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2º Encontro Regional dos Municípios do Lago de Furnas
O 2º Encontro Regional
dos Municípios do Lago de
Furnas foi realizado no dia 25 de
maio, no salão azul da
UNIFENAS. Promovido pela
ALAGO e FÓRUM-Lago, o
encontro teve como tema
“Caminhos
para
o
Desenvolvimento Sustentável” e
contou com a participação de
representantes dos governos
federal e estadual, prefeitos,
vereadores, representantes da
sociedade civil que compõem os
núcleos
gestores
coresponsáveis pela elaboração dos 50
planos diretores, secretários municipais,
Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura, Furnas Centrais Elétricas ,
Emater, Sebrae, Polícia Militar do Meio
Ambiente e Organizações Não
Governamentais.
O evento teve início com a
composição da mesa diretora dos
trabalhos, formada pelo prefeito de
Alfenas e presidente da ALAGO,
Pompilio Canavez, secretário de Estado
de Desenvolvimento Regional e Políticas
Urbanas, Dilzon Melo, secretária de
Estado de Turismo, Érica Drumond,

Auditório da UNIFENAS lotado

Mesa diretota do Encontro

representante de Furnas Paulo Tadeu
D´Arcádia da Silva, representante da
Secretaria Nacional de Políticas para o
Turismo, Dorvalino Santana Alvares e
representando o reitor da UNIFENAS
Edson Velano, Prof. Rogério Prado.
Havia ainda representantes da
Secretaria Geral da Presidência da
República, Ministério das Cidades e
Ministério do Meio Ambiente. Os
prefeitos ou vice-prefeitos de Alfenas,
Elói Mendes, Conceição da Aparecida,
Candeias, Aguanil, Botelhos, Ilicínea,
Serrania, Nepomuceno, Fama, Carmo
do Rio Claro, Santana da Vargem,
Lavras, Guapé, Paraguaçu e
Córrego Fundo compareceram.
O presidente da ALAGO,
Pompilio Canavez, apresentou os
resultados dos nove encontros
microrregionais realizados desde o
início de 2007 pelas Fundações
Universitárias conveniadas em
parceria com a ALAGO. Os
encontros visavam consultar os
núcleos gestores dos Planos
Diretores (representantes da
sociedade civil) sobre os principais

A secretária de Estado de
Turismo, Érica Drumond, falou
dos planos do governo para
contribuir no desenvolvimento do
turismo na região. Sobre o
inventário da oferta turística da
região, afirmou que está sendo
preparada uma plataforma
Érica Drumond
tecnológica moderna, para não
só descentralizar a entrada das informações turísticas dos
municípios mineiros, mas também difundí-las para o
mundo.

Paulo Tadeu

problemas e potencialidades da
região.
Dentre os problemas
prioritários da região, Pompílio
destacou a falta de saneamento
básico, as precárias condições
das rodovias de acesso, a falta
de capacitação de mão-de-obra
para o mercado e para o serviço
público municipal, o risco à saúde
pública e ao meio ambiente pelo
uso inadequado de fertilizantes e
agrotóxicos e dificuldades na
segurança pública advindas da
escassez de contingente policial.
Sobre as potencialidades mais
relevantes enfatizou o turismo, a
agropecuária e a oferta de educação de
qualidade e,
finalmente, a
união e organização dos
municípios e
segmentos da
sociedade em
torno do desenvolvimento
regional.
Pompilio: Saneamento
é prioridade

A avaliação geral foi que o 2º
Encontro Regional dos Municípios do
Lago de Furnas atingiu plenamente
seus objetivos, pois obteve grande
participação dos representantes das
diversas esferas governamentais,
evidenciou os problemas e as
potencialidades da região e ampliou,
consideravelmente, a articulação
desses atores com a sociedade local
fortalecendo ainda mais a união em
torno do desenvolvimento regional.
Paulo Tadeu D´Árcadia da
Silva, Furnas, disse que a empresa
tem participado efetivamente das
discussões sobre o desenvolvimento
no entorno do lago. Segundo ele,
esse diálogo resultou em dois
projetos com financiamento de
Furnas: o Diagnóstico de
Saneamento e a elaboração dos
Planos Diretores.

2º Encontro Regional dos Municípios do Lago de Furnas
Ubirajara
José
Augusto, da Secretaria da
Presidência da República,
proferiu palestra sobre o
PAC
(Programa
de
Aceleração do Crescimento) e os recursos
existente para a região. Na
Ubirajara José Augusto
ocasião, sugeriu ações
junto ao Governo Federal para ampliar os investimentos
da região no PAC, haja vista o seu potencial estratégico
para o sistema elétrico brasileiro.

Prof. Fábio, presidente do Fórum-Lago,
considera que a criação do
Fórum foi um grande ganho
para a região, pois uniu as
universidades em prol do
desenvolvimento regional
com trabalhos importantes
de pesquisa, tais como o
Fábio Moreira da Silva
Diagnóstico de Saneamento e os Planos Diretores. Informou que novos projetos
estão sendo criados para buscar mais recursos.

O secretário de Estado
de
Desenvolvimento
Regional e Políticas
Urbanas, Dilzon Melo,
afirmou que o turismo não
pode ser visto apenas como
o ato de divulgação das
potencialidades que a região
tem, mas sim como o
Dilzon Melo
estabelecimento de políticas
públicas e de melhorias na infra-estrutura da região,
principalmente das suas vias de acesso.

Dorvalino Santana Alvarez da
Secretaria Nacional de Políticas de
Turismo do Ministério do Turismo
enfatizou a importância da
elaboração do inventário da oferta
turística. Em sua opinião, a parceria
com as prefeituras é essencial para
que o Ministério atualize as
informações sobre a oferta turística
e também para definir novos
produtos turísticos.

BALANÇO DOS PDP`S
NA REGIÃO
Dentro de poucas semanas
todos os 52 municípios da bacia
hidrográfica do Lago de Furnas
estarão com seus PDP`s - Planos
Diretores Participativos instituídos,
sendo 50 deles financiados com
recursos de Furnas Centrais
Elétricas, executados por 9
fundações universitárias e coordenados pela ALAGO em parceria
com as prefeituras locais.

Situação

Dorvalino Alvarez

Nº

Em fase de elaboração do projeto de lei
Em debate/pactuação
com a sociedade

Municípios

6

Aguanil, Campestre, Cana Verde, Cristais, Perdões e Ribeirão Vermelho.

6

Botelhos, Congonhal, Espiríto Santo do Dourado, Guapé, Ipuiúna e Poço
Fundo.

Sob análise do
executivo

Camacho, Candeias, Capitólio, Córrego Fundo, Fama, Muzambinho, Pimenta,
10 São João Batista do Glória, São José da Barra e Vargem Bonita.

Em discussão no
legislativo

Alpinópolis, Alterosa, Areado, Cabo Verde, Campo do Meio, Carmo do Rio
10 Claro, Conceição da Aparecida, Juruaia, Monte Belo e Nova Resende.

Já aprovados

Alfenas, Boa Esperança, Campo Belo, Campos Gerais, Coqueiral, Divisa
20 Nova, Elói Mendes, Formiga, Guaxupé, Ilicínea, Itapecerica, Lavras, Machado,
Nepomuceno, Paraguaçu, Piumhi, Santana da Vargem, Serrania, Três Pontas
e Varginha.

MENSAGEM
Estamos finalizando a elaboração dos Planos
Diretores Participativos. Nestes últimos 12 meses
compartilhamos com inúmeros parceiros a grande missão
de desenvolver o planejamento urbano de forma participativa.
Cerca de 50 municípios tiveram a oportunidade, inédita para
muitos, de planejar seu futuro de forma mais harmoniosa
com os anseios de suas comunidades. Foram centenas
de reuniões e diversas ações e estratégias para implantar
um dos maiores projetos participativos do Brasil.
A elaboração dos PDP`s é um importante passo rumo
ao desenvolvimento local e regional, porém, para se tornarem
eficazes é crucial que seus instrumentos e diretrizes sejam
efetivamente implantados pelo Poder Público, que a
sociedade se apodere da política urbana, que os Conselhos
das Cidades sejam criados e fortalecidos, bem como outros
canais de participação, ou seja, que todos os atores sociais
que participaram da sua construção continuem mobilizados

e conduzam a gestão do Plano com dedicação e idealismo.
Acreditamos que o maior legado deste trabalho foi
semearmos princípios como a solidariedade territorial, a
cidadania e a identidade regional, elementos essenciais para
a formação de uma nação e um mundo melhor.
Finalmente, agradecemos a todos que de alguma
maneira contribuíram para o projeto, principalmente daqueles
que não mediram esforços para o seu êxito. A nossa maior
recompensa, além do conhecimento adquirido, da busca
pela racionalização e humanização das nossas cidades,
da inclusão de setores tradicionalmente excluídos no
planejamento urbano e da integração regional, são os
amigos conquistados que muito nos orgulhamos.
Emerson Teruaki Mochizuki, Roges Menale,
Murilo A. Nunes, Fernando Marinho e Valmir R. Silva
Equipe de Acompanhamento, Coordenação e Articulação
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