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ESTADO PARAiBA

CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

CASA SENADOR RUI CARNEIRO

Exmo. Sr. Presidente da Camara Municipal de Mamanguape:

Req. N..  g|/2021.

Ant6nio Maximo da Silva Neto, com assento nesta Edilidade, Casa Senador Rui
Carneiro,   depois   da   tramitag3o   reglmental,   vein   requerer   clue   seja   enviado   ao
lNSTITUTO  BRASILEIRO  DE  GEOGRAFIA  E  ESTATisTICA  -  lBGE,  principal  provedor  de

informa¢6es geograficas e estatlsticas no Brasil, pedido para reavaliac5o da classifica€ao
do municfpio como 100% Urbano, para intermedj5rio ou rural adjacente. Pede a apoio
de  seus  pares  na  aprovacao  do  presente  pedido  bern  como  por  parte  do  Executivo
municipal no refor¢o do presente.

lustificacao:
0  atual  governo  Federal,  atraves  do  Minist6rio  da  Sat]de  passou  a  utilizar  as

medic6es e classificac6es apontadas pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica,

para determinar como os municipios se caracterizam nos espagos rurals e urbanos no
Brasil. Isso acarretou uma s6rie de problemas, que em meio a Pandemia provocado pelo
SARS-COV2,  ficaram  diflceis de serem  solucionados. Adequadamente  os decretos de
emergencia   Federais,   Estaduais  e   Municipais,   impuseram   uma  s6rie  de  culdados,
acertadamente,  mas  provocaram  uma  serie  de  ausencias  de  reuni@es  presenciais,
encontros,  congressos,   regionais  e  nacionais  de  gestores  de  sadde   (CONASEMS),

pudessem discutir os efeitos danosos aos municipios dessa classifica€ao. Varias polfticas
pdblicas s5o voltadas para areas rurais ou estritamente urbanas, tendo diferencas de
financiamentos ou ate mesmo a possibilidade ingresso nessas politicas, como valores de
custeio de unidades de satide, par exemplo.

Ao passo que assistjmos a queda no financiamento provocado pela mudanga na

qual o Ministerio da Sat]de olha para os municipios, agora pelos olhos de outra entidade,
lBGE, podemos prever que a estrategia, se for utilizada de urn modo geral pela Uniao,

promover5   diversas   e   variadas   excec5es   de   nosso   munic[pio   nas   politicas   de
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desenvolvimento  para  o  meio  rural,  sobretudo  Saneamento  e  Agropecuaria,  que
envolvera  n5o tao somente, areas diretamente relacionadas,  mas quaisquer politicas

ptlblicas voltadas para areas rurais.

Sala das Sessaes da Camara Municipal de Mamanguape, em 25 de fevereiro de

Ant6nio M€xl da Silva Neto
Vereador
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