CARTA DOS MUNICÍPIOS DE MINAS
A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS – AMM, na qualidade de entidade representativa dos 853 municípios
mineiros, transferiu simbolicamente a sua sede para os municípios onde foi realizado o projeto de interiorização “AMM
NOS MUNICÍPIOS: ENCONTRO NAS MACRORREGIÕES”, que contou com a participação de mais de 300 municípios,
representados por seus prefeitos, vices, vereadores e servidores, além de deputados e autoridades, chegando ao
público de 2.637 presentes, com o objetivo de trazer ao conhecimento de todos, os anseios do movimento
municipalista, estes acentuados pelos efeitos da crise política e econômica em nossas administrações.
Neste intuito a AMM vem se dirigir às autoridades nacionais e estaduais e o povo mineiro por meio desta Carta dos
Municípios de Minas, reivindicando junto ao Governo Federal e ao Congresso Nacional, assim como ao Governo
Estadual e à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais a seguinte pauta prioritária discutida em cada reunião:
PAUTA COMUM NAS REUNIÕES
ACERTO IMEDIATO DOS ATRASOS NOS REPASSES DO
GOVERNO ESTADUAL (ICMS, TRANSPORTE ESCOLAR,
RECURSOS DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL)

ENCARGO FINANCEIRO NECESSÁRIO DECORRENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE COMPENTÊNCIA DA
UNIÃO E DOS ESTADOS REPASSADOS AOS MUNICÍPIOS

APOIO FINANCEIRO DO GOVERNO FEDERAL
AOS MUNICÍPIOS DE FORMA EMERGENCIAL

REVISÃO DO PACTO FEDERATIVO COM DISTRIBUIÇÃO
JUSTA DOS RECURSOS FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS

DESJUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE

PAUTA REGIONAL
ENCONTRO NAS MACRORREGIÕES
ANDRADAS - 21 de julho 2017 - (SUL)

CURVELO - 06 de Outubro de 2017 - (CENTRAL)

Revisão da Lei de Improbidade Administrativa, adequação e

Desburocratização das prestações de contas dos municípios de

melhoria da lei de licitações, revisão das responsabilidades

menor porte, revisão do prazo e alternativas de financiamento para

repassadas aos municípios em virtude de programas.

adequação dos municípios na gestão dos resíduos sólidos, revisão

ITAPAGIPE - 11 de Agosto de 2017 - (TRIÂNGULO MINEIRO)
Maior mobilização perante a Segurança Pública nos
municípios, operalização do gasoduto para o triângulo
mineiro, viabilização de aeroportos para o triangulo mineiro,

dos requisitos do CAGEC perante ao Governo Estadual, maior
sensibilização das ações do Ministério Público perante aos
Municípios, melhorias nos serviços de rede de abastecimento de
água e esgoto dos municípios perante a COPASA.

maior comprometimento dos parlamentares com causas

POTÉ - 27 de Outubro de 2017 - (JEQUITINHONHA/MUCURI)

municipalistas.

Viabilização de instalação de empresas no Vale do Jequitinhonha
para geração de empregos e geração de recursos aos municípios,

GUARDA-MOR - 18 de Agosto de 2017 - (NOROESTE)
Desequilíbrio da arrecadação e distribuição de receita aos
municípios, construção de novas unidades Hospitais Regionais
no Noroeste e maior alocação de recursos, revisão das
responsabilidades repassadas pelo Estado aos municípios.
GUIDOVAL - 22 de Setembro de 2017 - (ZONA DA MATA)
Construção de novas unidades Hospitais Regionais ou

maiores investimentos pelo Governo Federal e Estadual para o Vale
do Jequitinhonha, revisão da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações),
enfrentamento da Crise Hídrica que assola o Vale do Jequitinhonha.
IPATINGA - 09 de Novembro de 2017 - (RIO DOCE)
Maior aporte financeiro aos Hospitais Regionais para manter os serviços
do SUS, melhorias na rodovia BR-381, desjudicialização da saude.

recuperação das unidades existentes na Zona da Mata, novas

CATUTI - 17 de Novembro de 2017 - (NORTE)

pavimentações asfálticas das estradas proporcionando o

Construção de novos Hospitais Regionais na Região Norte, Maiores

desenvolvimento

maior

incentivos para o combate a seca na Região Norte, revisão das Leis

comprometimento dos parlamentares aos projetos de Lei de

Ambientais para viabilizar construções de barragens para melhoria

interesse municipal.

dos recursos hídricos, flexibilização das imposições legislativas para

regional

na

Zona

da

Mata,

ITAPECERICA - 29 de Setembro de 2017 - (CENTRO-OESTE)
Auxílio

no

enfrentamento

da

crise

hídrica

na

região

Centro-Oeste, revisão e melhorias das ações da COPASA nos
municípios.

os municípios de pequeno porte, liberação de recursos pelo
Ministério da Saude para construção de novas bases do SAMU.
GUIMARÂNIA – 01 de dezembro de 2017 - (ALTO PARANAÍBA)
Readequação dos coeficientes de repasses financeiros do CFEM para
as

rochas

fosfáticas

aos

municípios,

desburocratização

das

prestações de contas dos municípios de menor porte.

Assim, colocamo-nos a disposição para expor de forma mais profunda essas questões, acima elencadas, e tantas
outras que os Municípios Mineiros anseiam. Contamos que os demais representantes dos entes federados exerçam
seu papel de liderança e coragem no desbravamento de mudanças, estreitando ainda mais o diálogo com os
Municípios.
Belo Horizonte,
04 de dezembro de 2017
Julvan Lacerda
Presidente da AMM | Prefeito de Moema

