


Diante do contexto em que se inserem

as atividades minerárias no Estado, o Semi-

nário Legislativo Minas de Minas foi uma das

iniciativas mais relevantes e oportunas da

Assembléia na atual legislatura.

A crescente demanda mundial por bens

minerais e a abertura de grandes merca-

dos consumidores projetam novos investi-

mentos em pesquisa, produção e transfor-

mação mineral, o que pode representar

expressivo fortalecimento do setor, carro-

chefe de nossa economia.

Paralelamente, em Minas e em todo o

País, consolida-se o conceito de

sustentabilidade, que pressupõe a

compatibilização das atividades econômi-

cas com a preservação ambiental, as con-

dições de trabalho e a qualidade de vida,

fatores que, no campo da mineração, ain-

da demandam muitos ajustes para que se

equilibrem.

Esse panorama foi o pano de fundo que

norteou os trabalhos do Seminário, em to-

das as suas etapas, tendo-se como objeti-

vo principal a produção de subsídios para a

elaboração de uma política minerária para

o Estado, adequada a suas potencialidades

e realidades, tão diversas em recursos quan-

to em problemas a serem equacionados.

Durante vários meses, deputados, as-

sessores da Casa e representantes de enti-

dades públicas e da sociedade civil, dos di-

versos segmentos vinculados ao tema, de-

dicaram-se à preparação do Seminário e, pos-

teriormente, à realização dos encontros

regionais, ocorridos em 11 cidades das prin-

cipais áreas mineradoras do Estado.

Esses encontros, que contaram com

a participação de grande número de muni-

cípios e de mais de 250 instituições, de-

ram origem a 364 proposições, discuti-

das nos grupos de trabalho da fase final

do evento, na sede da Assembléia, resul-

tando na priorização de 50 propostas re-

presentativas dos diversos setores envol-

vidos com as atividades minerárias.

Apresentação

Tais propostas, se não são as ideais do

ponto de vista de um ou outro segmento, cons-

tituem a síntese das demandas e dos interes-

ses manifestados durante todas as etapas do

Seminário e têm o valor indiscutível de resul-

tarem de um processo democrático de dis-

cussão e decisão.

Constituem, portanto, um documento im-

prescindível para a Assembléia Legislativa e

para o Poder Executivo estadual, com vistas à

construção de políticas públicas para o setor.

Esta edição da Revista do Legislativo con-

tém o referido documento de propostas, um

histórico analítico do Seminário, uma síntese

das palestras e dos debates que nele aconte-

ceram, uma entrevista com o vice-governa-

dor do Pará – na qual se expõem questões

comuns aos dois Estados que mais se desta-

cam na produção minerária brasileira – e um

estudo sobre a mineração em Minas Gerais.

As informações, experiências, sugestões

e pontos de vista aqui reunidos se apresen-

tam como subsídios valiosos para todos aque-

les que se interessam pelo tema e, especial-

mente, para ações legislativas e executivas,

dentre as quais se espera, como fruto maior,

a formulação de uma política minerária equili-

brada e consistente para o Estado.

As Comissões Temáticas da Assembléia

envolvidas com o assunto realizarão audiên-

cias públicas para debater com a sociedade

os diversos aspectos dessa política, buscan-

do ampliar o entendimento delineado durante

o Minas de Minas, especialmente na votação

em que foram priorizadas as propostas.

O objetivo final é obter uma lei para a mi-

neração com características de um pacto

social, harmonizando a atividade econômica

com a sustentabilidade ambiental, a seguran-

ça e a saúde dos trabalhadores e o bem-estar

das populações vizinhas às áreas de extração

mineral.

Deputado Alberto Pinto Coelho

Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais
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