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Para colocar as propostas em prática

Com o fim do Seminário Legislativo

Minas de Minas, outro trabalho, ainda

mais complexo, tem início: o de trans-

formar as propostas em ações que vi-

sem definir políticas públicas voltadas

para a mineração. Parte desse traba-

lho cabe à Comissão de Representação,

composta de representantes de todos

os segmentos que participaram dos

debates. O grupo é coordenado pela re-

presentante da Associação dos Muni-

cípios Mineradores de Minas Gerais

(Amig), Priscila Ramos Netto Viana.

A primeira ação pós-Seminário foi o

lançamento, no dia 15 de julho de 2008,

de uma publicação com os resultados do

evento. O documento traz as 50 propos-

tas aprovadas, com comentários da Ge-

rência de Meio Ambiente e Desenvolvi-

mento Socioeconômico da Assembléia,

e textos de contextualização do Seminá-

rio. A solenidade, que contou com a pre-

sença do presidente da Casa, deputado

Alberto Pinto Coelho, formalizou a en-

trega do documento à Comissão de Re-

presentação.

A publicação está sendo distribuída

aos prefeitos e presidentes de Câma-

ras Municipais, aos participantes dos

encontros regionais e da etapa final do

Minas de Minas, ao governo e à As-

sembléia Legislativa do Pará, a autori-

dades políticas federais e estaduais, a

vereadores de Belo Horizonte, à impren-

sa mineira e nacional e a empresas

mineradoras associadas ao Sindicato da

Indústria Mineral de Minas Gerais

(Sindiextra).

O diretor do Processo Legislativo da

Assembléia, Sabino José Fortes Fleury,

considera que um dos principais desdo-

bramentos do Minas de Minas é a cria-

ção de um grupo de parlamentares e

técnicos dos Executivos dos Estados de

Minas e do Pará, principais produtores

minerários do Brasil. O objetivo é fir-

mar uma parceria para a elaboração de

leis comuns que tratem das especi-

ficidades das atividades minerárias de

cada Estado, ao contrário da legislação

federal, que normatiza o setor sob o

ponto de vista da União.

O grupo deverá funcionar nos mol-

des da Comissão Interestadual Parla-

mentar de Estudos do Rio Doce (Cipe

Rio Doce), que tem a participação de

parlamentares e técnicos de Minas e

do Espírito Santo, e da Cipe São Francis-

co, com integrantes dos principais Es-

tados banhados pelo rio. As propostas

deverão ser elaboradas de acordo com

o que prevê a Constituição Federal, em

uma legislação concorrente de Estados

e Municípios, na área de acompanha-

mento e fiscalização da mineração.

A Comissão de Representação do

Seminário Minas de Minas vem reali-

zando reuniões para escolher os desti-

natários de cada uma das 50 propos-

tas aprovadas. Priscila Viana explica

que, após essas definições, o grupo vai

procurar cada órgão responsável pela

implementação da sugestão. “Temos

propostas que só podem ser concreti-

zadas pelo governo federal, outras po-

dem ter a iniciativa da Assembléia

Legislativa. Queremos estabelecer uma

parceria com todos os níveis de poder

para dar continuidade aos resultados do

Seminário”, afirma.

O subcoordenador da Comissão,

Wegton José Alvarenga, diretor do Sin-

dicato Metabase de Itabira, lembra que

já existem ações em andamento que

atendem a propostas do Seminário. Ele

cita o Projeto de Lei Federal 1.453, que

tramita no Congresso. De autoria do

deputado federal Zé Fernando, a propo-

sição pretende dobrar os percentuais

fixados para a CFEM e alterar a forma

de sua cobrança. “Nesse caso, preci-

samos batalhar para aprovar rapida-

mente o projeto”, exemplifica.

A Comissão pretende ir a Brasília

entregar o Documento Final do Semi-

nário ao Congresso Nacional para soli-

citar o apoio de deputados e senadores

na implantação da política nacional de

mineração. “O Minas de Minas não é

um fim; ao contrário, é apenas o come-

ço de uma longa caminhada”, avisa

Priscila Viana.
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