
CARTA DAS AUTORIDADES PÚBLICAS, POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 7º FÓRUM 

SOCIAL ARQUIDIOCESANO PELA VIDA 

Nós, lideranças políticas, prefeitos, vereadores e secretários municipais, vindos 

de cidades presentes na circunscrição geográfica da Arquidiocese de Mariana, 

estivemos reunidos na cidade de Barão de Cocais, no Salão Paroquial de São João 

Batista, na tarde do dia 28 de setembro, dentro das atividades do 7º Fórum Social 

Arquidiocesano pela Vida, aprofundando reflexões à luz do tema “Políticas públicas”. 

Face aos muitos desafios sociais que incidem, diretamente, em nossas 

administrações municipais, sobretudo diante das muitas agressões ao meio ambiente, 

dos vários rostos de pobreza e de vulnerabilidade social e das múltiplas realidades de 

injustiça social, na defesa de direitos,fomos exortados a nos empenhar: 

 em manter as políticas de reparação histórica, em vista de um processo 

contínuo de maior inclusão social;  

 a valorizar as instâncias de diálogo e de participação democrática com as 

instituições da sociedade civil e à valorização dos conselhos municipais, em 

bases por uma democracia sempre mais participativa. 

 a atuar, via mecanismos públicos, somando-se às iniciativas da sociedade, a 

modo de favorecer um reencantamento da política, por uma cidadania ativa. 

No debate que realizamos, rico de participação, lembramos outros desafios, tais 

como: a perda de arrecadação dos municípios e a falta e ou o atraso de repasse dos 

recursos do Estado; o povo que deseja mudança, mas sem querer, ele mesmo, mudar; 

a dependência, enquanto viés econômico, na sua quase totalidade, de muitos de 

nossos municípios, da atividade minerária; os transtornos com a atividade minerária, 

sobretudo em termos de insegurança das barragens, problemas de ordem social e do 

devido retorno econômico de dividendos para o município e sua população; a 

corrupção endêmica e a desigualdade social; a falta de continuidade de políticas 

públicas que foram finalizadas, sobretudo da união e do Estado, sem que outras 

viessem substituí-las. 

A alimentar as nossas atividades, no empenho com as causas do povo, nos 

propomos:  

 priorizar a educação. 

 trabalhar o exercício da cidadania ativa. 

 valorizar as instâncias de participação popular,fortalecendo os instrumentos de 

construção participativa de políticas públicas como em relação aos conselhos 

municipais, as conferências e audiências públicas e a votação dos orçamentos 

anuais e plurianuais. 

 agir com criatividade em prol das políticas públicas, com melhor valorizaçãodos 

recursos e potencialidades de nossos municípios. 

 dialogar com as forças vivas da sociedade, somando-nos em vista do bem 

comum e construção da sociedade justa e fraterna. 



 dar atenções às políticas de saneamento básico, saúde, moradia, agricultura 

familiar, combate aos agrotóxicos e de reparação histórica, sobretudo as 

políticas de cotas para vencimento da assimetria social e por uma sociedade 

mais igualitária.  

Ao término do encontro, rico nas suas exposições, debates e partilha, avaliado 

positivamente, propomos que a Carta do Encontro, aprovada unanimemente, seja 

enviada a todos os Prefeitos e Câmaras de Vereadores dos municípios que compõem a 

Arquidiocese de Mariana. 

Com nosso abraço cordial e os votos de sucessos em todas as iniciativas 

administrativas e legislativas em favor do povo de seu município, 

Participantes do 2º Encontro Arquidiocesano com autoridades políticas. 

7º Fórum Social Arquidiocesano pela Vida 

 

 

Barão de Cocais, 28 de setembro de 2019. 

 

 

 


