Durval Angelo, o vereador Secretário
melindo Ribeiro, Laerte Alves M. Antônio Alves de Oliveira  Dr. Antônio Hermelindo Ribeiro
de Oliveira, Antônio Pereira dos presentes fizeram uso da pala- vernador venha atender nossas
Anjos, José Martins da Costa, os vra, entre eles, o Deputado Esta- reivindicações.	Pedimos-lhes
vereadores Paulo Célio Martins dual do Partido dos Trabalhado- que transmita nossas reivindica-
de Paiva, Sebastião da Silva As- res, Durval Ángelo de Andrade ções ao governador, porque o
sis, Dário Peres, Walmir Ubiraja- que afirmou que é costume dos povo de ltanhomi está desiludi-
ra de Medeiros e Expedito Fran- deputados do PT visitarem os do de tantas promessas e pro-
cisco Lopes, e imprensa "A Voz povoados periodicamente numa testa pelos estados dos nossos
de ltanhomi", dentre outros com- prestação de contas, prestou es- governadores para com o muni-
pareceram os moradores do Pai- clarecimentos quanto à audiên- cípio e para com o funcionalis-
mital do Jataí, Volta Grande, Ja- cia pública e ainda falou sobre o mo público estadual". Posterior-
taí do Crioulo, Palmital do Car- orçamento como principal recur- mente, o Sr. Agácio Ramalho
neiro, Carneirão, Córrego do Va- so do município. "Vou fazer um Saraiva, um dos solicitantes da
zante e sede, sendo que 70% do pronunciamento na Assembléia implantação de energia elétrica
público foi dos moradores do Legislativa para registrar o que o na zona rural de São Francisco
Palmital do Jatai.	 José Vicente, presidente desta do Jataí, hoje morador de lta-

Antes das propostas serem Casa me disse que aprovou nhomi, mas durante 20 anos in-
colocadas em votação, alguns uma lei de participação no orça- tegrou a Associação dos Mora-

mento municipal e vou encami- dores de São Bernardo do Cam-
nhar o pronunciamento de elo- po, em São Paulo, justificou a
gio à iniciativa da mesa diretora proposta de sua autoria: "diz a
a todos os vereadores de Itanho- Constituição que o direito social
mi, porque vocês deram um é direito de todos, então deve-
passo à frente como fruto das riam vir incluídos nas verbas do
audiências públicas para o orça- estado os programas de ilumina-
mento estadual, para que haja çào rural, onde o município po-
progresso criativo no município, de ter uma boa prioridade no
para que possamos exercer me- campo". Da palavra ainda usou
lhor a procuração que nós rece- o Sr. José Calais de Souza,
bemos pelo voto". Também dis- membro do PT e do sindicato ru-
cursou, usando da palavra, o Sr. ral, justificando a proposta de
Stênio Deslandes- de Abreu Ma-- sua autoria pedindo uma ambu-
fra, ex-funcionário público, políti- lância para o povoado de Santa
co e cidadão honorário de lta- Luzia do Carneiro "para resolver
nhomi que falou, entre outras pa- o problema daquela população
lavras dirigindo-se ao Deputado que fica a 18Km de Itanhomi e
Estadual presente. "Hoje, Itanho- muitas vezes paga frete de car-
mi pode ser chamada de cidade- ros para chegar ao hospital de 1-
modelo, tem toda assistência da tanhomi".
atual administração e o seu cor- Com os trabalhos sendo di-
po legislativo realmente trabalha, rigidos pelo presidente da Câ-
mas está precisando que o go- mara Municipal, José Vicente de



Barros, após as justificativas, foi
iniciada a votação das 13 pro-
postas apresentadas: - Implan-
tação de luz da Cemig no Córre-
go do Palmital do Jataí através
do governo do estado e municí-
pio, sistema mutirão; - Asfalto li-
gando ltanhomi à BR-116 àTaru-
mirim; - Construção de pontes e
bueiros em todo o município (de
autoria do prefeito); - Implanta-
ção de luz da Cemig na zona ru-
ral de São Francisco do Jataí a-
través do governo estadual e
municipal; - Ambulância para a
comunidade de Santa Luzia do
Carneiro; - Construção de um
Ginásio Coberto; - Eletrificação
rural da comunidade do Crioulo
no Córrego do Jataí; - Constru-
ção de Ginásio Poliesportivo em
São Francisco do Jataí; - Refor-
ma e ampliação da cadeia públi-
ca; - Construção de quadra po-
liesportiva na E.E. Carlota de An-
drade; - Incentivo através de
verbas destinadas pelo Estado à
microempresas de Itanhomi: e
Reforma e ampliação do prédio
do Fórum Municipal. Dentre es-
sas propostas, as 05 mais vota-
das foram: - Implantação da luz
da Cemig na zona rural de São
Francisco do Jataí através de
convênio do estado com o mu-
nicípio, em sistema de Mutirão
(44 votos); - Asfalto ligando-nos
à Tarumirim (38 votos); - Asfalto
ligando-nos à BR-116 (35 votos);
- Reforma e ampliação da ca-
deia pública (34 votos) e Ambu-
lância para a comunidade de
Santa Luzia do Carneiro (29 vo-
tos), e serão estas as propos-
tas encaminhadas à audiência
pública estadual que acontece-
rá em Ipatinga, nos dias 26 e
27 de junho, com a participa-
ção do presidente da Câmara,
José Vicente de Barros, Dr. An-
tônio Hermelindo Ribeiro repre-
sentando o prefeito; o vereador
Darci Cassimiro de Oliveira,
Walter Lelis Pires e a suplente
Maria Aparecida Ferreira, am-
bos escolhidos pelo público
presente. As propostas serão
levadas à Assembléia Legislati-
va para serem incluídas no or-
çamento estadual. Depois de
incluídas, a execução fica a cri-
tério do governador.	...



FOLHA NOROESTE
29 de maio de 1995

Audiência pública ou
IA	1audic 9_.ncia de prefeitos?

deputado Almir Paraca usou a tribuna da
Assembléia para protestar contra o uso inadequado
das audiências públicas pelos prefeitos e demais
políticos. Segundo Almir; o principal objetivo é dar
à população o direito de opinar sobre as
prioridades do orçamento, mas, com os fortes
"lobbies" dos prefeitos, as audiências correm risco
de ser esvaziadas, desestimulando a participação
popular
Segundo o deputado, o ocorrido na cidade de Unaí
não pode se repetir; sob pena de acabar com este
importante evento onde o Legislativo estadual abre
espaço na busca de a comunidade definir os
destinos do dinheiro público.
Almir apresentou no plenário a nota expedida pelo
PT de Paracatu, que publicamos na íntegra.

A Audiência Páblica Regional
realizada emUnaí, nos dias 18  19
de maio trouxe mais uma vez à tona
uma triste constatação: a sociedade
civil organizada está sendo engana-
da e manipulada pelos políticos.

O propósito de uma audiência
pública que deveria ser o de ouvir e
encaminhar as demandas populares
está sendo substituído pelos fortes

lobbies armados pelos prefeitos,
através de suas associações
microrregionais.

Antes mesmo do inicio das dis-
cussões das propostas em Unai, os
prefeitos da AMNOR se reuniram
e fecharam questão em tomo de dez
propostas, sem considerar o caráter
de atendimento regional das mes-
mas, levando em consideração ape-
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Deputado Almir Paraca representou o Noroeste na audiência em Unaí e não gostou do que viu

nas as necessidades locais e os in-
teresses particulares de cada muni-
cípio.

Os prefeitos, em número de 14,
armaram então um forte esquema
para que suas propostas fossem
aprovadas e usando seu poder poli-
tico conseguiram o apoio,

priorizando exatamente as dez pro-
postas previamente decididas entre
eles.

A sociedade civil, ali represen-
tada pelas associações, sindicatos e
demais organizações não-governa-
mentais serviu apenas de figurante
em meio a toda esta encenação po-

lítica.
Queremos alertar os

organizadores das audiências para
que fatos dessa natureza não vol:
tem a acontecer nos próximos even-
tos.

O Partido dos Trabalhadores
tem demonstrado que é possível



levar avante o orçamento
participativo, dando real valor às
propostas comunitárias, conside-
rando principalmente as aspira-
ções dos que representam as en-
tidades e organizações não-gover-
nainentais.

Fatos como este, ocorrido em
Unaí, apenas desestimulam a
população de participar de ou-
tras audiências, pois se serão
priorizadas apenas as propostas
dos prefeitos, os mesmos pode-
riam apresentá-las diretamente
à Assembléia ou ao Executivo,
evitando assim que se gastasse
o dinheiro público na organiza-
ção e realização dessas audiên-
cias.

Estamos propondo que o regu-
lamento seja modificado, introdu-
zindo mecanismos que impeçam
estas atitudes manipuladoras por
parte dos prefeitos e demais polí-
ticos, dando mais poderes aos re-
presentantes das entidades civis
que realmente conduzem as aspi-
rações populares.

Partido dos Trabalhadores
Paracatu - MG

Silvano Avelar lidera movimento de educadores
Os educadores do Noroeste de

Minas, liderados pelo vereador
Silvano Avelar, aproveitaram apre-
sença de várias autoridades na
Audiência Pública realizada em
Unai e apresentaram um Manifesto
pela Educação, que foi assinado por
deputados, prefeitos e vereadores,
reivindicando do governo do esta-
do o cumprimento do art. 34 do Ato
das Disposições Transitórias da
Constituição Estadual que prevê a
recomposição salarial nos níveis de
outubro de 1986, quando a profes-
sora primária recebia o equivalente
a 3 salários mínimos. Demonstran-
do habilidade política, o vereador
do PT aproveitou a oportunidade e,
após proferir um discurso emocio-
nante, entregou ao Presidente da As-
sembléia, Deputado Agostinho

Patrus, o documento contendo a rei-
vindicação do Magistério.

Manifesto pela educação - Os
educadores do Noroeste de Minas
e demais signatários deste vêm à
ilustre presença do Exmo. Senhor
Governador do Estado de Minas
Gerais, Dr. Eduardo Azeredo, e de-
mais autoridades constituídas ma-
nifestar total apoio à proposta dos
profissionais do ensino que solicita
a recomposição salarial de acordo
com os níveis de outubro de 1986,
conforme prevê o artigo 34 do ato
das disposições transitórias da
Constituição Estadual, consideran-
doo salário vexatório em que se en-
contra a categoria e a necessidade
de uma real valorização da sofrida
classe do magistério.
Unaí - Noroeste de Minas, es» 19105195

Entrega do manifesto ao presidente
da Assembléia, Agostinho Pafrus



O PLENÁRIO
• 26 maio a 8 de junho, 1995

Associaçes querem'
subdividiras audiências

LÍDERES MUNICIPAIS CONSIDERAM ELEVADO O NÚMERO DE MUNICÍPIOS

PARTICIPANTES NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONAIS

Alair Vieira

REGIAO CENTRAL II - ITANRA
22 e23DE MAIO
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Itabira foi a sede da 4 Audiência Publica Regional, que discute o orçamento estadual para 96



A quarta audiência públicare-
gionai, ocorrida em Itabira nos
dias 22 e 23 de maio, foi marca-
da por divergências entre mem-
bros da Associação dos Municí-
pios do Médio Piracicaba
(Amepi) e da Granbel, que re-
presenta a Região Metropolita-
na de Belo Horizonte. Lideran-
ças da RMBH consideram insu-
ficiente a realização de uma úni-
ca audiência, reunindo duas re-
giões heterogêneas e de realida-
des diferenciadas. Esta reunião
abrangeu 42 municípios da cha-
mada Macrorregião Central II -
Médio Piracicaba e Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte.

O presidente da Granbel, Wil-
son Souza, prefeito de Santa Lu-
zia, reivindica que no próximo
ano seja realizado uma audiên-
cia pública exclusiva para a re-
gião metropolitana. Segundo ele,
esta região representa 30% de
toda a população do Estado e
possui problemas sociais graves,
decorrentes deste volume

habitacional. Já o presidente da
Amepi, Antônio José Cotta, pre-
feito de Rio Piracicaba, sugere
que em 96 as primeiras etapas
das audiências públicas aconte-
çam nas microrregiões com a
presença de um membro da As-
sembléia Legislativa. Antônio
Corta ressalta que no ano passa-
do a audiência regional dos mu-
nicípios que reúnem o médio
Piracicaba foi realizada em
Diamantina. "Este ano o erro
também se repetiu, ao se agru-
par as cidades próximas à Itabira
e região metropolitana da capi-
tal", completa.

O deputado Agostinho Pa-
trus, presidente da Assembléia
Legislativa, acolheu as sugestões
dos representantes das duas en-
tidades e prometeu encaminhá-
las aos seus colegas parlamenta-
res e aos poderes Executivo e
Judiciário. Patrus destacou, en-
tretanto, a criação de mais uma
audiência que englobou a região
central este ano - Belo Horizon-

te e vizinhos -, a primeira ocor-
reu em Sete Lagoas e esta agora
em Itabira, e a terceira vai acon-
tecer em São João del Rei, dias
8 e 9 de junho.

Com a participação de 42 mu-
nicípios - 38 com direito a voto -
foram eleitas as 10 prioridades
entre as 188 propostas colocadas
em discussão. Destas 10 aprova-
das, quatro foram eleitas como
preferenciais tanto pela Àmepi,
como pela Granbel: a dotação or-
çamentária para a manutenção
das APAEs, de creches e asilos,
no município de Dom Silvério;
Construção da Via 220 (avenida
dos Navegantes), ligando o Bar-
reiro à venda Nova, em Belo Ho-
rizonte; destinação de recursos 4o

Fundo de Desenvolvimento So-
cial para a habitação popular, até
que seja implantado o Fundo Es-
tadual de Habitação, em todos os
municípios e por fim a criação de
escola técnica estadual (cursos
industriais) em município da
RMBH ou da região de Itabira.

PROPOSTAS PRIORIZADAS NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ITABIRA

Implantação de distritos industriais integrados nos municípios da RMBH, exceto em Conta-
gem, Betim e Belo Horizonte.

Melhoramentos no setor de saneamento básico, para todos os municípios da Macrorregião
Central II.

l Elaboração de projeto integrado de despoluição das macrobacias hidrográficas da RMBH,
com criação de usina de tratamento de lixo urbano.

Criação de um programa regional de desenvolvimento agropecuário, incluindo diagnóstico,
viabilização de recursos, estímulo à pesquisa e à extensão rural. Integração com a Universida-
de Federal de Viçosa.

Construção, em Esmeraldas, de uma subestação e extensão da rede elétrica rural e urbana
Criação de uma unidade da UEMG, na região de Itabira.
Duplicação da rodovia MG-061, que liga Neves ao distrito de Justinópolis - ligação à BR-

040.
Construção de um hospital regional em Itabira.
Conclusão das obras da Via Expressa, em Belo Horizonte.
Construção de estrada ligando Raposos a Sabará.



Norte de Minas precisa de suporte em todas as áreas, diz Elbe Brando

Elbe diz que prioridades devem
ser definidas pelas associações

A primeira deputada eleita
pelo Norte de Minas, Elbe
Brandão (PDT) que estréia sua
participação nas audiências públi-
cas este ano, elogia esta iniciati-
va, ressaltando o aspecto positi-
vo de se elaborar um orçamento
participativo: "o envolvimento da
sociedade evita que vários erros
sobre as prioridades que eram co-
metidos em administrações pas-
sadas não se repitam mais", pon-
dera.

Em relação à sua região, o
norte do Estado, a deputada co-
menta que a sua participação nas
discussões regionais aconteceu de
duas formas: nos municípios onde
possui afinidades políticas, como
é o caso de São João da Ponte,
Juramento e Riacho dos Macha-
dos, ela interviu efetivamente nas
reuniões, e nas cidades nas quais
a deputada é considerada oposi-
ção (Janaúba, Bocaiúva, Mato
Verde) o que aconteceu foi uma
reunião entre Elbe e o grupo po-
lítico que a apóia para tentar via-
bilizar algumas propostas funda-
mentais para estes locais durante

a audiência regional, a ser reali-
zada dias 12 e 13 de junho, em
Pirapora. "Tenho adversários po-
líticos na região, mas o meu com-
promisso com o povo é superior
a isto, pois é ele o responsável por
minha presença na Assembléia, e
em nome do povo é que tenho que
trabalhar bem e não prejudicar a
comunidade", explica Elbe
Brandão.

Na opinião da deputada do
PDT,	as	necessidades

prioritárias de uma região de-
vem ser definidas pelas associ-
ações e não por políticos. "A re-
gião norte do Estado precisa de
um suporte em todos os aspec-
tos, quer seja em saneamento,
saúde, educação e o desenvol-
vimento do setor de turismo,
que pode se tornar uma forma
de geração de empregos imedi-
ata, além de ser uma mão-de-
obra que ainda não é especi-
alizada.



4.

Participação popular
responsabilidade do

aumenta
governo

O deputado José Braga (PDT) diz que as audiências públicas ampliam
conhecimento popular do Orçamento

•

Alaw Vieira

Uma iniciativa vitoriosa. As-
sim o deputado José Braga, 1í
der do PDT na Assembléia Le-
gislativa de Minas, define a re-
alização das Audiências Fúbli-
cas Regionais, como forma de
promover a participação popu-
lar na elaboração do Orçamen-
to do Estado. Embora admita
que esta iniciativa não tenha
apresentado, ainda, o resultado
prático esperado, ou seja, o aten-
dimento imediato das priorida-
des eleitas pelas regiões, Braga
diz que o objetivo fundamental
- que é a democratização do pro-
cesso de elaboração do orça-
mento - vem sendo alcançado.

Na sua opinião, o
envolvimento das comunidades
na proposta orçamentária do go-
verno possibilita, principalmen-
te, o conhecimento popular
acerca do assunto, em especial,
quanto à participação da Assem-

bléia na elaboração do Orça-
mento, enquanto poder
autorizativo e à necessidade de
receita para o cumprimento dos
investimentos previstos.

O deputado José Braga acre-
dita que a continuidade e o apri-
moramento das audiências pú-
blicas, com o povo elaborando

propostas e estabelecendo pri-
oridades, aumentará a respon-
sabilidade do governo com a
execução do Orçamento do Es-
tado, o que poderá fazer com
que as aspirações das comuni-
dades do interior mineiro ve-
nham a ser atendidas com mai-
orrapidez.



Agostinho Patrus
Destaca os ucesso das
audiências públicas
A audiência pública

da Assembléia Legis-
lativa em Sete Lagoas
foi encerrada com a
prioriz ação de reivin-
dicações da região.
Dez medidas foram es-
colhidas para integrar
o Orçamento Estadual
de 1996.

A destinação de 5
milhões de reais para
a Irmandade de Nos-
sa Senhora das Gra-
ças, do município de
Sete Lagoas, para a
construção, comple-
mentação e reforma de
seu complexo hospita-
lar foi eleita priorida-
de número um.

Foram escolhidas
ainda outras cinco rei-
vindicações considera-
das fundamentais pe-
los participantes da
audiência pública. Por

ordem de prioridade, ta pelas entidades pre-
foram apontados a sentes à audiência. A
criação da Escola de melhoria do sistema
Agrotécnica em Feli- de comunicação insta-
xlândia, como unida- lados no Pico Itambé,
de da Universidade do em Santo Antônio de
Estado de Minas Ge- Itambé, é a sétima
rais (UEMG); o asfal- prioridade da região.
tamento da rodovia Finalizando as dez rei-
MG 220, que liga Dia- vindicações que serão
mantina a Três Ma- incorporadas ao orça-
rias; o asfaltamento mento do próximo ano
da MG060, entre os aparecem a implanta-
municípios de Pompéu ção da UEMG na re-
e Papagaio, e encam- gião de Augusto de Li-
papo da estrada que ma e Conceição do Ma-
une Pompéu e Pitan- to Dentro; o asfalta-
gui pelo DER; e a pa- mento dos 100 Km que
vimentação da estra- ligam Couto Maga-
da que liga Maravi- Ihães de Minas a Ita-
lhas a Cachoeira da marandiba, passando
Prata.	 por Senador Modesti-

A absorção da Fa- no Gonçalves e ligan-
culdade de Filosofia e
Letras de Diamanti-
na pela UEMG foi a
sexta prioridade elei-

do a Felício Santos; e
finalmente o asfalta-
mento da estrada en-
tre Abaeté e Arapuã.
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Navarro Filho
"Minas saiu na frente com

Audiência Pública"
Sebastião Navarro Filho. é ex-prefeito de

Poços de Caldas e atualmente deputado
estadual.

OPINIÃO
Navarro vê a Audiência Pública como um

espaço novo e moderno que a Assembléia
Legislativa decidiu abrir procurando
aprimorar a democracia. 'E Minas saindo
na frente do Brasil, fazendo escola", afirmou.

Comentou que o governo federal está
buscando inspirarão naquilo que Minas
vem fazendo, para que o orçamento da
União também possa ser feito de forma
participativa.

A Audiência Pública, na opinião dó
deputado, é a participação do povo na
elaboração do orçamento, "é quase que uma
democracia direta". Comentou que, assim,
o orçamento do Estado deixa um pouco de
ser dentro de gabinetes, para procurar
atender ao que o povo vê como mais
prioritário para sua região.

ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS
Sebastião Navarro observou que o estado

não tem recursos para atender a todos os
pedidos de cada município, justamente,
por isso, foram criadas as Audiências
Públicas, porque, assim, serão votadas
aquelas propostas mais prioritárias à região.
'Se nós tivermos atendendo propostas que
adquiram aqui, por votação, resposta
afirmativa da maioria dos representantes
de todas as cidades, nós estaremos elegendo
dez prioridades, para que o estado possa
executá-las e atenda a região como um
todo, disse.

Navarro explicou que o estado não tem
condicões de atender aos pedidos de todos

os municípios mineiros, portando, esta e a
melhor maneira de atender aos municípios,
de forma regional.

COMPROMISSO DA ASSEMBLÉIA
Navarro declarou que as propostas eleitas

como prioritárias serão Inexoravelmente
Inseridas no orçamento. Trata-se, de um
compromisso que toda a Assembléia tem
com o povo mineiro.

REALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS
O deputado advertiu para que haja certo

cuidado para nao gerar expectativas falsas,
porque quando se gera expectativa falsa, a
frustação e a perseguição posterior vem de
forma marcante, é grande a decepção",
afirmou. Explicou que o orçamento feito no
Brasil é um orçamento autoritário e não
determinante, ou seja, nem tudo que é
inserido no orçamento é realizado
inexoravelmente. O que determina a
realização de um projeto, não é a lei
orçamentária, mas o recurso que o Estado
tem em caixa. Contudo salientou que é
importante as propostas constarem no
orçamento, porque se não tiverem
certamente não serão realizadas. Admitiu
que não devem ser concretizadas todas as
dez propostas eleitas na Audiência Pública.
Estas serão novamente discutidas e serão
escolhidas as mais prioritárias, por votação
simbólica. "Se nós estamos priorizando, é
porque já sabemos que nem todas poderão
ser realizadas", afirmou. Acrescentou que,
mesmo que todas as dez propostas não
venham a ser concretizadas, a Audiência
Pública Regional é um grande passo à
democracia, num país como Brasil, que há
pouco tempo vivia sob regime ditatorial.



Classivale

Assembléia
realiza audiência
pública regional

em Ipatinga
A Assembléia Legis-

lativa de Minas Gerais
realizará nos dias 27 e
28, terça e quarta-fei-
ras, no Industrial Es-
porte Clube, bairro
Bom Retiro uma audi-
ência pública regional,
reunindo 84 municípi-
os da região do Vale do
Rio Doce, num total de
quatro associações:
AMVA (Vale do Aço),
ARDOCE (Médio Rio
Doce), AMBAS (Bacia
do Suassuí), AMOC
(Vertente Ocidental do
Caparaó). Na terça-fei-
ra, a audiência será de
13h às 18h e na quarta
de 9h às 17h30. 0 prin-

cipal objetivo da audi-
ência é reunir e deter-
minar as prioridades
orçamentárias de cada
micro região para o or-
çamento de 96. Cada
uma destas associa-
ções têm a garantia de
uma proposta que será
automaticamente en-
caminhada a comissão
de sistematização do
orçamento.

No caso do Vale do
Aço, a prioridade será
a construção do hos-
pi tal regional, aqui em
Ipatinga. Cada muni-
cípio poderá apresen-
tar até 5 propostas e
cada associação, 10
propostas.



DIÁRIO DO AÇO

Terça-feira, 27 de junho de 1.995

Região começa
discutir pnondades

no orçamento
Audiência em Ipatinga

terá propostas de 64 cidades
A Assembléia Legislativa de

Minas Gerais realiza hoje e ama-
nhã, no Industrial Esporte Clube,
em Ipatinga, a 10' Audiência
Pública Regional para definição
das prioridades de 84 municípios
incluídos na região do Rio Doce
para o orçamento estadual do pró-
ximo ano. A audiência em
Ipatinga vai reunir representan-
tes de municípios dos Vales do
Aço e Rio Doce, parte da Zona da
Mata e Caratinga. Das 84 cida-
des, 20 não realizaram suas audi-
ências para indicação de priori-
dades.

Estarão reunidos hoje e ama-
nhã em Ipatinga líderes comuni-
tários, vereadores e prefeitos de
quatro associações de municípi-
os do Rio Doce: AMVA, AMOC,
Ardoce e Ambas Cada associa-
ção deverá apresentar uma prio-
ridade de sua região. No caso da
AMVA, foi definida como priori-
dade máxima a construção do
hospital regional, com obras es-
timadas no valor de R$ 12 mi-
lhões. Além das quatro priorida-
des definidas pelas associações,
os participantes da audiência re-
gional escolherão ainda 10 prio-
ridades da macrorregião do Rio
Doce.

Na audiência de hoje e ama-
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Investimentos no atendimento à saúde são a prioridade do Vale do Aço

nhã, cada um dos 64 municípios
terão de 4 a 7 representantes. As
cidades com até 10 mil habitan-
tes terão dois delegados, além de
prefeito e presidente de Câmara.
De 10 a 50 mil habitantes, o
número de delegados sobe para
três; de 50 a 100 mil, quatro
delegados; e as cidades com mais
de 100 mil habitantes, cinco de-
legados.

A audiência será aberta hoje
às 13:00h, com palestras de re-
presentantes do Tribunal de Con-
tas e dos poderes Executivo e

Judiciário sobre o processo de
elaboração e execução do orça-
mento estadual. A audiência será
coordenada pelo deputado esta-
dual Dilzon Meio (PTB). Nesse
primeiro dia de encontro os dele-
gados dos 64 municípios que re-
alizaram suas audiências munici-
pais irão fazer a defesa de suas
propostas. A expectativa é de que
mais de 300 pessoas participem
da audiência.

Amanhã, na parte da manhã,
os participantes irão discutir as
propostas que melhor atendam as

principais, demandas da região e
apontar as 10 reivindicações que
julgarem prioritárias. Na pauta
datarde, com a presença do presi-
dente da Assembléia Legis-
lativa, deputado Agostinho
Patrus (PFL), haverá a votação
das propostas, que serão colo-
cadas em ordem de prioridade.
Em seguida, será eleita uma Co-
missão Representativa, encar-
regada de acompanhar junto à
Assembléia e ao governo esta-
dual a elaboração do orçamento
do próximo ano.



Hospital regional, a:
reivindica çâci da AMVA
Desde 1993 a Assembléia

Legislativa de Minas Gerais
vem realizando audiências pú-
blicas para ouvir propostas de
cada região, como forma de
democratizar a elaboração do
orçamento estadual. No total,
são li audiências em todo o
estado. No ano passado, a au-
diência regional da
macrorregião do Rio Doce
aconteceu em Caratinga. Este
ano, Ipatinga foi escolhida para
sediar o encontro.

Para este ano, a Assembléia
decidiu fazer algumas altera-
ções na discussão do orçamen-
to, de forma a suprir deficiênci-
as constatadas em 94. Nos dois
primeiros anos, as audiências
regionais eram realizadas num
determinado município e as
demais cidades eram convida-
das a comparecer sem discus-
são prévia. Na prática, as cida-
des que sediavam o encontro
acabavam tendo suas priorida-
des aprovadas em detrimento
das outras. A partir deste ano,
antes de se realizar a audiência
regional, foram realizadas as
audiências municipais. Cada
cidade definiu cinco priorida-
des.

As audiências públicas mu-

nicipais foram realizadas até o
dia 30 de abril. A Associação
dos Municípios da
Microrregião do Vale do Aço
(AMVA), que reúne 17 cida-
des, definiu como prioridade
máxima a construção do hospi-
tal regional, com 200 leitos e
estimado em R$ 12 milhões.

As prioridades dos outros
municípios que compõem a
AMVA são as seguintes:
Ipatinga - universidade regio-
nal; Coronel Fabriciano - hos-
pital regional; Marliéria -
asfaltamento da estrada até
Jaguaraçu; Açucena - eletrifi-
cação rural; Belo Oriente - ca-
sas populares; Santana do Pa-
raíso - hospital regional; Mes-
quita - asfaltamento do trecho
da BR-232 que liga a cidade a
Santana do Paraíso; Joanésia
- asfaltamento da BR-232 no
trecho até Santana do Paraí-
so; Timóteo - ligação asfáltica
até a BR-282; Dom Cavati -
obras de infra-estrutura;
Ipaba - ligação asfáltica até a
BR-458; lapu - posto avança-
do de saúde; e Antônio Dias -
hospital regional. As propos-
tas que têm um caráter mais
regional poderão ser acata-
das com maior facilidade.



Magno quer
investimentos
O prefeito de Ipatinga e pre-

sidente da-Associação dos Mu-
nicípios do-Vale do-Aço (AM-
VA), João Magno de Moura
(PT), considera a audiência pú-
blica promovida pela Assem-
bléia Legislativa para discussão
do orçamento estadual do próxi-
mo ano um "importante espaço"
para a região apresentar suas prin-
cipais reivindicações.

Para João Magno, atualmen-

te a prioridade do Vale do Aço é
de investimentos nas áreas de
educação, saúde, infra-estrutu-
ra urbana e construção de estra-
das. Entre as obras mais ne-
cessárias à região, o prefeito
destaca a duplicação da BR-
381 no trecho entre João
Monlevade e Ipatinga, cons-
trução do hospital regional e a
criação de novos cursos uni-
versitários no Vale do Aço.
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Otsfalto domina prime-ira
audiência pública
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A audiência pública de Sete Lagoasfoiprestigiada e contou com aparticipação do governador Eduardo Azeredo
e do ministro da Casa Civil de FHC, Clóvis Carvalho

A primeira audiência pública re-
gional de 95 foi realizada com suces-
so. A Prefeitura de Sete Lagoas mon-
tou [dias 4 e 5 últimos] uma grande
estrutura na Faculdade de Direito da
cidade, que teve seu auditório comple-
tamente tomado por centenas de par-
ticipantes da chamada região central.
O empenho do1 Executivo Municipal
foi tão elevado, que os jornalistas ti-
nham, na sala de imprensa, garçom ex-
clusivo para servir-lhes água gelada.
Mas organização mesmo ocorreu no
plenário da audiência, que foi presidi-
da, na sua parte final, pelo governa-
dor Eduardo Azeredo, um filho de Sete
Lagoas. Todos os participantes possu-

íam uma sacola-kit contendo todo o
material necessário à participação no
encóntro, que acabou por definir 10
propostas consideradas prioritárias pe-
los 150 representantes das comunida-
des da região. Seis delas pedem
asfaltamentos de estradas de ligação.
Por esta coincidência esta reunião está
sendo apelidada de "a audiência do as-
falto".

AGILIDADE SEM ILUSÃO - Este ano
o número de propostas a serem anali-
sadas pelo Executivo, para serem in-
cluídas no Orçamento/96, foi reduzi-
do. Na opinião do governador Eduar-
.o Azeredo, isto trará maior agilidade

por parte do governo nas definições do
orçamento estadual, que precisa entrar
em regime de votação na Assembléia
Legislativa a partir de agosto. O gover-
nador diz ser possível atender a maio-
ria das propostas aprovadas. Ele sali-
enta que alguns asfaltamentos de es-
tradas já estão em andamento, outros
em fase de conclusão. "Evidentemen-
te que as estradas que estão em anda-
mento têm um custo menor para o go-
verno", explica.

Eduardo Azeredo confirmou que
existe alguma dificuldade para
compatibilizar a necessidade de se pa-



gar as dívidas de financiamentos ante-
iiores - principalmente para construção
de estradas - , fazer um bom funciona-
mento da área pública como um todo,
pagar melhores salários aos servidores
públicos e ao mesmo tempo fazer
obras. "Por isso é que estamos defen-
dendo com tanta ênfase a estabilidade
econômica no Brasil", diz o governa-
dor. "Somente com a estabilidade eco-
nômica é que poderemos ter um orça-
mento mais verdadeiro para a realida-
de de toda Minas Gerais, que será, en-
tão, cumprido", acrescenta. Para o go-
vernador se a inflação voltar aos mes-
mos patamares de anos anteriores, será
muito dificil cumprir todas as priori-
dades definidas na audiência pública
de Sete Lagoas. "E claro que não tra-
zemos ilusões para as pessoas. Nem
tudo o que foi aprovado aqui será pos-
sível de ser realizado. Porque existem
outras demandas em termos financei-
ros para o governo. Mas temos que res-
saltar a importância da democracia que
está sendo exercitada nestas audiênci-
as", concluiu o governador.

O presidente da Assenibléia Legis-
lativa, deputado Agostinho Patrus
(PTB), comemorou o sucesso desta
reunião deliberativa. Para o presiden-
te, a audiência de Sete Lagoas atendeu
todos os objetivos propostos pela As-

sembléia. "Estamos praticando a ver-
dadeira e pioneira democracia
participativa no País. Certamente, a co-
participação dos poderes Executivo e
Judiciário trará um grau de aproveita-
mento mais significativo ás audiênci-
as públicas", acentua Agostinho Patrus.

PRIORIDADES APROVADAS
EM SETE LAGOAS

LI R$5 milhões para hospital
da Irmandade N. Senhora,das
Graças, de Sete Lagoas
U Asfaltamento da Rodovia
MG-220

Asfaltarnento da MG-060
Cl Asfaltamento da estrada en-
tre Maravilha e Papagaios
Cl Melhoria sistema de comu-
nicação do Pico do Itambé
Cl Implantação UEMG na re-
gião de Augusto de Lima
Cl	Asfaltamento estrada
Sabinópolis/Rio Vermelho
Cl Asfaltamento estrada Conto
de Magalhãesfltamarafldiba
Cl	Asfaltamento Abaeté/
Arapuá
Cl	Escola técnica em
Felixlândia



Líder garante que Governo
vai cumprir as prioridades
Com o início das audiênci-

as públicas regionais, que co-
meçou dia 4 último em Sete
Lagoas, o deputado Péricles
Ferreira (PSDB) líder da mai-
oria, se define como um
apologista do planejamento
participativo e afirma que so-
mente através deste processo é
que será possível ações mais
concretas por parte do gover-
no, principalmente no que se
refere a fiscalização orçamen-
tária. Para isto, segundo
Péricles, será necessário um
envolvimento amplo das co-
munidades, confiando, partici-
pando e acreditando no proces-
so. O deputado acrescenta que
o orçamento participativo faci-
lita a ação do governo.

Ao fazer um balanço sobre
os dois primeiros anos de reali-
zação das audiências, o depu-
tado que em 93 era vice-presi-
dente da Assembléia Legislati-
va (Alemg) admite que estas
experiências iniciais foram
marcadas por algumas atitudes
erradas, como por exemplo, a

priorização das reivindicações
apresentadas pelas cidades-pólos
do Estado e suas lideranças, em
detrimento das comunidades
menores e mais distantes que
ocupam pequeno espaço no ce-
nário estadual. Vale lembrar as
regiões do Norte de Minas e Vale
do Jequitinhonha, que anterior-
mente ficaram à margem das de-
cisões do governo e, na visão de
Péricles Ferreira, terão agora a
chance de mostrar sua realidade
social, financeira e • cultural.

Outra falha apontada pelo de-
putado foi em relação à dinâmi-
ca das audiências. "O primeiro
ano foi marcado por um debate
cansativo e estéril, onde preva-
leceram propostas de interesses
pessoais e corporativos, mas já
no ano seguinte [94], houve um
aperfeiçoamento através da se-
leção de propostas e oportuni-
dades de participações iguais
entre as diversas representações
dos municípios mineiros", afir-
ma Péricles.

PAPEL AMPLIADO - Mas a
grande expectativa está mesmo

concentrada nas audiências des-
te ano. De acordo com o líder
da maioria, elas serão mais
estruturadas e mais eficazes,
pois além de contar com a par-
ticipação dos poderes Judiciá-
rio e Executivo terão também
um papel mais ampliado, já que
as discussões agora se iniciam
em um âmbito municipal para
depois atingir as inicrorregiões
e posteriormente alcançar os
pólos regionais. "Com a reali-
zação de audiências municipais,
que estabelece prioridades em



nível municipal, poderemos
chegar nas demais audiências
regionais com propostas mui-
to mais consistentes que ex-
pressem a vontade popular",
analisa Péricles;

"Entretanto para a
concretização das prioridades
definidas nas audiências é fun-
damental o empenho do Exe-
cutivo em cumpri-Ias, se não
todas, pelo menos a maioria
das propostas selecionadas",
este é o argumento defendido
pelo deputado do PSDB, que

garante a disposição do gover-
nador Eduardo Azeredo neste
sentido. "Governar significa
concretizar propostas, para que
o processo de participação em
Minas Gerais seja cada vez mais
forte, aceito e efetivado", acres-
centa Péricles Ferreira.

O líder da maioria acentua
que o governador. Eduardo
Azeredo está preocupado com
sua região, o Norte de Minas e
o Vale do Jequitinhonha, regi-
ões das mais pobres do Estado.
"Sempre estivemos à margem

das ações do governo. Daí a
diferença que existe hoje do
ponto de vista social, financei-
ro e até cultural, do Norte e do
Jequitinhonha com o restante
do Estado". O deputado
Péricles Ferreira diz estar con-
fiante de que neste novo pro-
cesso das audiências esta ten
dência possa se reverter. "Tudo
depende da mobilização das co-
munidades do Norte de Minas
e do Vale doJequitinhonha,
que deverão fazer valer suas
prioridades", finaliza.



MURO DE PEDRA

Santa Luzia, 27 de Maio de.'1995

Itabira define prioridades
da Macrorregião

Polêmica e muita conversa
"ao pé do ouvido". Esta foi a
tônica na manhã do dia 23, últi-
mo dia da Audiência Pública
da Macrorregião Central II, em
Itabira. As discussões foram
motivadas pela necessidade de
se estabelecer um consenso en-
tre as reivindicações dos muni-
cípios da Grande Belo Horizon-
te, da região de Itabira e do
Médio Rio Piracicaba.

Como resultado dos debates,
ficou estabelecido a priorização
das 10 propostas da
macrorregião, depois de acordo
feito entre delegados dos 38 mu-
nicípios e da aglutinação de pro-
postas coincidentes. Com a
prioriorização antecipada, hou-
ve apenas uma votação simbó-
lica, para homologar a decisão
da plenária. O coordenador da
reunião, deputado Sebastião
Navarro Vieira (PFL) acatou,
ainda, outras quatro propostas
indicadas pela comunidade e
consideradas preferenciais pela
população.

Depois de um trabalho polí-
tico do deputado Ivair Noguei-
ra (PDT) , na audiência muni-
cipal de Santa Luzia e com sua
presença, em Itabira, juntamente
com os representantes da cida-
de, pode-se dizer que uma das
principais prioridades no nosso
município, foi aprovada em con-
junto com outras cidades, da

macrorregião. Trata-se da elabo-
ração de um projeto integrado de
despoluição das macrobacias
hidrográficas da Região Metro-
politana de Belo Horizonte, com
solução parao processo de coleta de
lixo urbano em usina de tratamento,
numa execução integrada entre a
Plambel, Copasa e Departamento
Estadual de Recursos Hídricos . Este
trabalho será coordenado pela
Secretaria de Estado do Planejamen-
to no Programa de Trabalho "En-
cargos Gerais do Estado". Outra
prioridade que ficou estabe-
lecida, durante a audiência, foi a
implantação de distritos industri-
ais integrados nos municípios da
Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

POLÊMICA
A polêmica que se instalou na

audiência teve suas causas na incor-
poração dos municípios da Grande
Belo Horizonte à macrorregião Cen-
tral II. O prefeito de Santa Luzia,
Wilson Vieira, e presidente da As-
sociação Microrregional dos Muni-
cípios da Região Metropolitana
(Granbel) sugeriu que a Assembléia
Legislativa promova, no próximo
ano, uma audiência pública especí-
fica para essa região. O presidente
da Assembléia, deputado Agostinho
Patrus (PTB) , afirmou que
Legislativo, Executivo, Judiciário e
Tribunal de Contas do Estado vão
analisar a melhor forma de resolver
a questão.
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Aprovadas as cinco propos-
tas de obras prioritárias para
o município de Contagem, a
serem incluídas no Orçamen-
to Estadual de 1996. Em au-
diência pública realizada na
Câmara Municipal, centenas
de pessoas entre lideranças co-
munitárias, vereadores, secre-
tários municipais e dirigentes
de entidades de classe, que
através de reuniões nas admi-
nistrações regionais da Res-
saca, Cidade Industrial, Reti-
ro e petrolândia, escolheram
as propostas mais urgentes pa-
ra o município.

Após a apresentação de cer-
ca de 80 propostas, houve de-
fesa, votação e apuração, sen-
do as cinco escolhidas. A mais
aclamada foi a construção do
hospital municipal; em segui-
da, extensão do metrô até Be-
tim; canalização do Rio Arru-
das na parte que atinge a Vila
São Paulo até a divisa de Ibi-
rité; saneamento básico, com
tratamento, canalização e re-
versão dos esgotos da bacia
da Várzea das Flores; e cons-
trução de moradias populares.

O prefeito Altamir Ferrei-
ra que conduziu os trabalhos
da mesa, juntamente com o

presidente da Câmara Muni-
cipal, vereador Juca Camar-
gos, e os deputados estaduais
Durval Angelo (PT) e José
Arnaldo Canarinho (PSDB,
lembrou a importância daque-
la reunião: 'A audiência pú-
blica que vem acontecendo em
todos os municípios mineiros
é uma ação para o exercício
de cidadania, garantindo à po-
pulação a escolha dos bene-
fícios mais imediatos para seus
municípios e o poder de vo-
tar na sua própria qualidade
de vida", observou o prefeito
de Contagem.

Também na reunião, foram
indicados os representantes de
cada região que irão, no dia
22 de maio, a Itabira repre-
sentar o município na audiên-
cia final. petrolândia, verea-
dora Adélia Batista; Retiro, Ro-
berto Fernandes; Ressaca,
Eduardo Tadeu; e Cidade In-
dustrial, José Fernandes Pa-
checo. Além da participação
do prefeito municipal, do pre-
sidente da Câmara Municipal
(que será representado pelo ve-
reador José Nunes) e da se-
cretáriam-UfliCiPa! de Planeja-
mento e Coordenação Geral,
Lúcia Helena Ciccarini.
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SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Comunidade define pnondades'.
No último dia 20 de abril a par-
tir das 14 horas, no recinto da
Câmara Municipal, teve lugar a
1 Audiência Publica Municipal
com a finalidade de estabelecer
as cinco prioridades do municí-
pioque serão levadas à Audiên-
cia Pública Regional, que terá
lugar no início de Junho em
Varginha.
Além dos vereadores e o prefei-
to municipal. sr. Alaor Flauzino
de Oliveira, compareceram
inúmeros cidadãos interessados
nos destinos da cidade das pe-
dras e das lendas, entre os quais
anotamos o dr. Luiz Vilela Pa-
ranaíha, lider político local, o dr.
Homero Mileu, representando
os extratores de pedras do pa-
[rilnônio através da Coopedra,
proP. Mansa Maciel, diretora
da Escola Estadual José Cristia-
ao Alves, dr. Luiz Maurício Pa-
til, diretor do Posto de Saúde,
sra. Rosemary Hanai, gestora do
órgão Municipal da Saúde, pro-
fessora, comerciantes e pessoas
da comunidade.
As propostas foram feitas e seus
formuladores apresentaram-nas
pessoalmente no plenário, ha-
vende a seguir o debate de cada
uma delas e posteriormente a
votação, já que só poderiam ser
apresentadas cinco prioridades.
Ao final, prevaleceram: Asfal-
iamento da estrada que liga São
Fhomé das Letras a Três Co-
rações, Recursos para Sanea-
niento Básico, Ampliação do
espaço físico da Escola Esta-
dual, Ampliação da oferta de
Energia Elétrica e verbas para
conclusão do Mini-Hospital e
construção do anexo de Pedia-
tria.
Foram ainda eleitos os repre-
sentantes da comunidde à citada
:\udiência Pública Regional,

Oo eleitos dois titulares: Ma-
\'laciel e Rosemary Hanaí e

como suplentes o prof. Pardal e
a Psicóloga Cristina.
Os trabalhos foram coordena-
dos pelo secretário da Câmara
Municipal, vereador Ivany Pei-
XotO
O Panorama Sul Mineiro, que
acompanha e prestigia todos os
atos públicos da bela e mística

cidade das pedras e das !endas,1
esteve presennte e augura que
as prioridades apresentadas se-,
iam levadas em consideração
pelas autoridades estaduais, co-
locando-se como tribuna livt
para promover junto aos po1íti2
cos a cobrança no atendimento
destas justas reivindicações.
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS TÊM O
CALENDÁRIO DEFINIDO NA AL

A Assembléia Legislativa de Minas inicia o
processo de mobilização da sociedade, em torno
das audiências públicas que serão realizadas nos
meses de maio, junho e julho em todo o Estado.

Representantes de entidades da sociedade civil
e de órgãos do governo reuniram-se com técnicos
da área administrativa do Poder Legislativo para
discutir de que forma se dará a participação popular
nas audiências. Elas definirão as prioridades de

cada região que serão incluídas na proposta
orçamentaria do Estado para 96.

A primeira decisão firmada no encontro foi o
compromisso da Assembléia em assegurar suporte
operacional para as audiências municipais, de
responsabilidade de cada cidade do Estado. A
intenção é que, a partir destes encontros
preliminares, sejam definidas cinco prioridades
pormunicípio, que serão sistematicamente e levadas
às audiências regionais.
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Santa Luzia, 24 de Abril de 1995
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A uclienciasPúblicas propiciam
participação dos cidadãos

O

s cidadãos mineiros pode-
rão agora influenciar na
elaboração do orçamento

anual do Estado. Essa participação
está prevista na Constituição esta-
dual e determinada pela Lei n°
11.745, de 16 de janeiro deste ano,
e implica na absorção de propostas
feitas por populares, para soluções
de problemas dos municípios, com
execução a cargo do governo do Es-
tado.

A diiulgação da lei, cuja aplica-
ção depende de realização de audi-
ências públicas municipais e regio-
nais, está sendo feita pela Assem-
bléia Legislativa e governo do Esta-
do. A execução das prioridades le-
vantadas fará parte do orçamento
de 96, e as audiências públicas já
constam do calendário deste ano.

Em Santa Luzia, esta novidade
foi trazida à população pelo deputa-
do estadual Ivair Nogueira do Pinho
(PDT) - um dos mais votados no mu-
nicípio na última eleição - no dia 4
de abril, em reunião realizada na

sede do Lions Clube Santa Luzia.
Na presença de autoridades dos três
poderes e de representantes de enti-
dades locais, o deputado explicou
como deverão funcionar as audiên-
cias municipais e regionais e a im-
portância do levantamento das prio-
ridades para o município.

Por sua vez, o prefeito Wilson
de Souza Vieira, através de consen-
so com o público presente, definiu
para o dia 27 deste mês, na própria
sede do Lions Clube local, a reali-
zação da Audiência Pública Muni-
cipal, onde serão escolhidas as cin-
co prioridades do município e os cin-
co representantes da sociedade civil
local que, juntamente com um repre-
sentante do Executivo e outro do
Legislativo, irão à Audiência Públi-
ca Regional, em Itabira, nos dias 22
e 23 de maio próximo.

Audiência Pública
Durante a reunião do dia 4, o

vereador Geraldo Paz de Oliveira
(PL) propôs a criação de uma co-



missão provisória, que se encarre- ainda confirmar suas presenças se
gana de orientar os trabalhos de pre- inscrevendo no local de sua realiza-
paração para a realização da Audi- ção até minutos antes do seu início.
ência Pública Municipal. Proposta Nas Audiências Públicas Regi-
aceita, a comissão foi escolhida, com onais, serão escolhidos as cinco pro-
o próprio vereador assumindo sua postas regionais e, no máximo, cm-
coordenação.	 co representantes, que acompanha-

De acordo com a lei, qualquer rão seus desdobramentos na Assem-
cidadão terá acesso à audiência, des- bléia Legislativa. Cada município de
de que se inscreva até momentos uma região poderá ter, no máximo,
antes e no local de sua realização. A um representante e uma proposta a
prefeitura se encarregará da divul- ser priorizada. Depois dessas audi-
gação da Audiência Pública Muni- ências, a Assembléia Legislativa
cipal, através de faixas, cartazes ou elaborará um relatório geral, conten-
pela imprensa local,	 do todas as propostas colhidas, e en-

Após a realização da Audiência caminhará cópia para apreciação ao
Pública Municipal, seu coordenador Executivo e Judiciário estaduais.
terá que enviar à Assembléia
Legislai&U1Lmo diaQ,	.>içi;atiyg Aproyad. -
relatório da audiência e listas dos re- Depois de comunicar a novida-
presentantes e das prioridades esce- de o " ovo Ïuzieiise, o deputado
lhidas no município. Com isso, o Ivair Nogueira advertiu que as pes-
município e suas prioridades já es- soas devem pensar em prioridades
tarão automaticamente inscritos na que abranjam município "como um
Audiência Pública Regional, en- todo", explicando que, assim, elas
quanto os representantes deverão terão maiores chances de serem in-

JOÃO SANTANA cluídas no orçamento. Ele garantiu
'	 que, uma vez aprovadas na Audiên-

cia Pública Regional, lutará para que
elas sejam atendidas pelo Executivo
estadual, mas que será também
decisiva a força política do municí-
pio.

O prefeito Wilson Vieira se mos-
trou entusiasmado com essa abertu-

1	ra do orçamento do estado Ainda

1	4	na reunião ele anunciou que tam-
bém mobilizará a população
luziense para participar da elabora-
ção do orçamento municipal do ano
que vem Vou comunicar ao secre-
tario municipal de planejamento
Márcio Abreu para convocar a so-
ciedade para uma reunião onde será

Antônio Maurílio Bocão Moreira (presidente da Câmara). Ivair Nogueira discutido o Orçamento de 96, para
(deputado estadual), Wilson Vieira (prefeito municipal) e António Soares	o qual já tenho alguns destaques",
Diniz Filho (vice-prefeito) compuseram a mesa na reuinão realizada no	ratificou o prefeito.

Lions Clube de Santa Luzia.



População deve participar das propostas
sobre obras prioritárias para nossa região

A Câmara Municipal ção dos participantes e
está fazendo um apelo à apresentação de propos-
sociedade curvelana, tas. Das 1 6hs às 1 7h30m,
como umtodo, no sentido haverá a catalogação das
de que participe daAudi- propostas de acordo com
ência Pública do Municí- os temas. E a partir das
pio de Curvelo, no dia 25 1 7h30m, acontecerá a
de abril, no horário de 8 abertura oficial.
às 18 hs, quando serão A abertura será feita
apresentadasevotadasas pelo coordenador do en-
propostas prioritárias contro, vereador Carlos
para nosso município e Magno, dos Santos Gon-
região. Estas propostas çalves. Em seguida, se-
serão depois encaminha- rão feitos dois pronuncia-
das à Assembléia Legis- mentos: o primeiro será
ativaatéodia30 de abril. do prefeito Paulo Dayrell

Outro motivo para que de Oliveira, seguindo-se
a população não deixe de o de Carlos Magno.
prestigiar a iniciativa da	Depois, será escolhida
Câmara é que, além de a Comissão de Análise,
participar com aapresen- composta de seis mem-
taçãodepropostasea'vo- bros, sendo dois do Exe-
tação das mesmas, terá cutivo, dois do Legis-
direito de escolher seus lativo e dois indicados
repres3i11tsnaComis- pelo plenário. Segue-se a
são de Representação na justificativa oral das pro-
Audiência Pública Regi- postas, suspensão por
onal, que será realizada uma hora para a Comis-
nos dias4e5demaio, em são analisar as dez prin-
Sete Lagoz"s.	 cipais propostas, que se-

rão encaminhadas para
Programação	definição, por votação do

Plenário, das cinco pro-
O programa divulga- postas finais, que serão

do pela Câmara Munici- encaminhadas à Audiên-
pai prevê que e8hs e- -'-eia PúbiiaRegion4 e a
16 hsWif

de Representantes, com-
posta de cinco membros,
titulares e suplentes que
participarão da Audiên-
cia em Sete Lagoas.

Com o envio das pro-
postas à Assembléia
Legislativa de Minas Ge-
rais até o dia 30 de setem-
bro e a participação das
Comissão de Represen-
tação na audiência Regi-
onal de Sete Lagoas, es-
tará alcançado o objetivo
maior da convocação des-
ta Audiência Pública, que
visa fundamentalmente
democratizar as relações
entre os poderes consti-
tuídos e a sociedade.

Como participar

A Audiência Pública
Municipal será realizada
em uma única sessão,
aberta à população em
geral. A inscrição dos par-
ticipantes far-se-á no lo-
cal destinado à realiza-
ção da audiência. Para a
inscrição, a pessoa deve-
rá apresentar documento
que o identifique e assi-
nar lista depresença, con-
teu Ime enderêço'.:
1ec''n'	ijsr{

A apresentação das
propostas deverá ser fei-
ta por escrito,de forma
objetiva e sucinta, até o
ato de inscrição, conten-
do nome completo do
participante. Cadapessoa
poderá apresentar duas
propostas, subscritas no
formulário próprio, que
ficará à disposição dos
interessados, com ante-
cedência, na Secretaria da
Câmara e PrefeituraMu-
nicipal.

A coordenação da Au-
diência Pública do Muni-
cípiô de Curvelo comu-
nica que a reunião será
realizada independente--
mente de quórum e que a
Comissão de Represen-
tação terá cinco mem-
bros. São eles o Prefeito
Municipal ou alguém por
ele indicado, o Presiden-
te da Câmara Municipal
ou Vereador por ele indi-
cado e três cidadãos elei-
tos pelos participantes da
AudiênciaPública. Os re-
presentantes eleitos nos
termos do inciso ifi do
parágrafo anterior terão
suplentes, que os substi-



Deputado Ahon Vieia,presença marcante no encontro
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Varginha sediou a maior Audiência Pública Regional

Varwnha sediou, nos
dias U e 2 de junho. a
maior Audiência Pública
Regional de 1995. Dos
153 municípios que
compõem a região. 118
fizeram suas audiências
municipais ( 77%) e
enviaram suas propostas
para o encontro regio-
nal, que aconteceu no
Teatro Capitólio. O e-
vento reuniu cerca de
500 delegados, entre
Prefeitos, Presidentes de
Câmara Municipais e
representantes de enti-
dades civis que votaram
e escolheram as 10 pro-
postas da região a serem
enviadas ao Executivo
"ara inclusão no Orça-
,.ento de 1996. A Coor-
senadora política dos
trabalhos foi a 2
Secretária da Assem-
bléia Legislativa, Depu-
tada Maria José Haue-
insen (PT).

As propostas apre-
sentadas pelos municí-
pios foram sistematiza-
das em um relatório
elaborado pela Gerên-
cia-Geral de Consultoria
e Pesquisa, que unificou
as sugestões idênticas. O
número inicial passou de
588 para 574 propostas.
O relatório foi distri-

huido aos participantes
no primeiro dias, os
delegados dos munici-
pios fizeram a defesa das
propostas. A manhã do
segundo dia foi reser-
vada para os entendi-
mentos entre os partici-
pantes, que trabalham
para conseguir apoio
para as propostas de
interesse da região. A
tarde, na reunião plená-
ria, houve a votação.

Propostas - Os pedi-
dos mais freqüentes,
apresentados pelos mu-
nicípios, são de incen-
tivo ao turismo, cons-
trução e asfaltamento de
estradas. Na área de
meio ambiente, os mu-
nicípios querem a pre-
servação da bacia do Rio
Verde e a despoluição do
lago da represa de Fur-
nas, para aproveita-
mento turístico. A im-
plantação de faculdades
e de unidades da Uni-
versidade do Estado de
Minas Gerais ( UEMG),
a instalação de um hos-
pital regional e recrs
para a habitação popular
tamhé foram obetr 3e
propostas.

Caracterís
nômicas - A r	5 
tem como	aii-

vidade econômica e a-
gropecuária, com ênfa-
se na pecuária de corte
e de leite e ria cultura
cafeeira. A atividade
industrial também é im-
portante. Indústrias de
ponta no setor de ele-
Iroeletrônica concen-
tram-se no Vale da Ele-
trônica, município de
Santa Rita do Sapucaí.
Devido ao fenômeno da
desconcentração indus-
tr'al, a região tem rece-

bido muitas indústrias de
São Paulo e a grande
esperança de expansão
do setor é a duplicação
da BR-381. O pólo tu-
rístico é representado
pelas estâncias hidromi-
nerais do circuito das
águas: Caxambu, São
Lourenço, Canibuquira,
Lambari e Passa Quatro.
Outros centros de atra-
ção turísticas são Poços
de Caldas e Caldas.
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Audiência Pública

O Secretário de Planejamento José Antonio Ferreira, quando defendia as
prioridades de Juatuba

Representada por uma delegação
composta pelo Secretário de Planeja-
mento, José Antônio Ferreirade Olivei-
ra, pelo Presidente da Câmara, verea-
dor João de paulo Guimarães e pelos
representantes da comunidade, José
Mendonça de Oliveira e Antônio Gon-
çalves Ferreira, Juatuba participou da
quarta audiência pública que reuniu em
Itabira os representantes das cidades da
Região Metropolitana e dos municípios
integrantes da micro região de Itabira.

A apresentação das propostas priori-
tárias, selecionadas na audência públi-
ca municipal, realizada em duas eta-
pas, dias 11 e 17 de abril, em Juatuba,
foi feita pelo Secretário do Polaneja-
mento, José Antônio Ferreira de Olivei-
ra e pelo presidente da Câmara, verea-
dor João de Paulo Guimarães.

Foi necessário um entendimento en-
tre os municípios da região de Itabira e
os integrantes da Região Metropolita-
na para se conhecer as dez propostas
finais aprovadas para o orçamento.

Com isso os municípios da RMBH
entraram com seis propostas, caben-
ddo à região de Itabira as quatro restan-
tes. Foram selecionadas ainda quatro
propostas de concenso, de interesse ge-
ral, como forma de compensar os muni-
cípios que foram prejudicados com a
inclusão numa mesma audiência públi-
ca de cidade de regiões inteiramente dife-
rentes.

Durante todo encontro os partici-
pantes enfatizaram a necessidade
de marcar para o próximo ano, au-
diências separadas pois a realidade
das duas regiões são completamen-
te diferentes, não se justificando a
realização do evento nos moldes pro-
gramados pela Assembléia Legisla-
tiva.

Os prefeitos e representantes dos mu-
nicípios também cobraram dos poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, se-
riedade na condução do processo de
formação do programa orçamentário
do estado para 1996, afirmando que



"não basta colocar prioridades no orça-
mento. E preciso ter coragem e força
política para executá-las, pois., caso con-
trário, seria uma perda de tempo debaten-
do tais assuntc,s".

As dez propostas aprovadas foram as
seguintes:
Proposta 187 - Implantação de Distri-

tos Industriais integrados nos municípios
da RMBH, através da CDI. INDI e
PLAMBEL, exceto em Contagem, Betim
e Belo Horizonte.
Proposata 108 - Melhoramentos no

setor de saneamento básico
Proposta 186 - Elaboração de projeto

integrado de despoluição das macro-ba-
cias hidrográficas da RMBH com solu-
ção para o processo de coleta de lixo
urbano em usina de tratamento, numa
execução integrada entre PLAMBEL.
COPASA e Departamento Estadual de
Recursos Hídricos e outros, coordenados
pela Secretaria de Estado do Planejamen-
to no programa de trabalho Encargos
Gerais do Estado".
Proposta 9- Criação de um programa

regional de desenvolvimento agropecuá-
rio, incluindo diagnóstico, viabilização
de recursos, estímulo à pesquisa e à ex-
tensão, integração com a Universidade
Federal de Viçosa, inclusão do conteúdo
em escolas rurais e assistência ao traba-
lhador rural.
Prosposta 54 - Construção em Esme-

raldas de uma subestação e extensão da
rede elétrica rural e urbana.
Proposta 32 - Criação de Unidade da

Universidade do Estado - UEMG - na
região de Bom Jesus do Amparo.
Proposta 164 - Duplicação da rodovia

MG 031, que liga Ribeirão das Neves ao
Distrito de Justinópolis, com ligação à
BR-040.
Proposta 136- Construção de um Hos-

pital Regional com os equipamentos e
servidores necessários.
Proposta 149 - Conclusão das Obras

da Via Expressa.
Proposta 160 - Construção da estrada

ligando Raposos a Sabará.



NOVO TEMPO

Região define como prioridades
Universidade Estadual e Hospital

Sebastião Venceslau, presidente da
Câmara de Nova Era

As audiências públicas e reuniões
desenvolvidas pela Câmara Munici-

- pai de Nova Era, para apontar priori-
dades passíveis de serem incluídas
no orçamento estadual de 1996, che-
garam ao fim. Após diversas reuni-
ões, as associações de moradores da
cidade apontaram cinco prioridades:
Passarela, trincheira ou mergulhão
na BR- 381, Escola Profissionalizante
no município, asfàltamento Nova Era-
Itabira, Ponte ligando B. Graças ao
S. Família e Dessassoreamento do
Rio Piracicaba.

Depois de apontadas as cinco priori-
dades, foram escolhidos dois delegados
para irem à Itabira, nos dias 22 e 23 de
maio, para votarem na Audiência Públi-
ca Regional da Assembléia Legislativa.
Esses delegados foram João Bosco Go-
mes (representado por Israel Viana),
Raimundo Martins e mais, o presidente
da Câmara Municipal, Sebastião
Venceslau e o prefeito municipal (repre-
sentado pelo vereador Marcos

Benevides).
Uma semana antes da audiência em

Itabira, o presidente da Câmara e dele-
gados estiveram reunidos na Amepi, em
João Monlevade, em uma assembléia
geral com representantes políticos de 17
cidades, que fazem parte da Microrregião
Central, cuja sede foi a cidade de Itabira.
Neste encontro todas as cidades apre-
sentaram suas prioridades, sendo esco-
lhidas as cinco prioridades regionais, que
são: 1 - Pavimentação Asfáltica; 2 - Uni-
versidade Estadual; 3- Saneamento Bá-
sico; 4 - Hospital Regional e 5 - Desen-
volvimento do Meio Rural.

No dia 23, em Itabira, os municípios
defenderam as prioridades regionais
apontadas, para serem incluídas no or-
çamento estadual do ano que vem. A ne-
gociação de início foi complicada, porque
na Região Central II (Itabira) também foi
incluída a Região Metropolitana de BH,
cujas lideranças não queriam abrir mão
de nada. No final ficou decidido que esta
região (Nova Era e outras cidades) fica-
ria com quatro prioridades e a outra com
seis.

Para a região do Médio Piracicaba fi-
caram portanto as seguintes prioridades:
1 - Universidade Estadual; 2 - Desenvol-
vimento do Meio Rural; 3 -
Dessassoreamento das bacias
hidrográficas e 4 - Hospital Regional.

O -presidete da Assembléia
Legislativa, Agostinho Patrus, aceitou que
fossem incluídas mais três prioridades: 1
- Escola Técnica Profissionalizante; 2 -
Incentivo e Reestruturação das DIS e 3 -
Apoio e manutenção das APAEs, creches
e asilos.

Foram eleitos quatro representantes
para acompanhar o processo junto ao
governo do estado. Com relação à pavi-
mentação asfáltica ficou decidido que a
Amepi vai negociar com o estado, vários
quilômetros de massa asfáltica para esta
região.

A Câmara continua realizando as au-
diências públicas municipais, que vão
apontar as prioridades municipais a se-
rem incluídas no orçamento municipal de
1996. Estas audiências terminarão no dia
12, com uma assembléia geral no audi-
tório da Câmara, onde estarão presen-
tes todos os presidentes de associações
de moradores.
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Assembléia realiza audiências públicas
A Assembléia Legis-

lativa de Minas Gerais
está com tudo prepara-
do para realizar, de 4
de maio a 4 de junho,
as 12 Audiências Pú-
blicas Regionais que
serão promovidas no
terceiro ano do even-
to. E, este ano, as audi-
ências trazem novida-
des. A partir de agora,
as audiências regionais
serão precedidas de
audiências públicas
municipais, quando
cada cidade priorizou-
cinco propàstas, envia-

O deputado Schettrno estará presente nas audiênciasdas, ate 30 de abril, a	públicas. Ele foi votado em 453 municívios

sembléia Legislativa,
deputado Agostinho
Patrus, e do Tribunal
de Justiça de Minas
Gerais, desembarga-
dor Márcio Aristeu
Monteiro de Barros.

Os critérios adota-
dos para a escolha das
cidades sede mais uma
vez, foram a existên-
cia de infra-estrutura
necessária, representa-
tividade regional e al-
ternância, isto é, não
pode ser realizada au-
diência na mesma ci-
dade onde ela já ocor-
reu.

Assembléia.	 - realizada em fevereiro, para	rouerão participar das Audi-
Além disso, os três poderes esclarecimentos, e a Gerência- ências Públicas Regionais re-

participarão do evento e tani- Geral de Consultoria e Pesqui- presentantes dos 756 municí-
bém o Tribunal de Contas. Valelembrar que o principal objeti- sa preparou uni kit destinado pios mineiros, assim definidos:

aos municípios, com sugestões prefeito, presidente da Câmara
vo das audiências regionais e para a realização das audiênci- e cidadãos eleitos pela socie-
definir prioridades de cada re- as. No atual estágio dos traba- dade civil (dois no caso de
gião para, em seguida, encami- lhos, estão sendo definidos os municípios com menos de 50
nhá-las ao Executivo para pos- coordenadores técnicos (servi- mil habitantes e três no caso de
sível inclusão no Orçamento dores da Assembléia) e politi- mais de 50 mil habitantes). Ca-
do Estado, o que tem aconte- cos (deputados) de cada Audi- berá a eles discutir e votar as
cido.	 ência Pública Regional As da- propostas apresentadas. No

No Legislativo Estadual, vá- tas e as cidades sede das reu- ano passado, cerca de 80% das
rias áreasjá estão atuando para niões regionais já foram defini- propostas priorizadas nas au-
o sucesso das audiências mu- das, conforme previsto no re- diências e apresentadas ao Exe-
nicipais e regionais. Uma reu- gularnento conjunto assinado cutivo foram incluídas no Or-
nião de técnicos com deputa- pelo governo Eduardo Azere- çamento do Executivo para
dos e chefes de gabinete foi do e pelos presidentes da As- este ano.
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Estado se mobiliza para
realizar audiências públicas

A assinatura do novo regula- tos relativos à realização dos eu-
mento das audiências públicas re- contros municipais. A título de
gionais, em solenidade realizada sugestão, a Assembléia encami-
na última terça-feira, na Assem- nhou aos municípios um modelo
bléia Legislativa, com a presença de regulamento. E está orientan-
do governador Eduardo Azeredo, do as lideranças do interior para
do presidente do Tribunal de j.. que realize essa etapa o mais rá-
tiça, desembargador Márcio Aris- pido possível, a fim de garantir o
teu Monteiro de Barros, e do pre- encaminhamento dos resultados
sidente do Legislativo mineiro, de- das audiências em tempo hábil.
pulado Agostinho Patrus, marca Serão representantes dos mu-
o início de uma nova fase no p'- nicípios, nas audiências regionais,
cesso de elaboração do Orçamen- o prefeito, ou alguém por ele
to do Estado.	

indicado, o presidente da Câmara
"Esta é uma demonstração de Municipal, ou um vereador indi-

que em Minas Gerais, pratica-se cado, e cidadãos eleitos pela co-
a verdadeira democracia, através munidade durante a audiência mu-
da harmonia dos três poderes e nicipal. Os municípios com me-
da busca de uma parceria entre nos de 30 mil habitantes terão
eles e a sociedade, para se esta-direito a eleger dois representan-
belecer as prioridades que irão pre- tes; os com população entre 30 e
sidir as políticas do Estado nos 100 mil habitantes, terão direito
próximos anos", ressaltou Agos- a três representantes, e os com
tinho Patrus. Na opinião do go- mais de 100 mil habitantes pode-
vernador Eduardo Azeredo, as au- rão eleger cinco pessoas.diências públicas são também A assessoria técnica resPonsá-
"mais um passo em direção à des- vel pela realização das audiên-
centralização administrativa, pro- cias regionais também está orien-
jeto que estamos analisando e que tando as prefeituras no sentido de
visa dar maior eficiência à adrni- diências locais, bem como escl

mobilizar a população para as au-

nistração pública".	
a-

Além da participação efetiva recendo que as propostas apre-
dos três Poderes, as audiências sentadas devem ter caráter mais
deste ano trazem a novidade da amplo, buscando a solução de pro-
realização, numa primeira etapa, blemas comuns à região, pois, des-
de audiências públicas municipais, se modo, o município terá mais
a serem promovidas pelas prefei- chances de ter suas reivindicações
turas e câmaras de vereadores, aprovadas na audiência pública re-
Nesses encontros, as lideranças gional e, posteriormente, incor-
locais vão definir cinco propos- poradas ao Orçamento do Estado.
tas de investimentos prioritários As audiências públicas regio-
na região, que deverão ser ena- nais serão realizadas em 12 mu-
minhadas à Assembléia Legisla- nicÍpios, no período de 4 de maio
tiva até o dia 30 de abril, junto a 4 de . julho. Os critérios adota-

com a ata da audiência e a rela- dos para a escolha das cidades-
ção dos representantes do muni- sede foram a existência de infra-
cípio que participarão da audiên- estrutura e representatividade re-
cia regional.	

gional do município. Ficaram ex-
O novo regulamento das au- cluídos das opções de local os

municípios que já sediaram au-

turas e câmaras de vereadores a
diências deixa a cargo das prefei- diências no ano passado e em 1993

- ano em que têve início o pro-
definição de todos os procedimen- cesso de discussão, pública e ré-



gionalizada, das prioridades de in-
vestimento do Estado.

MUDANÇAS DECORREM DE
EMENDA CONSTITUCIONAL

As audiências públicas regio-
nais deste ano, promovidas entre
os dias 4 de maio e 4 de julho,
trazem mudanças decorrentes da
aprovação, em setembro de 1994,
de uma emenda à Constituição
dos Estado, cujo objetivo princi-
pal foi assegurar maior participa-
ção das comunidades na escolha
das propostas que servirão de sub-
sídio ao governo mineiro, na ela-
boração do seu orçament9 nual.

A emenda constitucional pre-
vê a realização das audiências mu-
nicipais, até o dia 30 de abril de
cada ano, e determina a partici-
pação dos poderes Executivo e
Judiciário, bem como o Tribunal
de Contas, nas audiências públi-
cas regionais. Para que os técni-
cos do governo possam analisar
as sugestões da comunidade, as
audiências regionais são realiza-
das no primeiro semestre, de for-
ma a encaminhar, em prazo há-

bil, as propostas priorizadas em
cada região.

A participação da comunidade
não termina, porém, com a vota-
ção das propostas. Uma comis-
sãó regional de representação, elei-
ta em cada audiência, fica res-
ponsável por acompanhar a tra-
mitação das propostas junto à As-
sembléia Legislativa e junto ao
governo do Estado. No âno pas-
sado, cerca de 80% das propostas
priorizadas nas audiências foram
incluídas no Orçamento de 1995.

CRONOGRAMA DAS
AUDIÊNCIAS REGIONAIS
Maio: 4 e 5 - Sete Lagoas (Cen-
tral 1); 11 e 12 - Araçuaí (Jequi-
tinhonhalMucuri);.18 e 19 - Unaí
(Noroeste) 22 e 23 - Itabira (Cen-
tral II); 25 e 26 - Araguari (Triân-
gulo); Junho: 1 e 2 - Varginha
(Sul); 8 e 9 São João dei Rei
(Central III); 12 e 13 - Pirapora
(Norte); 05 e 06 - Lagoa da Prata
(Centro-Oeste); 26 e 27 - Ipatin-
ga (Rio Doce). 29 e 30 - Ubá
(Mata); Julho: 3 e 4 - Araxá (Al-
to Paranaíba)

eputado José Arnaldo Canarinho - xplica
funcionamento das Audiências

Públicas Regionais
Inicialmente, o deputado José da legislatura, ensejando a cada

Arnaldo Canarinho manifestou-
se inteiramente favorável à

representante com assento no
Legislativo Mineiro a opor-

populações.
O deputado José Arnaldo

Canarinho considera autentica-
praticdade de um dos exercícios tunidade conhecer mais de perto mente válida a execução das
mais efetivos da democratização
do Poder Legislativo, que,
inegavelmente, amplia a direta
participação popular, através de
suas mais vivas forças, nascidas
da representatividade de lide-
ranças.

A participação manifestada
pelas bases do poder constituído
- segundo o deputado Canarinho
- nasce de forma autêntica a nível
municipal, e favorece o exercício

as aspirações não só de suas Audiências Públicas Regionais,
regiões, ondefoi majoritariamente "meio mais prático que possibilita
eleito, como, principalmente, de aos poderes públicos estaduais
tantas outras localidades de Minas colherem dados para subsidiar o
Gerais, de aspectos, na sua
geografia humana, diferenciados
e possuidores de características
diferenciadas, tanto na sua
economia e no natural aspecto
regional vido, como também no
que se refere à cultura dos
costumes e do meio de-vida das

planejamento do Estado e a
elaboração da proposta orça-
mentária, tom base nas pri-
oridadesregionais estabelecidas"

Comunicação direta

Outro aspecto abordado pelo
deputado José Arnaldo Canarinho



é o estabelecimento da comu- número máximo de 5 (cinco),
nicação diretaque sevai inaugurar, serão encaminhadas à Assembléia
permitindo aos poderes públicos Legislativa até 30 de abril.
estaduais maiorconhecimento das	Regulamentação
realidades sócio econômicas As prôpostas serão acompa-
regionais, de modo a planejarem nhadas da relação dos repre-
sua atuação em consonância com sentantés do município e suplentes
os interesses mocrorregionais. e da lista dos presentes à audiência,

Lembra o deputado Canarinho, com os respectivos endereços.
para melhor entendimento do 0 cumprimento do disposto
mecanismo das Audiências Pú- neste artigp equivale à inscrição
blicasReionais, que  processo prévia do município e de seus
da realização das mesmas deverá representantes; devendo esses
ser precedido de Audiências últimos credenciar-se naforma do
Municipais. Os repre-sentantes parágrafo seguinte.
dos municípios, não somente os 0 credenciamento dos repre-
vereadores, e os membros de sentantes dos municípios e das
associações comunitárias, além de associações microrregionais far-
personalidades expressivas da se-á no local destinado à realização
vida ativa de cada cidade, se da audiência pública regional, até
integrarão na liderança a ser o início davotaçãode quetrata o
manifestada na forma e do inciso V do art. 

90 deste re-
gulamento, mediante apresenta-conteúdo, ao participarem das

Audiências Públicas Regionais.

	

	ção de documento de identidade.
A Assembléia LegislativaLembra o deputado Canarinho:

São representantes dos muni- elaborará relatório-síntese das
propostas conforme o regu-cípios: O prefeito municipal ou lamentojá aprovado.

alguém por ele indicado; O	
Ocorrendo apresentação dePresidente da Câmara Municipal

ou vereador por ele indicado; proposta que guarde identidde
ou semelhança com outra, ser-cidadãos eleitos pela sociedade lhe-á dada formulação única,

civil na audiência pública municipal,
constando, após a proposta, osem número de 2 (dois), nos
nomes dos municípios pro-municípios com menos de 30.000

(trinta mil) habitantes; 3 (três), nos ponentes.
Esclarece o deputado Cana-municípios com 30.000 (trinta mil)

a 100.000 (cem mil) habi-tantes; rinho queiTderanças regionais
e tantos outros representantes5 (cinco. nos niunicíDios com mais

de 100.000 (cem mil) habitantes, estão sendo devidamente escla-
Os representantes eleitos terão recidos dos detalhes da regula-

suplentes, que os substituirão no rnentação das Audiências Pú-
casode impedimento ouausência. blicas Regionais, através de

Cada Associação Micror- informações e remessas de
regional de Municípios poderá documentação legal (Re gu-
indicar, mediantetermo assinado lamento Conjunto n° 1)
pelo presidente da entidade, um	De acordo com o Anexo 1 -
representante, que terá direito à Audiências Públicas Regionais-
discussão das or000stas.	1995 - conforme projeto de lei

As propostas priorizadas na n° 1590/93 - é o seguinte o
audiência pública municipal, em cronograrna



DATA

MAIO

4E5(QUINTAESEXTA)
11 E12(QUINTAESEXTA)
18E19(QUINTAESEXTA)
22 E23 (SEGUNDAE SEXTA)
25 E26 (QUINTA E SEXTA)
LOCAL
CENTRAL 1-SETE LAGOAS
JEQUfl1NHONHM1TJCURI-
ARAÇUAÍ
NOROESTE- UNAÍ
CENTRAL ll-ITABJRA
TRIÂNGULO -ARAG UARI

JUNHO
1°E2 (QULNTAE SEXTA)
8 E9 (QUINTAE SEXTA)
12 E 13(SEGUNDAE TERÇA)
19£ 20 (SEGUNDAE TERÇA)
22 E 23 (QUINTA E SEXTA)
29 E30 (QUINTA E SEXTA)
LOCAL
SUL-VARGINHA
CENTRAL m- SÃOJOÃO DEL
REI
NORTE-PIRAPORA
CENTRO-OESTE-LAGOA DA
PRATA

JULHO

3 E 4 (SEGUNDAE TERÇA)

ALTO PARANAÍBA-ARAXÁ

LOCAL DAAUDIÊNCIA

CENTRALI-SETELAGOAS

CENTRALH-ITABIRA

CENTRAL III-SÃOJOÃO DEL

REI

MICRORREGLkO

DIAMANTJI'JA
CURVELO
TRÊS MARIAS
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
SETE LAGOAS
BELO HORIZONTE
ITABIRA
PARA DE MINAS
OURO PRETO
1TAGUARA
SÃOJOÃODELREI

RIO DOCE-IPATINGA	 BARBACENA
MATA-UBÁ	 CONSELHEIRO LAFALETE
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ACâamdeMUinhOC*&JUI paçoção
do vereador Dr. Carlos Robertu de Almeida Lima,
esta criando através de Lei as Audiências Públicas
Municipais. Em entrevista, o edil explicou sua
intenção cosi o pro.

Primeiramente, overeadoresclareceucpre mesmo
a audiência, pública regional é ante recente.
Então, a a diência,lica municipal é uma grande
novidade. E lembrou que já no dia 30 de alxil, as
pdeverãoestarnaAaLegislajva
deMinasGerais.

(antoanprqetoDr. Carlos declarouquemuitos
cidadãos têm sonhos para aias cidades. Porém,
nunca teve chance de fazer algo pela sociedade.
Então, com a audiência pblica municipal e através
de subscrição de 5% dos eleitores o cidadão pode
apresenntarum piojetodesuaaitoria Numarnaneira
mais simples, também pode recorrer a instituições

p"~ como co~ comunitário.
«S) proposições deverão ser encaminhadas à

Câira no dia da audiência piblica O evento se
real--a durante todo um dia A audiência deve ser
aleria pelo coordenador, que em primeira mão é 
Presidente da Câmara ou um vereador nomeado por
ele. O início ocorre as 9 horas, com a exposição dos
oletivos e as pessoas poderão apresentar suas
propostas, que devem ser preparadas anteriormente.
As 12h as,areuniãoseencerra,sendoreabertaàs 13
horas. Nesse momento, serão escolhidos os 2
dele aaccxnponhar o prefeito e o presidente
da câmara na reunião na azfiência publica regional.
No período da tarde, serão escolhidos no inaximo 5
prqetcs considerados positivos, para o município.

eriormente, es pmjetos serão julgados pela
audiência pública regional. Os aprovados serão
executados pelo governo de Minas Gerais. L



JORNAL CONTAGEM

21 a 29 de março de 1995

Quem governa.- e opovÔ
e ele tem que ser ouvido
pelos que representam  -

soberam
Segundo Durval Ângelo abriu-

se importante possibilidade de uma
colaboração maior entre os três
Poderes(Executivos, Legislativo e
Judiciário), no Estado de Minas
Gerais.

Ao fazer uma retrospectiva dos
elementos básicos de funcio-
namento das Audiências Públicas
Regionais, o deputado Durval
lembra a obrigação do cumprimento
de sua primeira etapa, que têm o
prazo para ser concluída até o dia
30 de abril corrente. Cada cidade
participante terá que ler priorizado
o mínimo de cinco propostas,
devendo todos os 756 municípios
prepararem, cada região, suas
prévias audiências, através da
representatividade de seus pre-
feitos, presidentes de Câmaras
Municipais e cidadãos eleitos pela
comunidade, cabendo a eles
discutirem as propostas apre-
sentadas.

Sobre as Audiências Públicas
Regionais, o deputado Durval
explica:

Foi assinado no teatro da
Assembléia Legislativa, o novo
regulamento das Audiências Pú-
blicas Regionais que, neste ano,

com um novo formato,
prevendo a realização de uma
primeira etapa, reuniões municipais,
que serão requisito para participação
dos municípios nas audiências
regionais.

A solenidade leve a cpoÇQ-
do governador do Estado s Edu ardo
Azeredo; do presidente do Tribunal
de Justiça, desembargador Márcio

t vontade da
Aristeu Monteiro de Barros, e do
presidente da Assembléia Legis-
lativa, deputado Agostinho Patrus.

A participação dos representantes
dos três Poderes na assinatura do
novo regulamento representa a
concretização de mais uma novidade
das Audiências Públicas Regionais
deste ano. Através da Emenda
Constituição n° 12/94, abriu-se a
possibilidade de uma colaboração
maior entre o Executivo, Judiciário
e legislativo, na realização de
reuniões.

Continua o deputado Durval:
-"Esta é uma demonstração de

que, em Minas Gerais, se pratica
verdadeira democracia, através da
harmonia dos três Poderes e da
busca de uma parceria entre eles e a
sociedade, para se estabelecer as
prioridades que irão presidir as
políticas do Estado para os próximos
anos", conforme ressaltou o
presidente da Assembléia, deputado
Agostinho Patrus.

O desembargador Monteiro de
Barros destacou a importância da
participação do Judiciário nesta
inicial iva da Assembléia Legislativa,
recordando que, nos seus 33 anos
de atividades na Magistratura,
sempre se questionou pelo fato do
Judiciário ser um poder distante do
povo. - "Através das Audiências
PblicaRegonais -o presidente
Patrus disse - poderemos agora
saber o que o povo de Minas Gerais
espera do seu Judiciário, quais são
as suas expectativas, seu anseios".

O governador Eduardo Azeredo
ressaltou a importância das Au-

maioria
diências Públicas Regionais, como
uma forma de se conhecer melhor e
mais de perto todas as regiões do
Estado de Minas Gerais e destacou
essa iniciativa como um dos grandes
acertos da última legislatura.

"As Audiências Públicas - disse o
governador - são também mais um
passo em direção à descentralização
administrativa, projeto que estamos
analizando e que visa dar maior
eficiência à administração pública'.

As Audiências Públicas Regionais
serão realizadas em 12 regiões Ido
Estado, a partir do dia 4 de maio
próximo.

O requisito para a participação
nestes encontros será o de cumpri-
mento da sua primeira etapa, das
Audiências Públicas Municipais que
têm prazo para serem concluídas,
conforme o que dispõe o regula-
mento.

Medida Salutar
O deputado Durval Angelo

entende que ao se inverter o
processo anteriormente adotado de
esperar que o povo procurasse os
seus representantes eleitos, espe-
cialmente os deputados esta-duais,
o que se observa é que as Audiências
Públicas Regionais mostram o
significado da ação direta do
LeDrçerap1eele1to ao buscar a
inspiração de seu trabalho nas bases
populares, especialmente nas que o
elegeram democraticamente.

Ao prestar declarações ao
JORNAL CONTAGEM, o deputado
Durval Angelo Andrade se mostra
confiante quanto aos resultados de
tão significativa iniciativa, apoiada



em lei e plenamente aprovada pelos
legítimos representantes dos três
Poderes Constituídos no Estado de
Minas Gerais.

- Indo ao encontro do povo,
antes de esperar que o mesmo povo
venha aos deputados, as Audiências
Públicas Regionais virão, mais
revigoradas, ensejar o desejado
diálogo aberto, antes apenas
desejado, por não ter podido merecer
o oportuno apoio das autoridades.

Pensa o deputado Durval que a
legitimidade da representação
popular se expressará logo, de forma
mais evidente e autênticamente
legítima, sob as características de
lei, por ser oriunda das disposições
da Constituição Estadual.

- Partindo do sentimento expresso
das lideranças municipais, dos
sentimentos municipalistas moder-
nos, toda a população mineira, pelas
suas representatividades regionais e
locais falarão a linguagem sempre

esperada nas tribunas populares,
principalmente dentro do plenário
do Poder Legislativo.

E acrescenta:
.-Ouvir primeiro

Na4.2.L 	do
oLr, de forma livre e expontânea,
a voz daqueles que representamos
Politicamente pelo voto. O
deputado, no meu entendimento,
não pode sozinho, pela sua vontade
ou interesse, falar em nome
daqueles que não são ouvidos. Da
forma que se coloca a iniciativa
das Audiências Públicas Regionais,
o eloquente e verdadeiro discursos
político não será daqueles que se
isolaram da convivência das
populações e dos seus eleitores.

Abre-se, de forma merecedora
do apoio de todos, - disse Durval
- a grande alternativa reclamada
desde os idos tempos de nossa
sacrificada história, repleta de
maus exemplos, quando se

encastelavam em seu gabinete os
governadores discricionários e
autoritários que jamais ex-
pressaram o exercício da plenitude
do poder e da legítima autoridade.

- Na verdade, conclui Durval,
quem governa é o povo que nos
elege como seus prepostos.
Devemos ouvi-lo sempre, a toda
hora, mantendo com as lideranças
de bases o constante diálogo
vivificador de idéias.

E Completa: - Jamais podere-
mos produzir alguma coisa de útil
caso não saibamos as finalidades e
as aspirações de quem sempre
está a reclamar medidas para a
solução de tantos problemas
sociais colo do à parte por quem
denta. resolvêlos.

Como deputado estadual que também
representa expressiva parcela da população
da cidade de Contagem, o deputado estadual
Durval Ângelo Andrade (PT) teceu
comentários sobre o importante tema
relacionado com o funcionamento das
Audiências Públicas Regionais, fazendo
oportunas considerações sobre o novo
regulamento que regerá a expressiva
participação dos municípios mineiros nas
deliberações e nos trabalhos legislativos.
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Servidores discutem estratégicas
para as audiências públicas

Com o objetivo de discutir es-
tratégias comuns para a divulga-
ção das audiências públicas mu-
nicipais, servidores da Assembléia
Legislativa integrantes do grupo
que prepara a primeira audiência
pública regional, em Sete Lago-
as, se reuniram na última segun-
da-feira com assessores de gabi-
nete dos deputados estaduais. No
mesmo encontro, foram debatidas
formas de oferecer subsídios aos
prefeitos e vereadores para reali-
zação das audiências municipais,

cujo prazo termina em 30 de abril.
Estiveram presentes chefes de

gabinete e assessores dos deputa-
dos mais votados na região. São
eles Agostinho Patrus, Carlos
Murta, Irani Barbosa, Arnaldo
Canarinho, Wanderley Ávila,
Marcelo Cecé e Alberto Pinto
Coelho. Todo o trabalho de pre-
paração das audiências está sen-
do desenvolvido com participa-
ção dos deputados, que geralmen-
te têm uma proximidade com as
prefeituras e câmaras municipais.--
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Audiências priorizam
hospital e faculdades

As audiências pú-
blicas municipais rea-
lizadas no Vale do Aço
prionzaram a constru-
ção de um hospital
público regional e ins-
talação de cursos su-
periores. No Vale do
Rio Doce, 28 cidades
realizaram audiên-
cias municipais. To-
das elas estarão reu-
nidas nos dias 26 e
27 de junho, em lpa-
tinga, na Audiência
Pública Regional. Lá se-
rão selecionadas as dez
obras que entrarão para
o Orçamento do Estado
de 1996.

A construção do hos-
pital e a implantação de
cursos superiores, am-
bos públicos e gratuitos,
foram indicados nas au-
diências de AcesitalTi-
móteo, Ipatinga e Cara-
tinga. Isoladamente, só
o hospital ou o curso su-
perior, foram solicitados
por Belo Oriente, Antô-

nio Dias e Marliéria, entre
outras. Em todas as Au-
diências Públicas Munici-
pais o mandato do Depu-
tado Geraldo Nascimen-
to esteve representado
através dos Assessores
do Escritório de Base.

Geraldo Nascimento
participou da Audiência
em Acesita/Timóteo, rea-
lizada em 23/04/95. Fa-
lou sobre a história do
município e sobre cida-
dania, ressaltando a im-
portância da abertura do

orçamento estadual para
a população. Deputado
lvo José, também presen-
te, deu informações sobre
a implantação da Região
Metropolitana do Vale do
Aço.

Esta audiência indicou
ainda como prioridades
construção de casas po-
pulares, asfaltamento da
estrada ligando Timóteo à
BR 262 e construção de
uma segunda ponte, so-
bre o Rio Piracicaba, li-
gando o bairro Limoeiro
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Péricles Ferreira coordena audiência em Lagoa da Praia
O as1tamento da rodovia que liga

o município de Leandro Ferreira à
BR-262, defendido pelo padre Her-
nani José Ferreira, foi a proposta
mais votada na Audiência Pública
de Lagoa da Prata, encerrada, com a
eleição das 10 prioridades da região
e da Comissão de Representação. O
município de Leandro Ferreira não
tem ligação asfáltica com nenhuma
rodovia e essa reivindicação é das
mais antigas da região.

Pavimentação asfáltica foi também
a prioridade apontada nas propostas
das três associações microrregionais:
Ainasf (Associação dos Municípios
da Microrregião do Alto São Fran-
cisco), que reivindicou pavimenta-
ção urbana para os municípios de
Araújos, Bom Despacho, Dores do
lndaiá, Estrela do Indaiá, Japaraíba,
Lagoa da Prata, Leandro Ferreira,
Luiz, Martinho Campos, Moema,
Quartel Geral e Serra da Saudade,
na proporção de 10 m2 por habitan-
te; Anivi (Associação dos Municípi-
os da Microrregião do Vale do lia-
pecerica), que reivindicou pavimen-
tação de diversos trechos de rodovi-
as estaduais, num total de 189 km; e

da Ameco (Associação dos Municí-
pios da Microrregião do Médio Cen-
tro-Oeste), que priorizou o asfalta-
mento da rodovia que liga as cida-
des de Rio Manso, Bonfim e Cruci-
lándiaàBR-381. A segunda propos-
ta mais votada, dentre as 10 priori-
zadas para a região Centro-Oeste,
foi a implantação imediata de uni-
dade da Uemg de Divinópolis e a
destinação de recursos para o cus-
teio do campus universitário, que foi
encampada e defendida pelos muni-
cípios de Divinópolis, Carmo do
Cajuru e Pedra do Indaiá. A terceira
reivindicação mais importante para
a região refere-se à destinação de
recursos para o saneamento básico
das cidades de Divinópolis, São Se-
bastião do Oeste, Igaratinga, Con-
ceição do Pará, Moema, Santo An-
tônio do Monte, Pitangui, São Gon-
çalo do Pará, Pedra do Indaiá, Cláu-
dio, Carmo do Cajuru, Oliveira e
Carmo da Mata.

A área da saúde foi priorizada atra-
vés de quatro propostas: implanta-
ção de um pronto-socorro regional
em Divinópolis, com atendimento
para tratamento oncológico; conclu-



são das do Hospital Dr. Ovídio Ma-
chado, com instalação de CFI e aqui-
sição de equipamentos, na cidade de
ltaúna; construção do hospital mu-
nicipal de pronto-socorro, em Divi-
nópolis, para que ele possa funcio-
nar como hospital regional (a cida-
de tem quatro hospitais, todos parti-
culares); e aquisição de equipamen-
to e manutenção de pronto atendi-
mento no hospital municipal de Bom
Despacho, para transformá-lo em
hospital de referência regional: As
demais propostas prionzadas refe-
rem-se a saneamento básico e à im-
plantação de um posto de distribui-
ção de calcário no trevo de Pirace-
ma, atendendo também aos municí-
pios vizinhos. A Comissão de Re-
presentação da Audiência de Lagoa
da Prata, eleita no dia 7, tem quatro
prefeitos entre seus cinco membros -
integram a comissão os prefeitos
Célio Luquine, de Bom Despacho;
Ermir Fonseca, de Bonfim; José
Márcio de Araújo, de Martinho Cam-
pos; e Juarez Eufrásio de Carvalho,
de Formiga; além de Gilson Soares,
de Divinópolis. A comissão tem
como principal atribuição acompa-

nhar, nos Poderes Executivos e Le-
gislativo, a viabilização das propos-
tas priorizadas na Audiência.

A Audiência Pública Regional de
Lagoa da Prata foi coordenada pelo
deputado Péricles Ferreira (PSDB);
A reunião de foi presidida pelo pre-
sidente da Assembléia, deputado
Agostinho Patrus (PTB), e contou
com as presenças do secretário de
Estado da Casa Civil, AnÍ1car Mar-
tins, representando o governador
Eduardo Azeredo; do desembarga-
dor Monteiro de Barros, presidente
do Tribunal de Justiça do Estado; do
secretário de Estado da Comunica-
ção Social, José Ulisses; do prefeito
de Lagoa da Prata, José Otaviano
Ribeiro; do presidente da Câmara
de Lagoa da Prata, vereador Antô-
nio Alves de Miranda; de diversos
prefeitos e vereadores da região, além
dos deputados Romeu Queiroz
(PTB), Wanderley Ávila (PSDB),
Maria Olívia (PTB), Francisco Ra-
malho (PSDB), Arnaldo Penna
(PSDB), Marcelo Gonçalves (PDT),
Antônio Júlio (PMDB), Gilmar Ma-
chado (VI'), Ivo José (PT), Marcos
Helénio (PT) e Ronaldo Vasconce-
lios (PL).
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lu composta pelos Deputados Péricles Ferreira, Romeu Queiroz- Líder do Governo, o prefeito anfitrião
Manoel Marques Messias e o Vice-governador Walfrido Mares Guia.

Araçuaí, cidade histórica e uma
das mais antigas do Vale do
Jequitinhonha, mais uma vez é
destaque na vida política e social
do nordeste mineiro; onde se con-
verge todos os movimentos
políticos realizados, foi palco de
grande acontecimento a tão bonita
cidade, o que então não deixa de
levar o nome no cenário político
estadual, as reuniões de Audiência
Públicas Regionais, criada pela
Assembléia Legislativa de Minas
Gerais para tomar democrática a
discursão sobre o orçamento do
Estado. Um público estimado em

250 pessoas ocupou o auditório do
Colégio Nazareth, de Araçuaí,
para acompanhar a defesa das
240 propostas resultantes dos
encontros municipais; tendo co-
mo anfitrião o prefeito municipal
de Araçuaí, Dr. Manoel Messias,
que acolheu com muita cor-
dialidade, os representantes de
instituições, órgão públicos e en-
tidades. O Coordenador da
audiência foi o dep. José Bonifácio
(PTB).

No primeiro dia, 11 de maio,
reuniu-se prefeitos e re-
presentantes de 46 dos 53

municípios que compõem a região
considerada uma das mais pobres
e carentes do Estado. As propostas
que compuseram o relatório-
síntese-resultado dos encontros
prévios, revelam a necessidade de
investimentos em vários setores,
mas o maior destaque ficou para o
setor de trasnsporte, repetindo a
tônica verificada na audiência da
região central, da qual a cidade de
Sete Lagoas foi sede, nos últimos
4 e 5 de maio. Mas de 50 das 240
propostas resultantes dos
encontros municipais reivindicam
o asfaltamento de estradas vicinais



e a recuperação de vários trechos.
Compuseram a mesa da

audiência pública de Araçuaí, o
prefeito anfitrião Manoel Messias
Marques Dias, o presidente da
Câmara Municipal, Valdim
Almeida dos Santos, os Deputados
Romeu Queiroz, Líder do Governo,
José Ferraz, secretário de Trabalho
e Ação Social, os representantes
do Tribunal de Justiça, Luís Carlos
Eloi, e Tribunal de Contas, Plínio
Salgado. Também estiveram
presentes os deputados Péricles
Ferreira (PSDB), Carlos Murta
(?), Geraldo Resende (PMDB),
Raul Lima Neto (?) e a deputada
Maria José Haueisen (PT).

Às 13:00 h. teve a defesa oral
das propostas selecionadas,
mediante inscrição prévia- votação
para colocar em ordem de
prioridade as 10 propostas
selecionadas - divulgação dos
nomes dos membros da comissão
de representação regional.

Compuseram a mesa no 2° dia
da audiência pública de Araçuaí, o
presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais,
Agostinho Patrus, o vice-
governador do estado, Walfrido
Mares Guia, o deputado e Lider do
Governo Romeu Queiroz, o
secretário de Estado do Trabalho
e Ação Social, deputado José
Ferraz, o deputado Péricles
Ferreira (PSDB), os repre-
sentante do Tribunal de Justiça
Luís Carlos Eloi e o Tribunal de
Contas, Plínio Salgado, o prefeito
municipal de Araçuaí, Manoel
Messias, o presidente da Câmara
Municipal de Araçuaí, Valdim
Almeida Santos e o coordenador
da audiência dep. José Bonifácio
(PTB).

A reunião iniciou com a palavra
do presidende da ALEMG,
Agostinho Patrus, passando o
pronunciamento para o vice-
governador Walfrido Mares Guia.

Baseando na proposta
apresntada pelo prefeito de Itinga,
Solano de Barros, abordou
principalmente a situação
empregatícia do Vale do Je-
quitinhonha, um tanto carente.

"A proposta 67, exposta pelo
prefeito municipal de Itinga,
chamou-me a atenção, pois ele
colocou em primeiro lugar o
emprego. Caso todas as pessoas
tivessem empregos e
desfrutassem de salários dignos, o
estado não precisaria ser
paternalista, todos venciam os
problemas que hoje são mais
constantes nas famílias, Minas
satisfação se desdobra, a idéia do
plantio de fruticultura, alimenta a
nossa alegria, porque por
coincidência, o governador
Eduardo Azeredo virá nesta cidade
nos próximo dia 26 de maio, e que
com certeza repetirá isso pra
vocês; ainda ontem, dia 10105, no
Palácio da Liberdade o ministro
do meio ambiente e dos recursos
hídricos, junto com o governador
dese estado, tinha em mente a
implantação de um programa que
estivesse relacionado com a
fruticultura e consequentemente
à agroindústria.

Ao realizar as audiências
públicas, é notável entender quais
são as prioridades que o própio
povo elege, isso é um exercício
espetacular de democracia. Cada
região livremente autorizada por
uma determinada população é
levada em votação para que na
hora de aplicar os recursos que o
governo cobra de todos vocês, em
função do trabalho de cada um, do
desempenho das empresas e
devolver sobe forma de serviço.
Temos humildade e competência
para ouvir a população para
podermos errar menos e acertar
mais.

Tenho a honra de dizer que foi

aprovado o plano dos recursos
hídricos do no Jequitinhonha e do
rio Prado, apresentado pelos
técnicos da Rurahninas. Os rios
terão um tratamento em relação a
isto e virá uma verba no valor de
60 milhões de dólares já solicitado
ao Banco Mundial; em que
começará a ser implantado no
começo do segundo bimestre do
ano de 1996.

E sabido dizer que os
agricultores são castigados por
uma seca esmagadora e vimos
que, com a irrigação todos serão
beneficiados e será implantado
pelo governador Eduardo Azeredo
o polo frutilcultor, que vai ser
executado indiscutivelmente, e no
dia 8 de junho/95 o governador
Eduardo Azeredo em Belo
Horizonte, para a Assembléia
Legislativa, para todos os
deputados federais, 3 senadores,
representações dos principais
prefeitos do estado através das
associações microrregionais, será
discutido os cinco projetos
estruturais do estado, que são:

- Reformas do Estado
- Sistema viário de desen-

volvimento
- Educação básica de qua-

lidade para todos
- Sistema de produtividade

através do desenvolvimento da
ciência e tecnologia

- Irrigação do Vale do Je-
quitinhonha e do Mucuri.

As audiências públicas que
estamos participando hoje,
enriquece o estado de Minas
Gerais em termos de cultura e
democracia e essa irrigação do
Mucuri e Jequitinhonha iniciará
em Araçuaí, Almenara e
Machado Mineiro e terão
posibilidades de gerar
aproximadamente io mil
empregos diretos".

O vice-governador falou ainda



O presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
Agostinho Patrus momento em que concede entrevista coletiva.

sobre o orçamento do estado o
qual inclui-se a educação e
estradas que deverão ser
asfaltadas.

"O orçamento do estado deste
ano está comprometido com 36%
(trinta e seis por cento) para
investimento na educação, é
inadimissível que neste governo
uma criança na Minas Gerais fique
sem o ensino básico, escola do lO

grau.
Estamos procurando meios,

recursos para asfaltar 1.600 Km
de estradas vicinais de Minas
Gerais, o que não tem nada haver
com grandes rodovias. Não
estamos diante de promessas,
ainda estamos com 5 meses de
governo, estamos com pedido de
financiamento, já cadastramos as
prioridades na seção federal e
esperamos que entre agosto e
setembro do ano subsequente,
estaremos desenvolvendo este
projeto. No dia 8 de junho, os
projetos estruturantes que mudam
a estrutura social do estado,
buscando equidade, ou seja,
progresso, desenvolvimento,
justiça social, serão apresentados,
eliminando aquelas políticas
antigas que eram conservadoras
de vendas.

Com o estado saneado
financeiramente com crédito
externo e interno, usando esse

crédito corretamente sobre tudo,
vamos ter luzes espetaculares
nessas prioridades levantadas
através desta audiência". -
Finalizou o vice-governador
Walfrido Mares Guia.

Sobre liderança intencionada
dos deputados Agostinho Patrus
e Romeu Queiroz em parceria
com o governo do Estado de Minas
Gerais e o poder judiciário
permitiram que a região do Vale
do Jequitinhonha, incluisse direta-
mente na prioridade do ano/ 1996.

PRONUNCIAMENTO DO
PREFEITO MANOEL MESSIAS
Em termos de desen-

volvimentom, o prefeito municipal
de Araçuaí, em seu discurso,
saudou as ilustres autoridades e
lideranças do Estado e disse:

"Araçuaí vive hoje um dia
importantíssimo na sua história,
sentindo fundamente vaidosa em
sediar um evento de tamanha
magnitude. E com muito orgulho e
muita honra que recebe os poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário
do Estado, lideranças políticas e
comunitárias dos Vales do Mucuri
e Jequitinhonha; para discutirmos
o futuro de nossa gente. Sejam
bem vindos, sintam-se em casa;
nossos corações se enchem de
esperança, o momento é grave.
Não podemos pereder
oportunidade que ele nos oferece.

Cabe-nos Araçuaí e todas as
cidades aqui presente, agradecer
a iniciativas da Assembléia
Legislativa sobre a liderança
intencionada dos Deputados
Agosinho Patrus e Romeu Queiroz
em parcderia com o governo do
Estado e o poder Judiciário,
permitirão a região de influir
diretamente na prioridade
orçamentária do próximo ano.
Saibam autoridades presentes, o
momento é de extremo grado prá
nós. Desnecessário será insistir e
tentar convencer os governantes
de Minas, das dificuldades que os
Vales do Mucuri e Jequinhonha.
Todo país conhece o quadro de
pobreza que nos cerca. Nos
importa pela plenitude climática
econômica da região. A realidade
é monótona, falta o que comer, a
escola é privilégio de poucos,
assim, com acesso a plena
condição de saúde, faltam trabalho
e emprego; nossa região e fonte
fornecedora de mão-de-obra não
especializada para vários locais
do país, e com isso temos
contribuído para o crescimento
de fazendas de grandes centros
brasileiros, não temos como
manter o nosso homem em seu
lugar de origem. Aqui tem um
grande índice de mortalidade
infantil, há também um quadro



apresentadas pelos municípios.

caótico da maioria dos hospitais e
das casas de saúde da região; a
doença de chagas, a desnutrição,
a tuberculose, a lepra e outras
doenças próprias da pobreza
grafam a nossa região e estritam
a vida de milhares de irmãos
nossos. Apesar disto, algo nos
anima e nos faz vislumbrar
pespectivas de medo, o nosso
homem, patrimônio inigualável,
trabalhador, forte, histórico, não
submete a resignação, in-
conformado resiste e luta com
esperança em busca de novos
horizontes, acima de tudo um
crente, crê na força, em um novo
dia que chegará a hora de
exorcizar o analfabetismo que o
atormenta. E esse patrimônio que
não faz arredar os pés de nossas
crenças, é ele, o homem que nos
faz continuar insistindo é
acreditando na aurora de um
futuro promissor. Autoridades
presentes, queria que conhecesse
de perto a nossa gente que são
capazes de transformar ra-
dicalmente essa realidade, basta
que Minas Gerais se instrua contra
o modelo que está e que levou o
Estado a ter regiões com tamanha.
desigualdade social. Nossas
terras são férteis, seu subsolo
riquíssimo em minerais e pedras.
preciosas. Urgem que se implante
na região processo de
transformação industrial  projetos
de apoio às atividades agrícolas,
elementos indis-pensáveis a
criação de renda, empregos e a
fixação de nosso homem, nessa
empreitada, temos como centro,
a solidariedade do compromisso
do nosso governador Eduardo
Azeredo, da Assembléia Legis-
lativa e o Poder Judiciário e o
passo inicial para a nossa redenção
social será dado como uma
inclusão na região da área mineira
da SUDENE. E é nessa hora que
contamos coma visão de estadista

de Eduardo Azeredo e a sen-
sibilidade dos senhores deputados
e de todas as forças políticas de
Minas para num grande mutirão
cívico redobrarmos as forças para
que o Congresso Nacional dê pro-
vimento a esse projeto. Assim,
Minas não será mais a mesma e
estará democratizando õor-
tunidades dignas a todos os seus
filhos e nós estaremos vendo
participes ativos no estado que
virá mais rico e mais igual. Que
essa Audiência Pública seja o
foro irradiador dessa nossa deter-
minação--de progresso que temos
aliado a todos os mineiros na
produção dessa nova Minas
Gerais". Finalizando agradeceu a
todos de uma maneira muito
carinhosa.


