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PROPOSTAS APROVADAS
O documento que se segue contém as 50 propostas aprovadas na sessão final do Seminário Legislativo Minas de

Minas, precedidas de análise técnica da equipe da Gerência de Meio Ambiente e Desenvolvimento Socioeconômico da

Gerência-Geral de Consultoria Temática da ALMG. A análise revela a motivação dos participantes, apresenta o cenário

econômico e político que inspirou a apresentação das propostas e sinaliza as conseqüências de sua implementação.

As sugestões abarcam os diferentes aspectos da questão minerária, como licenciamento e gestão ambiental,

royalties  e política tributária, entre outros.
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As propostas deste bloco evidenciam o interesse
dos participantes do Seminário em conciliar a ativida-

de minerária com a preservação ambiental e o desen-
volvimento socioeconômico, com foco nos Municípios

onde se desenvolve a extração mineral.
Em seu conjunto, essas propostas delineiam a po-

lítica estadual para o setor, tendo como ponto de par-
tida a criação de um sistema estadual de

gerenciamento de recursos minerários e do Fundo de
Exaustão e Assistência aos Municípios Mineradores,

ambos previstos na Constituição mineira ao traçar as
bases para a política estadual de mineração. A esse

sistema caberá registrar, acompanhar e fiscalizar as
concessões de direito de pesquisa e exploração de

recursos minerais. Por sua vez, caberá ao Fundo dar
suporte à diversificação de atividades econômicas nos

Municípios mineradores e promover formas de estí-
mulo à agregação de valor e à constituição de Arran-

jos Produtivos Locais de base mineral.
É evidente a preocupação com o envolvimento dos

governos municipais tanto na fiscalização quanto na

gestão dos recursos oriundos da mineração e também

nos processos de licenciamento ambiental. Essa posi-
ção é coerente com a tônica territorialista das discus-

sões ocorridas durante as reuniões no interior do Esta-
do, pois são os Municípios que vivem, em seu cotidiano,

os impactos sociais e ambientais da mineração.
Nesse sentido, as propostas sugerem, ainda, que a

política estadual de atividades minerárias trate das ques-
tões relativas à saúde e à segurança do trabalhador,

das indenizações e garantias aos proprietários rurais
afetados pelas atividades de lavra e das garantias ou

condições oferecidas pelo minerador para cobrir, de
forma rápida, despesas com eventuais acidentes

ambientais e com a recuperação de áreas degradadas
ou com obras relacionadas ao fechamento de minas.

Valorizando o potencial econômico da mineração,
que tem demandado fortemente profissionais capaci-

tados, fazem parte das reivindicações providências do
Estado e da União para a formação de mão-de-obra nos

níveis superior, médio e prático, além de incentivos para
o desenvolvimento científico e tecnológico setorial.

I – POLÍTICA PÚBLICA

A – Política estadual para as atividades minerárias
Alair Vieira
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1 –  Regulamentação da Seção VI do Capítulo II
do Título IV da Constituição Estadual, por meio de:

a) criação do Sistema Estadual de
Gerenciamento dos Recursos Minerais, com ins-
tituição de um conselho de composição tripartite
e de subconselhos regionais;

b) alteração do § 3º do art. 253 da Constitui-
ção do Estado, que prevê a criação do Fundo de
Exaustão e Assistência aos Municípios
Mineradores, incluindo em seus objetivos o finan-
ciamento de projetos de recuperação ambiental,
o atendimento emergencial da população em caso
de acidente ambiental e o financiamento de pes-
quisa mineral pública;

c) criação do fundo citado, direcionando-se
para ele recursos oriundos da CFEM, de tributos
estaduais, de investimentos novos (percentual do
valor dos projetos) e de parcela de financiamen-
tos para implantação ou reforma de instalações
de produção concedidos por bancos de desenvol-
vimento do Estado.

2 – Elaboração de lei, pela Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, nos moldes da Lei
Municipal 2.645, de 21/12/2007, que re-
gulamenta a competência do Município de
Itabirito para acompanhar, registrar e fiscali-
zar a exploração dos recursos minerais em seu
território.

3 – Apoio do Estado para a revitalização e a
diversificação econômica dos Municípios
mineradores, levando em consideração os aspec-
tos políticos, sociais e ambientais da região.

4 – Estímulo à agregação de valor ao produto
mineral em Minas por meio de política tributária
que fomente seu beneficiamento no Estado e que
compreenda:

a) incentivos tributários para a transforma-
ção mineral;

b) tributação da exportação do minério.
5 – Desenvolvimento de ações voltadas para

a agregação de valor aos bens minerais por
meio de:

a) estímulo à industrialização de minerais na
própria região em que eles são produzidos;

b) estímulo à constituição de Arranjos Produ-
tivos Locais de base mineral.

6 – Criação, no âmbito do Executivo estadual,
de secretaria específica para a temática minas e
energia, com reflexo nos Municípios.

7 – Instalação, por parte da União, dos Esta-
dos e dos Municípios, de comissão permanente,
paritária, composta de membros do setor público,
do setor produtivo e da sociedade civil, para fiscali-
zação da atividade minerária, da arrecadação e da
destinação dos recursos dela advindos, incluindo-
os em orçamento participativo, respeitadas as
destinações legalmente previstas.

8 – Fortalecimento do ensino e da pesquisa
voltados para a mineração e o meio ambiente por
meio das seguintes ações:

a) ampliação da oferta de vagas nos ensinos
técnico e superior;

b) criação, nos Cefets, de cursos técnicos e
de graduação nas áreas de mineração e meio am-
biente;

c) investimentos em laboratórios e oficinas;
d) financiamento de pesquisas;
e) apoio à formação de mão-de-obra espe-

cializada;
f) estímulo ao desenvolvimento e incorpora-

ção de inovações tecnológicas em toda a cadeia
produtiva mineral;

g) incentivo à celebração de parcerias entre
empresas mineradoras e instituições de ensino
e pesquisa.

9 – Criação de centros profissionalizantes de
ensino, com gerenciamento do Estado, que ga-
rantam ensino público e gratuito de qualidade,
além de pesquisa e extensão nas áreas de mine-
ração, meio ambiente, gemologia, lapidação, joa-
lheria e afins, bem como preparação para o co-
mércio sustentável.

10 – Criação de Centro de Referência de Saú-
de do Trabalhador em Municípios mineradores
ou sedes de indústria de transformação mineral,
de forma que todos os trabalhadores das empre-
sas de mineração sejam submetidos a avaliação
científica sobre saúde e adoecimento, cabendo a
essas empresas parte do custeio do Centro.

11 – Exigência, para efeito de validação dos
levantamentos do ambiente de trabalho realiza-
dos pelas empresas para identificar os agentes
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agressivos à saúde humana, de comprovação de
acompanhamento por diretores sindicais ou por

técnicos indicados pelas entidades sindicais.
12 – Garantia, para produtores rurais – es-

pecialmente agricultores familiares, posseiros,
parceiros, meeiros, arrendatários, ribeirinhos,

extrativistas, povos tradicionais e assalariados
rurais – que tenham suas terras atingidas pela

instalação de empreendimentos minerários ou
que tenham sido prejudicados no desenvolvimen-

to de seu trabalho, ocupação ou subsistência,
do direito ao reassentamento, a expensas do

empreendedor, em áreas individuais ou proje-
tos comunitários de reassentamento, em glebas

com viabilidade econômica e social para a agri-
cultura familiar, assegurados ainda, pelo em-

preendedor, apoio agrícola inicial, assistência
técnica e extensão rural, habitação, abasteci-

mento de água, saneamento, eletrificação e

acesso à educação, além da aquisição preferen-
cial, pelo empreendedor, de um percentual de

hortifrutigranjeiros desses produtores rurais a
preços de mercado, como forma de incluí-los

na cadeia produtiva.
13 – Criação de um plano regulador e

fiscalizador de atividades sustentáveis de turis-
mo para todos os Municípios mineradores do Es-

tado de Minas Gerais, garantindo-se a proteção e
a conservação dos atrativos naturais em sítios

arqueológicos, bem como de todo o patrimônio
cultural existente, e assegurando-se apoio finan-

ceiro para a implementação do plano e para o
fomento do turismo nas regiões de mineração.

14 – Consolidação imediata da legislação so-
bre mineração, meio ambiente e sociedade em

âmbito estadual, facilitando o acesso às leis e a
compreensão de seu conteúdo pela sociedade em

geral.

B – Licenciamento e gestão ambiental

As diversas propostas que tratam da legislação e

da gestão ambientais indicam a vontade de promover
alterações nos procedimentos atualmente adotados,

especialmente em relação a particularidades do pro-
cesso de licenciamento ambiental e da fiscalização dos

empreendimentos de mineração. O tom predominan-
te é de aprofundamento da democracia participativa e

de fortalecimento e integração institucional das três
esferas de Poder.

Propõe-se a reformulação do instrumento da audi-
ência pública, tornando-o obrigatório para empreendi-

mentos de grande impacto, promovendo sua maior
divulgação e introduzindo mecanismo para dar-lhe

transparência e facilitar a participação das comunida-
des diretamente afetadas. Sugere-se também a ado-

ção de várias medidas em relação à compensação
ambiental, complementares àquelas previstas na lei

federal que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unida-

des de Conservação (Snuc).
Aprovou-se ainda proposta de melhoria da fisca-

l ização ambiental  de modo a promover
monitoramento da atividade minerária em suas di-

versas fases, além da atuação repressiva sobre a
mineração clandestina. Para tanto, recomenda-se

a melhoria da infra-estrutura dos órgãos competen-
tes e a capacitação dos agentes fiscalizadores. Foi

ressaltada também a necessidade de maior rigor
na aplicação de normas sobre saúde e segurança

no trabalho. Para atingir tal objetivo, o Seminário
propôs maior integração entre as fiscalizações fe-

deral, estadual e municipal. Por fim, a necessidade
de garantir a efetiva recuperação das áreas degra-

dadas pela extração mineral constituiu uma cons-
tante preocupação dos delegados.
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15 – Apoio do Estado ao fortalecimento dos
Codemas, a fim de preparar os Municípios para
atuarem na gestão do meio ambiente em seus
aspectos gerais e na atividade minerária, a partir
da revisão da Deliberação Normativa do Copam
102, estabelecendo-se critérios que permitam aos
Municípios deliberar sobre as Classes 1 e 2 do
licenciamento ambiental a partir de certificação
do Copam, bem como critérios para regularizar
os consórcios municipais com vistas a fornecer
estrutura técnico-administrativa para licencia-
mento e fiscalização ambiental.

16 – Reformulação imediata, pelo Sisema, do
instrumento da audiência pública, garantindo-se:

a) ampla divulgação, pela empresa, nos meios
de comunicação dos Municípios direta ou indire-
tamente afetados pelo empreendimento;

b) participação obrigatória de conselheiros do
Copam da unidade regional e de autoridades em
cuja área de jurisdição se pretende desenvolver a
atividade ou projeto;

c) modificação do rito procedimental, incluin-
do uma etapa mais ampliada de debates, com per-
guntas e respostas diretas;

d) realização obrigatória de audiência pública
nos processos de licenciamento de todo empre-
endimento de significativo impacto ambiental;

e) apresentação, pelo empreendedor, na audi-
ência pública, dos estudos sobre os impactos e
as medidas socioambientais das atividades e pro-
jetos, em linguagem clara, objetiva e acessível à
comunidade;

f) disponibilização de Rimas e relação de audi-
ências públicas no site  do órgão licenciador.

17 – Exigência de divulgação, com um mês
de antecedência, no site  do Sisema, do calendá-
rio de audiências públicas dos empreendimen-
tos, quando estas forem obrigatórias ou
requeridas.

18 – Obrigatoriedade de participação efetiva
dos Codemas e das Secretarias Municipais de
Meio Ambiente dos Municípios nos processos de
licenciamento ambiental das atividades minerárias
no que diz respeito, principalmente, às medidas
compensatórias definidas pela Câmara de
Biodiversidade do IEF.

19 – Revisão dos critérios de concessão de
licença ad referendum  para atividades minerárias
dentro do prazo regimental de análise ambiental.

20 – Revisão dos procedimentos previstos no
licenciamento ambiental da atividade minerária,
fortalecendo o acompanhamento das etapas de
operação e de descomissionamento, para garan-
tir a efetiva recuperação, pelo empreendedor, da
área minerada e a participação da comunidade
diretamente afetada na definição do uso futuro
da área.

21 – Adoção das seguintes medidas quanto à
Compensação Ambiental, prevista na lei do Siste-
ma Nacional de Unidades de Conservação (Snuc)
e definida no licenciamento ambiental:

a) garantir a aplicação integral dos valores de-
finidos na região ou bacia hidrográfica impactadas
pelo empreendimento, prioritariamente no Muni-
cípio de maior impacto;

b) priorizar a revegetação, quando possível,
com espécies do bioma original, simultaneamen-
te ao progresso da lavra;

c) dar preferência, nas ações definidas, à
capacitação e utilização de mão-de-obra local;

d) priorizar investimentos em unidades de con-
servação preexistentes e em seu entorno;

e) permitir a formação de consórcio entre em-
preendimentos da mesma região, como forma de
concentrar recursos;

f) vincular a aplicação de recursos a projetos
socioambientais aprovados por comitê tripartite
e com anuência dos Codemas dos Municípios en-
volvidos;

g) durante a atividade de lavra, ao se deparar
com cavidades relevantes, confirmadas pelo ór-
gão competente em um prazo de 90 dias, porém
fora do contexto de preservação, admitir a nego-
ciação de supressão em troca de valor de com-
pensação a ser aplicado na conservação ou regu-
larização de Unidade de Conservação (UC) exis-
tente na região (adoção de termo de referência
de valoração de cavidades em discussão no
Conama).

22 – Recuperação, concomitantemente à ex-
ploração, das áreas degradadas pela extração
mineral.
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23 – Melhoria da fiscalização ambiental de em-
preendimentos minerários nos seguintes aspec-

tos:
a) capacitação de fiscais ambientais e da Polí-

cia Ambiental quanto à legislação e questões téc-
nicas, de forma a priorizar-se a orientação, em

detrimento da punição, inclusive nas áreas de
garimpo;

b) repressão à mineração clandestina;
c) regionalização dos órgãos fiscalizadores, do-

tando-os de melhor infra-estrutura e ampliando o
quadro de pessoal;

d) aplicação efetiva da NR 22, que dispõe
sobre segurança e saúde ocupacional na mine-

ração;
e) atuação conjunta de fiscais dos três entes

federativos.
24 – Obrigatoriedade, em caso de desmate

(supressão de vegetação nativa), do resgate de
epífitas (orquídeas e bromélias) e de plântulos de

espécies arbóreas (levadas para viveiro para for-
mação de mudas), destinando-se as epífitas ao

enriquecimento de outras florestas nativas ou em
recuperação e utilizando-se as mudas na recupe-

ração da área lavrada ou em áreas de medida com-
pensatória.

25 – Proibição do uso de gramíneas exóticas
e garantia de uso exclusivo de espécies nativas

na recuperação de locais onde foi suprimida vege-
tação florestal nativa para mineração de bauxita

ou lavra semelhante.
26 – Tombamento da Serra do Brigadeiro e

delimitação de seu perímetro, como o realizado
em relação a outros monumentos naturais, con-

forme o disposto no art. 84 do ADCT da Consti-
tuição do Estado de Minas Gerais.

27 – Manutenção do critério adotado no Estado
para concessão de outorga de uso de água – vazão

máxima outorgável de 30% do índice Q7/10 – e
sugestão aos demais Estados da União para que

adotem o mesmo critério; autorização aos Municí-
pios onde haja captação de água para uso em

minerodutos para instituir imediata cobrança des-
ses recursos hídricos.

A Compensação Financeira pela Exploração de Re-

cursos Minerais (CFEM), regulada por lei federal, atu-
almente com alíquota específica para cada grupo de

substâncias e percentuais diferenciados do valor ar-
recadado para partição entre os entes da Federação

(12% para a União, 23% para o Estado e 65% para o
Município), recebeu sugestões para o aprimoramento

de seu cálculo, visando sempre a maiores benefícios
para os Municípios mineradores.

As propostas revelam preocupação com os meca-
nismos de apuração dos valores devidos pelas empre-

sas, uma vez que as alíquotas incidem sobre o
faturamento líquido da produção (no caso de venda:

valor da venda menos custos de transporte, tributos

e seguro sobre a comercialização), sugerindo alter-

nativas para a valoração do produto da extração.
Os participantes do Seminário, de forma consensual,

propuseram a implementação, pelo Estado, de progra-
ma de orientação aos Municípios mineradores para apli-

cação e fiscalização dos recursos da CFEM, inclusive
com palestras para a sociedade civil.

As entidades não-governamentais postularam a
introdução, na legislação atual que rege a matéria,

de mecanismos que imprimam maior controle social
sobre a aplicação dos recursos da CFEM pelas pre-

feituras, com ênfase na sustentabilidade econômi-
ca, social e ambiental das comunidades no cenário

pós-mineração.

II – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE
RECURSOS MINERAIS (CFEM)
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28 – Normatização da aplicação dos recursos
da CFEM no Estado e nos Municípios, conside-

rando:
a) vinculação da aplicação à geração de em-

prego e renda, ao desenvolvimento de arranjos
produtivos locais, à recuperação ambiental e ao

fortalecimento institucional de povos e comunida-
des tradicionais quando identificados no territó-

rio dos municípios que arrecadam a CFEM;
b) criação de mecanismos de fiscalização e

transparência.
29 – Elevação da alíquota da CFEM para todos

os minerais.
30 – Revisão da legislação federal sobre a

CFEM, em especial quanto a:
a) alteração da base de cálculo, passando-se a

adotar o faturamento bruto das mineradoras no caso

das saídas por venda; no consumo pela empresa,
aplicação do valor de pauta do mercado regional; no

caso de transferência, aplicação do preço corrente
da substância mineral no mercado regional; nas ven-

das em que o  preço unitário for superior ao valor da
pauta, cálculo da CFEM sobre o valor real;

b) elevação do percentual repassado aos Mu-
nicípios.

31 – Elaboração de programa de orientação
aos Municípios mineradores com vistas à aplica-

ção e à fiscalização dos recursos da CFEM, pro-
movendo-se, inclusive, palestras para a socieda-

de civil, organizada ou não.
32 – Criação de mecanismo de pauta de valo-

res para cálculo da CFEM que leve em conta a
flutuação do valor de mercado dos produtos mi-

nerais com o objetivo de adequar a tributação.

III – POLÍTICA TRIBUTÁRIA

Em relação à política tributária, as discussões e

propostas do Seminário mostraram a necessidade de
a estrutura administrativa montada pela Secretaria

de Estado de Fazenda, que se destaca pelo
profissionalismo, oferecer apoio aos gestores munici-

pais na construção de um ambiente seguro para apura-
ção e arrecadação dos recursos devidos pelo setor

minerário à sociedade. Esse sentimento permeia várias
propostas priorizadas pelos participantes do evento e

transcritas nos diversos blocos que compõem este
documento. Nesse sentido, há propostas para o esta-

belecimento de parcerias entre Estado e Municípios e
Estado e órgãos federais com vistas a um processo de

divulgação e de orientação ao poder público local e à
sociedade em geral, o que completaria o rol de alian-

ças necessárias à utilização mais eficaz da renda ge-
rada pelo patrimônio mineral de Minas.

Além disso, foram sugeridas ações com o intuito

de harmonizar uma situação atípica que ocorre na in-
dústria de fundição brasileira, fragilizada em sua

competitividade. Por um lado, há a valorização do real,
e, por outro, o elevado custo das matérias-primas mi-

nerais como resultado da demanda de mercados emer-
gentes do Sudeste Asiático. A desoneração tributária

dos produtos das fundições seria uma forma de com-
pensar esse desequilíbrio.

O setor de gemas, por sua vez, espera a unificação
das alíquotas de ICMS incidentes sobre as pedras pre-

ciosas e, em particular, sobre o diamante. Isso facili-
taria a implementação de Arranjos Produtivos Locais

voltados para a agregação de valor às gemas em Mi-
nas Gerais, a exemplo da consolidação da Zona Espe-

cial de Exportação de Teófilo Otoni, dedicada a esse
setor.

33 – Desoneração tributária para o setor de

fundição de ferro, de forma a compensar a eleva-
ção do preço de insumos devido à exportação da

matéria-prima (minério de ferro e gusa).
34 – Redução do imposto de importação so-

bre pedras preciosas brutas.

35 – Apresentação ao Confaz, pelo secretá-

rio de Fazenda de Minas Gerais, de proposta de
redução da alíquota do Imposto sobre Circulação

de Mercadoria e Serviços (ICMS) sobre pedras
preciosas e diamantes, instituindo a alíquota úni-

ca de 3% em todo o País.
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IV – RECOMENDAÇÕES AOS PODERES PÚBLICOS

Entre as contribuições do Seminário, foram aprova-

das diversas propostas que se traduzem em recomen-
dações ao governo federal, ao Congresso Nacional, ao

Executivo estadual e à Assembléia Legislativa. Essas re-
comendações visam aprimorar o arcabouço legal e

institucional de suporte às atividades da mineração. Nesse

contexto, merece destaque a regulamentação do art. 23
da Constituição Federal, que dispõe sobre a competên-

cia comum dos entes federativos, o que possibilitará aos
Estados a efetivação plena de suas políticas minerárias.

A – Ao governo federal

36 – Revisão do arcabouço legal federal da
mineração, considerando:

a) obrigatoriedade de verificação, por parte do
poder público, da consistência do cálculo de reser-

vas minerais apresentado por ocasião da pesqui-
sa minerária e no curso da explotação da jazida;

b) imposição de prazo para a indenização de
atingidos por rompimentos de barragens de

rejeitos (sugestão: 180 dias);
c) envolvimento efetivo do Departamento Na-

cional de Produção Mineral (DNPM) no proces-
so de fechamento de mina;

d) alteração da Lei 7.805, de 1989, que cria
o regime de permissão de lavra garimpeira, de

forma a permitir a extração e a comercialização
de areia, cascalho e outros minerais como

subprodutos da lavra;
e) acesso da administração municipal a pro-

cessos de concessão de direito minerário no ter-
ritório do Município;

f) estabelecimento de critérios prévios de
capacitação e contratação preferencial de mão-

de-obra da região;
g) simplificação dos procedimentos para a con-

cessão de lavra a pequenos mineradores e garim-
peiros, desde que organizados em cooperativas;

h) criação de mecanismos que impeçam a con-
centração de direitos minerários em médias e

grandes mineradoras, em detrimento das peque-
nas, quando houver viabilidade;

i) aperfeiçoamento do controle e da fiscalização
do pagamento das indenizações devidas pelas em-

presas mineradoras aos proprietários de terra.
37 – Classificação das águas minerais como

recursos hídricos, e não como recursos minerais.

38 – Modificação dos procedimentos de con-

cessão do alvará de pesquisa emitido pelo DNPM
relacionado à extração de rocha ornamental, para

que ele seja expedido juntamente com a autoriza-
ção da Superintendência Regional de Meio Ambi-

ente e Desenvolvimento Sustentável (Supram).
39 – Revisão da legislação trabalhista no que

diz respeito à atividade da indústria minerária,
desde a extração até a primeira transformação

mineral, nos seguintes aspectos:
a) elevação das penalidades pelo

descumprimento da lei;
b) maior ênfase à integridade do trabalhador

e à qualidade do ambiente de trabalho;
c) desoneração dos custos com a força de

trabalho;
d) implantação de políticas que obriguem as

empresas a informar, com transparência, o nú-
mero de empregados e os tipos de minérios ex-

traídos, os endereços das unidades operacionais
e os relatórios de levantamento ambiental reali-

zados para identificar agentes agressivos à saú-
de humana nos locais de trabalho.

40 – Criação e implementação de mecanis-
mos legais para agilizar processos relativos a in-

denização por danos e acidentes ambientais.
41 – Estabelecimento de caução ambiental

ou de fundo de fechamento de mina depositado
em juízo, pelo empreendedor minerador, para o

encerramento das atividades minerárias, reabi-
litação da área degradada, reparação de danos

decorrentes de acidentes ambientais e para ga-
rantir o abastecimento de água para as comu-

nidades próximas a empreendimentos minerá-
rios que promovam rebaixamento de lençol

freático.
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42 – Estabelecimento de regras que determi-
nem o ressarcimento integral, pelas empresas,
dos prejuízos causados aos atingidos pelo empre-
endimento e que incentivem a reciclagem de re-
síduos gerados na mineração, criando-se consór-
cios intermunicipais para esse fim específico.

43 – Criação de mecanismos fiscais e tribu-
tários para lançamento dos passivos socioam-
bientais das mineradoras na conta de ativos não
liquidáveis.

44 – Reestruturação do DNPM com vistas a:
a) implantação de escritórios em cada região

do Estado;
b) adoção de procedimentos e métodos com

objetivo de desburocratizar o órgão, utilizando-se
do princípio da tempestividade para análise dos
processos;

c) adequação da infra-estrutura e de pessoal
para atender às demandas do Estado.

B – Ao Congresso Nacional
45 – Regulamentação do art. 23 da Consti-

tuição Federal, que dispõe sobre as competên-
cias comuns dos entes federativos.

46 – Mudança, na lei federal, da definição de
cavidade de áreas cársticas visando à maior
celeridade e segurança na identificação da área
passível de mineração.

C – Ao Executivo estadual
47 – Elaboração de Zoneamento Ecológico-Eco-

nômico e de Avaliação Ambiental Estratégica, con-
siderando-se o cenário atual (empreendimentos em
operação) e o cenário futuro da mineração (com
base nas áreas requeridas no DNPM), de forma a
subsidiar o planejamento estratégico para o desen-
volvimento sustentável do setor minerário no Esta-
do e as tomadas de decisão dos investidores, agilizar
o licenciamento ambiental e instruir as audiências
públicas, propiciando a participação da sociedade
civil nas decisões sobre o uso de seu território.

D – À Assembléia Legislativa
48 – Criação, na ALMG, de uma Comissão

Permanente de Minas, Energia e Metalurgia.
49 – Instalação de comissão de representa-

ção tripartite e igualitária do Seminário Minas de
Minas para acompanhar o encaminhamento das
propostas aprovadas.

E – Aos Executivos federal e estadual

50 – Autorização aos municípios para anteci-
pação de receitas federais e estaduais decorren-
tes dos tributos incidentes sobre a extração e a
transformação na indústria minerária para o fi-
nanciamento de obras de infra-estrutura em Mu-
nicípios que estejam recebendo empreendimen-
tos do setor minerário.

Willian Dias
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V – PROPOSTAS REJEITADAS

Ao rejeitar algumas propostas legitimamente apre-
sentadas nas reuniões realizadas no interior ou na ses-

são plenária final, em Belo Horizonte, os participantes
do Seminário Legislativo Minas de Minas deram mostra

de seu interesse em aprimorar a política minerária e
manter os avanços já introduzidos na política ambiental

de Minas Gerais, especialmente aqueles que visam à
redução da burocracia no processo de licenciamento de

empreendimentos de pequeno potencial poluidor.
Assim, procurou-se preservar a política de guichê

único para o licenciamento ambiental posta em práti-

ca recentemente pela Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e opor-se à

redução do alcance das Autorizações Ambientais de
Funcionamento (AAFs), instrumento que permite sim-

plificação e rapidez no licenciamento de empreendi-
mentos de baixo impacto ambiental.

Mesmo em questões polêmicas, como a proposta
de reestatização da Companhia Vale do Rio Doce, os

participantes não se eximiram de opinar, manifestan-
do-se, pela maioria de seus delegados, contrários à

medida.

• Com relação à legislação eleitoral, recomen-

da-se:
1. impedimento de doações eleitorais, em

qualquer uma das esferas de governo, por em-
presas detentoras de concessão pública;

2. criação de mecanismo que bloqueie a in-
terferência política nas ações de fiscalização das

atividades minerárias.
• Criação de caução para os empreendedores

mineradores, como garantia da recuperação
durante o fechamento das minas (incluída na

proposta 40).

• Criação de comissão composta de deputados es-

taduais e federais, representantes dos Municí-
pios mineradores, da Federação das Indústrias

do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e do Sindicato
das Indústrias de Joalheria, Ourivesaria, Lapidação

de Pedras Preciosas e Relojoaria (Sindijóias) para
ir a Brasília discutir, em audiência com o minis-

tro do Desenvolvimento Econômico, minuta a
respeito da desoneração de tributos sobre a im-

portação de pedras coradas e diamantes.
• Adoção das seguintes medidas com relação aos

créditos tributários acumulados com exporta-
ção: diferimento dos tributos na compra de

matérias-primas; e flexibilidade para utilização
dos créditos acumulados.

• Obrigatoriedade de apresentação, pelo empre-
endimento minerário que afete área de comu-

nidade remanescente de quilombolas, de
anuência da Fundação Cultural Palmares ou dos

Conselhos Municipais, por ocasião do protoco-

lo da solicitação de Licença Prévia (LP) ao ór-
gão ambiental competente.

• Vinculação da concessão de LP para as ativida-
des de mineração no Estado de Minas Gerais à

aprovação, pelo Conselho Estadual de Cultura, do
estudo prévio de impacto cultural – a ser elabora-

do pelo empreendedor –, segundo termo de refe-
rência fornecido pelo Iepha, que procederia à aná-

lise das avaliações constantes desse estudo para
subsidiar o Conselho em suas deliberações.

• Vinculação da concessão de LP à sua aprova-
ção pelo Conselho Estadual de Desenvolvimen-

to Rural Sustentável.
• Estruturação adequada dos órgãos responsá-

veis pela concessão das AAFs e licenças
ambientais para que haja fiscalização prévia às

concessões e não ocorra autorização ambiental
de funcionamento somente com base em in-

formações prestadas pelo empreendedor.
• Supressão das autorizações de funcionamento

para atividades de extração mineral.
• Validação dos levantamentos ambientais reali-

zados pelas empresas somente mediante com-
provação de que esses levantamentos tenham

sido acompanhados por diretores sindicais ou
por técnicos indicados pelas entidades sindicais.

• Criação de seguro contra desastres ecológicos
e destruição do meio ambiente.

• Reestatização da Companhia Vale do Rio
Doce.
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Comissão de
Representação

– Associação das Empresas Mineradoras, Beneficiadoras e de
Comércio de Quartzito da Região de São Tomé das Letras (Amist)
Antônio Francisco da Silva

– Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais (Amig)
Priscila Ramos Netto Viana

– Câmara Municipal de Rio Acima
Tereza Cristina Machado Braga Garcia

– Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
(Cefet-MG)
Paulo Marcos Nessralla

– Consórcio Público para o Desenvolvimento do Alto Paraopeba
(Codap)
Silene Gonçalves da Silva

–  Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg)
Pedro Parizzi

– Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas
Gerais (Fetaemg)
Eduardo Nascimento

– Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado
de Minas Gerais (Ftiemg)
José Osvaldo Rosa de Souza

– Fundação Ambiental Acangaú, de Paracatu
Sérgio Ulhoa Dani

– Fundação Comunitária Cultural de Meio Ambiente (Fucoma), de
Formiga
Evandro Arantes Soares

– Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram)
João Carlos de Melo

– Rede Mineira de Cidadania
Jussara Sílvia Gonçalves Ferreira

– Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico/Subsecretaria
de Desenvolvimento Minerometalúrgico e Política Energética
Luiz Antônio Fontes Castro

– Secretaria de Estado de Fazenda (SEF)
Ricardo Luiz Oliveira de Souza

– Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (Semad)
Simone Ribeiro Rolla

– Sindicato da Indústria Mineral de Minas Gerais (Sindiextra)
Ricardo Goulart Castilho de Souza

– Sindicato Metabase, de Itabira
Wegton José Alvarenga Silva
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Entidades de apoio

- Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes-MG)

- Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais (Amig)

- Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda)

- Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba

- Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa)

- Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig)

- Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG)

- Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)

- Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaemg)

- Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais (Ftiemg)

- Fórum Agenda 21 do Estado de Minas Gerais

- Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam)

- Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro)

- Fundação Rural Mineira (Ruralminas)

- Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram)

- Instituto Ekos para o Desenvolvimento Sustentável

- LAFM – Consultoria, Gestão e Engenharia Ambiental

- Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sectes)

- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede)

- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (Sedru)

- Secretaria de Estado de Fazenda (SEF)

- Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad)

- Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente da PBH

- Sindicato da Indústria Mineral de Minas Gerais (Sindiextra)

- Sindicato dos Geólogos no Estado de Minas Gerais (Singeo-MG)

- Sociedade Mineira de Engenheiros (SME)

- Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)


