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RESUMO

As capitais têm tratamento privilegiado no que concerne à alocação de recursos. As demais
cidades penam por não sediarem o governo estadual, embora também necessitem de
elementos eficientes que lhes ajudem a, num primeiro momento, conhecerem sua situação
de modo que, num segundo tempo, possam planejar suas atividades.

Este estudo sobre gestão municipal faz parte do Projeto Minas Ambiente, desenvolvido
com apoio da GTZ (cooperação alemã) por várias instituições (UFMG, CETEC, CDTN,
FEAM, FIEMG), versando sobre controle ambiental de pequenas e médias indústrias nos
setores de ferro-gusa, laticínios, malharias, mineração de pedra S. Thomé.

Entre outros resultados do Projeto, este tem como objetivos analisar as formas de gestão
ambiental hoje existentes em nível municipal, avaliá-las e disponibilizá-las. Foi feito um
diagnóstico, aqui discutido, junto com as autoridades locais, sobre a gestão em alguns
municípios-piloto selecionados. Embora resumido, é uma ferramenta poderosa pela rapidez
com que é gerado, contendo informações com um nível razoável de detalhamento que
permite às autoridades locais, associadas a outros parceiros, tomar decisões para melhoria
de sua qualidade ambiental.

O diagnóstico mostra-se eficiente para o que foi proposto - fornecer uma visão panorâmica
sobre a situação ambiental no município, apesar das limitações que as próprias
circunstâncias em que ele foi feito impõem.
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