
Fernando Pimentel apresenta resultados e
recebe Título de Cidadão Honorário durante
Fórum Regional em Frutal
Qui 21 setembro

O governador Fernando Pimentel participou nesta quinta-feira (21/9) em Frutal, Território Triângulo
Sul, de reunião da nova fase do Fórum Regional de Governo – Por todo o Estado, com todos os
mineiros. Durante o evento, o governador recebeu o título de cidadão honorário do município e
anunciou investimentos para iluminação em campos de futebol e quadras poliesportivas dentro do
Programa Campos de Luz II, da Cemig, nos municípios de Carneirinho, Ibiá, Iturama, Perdizes e
Uberaba.

Fernando Pimentel destacou que a estratégia de aproximar a sociedade do governo tem permitido
que Minas Gerais retome o caminho do desenvolvimento. “O Fórum Regional é a coisa mais
importante que temos no Governo hoje. Ele é a forma de a gente estar perto das pessoas, escutar
as lideranças da região, ter humildade para chegar perto, ouvir as reivindicações, as críticas. As
dificuldades são passageiras, mas a nossa amizade e o nosso companheirismo com aqueles que
trabalham por Minas Gerais é permanente. É dessa forma que a gente consegue governar o Estado
com mais eficiência, sabedoria e competência. Quem não governa assim faz errado, comete erros,
toma decisões incorretas, aplica dinheiro de jeito errado, faz obras desnecessárias e deixa
descobertas obras importantes”, destacou.

Fernando Pimentel ressaltou que, com muito trabalho, Minas está conseguindo superar a crise
financeira e orçamentária vivida pelo Estado e pelo país. “Os mineiros atravessaram, ao longo da
sua história, crises e dificuldades, mas sempre de cabeça erguida e fazendo o que sabem fazer de
melhor: trabalhando. Assim não tem crise que resista. Nós vamos enfrentando e vencendo. Por
isso, com trabalho, com equilíbrio, com serenidade, com diálogo, com paciência, com humildade,
Minas é maior do que qualquer crise”, garantiu.

O governador agradeceu o título de cidadão honorário e disse que ele aumenta a responsabilidade
de continuar trabalhando pela região. “Quando a Câmara Municipal de uma cidade me dá um título
de cidadão honorário é como se a cidade estivesse me chamando para a casa das pessoas. Aqui
em Frutal eu não preciso mais gritar ‘ô de casa’. Agora, eu sou de casa. É uma honra imensa ser
reconhecido como cidadão de outra cidade, no caso Frutal, por aquele pouquinho que eu já fiz
naquela região. Vou fazer mais, se vocês ajudarem e Deus permitir”, finalizou.

Participação

Durante a realização dos Fóruns, o núcleo de governo do Estado é simbolicamente transferido para
os municípios dos territórios onde se realizam os encontros. Com o evento de Frutal, 12 dos 17
Territórios de Desenvolvimento já receberam as reuniões. No encontro, que envolve todos os
órgãos do Governo, o Estado apresenta e disponibiliza serviços aos gestores públicos e à
população, além de mostrar suas ações e resultados na região. Participam do encontro secretários
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de Estado, que têm agendas paralelas às dos Fóruns Regionais, com os colegiados executivos,
parlamentares, prefeitos, vereadores e representantes de mais de 40 órgãos estaduais.

Para o secretário extraordinário de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais, Wadson
Ribeiro, a participação popular se tornou uma “marca deste governo”. “O Fórum Regional é um
movimento vivo e ativo. Minas Gerais está conseguindo se manter presente em todas as regiões do
Estado, mesmo com as dificuldades financeiras encontradas”, disse.

A representante da sociedade civil, Maria José de Oliveira Cunha, ressaltou a importância dessa
ação de governo, que ouve a população para tomar decisões. “Há muito tempo aguardamos esse
momento. Esperamos que haja uma integração do governo com a sociedade civil e que sejamos
ouvidos”.

A prefeita de Frutal, Maria Cecília Marchi Borges, valorizou o empenho do governo para realizar as
obras no município e região, além da presença dos gestores estaduais para ouvir a população.
“Frutal está em festa. Sinto-me honrada em receber na cidade o 12º Fórum Regional. Hoje, Frutal
está sendo a sede do governo do Estado. Agradecemos os investimentos em saúde e pela rodovia
MG-255, que foi recuperada. O senhor está conseguindo colocar a casa em ordem”, afirmou.

O deputado estadual Arnaldo Silva também enalteceu o trabalho que o governo tem realizado na
região. “É muito importante para a região receber o governador e o seu governo. Isso prova a
valorização do Triângulo Sul, onde fomos atendidos em várias demandas”, disse.

Nesta nova rodada, já foram realizados encontros em Ituiutaba (Triângulo Norte), Montes Claros
(Norte), Juiz de Fora (Mata), Manhuaçu (Caparaó), João Pinheiro (Noroeste), Abaeté (Central),
Almenara (Baixo e Médio Jequitinhonha), Nanuque (Mucuri), Passos (Sudoeste), Betim
(Metropolitano) e Itamarandiba (Alto Jequitinhonha).

Encontro de contas

A programação do Fórum Regional em Frutal incluiu um debate com vereadores, prefeitos e
deputados sobre o acerto de contas entre o Estado e o governo federal, por conta dos efeitos da Lei
Kandir. De acordo com os cálculos realizados pelo governo estadual, Minas teria direito a receber
R$ 135 bilhões da União.

Para o deputado estadual Bosco, esse encontro de contas dará mais capacidade de investimento
ao Estado. “Se houver o acerto de contas, vamos reverter essa situação que os municípios
atravessam. O Estado tem dívida com o governo federal, mas também tem crédito. Com o acerto, a
dívida seria quitada e teríamos apenas crédito com a União”, afirmou, destacando que a campanha
pelo acerto de contas tem o apoio de todos os deputados estaduais e federais mineiros.

Entregas

Entre outras ações que melhoraram a vida dos mineiros e das mineiras dos 27 municípios do
Território Triângulo Sul, e atendendo demandas das reuniões dos Fóruns Regionais de Governo
nos dois primeiros anos da atual administração, foram reformadas ou ampliadas 19 escolas da
região. Foram entregues também 45 ônibus para transporte escolar de estudantes das redes
estadual e municipais de ensino.

São 106 escolas com acesso à internet e 108 que receberam kit informática. Para a alimentação



escolar, foram cerca de R$ 6,3 milhões e, para manutenção do transporte escolar, outros R$ 6,48
milhões. Para obras e aquisição de material e equipamentos foram repassados R$ 12,18 milhões.

Para a ampliação do atendimento à saúde no Território, foram entregues 20 ambulâncias e 39
veículos de uso geral, além do repasse de três ambulâncias básicas, uma UTI móvel e de R$ 1,67
milhão para o cofinanciamento do SAMU de Uberaba. Ainda em Uberaba, foram concluídas as
obras do hospital regional, que já tem 20 leitos em funcionamento. A expectativa é de que, até o
início do próximo ano, o hospital esteja operando com capacidade total.

Para a melhoria dos serviços de segurança pública, foram destinadas 54 viaturas para a Polícia
Militar, 14 para o Corpo de Bombeiros e 12 para a Polícia Civil. Na área de infraestrutura foram
feitas 817 ligações elétricas rurais, além de investimentos de R$ 103,5 milhões na melhoria e
expansão da rede de distribuição de eletricidade.

As obras rodoviárias em 76 quilômetros da MG-187, entre o entroncamento para o distrito de Salitre
de Minas, em Patrocínio, e o entroncamento com a BR-262, foram concluídas em junho passado,
bem como foram feitas intervenções na rodovia que liga Uberaba a Conceição das Alagoas.
Também foram retomadas e estão em andamentos as obras na rodovia que liga Frutal a Pirajuba,
com investimentos de R$ 3 milhões.

E, para incrementar a atividade econômica no Território Triângulo Sul, o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) destinou R$ 386,1 milhões para empresas de diversos
portes, beneficiando a indústria de transformação, comércio, agropecuária e serviços, nos 27
municípios. Também foram implantados voos ligando Araxá a Belo Horizonte e a Passos.

Clique aqui para ver o balanço completo das entregas no Território Triângulo Sul.

Também participaram do evento os secretários de Estado de Governo, Odair Cunha, de Transporte
e Obras Públicas, Murilo Valadares, de Planejamento e Gestão, Helvécio Magalhães, de
Desenvolvimento Agrário, Professor Neivaldo, de Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, Miguel Corrêa, de Segurança Pública, Sérgio Menezes, de Cidades
e Integração Regional, Carlos Murta, e de Trabalho e Desenvolvimento Social, Rosilene Rocha, os 
presidentes da Copasa, Sinara Meirelles, e da Cohab, Alessandro Marques; o chefe da Polícia
Civil, João Octacílio, o deputado federal Adelmo Leão, e os deputados estaduais Tony Carlos,
Leonídio Bouças e Antônio Lerin, além de prefeitos, vereadores e outras lideranças políticas e
sociais da região.
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