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UMA AGENDA PARA O LEGISLATIVO

O Fórum Democrático realizado por este Parlamento entre os
dias 15 e 24 de fevereiro de 2011 pautou-se por uma pergunta, dirigida
a especialistas, a representantes de outros órgãos públicos, da socie-
dade civil e aos cidadãos em geral: "O que deverá estar na agenda da
Assembleia de Minas para promover o desenvolvimento do Estado?"

As respostas e a grande participação no evento demonstraram
a vontade coletiva de contribuir com a proposição do Legislativo,
visando ao aprimoramento das políticas públicas, ao incremento da
economia, à melhoria dos indicadores sociais, enfim, ao atendimento
de demandas, ao aproveitamento de potencialidades e à elevação da
qualidade de vida para todos os segmentos da população.

Este documento consolida todo o conteúdo debatido durante o
fórum na área do Desenvolvimento Econômico e Inovação e com-
patibiliza as sugestões apresentadas com a experiência da ALMG nas
discussões com a sociedade e na elaboração legislativa. Compõe-se
de uma contextualização das políticas públicas relacionadas ao tema;
de uma compilação das propostas levantadas; de uma análise de sua
eficácia, legalidade e viabilidade de implementação; e de sugestões de
atuação para a Assembleia, em suas funções constitucionais, consid-
erados os trabalhos das comissões temáticas e de cada parlamentar.
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Contextualizaçõo dos políticas públicas de desenvolvimento econômico
Uma estratégia bem sucedida de desenvolvimento econômico

requer, além de ambiente macroeconômico favorável e inserção externa
sustentável a longo prazo, desenvolvimento de estruturas produtivas
dotadas de mais sólida competitividade, com maior densidade de in-
tegração aos mercados globais e maior amplitude de emprego e equilí-
brio territorial. Desencadear e conferir continuidade e sustentabilidade
ao crescimento econômico do Estado requer um esforço concentrado em
promover significativo salto de qualidade na estrutura produtiva minei-
ra. Será preciso ultrapassar os patamares atuais de estruturação e desem-
penho, tanto da indústria quanto dos serviços de maior valor estratégico,
além de consolidar ainda mais os avanços obtidos na agropecuária.

A seguir, são apresentadas as propostas, suas análises e as res-
pectivas sugestões de pauta para a Assembleia Legislativa do Estado de
Minas Gerais - ALMG -, agrupadas por temas significativos ao desenvol-
vimento econômico. Esses temas são: mineração; agropecuária; indústria,
comércio e serviços; turismo; energia; logística; tributação; ciência, tecno-
logia e inovação.

MINERAÇÃO
Contextualização das políticas públicas de mineração

A atividade minerária no País, por determinação da Constituição
Federal, submete-se, entre outros, aos seguintes preceitos:

- as jazidas e demais recursos minerais pertencem à União e, para
efeito de exploração, constituem propriedade distinta da do solo;

- a pesquisa e a lavra de recursos minerais só podem ser efetuados
mediante autorização ou concessão da União;

- a competência privativa da União legislar sobre jazidas, minas, ou-
tros recursos minerais e metalurgia;

- a competência comum da União, dos Estados e dos Municípios
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pes-
quisa e de lavra mineral em seus territórios;

- a competência comum da União, dos Estados e dos Municípios
controlar os impactos ambientais causados pela atividade minerária;

- a compensação financeira aos Estados e Municípios pela explora-
ção de recursos minerais em seus territórios.
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A legislação federal sobre a matéria, consubstanciada no "Código
de Mineração" e em várias outras leis e decretos, confere à União a admi-
nistração dos recursos minerais. Essa administração é realizada no âmbi-
to do Ministério de Minas e Energia - MME -, instância responsável pela
formulação e coordenação das políticas do setor mineral no País. A ope-
racionalização da política mineral é feita pelo Departamento Nacional de
Produção Mineral - DNPM - o qual, entre outras atribuições, é o órgão
responsável pelo registro e análise dos processos de outorga de títulos
minerários, assim como pelo controle e pela fiscalização das atividades
de mineração em todo o território nacional.

A Constituição Mineira prevê a implementação de um sistema esta-
dual de gerenciamento de recursos minerais que deverá observar alguns
preceitos, como:

- o fomento à pesquisa, à exploração racional e ao beneficiamento
dos recursos minerais do subsolo, por meio das iniciativas pública
e privada;

- a adoção de instrumentos de controle dos direitos de pesquisa e de
exploração dos recursos minerais;

- a adoção de mapeamento geológico básico, como suporte para o
gerenciamento de recursos minerais;

- a democratização das informações cartográficas, de geociências e
de recursos naturais.

Até o momento, o Estado atua apenas no controle dos impactos am-
bientais da atividade, por meio do licenciamento e fiscalização ambiental
de empreendimentos de mineração. Tais ações são realizadas no âmbito
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel - Semad -, com o apoio de vários órgãos a ela vinculados ou subor-
dinados (Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -, Fundação
Estadual de Meio Ambiente - Feam -, Instituto Mineiro de Gestão das
Aguas - Igam -, Instituto Estadual de Florestas - IEF - e Superintendên-
cias Regionais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Suprams).

As políticas de fomento e apoio ao setor mineral são conduzidas no
âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede -,
que também conta com vários órgãos vinculados ou subordinados, quais
sejam: Subsecretaria de Desenvolvimento Minero-Metalúrgico e Políti-
ca Energética, Conselho Estadual de Geologia e Mineração - Cegem -,
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig
-, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e Instituto de
Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI.

Finalizando, não podemos deixar de mencionar um importante
evento realizado em 2008 pela ALMG - o Seminário Minas de Minas -, no
qual o tema mineração, no decorrer de vários meses, foi objeto de amplos
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e ricos debates. Na plenária final do evento aprovou-se um documento
contendo 50 propostas para o aperfeiçoamento da política mineral nos
planos federal e estadual. A análise desse documento nos leva a reconhe-
cer que a maioria das propostas do Fórum Democrático para a minera-
ção (que serão comentadas a seguir) não são inovadoras. Esse retomo de
propostas formuladas há mais de dois anos nos indica que há uma certa
dificuldade de se conciliar o ritmo de atuação do poder público com os
anseios manifestados pela sociedade organizada.

Análise dos propostas apresentadas no fórum, organizadas em razão da estrutura das
políticas de mineração

1 - Direito Minerário
o Definição de novo marco regulatório para o setor mineral.
• Alteração da legislação que regula a cobrança da Compensa-

ção Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM.
• Mobilização dos Estados para promover, no Congresso Na-

cional, um amplo debate sobre a regulamentação do inciso
XI do art. 23 da Constituição da República, que estabelece ser
competência comum da União, dos Estados e dos Municípios
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de
pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus
territórios.

A definição de um novo marco regulatório para a mineração e de
novos critérios para a CFEM vem sendo intensamente debatida pelo Go-
verno Federal, o qual recentemente afirmou sua intenção de enviar ao
Congresso Nacional, ainda neste semestre, proposições alterando a legis-
lação sobre esses dois temas. Os trabalhos para a formatação dessas pro-
posições estão sob a responsabilidade da Secretaria de Geologia Minera-
ção e Transformação Mineral, subordinada ao MME, trabalhos esses que
vêm recebendo contribuições de especialistas e representantes do setor.

Segundo o MME, esse novo marco tem por objetivos promover a
gestão estratégica das atividades de exploração, produção e comerciali-
zação de bens minerais, elevar os investimentos em pesquisa e lavra, esti-
mular a maximização do aproveitamento das jazidas, fomentar a agrega-
ção de valor na cadeia produtiva mineral, aprimorar o controle ambiental
da atividade, fortalecer a atuação do poder público e, conforme previsto
no art. 23 da Constituição Federal, possibilitar a participação de outros
entes federados na fiscalização e gestão dos recursos minerais.
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Entre as medidas a serem inseridas no novo arcabouço legal da mi-
neração, conforme já divulgado pelo MME, citamos: a instituição do Con-
selho Nacional de Política Mineral, órgão de assessoramento do Presiden-
te da República para a formulação e implementação da política mineral
brasileira; a criação da Agência Nacional de Mineração (em substituição
ao DNPM, aproveitando seu quadro funcional), com atribuições de regu-
lar e fiscalizar as atividades de pesquisa e lavra, arrecadar a CFEM e exer-
cer a mediação em conflitos de interesse; a definição de prazo máximo de
cinco anos para pesquisa e de 35 anos para lavra, permitida a renovação;
a exigência de investimento mínimo na pesquisa mineral (que será defi-
nido pela agência reguladora considerando a região e o tipo de minério);
a possibilidade de Estados e Municípios poderem atuar na fiscalização e
na gestão das atividades minerárias (por celebração de convênio com a
agência reguladora).

Compondo esse arcabouço, haverá leis específicas para substâncias que
constam como monopólio da União, assim como para minerais e fósseis ra-
ros, águas minerais e mineração em terras indígenas e em faixa de fronteira.

As mudanças na legislação sobre a CFEM, segundo o MME, têm
por objetivo aprimorar o sistema de recolhimento, controle e fiscalização
e tomá-lo mais transparente, incentivar a agregação de valor aos bens
minerais dentro do País, melhorar a distribuição da riqueza gerada pela
mineração e estimular o desenvolvimento das regiões produtoras. São
propostas alterações na forma de cálculo, nas alíquotas, nos procedimen-
tos de arrecadação, fiscalização e cobrança, na distribuição entre os bene-
ficiários e nos critérios de uso dos recursos arrecadados.

Em relação à terceira proposta (regulamentação do inciso Xl do art.
23 da Constituição Federal), não se identificaram ações no Executivo, na
Câmara ou Senado Federal com essa finalidade. Sua concretização dar-
se-á, necessariamente, por meio de lei complementar aprovada nessas
duas casas legislativas.

Em face do exposto, sugerem-se as seguintes ações a serem inclu-
ídas na agenda da ALMG, no que diz respeito a direito minerário:

• Realização de reunião com convidados na Comissão de
Minas e Energia para apresentação e discussão das propos-
tas de alteração da CFEM e da legislação básica do setor
mineral, a serem encaminhadas pelo governo federal ao
Congresso Nacional.
• Articulação, no âmbito da União Nacional dos Legisla-
dores e Legislativos Estaduais - Unale -, de discussões e
estratégias para a regulamentação do inciso XI do art. 23 da
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Constituição da República, que estabelece ser competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões
de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e
minerais em seus territórios.

2 - Legislação estadual

• Aprovação de lei estadual de política mineral, nos limites es-
tabelecidos pelo inciso XI do art. 23 da Constituição Federal,
com vistas ao melhor direcionamento da atuação do Estado no
controle e desenvolvimento da mineração, em sintonia com a
preservação ambiental.

• Acolhimento expresso pela legislação da mineração como ati-
vidade de utilidade e interesse público.

• Avaliação prévia da existência de recursos minerais ao se cria-
rem ou alterarem unidades de conservação e corredores ecoló-
gicos na esfera estadual ou em áreas onde se pretenda dar usos
especiais ao território, como assentamentos rurais, demarcação
de terras indígenas e de áreas quilombolas ou equivalentes.

• Criação de mecanismos que favoreçam a diversificação da eco-
nomia em Municípios fortemente dependentes da mineração
para a geração de emprego e renda em seus territórios.

Conforme mencionado, as Constituições Federal e Estadual deter-
minam competências para o Estado em relação à atividade mineradora.
Assim, a aprovação de uma lei estadual sobre política mineral, além de
dar cumprimento a essas determinações, teria outros aspectos positivos a
se considerarem, como:

- atenderia proposta do Seminário Minas de Minas e, dessa forma,
prestigiaria a participação da sociedade organizada no processo legislativo;

- fortaleceria a atuação do Estado no controle e gestão dos recursos
minerais presentes em seu território;

- explicitaria o entendimento de que a mineração, a exemplo de
outras atividades econômicas, precisa ser disciplinada, controlada e esti-
mulada pelo poder público.

As demais propostas apresentadas deveriam ser incorporadas ao
processo de discussão que dará forma à futura lei estadual de política
mineral.

9
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Sugestão para a agenda da ALMG no campo da legislação estadu-
al relativa à Política Minerária:

• Criação de grupo de fiabalho, composto por represen-
tantes da ALMG, do Executivo, do setor produtivo e de
entidades civis afetas ao terna, com vistas à elaboração de
anteprojeto de lei que disponha sobre a política estadual
para o setor mineral.

3 - Geologia, potencial e transformação mineral

• Estabelecimento de política que desenvolva o trinômio: mape-
amento geológico básico, pesquisa tecnológica para beneficia-
mento mineral e técnicas de recuperação de áreas degradadas
pela mineração.

• Criação de mecanismos que induzam e estimulem a agregação
de valor aos bens minerais produzidos no Estado.

Os temas abordados nessas duas propostas são de fundamental im-
portância para o desenvolvimento das diversas cadeias produtivas mine-
rais no Estado.

Mapeamentos geológicos básicos, em função do grande acervo de
dados que sintetizam, constituem-se em uma das principais ferramentas
utilizadas na descoberta de jazidas.

O aprimoramento das técnicas de beneficiamerio mineral leva ao
melhor aproveitamento das jazidas e à consequente redução na produção
de rejeitos a serem descartados. Por sua vez, a recuperação de áreas mi-
neradas também exige, cada vez mais, a adoção de novas técnicas para se
reequilibrar o ambiente local, possibilitando sua destinação para outras
atividades.

Apesar de termos um vigoroso parque siderúrgico e de indústrias
cimentciras, que são fortes consumidores de minério de ferro e de cal-
cário, grande parte dos minérios produzidos no Estado é exportada em
bruto, sem qualquer tipo de agregação de valor, para suprir indústrias de
outros Estados e países.

Sugestão para a agenda da ALMG no campo da geologia, potencial
e transformação mineral:

• Realização de audiências públicas na Comissão de Minas e
Energia para se discutirem políticas de fomento e estímulo ao
setor mineral, abrangendo questões como:
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• planejamento do Estado em relação à geração de
informações geológicas;
• sistema de pesquisa, desenvolvimento e transfe-
rência de tecnologia para o setor mineral;
• mecanismos e estratégias para se promover o au-
mento da agregação de valor às cadeias produtivas de
bens minerais.

4 - Demandas específicas
Desenvolvimento de programas e ações que estimulem o de-
senvolvimento da mineração nos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri.

• Implantação de ferrovia que dê suporte ao desenvolvimento da
mineração nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste do Estado.

Sugestão para a agenda da ALMG:
• Realização de audiências públicas na Comissão de Mi-
nas e Energia para se discutirem as potencialidades mine-
rais e as políticas de estímulo à mineração nas Regiões Nor-
te, Nordeste e Noroeste do Estado.

AGROPECUÁRIA

Contextualizaçüo dos políticas públicas de agropecuária
As políticas econômicas para a agropecuária dependem de uma es-

tratégia articulada entre financiamento, seguro e garantia de renda. Nesse
aspecto, a melhoria tecnológica dos processos produtivos e a agroindus-
trialização são estratégias prioritárias para reduzir custos de produção e
elevar o valor agregado, expandindo as estreitas margens de lucro dessas
cadeias produtivas.

As políticas públicas para a agropecuária são formatadas para dois
grupos distintos: agricultura familiar e agropecuária empresarial. Na
esfera federal, o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA - atua
no apoio aos agricultores familiares, enquanto o Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento - Mapa - atende à produção agropecu-
ária de forma ampla, além de centralizar as ações para a agropecuária
empresarial.

Em Minas Gerais, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento - Seapa - coordena todas as ações governamentais para a
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agropecuária. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais - Emater - presta o serviço de extensão rural,
com atuação mais marcante junto aos agricultores familiares e aos
produtores de pequeno porte. A Fundação Rural Mineira - Ruralmi-
nas - presta assistência nos perímetros de irrigação. A Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig - realiza pesquisa
de novas tecnologias de produção, também em articulação com as
unidades mineiras da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
- Embrapa - e as universidades públicas. A fiscalização sanitária e a
certificação cabem ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, o
qual, dentro do contexto do Sistema Unificado de Sanidade Agrope-
cuária - Suasa - atua de forma integrada aos órgãos federais e muni-
cipais de defesa sanitária.

O atendimento da agricultura familiar parte essencialmente do
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pro-
naf' -, da esfera federal. A garantia de renda tem no Programa de
Aquisição Direta da Agricultura Familiar - PAA2 -, também do go-
verno federal, seu principal instrumento. O I'AA garante a venda da
produção por um preço mínimo. Também é relevante a obrigação de
que 30% das compras para a alimentação escolar sejam provenientes
da agricultura familiar, no âmbito do Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar - PNAE3.

Para os estabelecimentos de maior porte, oBDMG possui linhas de
crédito especiais. Em virtude das oscilações de mercado e dos riscos de
produção (pragas, doenças e intempéries), os segmentos que sofreram
revezes financeiros também enfrentam renegociações de suas dívidas. O
acesso à exportação e a mercados especiais é auxiliado pelos sistemas de
rastreio e certificação coordenados pelo IMA.

O seguro rural é parcialmente subvencionado pelos governos fe-
deral e estadual (Programa Minas Mais Seguro), de forma a incentivar a
sua adoção pelo produtor rural. No caso da agricultura familiar, o Pro-
naf inclui a adesão ao seguro rural.

1 O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Fronaf) financia projetos
individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária.
O programa possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos firais, além das menores taxas de
inadimplência entre os sistemas de crédito do País. Fonte: www.pronaf.gov.br

2	O l'AA tem como finalidade precipua o apoio aos agricultores familiares, por meio da
aquisição de alimentos de sua produção, com dispensa de licitação. Os alimentos adquiridos direta-
mente dos agricultores familiares ou de suas associações e cooperativas são destinados à formação de
estoques governamentais ou à doação para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional,
atendidas por programas sociais locais. Fonte: http://www.conab.gov.br/conabweblagriculturaFamiliar/
paa_o_quee.html

3	O I'NAE é responsável pela alimentação dos alunos do sistema público de ensino.
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Análise das propostas apresentadas no fórum, organizados em razão da estruturo dos
políticas de agropecuária

1 - Agricultura familiar
• Reformulação das políticas públicas rurais de modo a incorpo-

rar a abordagem moderna sobre a agricultura familiar, que in-
clui a sustentabil idade ambiental, cultural, social e econômica.

• Construção de um espaço institucional, no governo do Estado,
que acolha as demandas e a participação cidadã da agricultura
familiar no processo de desenvolvimento.

Os grupos sociais ligados à agricultura familiar reivindicaram
uma maior atenção nas políticas públicas do Estado, durante o Fórum
Democrático.

A Lei n 11.405, de 1994, dispõe sobre a Política Estadual de De-
senvolvimento Agrícola. Nessa lei, encontram-se diretrizes sobre a neces-
sidade de articular o desenvolvimento ambiental, econômico e social nas
políticas rurais. Há que ressaltar, todavia, que no ano de 2010 foi editada
a Política Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural, pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável - CNDRS. Essa nova
política, fruto de cinco anos de estudos e discussões, apresenta uma atua-
lização na forma de planejar e executar as políticas públicas rurais. Aten-
dendo a essa demanda, foi protocolado, durante a realização do fórum, o
Projeto de Lei n 177/2011, o qual propõe instituir a Política Estadual de
Desenvolvimento do Brasil Rural.

No que se refere ao espaço institucional, é preciso reconhecer que
já existe a Subsecretária de Agricultura Familiar na estrutura orgânica da
Seapa. A participação cidadã se dá por meio do Conselho Estadual de De-
senvolvimento Rural Sustentável - CEDRS -, no qual há a participação de
associações de agricultores familiares, de assentados da reforma agrária
e de outras entidades civis afins. O CEDRS atua em rede com os Conse-
lhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável - CMDRSs -, os quais
possuem maior capilaridade para absorver a participação dos agriculto-
res em cada Município. Não obstante, a discussão sobre a valorização e
o aprimoramento desses espaços constitui tema relevante para a eficácia
das políticas públicas rurais.

Ainda no que tange à agricultura familiar, dois temas relevantes
merecem ser mencionados, embora não tenham sido levantados durante
a realização do Fórum Democrático. Um deles é a necessidade de regu-
lamentação da Lei n9 19.476, de 2011, que dispõe sobre a habilitação sa-
nitária para agroindústria rural de pequeno porte. O outro é o Perímetro
Público de Irrigação do Vale do Rio Bananal, em Salinas, voltado para a

13



SUGSTÓES

DE AGI NOA

PARA A AlIAS

agricultura familiar, e cuja implantação merece o acompanhamento da
Assembleia Legislativa.

A política pública de aquisição direta e de aquisição de alimen-
tos da agricultura familiar para a merenda escolar também foi tema que,
apesar de não ter sido discutida no Fórum Democrático, apresentou-se
como demanda recorrente durante a revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o exercício de 2011. Apesar de se tratar de
políticas públicas federais, os representantes de agricultores familiares e
do setor de educação solicitaram do governo estadual a atuação no trei-
namento e na extensão rural para capacitar os segmentos produtores e
consumidores a participarem dessas políticas públicas. Como resultado,
foi criada a Ação 4450 - Apoio à Comercialização Direta, direcionada á
venda direta para a alimentação escolar, programas públicos de abasteci-
mento e demais oportunidades de comercialização. Esse programa pos-
sui recursos de R$100.000,00, com meta de atendimento a 200 associações
ou cooperativas, e sua execução está a cargo da Emater.

2 - Produção agropecuária
o Vinculação do 1FF à Seapa.
• Construção de políticas e programas de geração de emprego

e renda, garantindo-se ao mesmo tempo os direitos sociais e
trabalhistas dos assalariados rurais.

O IEF é responsável pela Agenda Verde da Política Ambiental. O
Instituto foi criado originalmente como órgão da Seapa, com o objetivo
de desenvolver o serviço florestal no Estado e atribuição de avaliar siste-
maticamente a cobertura florística, desenvolver a silvicultura de espécies
nativas e exóticas por meio da pesquisa, extensão florestal e assistência
técnica aos produtores rurais, como meio de garantir a perpetuação de
estoques de madeiras de valor econômico necessárias à preservação da
biodiversidade e ao desenvolvimento do Estado, além de financiar em-
preendimentos florestais. Com o passar dos anos, o IEF adquiriu com-
petências de órgão de proteção do meio ambiente. Em decorrência dessa
reorientação nas atividades do [EF e sua posterior vinculação à Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável - Semad
-, a atribuição oficial de fomentar o setor de silvicultura foi repassada à
Seapa, por meio da Lei n O 14.309, de 2002, art. 7, parágrafo único (e atu-
almente confirmada pela Lei Delegada n 9 180, de 2011, art. 74, IV).

Apesar dessa atribuição formal, a transferência da execução das
ações de fomento florestal não se tem dado de forma clara e sistematiza-
da. Em face disso, o setor de florestas plantadas argumenta que, na prá-
tica, a política de florestas plantadas não está sendo executada de forma
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consistente por nenhuma das secretarias de Estado. Vale citar que há, nos
meios institucionais do Estado, pouca clareza sobre o que seria efetivamen-
te a política florestal e em que consiste o serviço florestal. Contribuem para
essa perda de objeto da política florestal a polarização crescente em relação
ao papel das florestas na economia e no meio ambiente, quando o setor agrí-
cola defende a caracterização estrita da floresta plantada como cultura agrí-
cola e, do outro lado, a administração ambiental estadual, que vê qualquer
formação florestal como, preferencialmente, patrimônio ambiental, portan-
to, excluído do ciclo econômico ou dependente de autorização especial.

De forma a contribuir para a formatação adequada dessa política
pública, pode ser útil a discussão desse assunto de forma conjunta pela Co-
missão de Política Agropecuária e Agroindustrial e pela Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Nessa discussão, podem ser le-
vados em conta os novos instrumentos de administração pública transver-
sal propostos pela Lei Delegada n 180, de 2011, tais como as Câmaras Mui-
tissetoriais de Políticas Públicas. As discussões sobre a política florestal são
ainda mais relevantes em 2011, por este ano ter sido escolhido como Ano
Internacional das Florestas, pela Organização das Nações Unidas - ONU.

Em relação aos programa de geração de emprego e renda no cam-
po, o PPAG apresenta várias ações a serem executadas pela Seapa e suas
autarquias vinculadas. Um deles é o Programa Estruturador Minas Sem
Fome, executado pela Emater, o qual se volta para projetos de geração de
renda para a agricultura familiar. Entretanto, as políticas direcionadas
para o meio rural encontram-se, em geral, dispersas pelas várias áreas de
resultado do PI'AG, o que dificulta sobremaneira a compreensão e o pla-
nejamento das políticas rurais. Com a previsão de reelaboração do PMDI
e do PPAG no decorrer do ano de 2011, apresenta-se o momento adequa-
do para uma maior atenção à formatação das políticas públicas voltadas
para a população rural, incluindo seus trabalhadores e empreendedores.

Ainda em referência à produção agropecuária, há alguns temas
que, apesar de não terem sido mencionados explicitamente durante o
Fórum Democrático, merecem atenção para a agenda da Assembleia Le-
gislativa. Um deles é a proposta de governo apresentada pelo Governa-
dor do Estado de criação do Fundo Estadual do Café, trazendo maiores
incentivos para uma das grandes cadeias produtivas de Minas Gerais,
qual seja, a do café. O setor cafeeiro reiteradamente vem demonstran-
do sua preocupação em virtude do endividamento crônico de seus pro-
dutores. Entretanto, a experiência brasileira de gestão de dívidas rurais
têm apontado que, mais que simplesmente renegociar dívidas, mostra-se
mais eficiente a gestão de políticas públicas de garantia de renda e agre-
gação de valor aos produtos agropecuários. Dessa forma, políticas para
o segmento cafeeiro que incluam preços mínimos, aquisição de estoques,
intervenções indiretas de mercado e incentivos a plantas de beneficia-
mento afiguram-se como alternativas propícias.

15



SU6(SlÔRS
QFA6NDA
PARA A AL'i6

3 - Assistência técnica e extensão rural

• Fortalecimento da Emater e das políticas de transferência de
tecnologia aos produtores rurais.

• Inclusão de recursos para ações de transferência de tecnologia
nas políticas de inovação para a agropecuária.

No âmbito do PPAG, as principais ações de transferência de tec-
nologia são executadas pela Emater, por meio de seus programas de ex-
tensão rural. A Epamig também representa papel importante, na medida
em que atua para transferir as tecnologias por ela pesquisadas.

Os principais programas da Emater no PPAG são os programas
Minas Sem Fome (028) e Extensão para Resultados (119). Entretanto, es-
ses dois programas tiveram seus recursos financeiros reduzidos por oca-
sião da revisão do PPAG para o exercício de 2011. Dessa forma, uma pro-
posta de fortalecimento da Emater necessita lidar com a discussão sobre
os recursos a ela disponibilizados.

Entre as ações executadas pela Epamig, no âmbito do PPAG, en-
contram-se diversas que se referem diretamente à transferência de tecno-
logia: Ensino Técnico para o Agronegócio (Programa 244), Transferência
da Tecnologia através de Matrizes e Reprodutores (Ação 4041), Transfe-
rência de Tecnologia através de Sementes (Ação 4042), Transferência de
Tecnologia através de Mudas Qualificadas (Ação 4009), Difusão de Tec-
nologias através de Eventos Técnicos e de Cursos de Treinamento (Ação
4020) e Difusão de Tecnologias via Publicações (Ação 4022).

4 - Pesquiso e desenvolvimento
inclusão de dotações específicas na Lei Orçamentária destina-
das à execução e à operacionalização de programas e projetos
de geração de tecnologias, de informação tecnológica, de ino-
vação e de infraestrutura e gestão que visem atender às de-
mandas emergenciais e estratégicas de pesquisa e de experi-
mentação do agronegócio no Estado de Minas Gerais.

O incentivo à inovação e modernização tecnológica, inclusive na
agropecuária, foi sem dúvida a proposta mais enfatizada e reiterada no
tema "Desenvolvimento Econômico" do Fórum Democrático, por parte
dos especialistas e das contribuições presenciais.

No âmbito do PPAG, a Epamig executa a Ação 4021 - Desenvol-
vimento de Pesquisa Agropecuária e Agroindustrial, bem como a Ação
4195— Ações de Desenvolvimento de Projetos Integrados. Somadas, essas
ações englobam R$2,5 milhões para o ano de 2011. Tendo em vista a con-
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sensuada relevância que o tema da inovação mereceu no decorrer do Fó-
rum Democrático, a possibilidade de aumentar a dotação para essa área
merece ser avaliada pela Assembleia Legislativa na elaboração do PPAG
durante o ano de 2011.

Todavia, a inovação e transferência tecnológica não se dão apenas
pelos entes públicos. Empreendedores privados de desenvolvimento de
tecnologia rural podem adquirir recursos de inovação tecnológica na for-
ma de recursos não-reembolsáveis em editais públicos (Fundação de Am-
paro à Pesquisa de Minas Gerais - Fapemig - e Financiadora de Estudos e
Projetos - Finep -), bem como na forma de linhas de financiamento espe-
cíficas ( BDMG e Banco Nacional do Desenvolvimento - BNDS). Apesar
da existência dessas fontes de recursos, a sua baixa procura por parte do
setor privado tem, não raras vezes, levado ao não aproveitamento das
dotações consignadas para esses fins.

Também cabe ressaltar que, embora haja recursos específicos para
desenvolvimento tecnológico, não há linhas de financiamento específi-
cas para o empreendedor rural adquirir essa tecnologia para seu manejo
produzido. Para modernizar seu aparato tecnológico, o produtor rural
necessita recorrer a financiamentos gerais, que exigem garantias muitas
vezes inviáveis para sua realidade. Dessa forma, a simples inovação, sem
o incentivo à modernização por transferência tecnológica ao produtor,
não completa o ciclo de desenvolvimento.

5—Sanidade
• Alocação de mais recursos para o IMA.
• Necessidade legal de inspeção sanitária para comércio, seja

para exportação ou para o mercado interno.

As duas propostas apresentadas mantêm uma relação direta en-
tre si, pois a previsão legal da inspeção sanitária apenas adquire eficácia
quando os órgãos de vigilância e defesa sanitária têm capacidade para
realizar as inspeções. Nesses termos, embora os alimentos comercializa-
dos em Minas Gerais estejam sujeitos a inspeção sanitária, a estrutura
do poder público destinada a executar as atividades de fiscalização é in-
suficiente. A elaboração do IPAG, durante o ano de 2011, apresenta-se
como uma das possibilidades para a valorização do IMA e de suas ações
referentes à defesa sanitária.

Quanto a esse aspecto, entretanto, a simples fiscalização pode ge-
rar conflitos sociais graves, uma vez que grande parte dos pequenos pro-
dutores não tem capacitação tecnológica para produzir de acordo com
os critérios definidos pelas normas sanitárias. De forma a lidar com essa
situação, é necessário haver sensibilidade na formulação e na aplicação
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das normas sanitárias, de modo a estimular o gradual aperfeiçoamento
técnico e sanitário dos produtos agroindustriais tradicionais, sem abrir
mão da garantia de defesa da saúde do consumidor. Um dos caminhos
possíveis seria investir mais na habilitação e certificação sanitária, em vez
de focar apenas na fiscalização.

Dentre as atividades da Assembleia Legislativa relativas a esse
assunto, destacamos a legislação de defesa sanitária estadual vigente.
Merece atenção a Lei n° 19.476, de 2011, que dispõe sobre a habilitação
sanitária para agroindústria rural de pequeno porte, aguardando ainda
regulamentação por parte do Poder Executivo.

Apesar de não terem recebido referência explícita durante o Fó-
rum Democrático, diversos programas de certificação recorrentemente
têm demandado a atenção da Assembleia Legislativa. Entre os principais,
citamos a certificação do queijo minas artesanal e a certificação de produ-
tos orgânicos. Apesar da demanda social para o desenvolvimento desses
dois programas de certificação, sua implementação pelo poder público
ainda se encontra em estágio incipiente.

6 - Agropecuário e meio ambiente

• Complementação da reforma do Código Florestal com a revi-
são das leis estaduais sobre a matéria.

• Disponibilização de mais capital com juros baixos e prazos
longos para empreendedores do agronegócio que utilizam téc-
nicas de manejo sustentáveis e que mantenham e preservem
matas nativas em suas propriedades.

• Discussão sobre mecanismos de adequação econômica, social
e ambiental nas propriedades rurais.

• Pacto com o Poder Executivo para que o pagamento dos servi-
ços ambientais pelo Programa Bolsa Verde inicie-se ainda no
ano de 2011.

• Alteração do prazo do contrato do programa da Bolsa Verde,
atualmente de cinco anos, para que se tome vitalício.

• Garantia de reassentamento, no âmbito do licenciamento am-
biental, a todas as famílias de agricultores atingidas pela cons-
trução de obras públicas e privadas de infraestrutura.

• Resolução do passivo sob responsabilidade do governo do Esta-
do, no tocante a indenizações e reassentamento, junto aos agri-
cultores afetados pela criação de Unidades de Conservação em
Minas Gerais.

Diversas propostas do Fórum Democrático abarcaram a relação
entre as políticas de agropecuária e meio ambiente. Tal situação se deve
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às regulações de uso do solo, desmatamento e autorizações ambientais.
Com a possível reforma do Código Florestal, no Poder Legislativo federal,
haverá efeitos diretos sobre os produtores rurais mineiros, o que prova-
velmente demandará uma readequação da legislação estadual. Atenden-
do a essa demanda do Fórum Social, a Comissão de Política Agropecu-
ária e Agroindustrial já realizou uma audiência pública para discutir o
tema na Assembleia Legislativa.

Os embates frequentes entre produtores rurais e agentes da fisca-
lização ambiental também têm acenado para a necessidade de políticas
públicas específicas que auxiliem na transição dos sistemas produtivos
para modelos sustentáveis. Nesse contexto, a proposta da Seapa de de-
senvolver o Programa de Adequação Econômica, Social e Ambiental em
propriedades rurais apresenta-se como uma política propícia.

Na medida em que, ao menos parcialmente, o produtor rural en-
xerga na política ambiental limitadores para suas atividades econômicas,
em função da garantia de serviços ambientais a terceiros, constrói-se a
justificação para as políticas direcionadas a pagamentos por serviços am-
bientais, como o Bolsa Verde. Apesar da existência de dotação orçamen-
tária para o Bolsa Verde em 2010, o Poder Executivo não conseguiu estru-
turar essa política pública a tempo de iniciar a transferência de renda. De
forma a monitorar e avaliar a execução dessa política pública, posterior-
mente ao fórum foi aprovado pela ALMG um requerimento de pedido de
informação sobre a execução do Bolsa Verde.

Além do Bolsa Verde, outros instrumentos econômicos também
podem ser formulados para o incentivo à produção rural sustentável. O
oferecimento de condições especiais de crédito a produtores que adotem
técnicas sustentáveis de manejo do solo e da água é uma alternativa a ser
discutida entre a ALMG e o BDMG, no âmbito da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial.

No que tange ao passivo de indenização a proprietários desapro-
priados em unidades de conservação, ressalva-se que o limitador na exe-
cução dessa política geralmente não se encontra apenas em recursos fi-
nanceiros, mas principalmente em embaraços administrativos e judiciais
referentes à regularização fundiária e à valorização dessas propriedades.
Dessa forma, não basta alocar recursos para o pagamento das indeniza-
ções, se antes não for estruturada uma equipe especializada capaz de re-
solver com eficiência essas pendências processuais.

Ainda merece menção o impacto social causado aos pequenos
proprietários e posseiros deslocados por obras de infraestrutura. As po-
pulações de áreas inundadas por reservatórios recebem a proteção da
Lei n° 12.812, de 1998. Todavia, como as populações deslocadas pelas de-
mais obras de infraestrutura não receberam uma garantia legal específica
quanto a sua indenização ou a seu reassentamento, julgamos conveniente
aprofundar a discussão desse tema nesta Casa.
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7 - Irrigação

• Apoio à agricultura irrigada, com políticas públicas claras e
eventual elaboração de legislação específica.

• Garantia de que os Estados a jusante nas bacias federais não
utilizem toda a vazão outorgável para irrigação e impeçam no-
vos usos da água em Minas Gerais.

• Redução do custo da energia elétrica para irrigação no período
da noite, feriados ou datas de natureza similar.

No segundo semestre de 2010, a Seapa publicou o Plano Diretor
de Agricultura Irrigada de Minas Gerais - PAI-MG -, trabalho essencial
para planejar e formatar as políticas públicas para esse setor. Tradicio-
nalmente, as políticas públicas para irrigação direcionaram-se para a
instituição de perímetros públicos irrigados, com a finalidade dupla de
desenvolvimento econômico e inclusão social. Atualmente, o Poder Exe-
cutivo federal tem voltado seu esforço para a criação de novos perímetros
por meio de Parcerias Público-Privadas - PPP. Entretanto, a instauração
dessas parcerias depende de que os projetos de irrigação se tornem atra-
entes aos investidores. Essa tem sido a principal motivação para as rei-
vindicações de uma nova legislação para o setor de irrigação. Entre as di-
ficuldades apontadas pela experiência na gestão de perímetros irrigados,
encontram-se a forma de lidar com a inadimplência, o descumprimento
de deveres, a cessão de áreas a terceiros, as desapropriações e, princi-
palmente, a amortização, manutenção e melhoramento da infraestrutura
coletiva. Outra demanda refere-se à inexistência de seguros agrícolas que
levem em conta os ganhos de aptidão agrícola e de diminuição de riscos
provenientes do emprego da tecnologia irrigada.

A irrigação tem sido apontada como o principal uso consuntivo
da água (ou seja, que consome o recurso hídrico, sem devolvê-lo direta-
mente ao rio). Estima-se que a agricultura irrigada responda por cerca
de 70% do consumo das águas, apesar de o setor de irrigação atualmente
apresentar questionamentos acerca dessas metodologias de cálculo. Sem
embargo, pois, é essencial uma boa articulação entre as políticas públicas
de irrigação e as de recursos hídricos. Nas sub-bacias onde se chega ao
limite da vazão outorgável dos rios, a disponibilidade de água torna-se
um limitador para a expansão das atividades irrigadas, gerando conflitos
sociais. Nesses casos, têm sido desenvolvidos instrumentos como a aloca-
ção negociada da água (outorga coletiva), em que há maior diálogo entre
os usuários e os órgãos públicos, com objetivo de propiciar um manejo
sustentável da bacia hidrográfica em questão. Essa negociação pode en-
volver contrapartidas dos usuários, como planos de conservação de água
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e do solo, construção de barramentos de regularização, mecanismos de
certificação de projetos de irrigação ou de microbacias, entre outros.

Há outros pontos de interface entre as políticas de irrigação e as
de recursos hídricos. Um deles é a dificuldade encontrada para a cons-
trução de barramentos de uso múltiplo, especialmente para regulariza-
ção ou para consumo pela irrigação. Em virtude de seu impacto sobre
áreas de preservação permanente (margens de rios e veredas) e sobre a
fauna aquícola, a autorização para construção de barragens é morosa,
complexa e restritiva por parte dos órgãos ambientais. Uma das propos-
tas, por parte do setor produtivo, é de que o Conselho Nacional de Meio
Ambiente - Conama - reconheça, por resolução normativa, a classifica-
ção de utilidade pública para os barramentos, assim como a classificação
de interesse social para os perímetros públicos de irrigação.

Outro ponto que merece atenção é a garantia da qualidade da água
para irrigação nos cinturões verdes (áreas de produção intensiva de horti-
frutigranjeiros). A regulação das fontes de poluição nessa regiões assume
alta prioridade, por seu impacto direto na saúde dos consumidores. O
fato de a maior parte desses cinturões encontrar-se próxima aos grandes
centros urbanos, em áreas de expansão imobiliária, dificulta ainda mais
o manejo das fontes de contaminação. Nessas situações, um instrumen-
to útil pode ser o pagamento por serviços ambientais. Assim, uma das
possibilidades poderia ser instituir essas áreas como prioritárias para o
Programa Bolsa Verde.

Ademais, quando a escala de abordagem se amplia para a gestão
interestadual (ou seja, bacias hidrográficas federais), há diversas preocu-
pações para o Estado de Minas Gerais. Essas mesmas preocupações são
válidas para os aquíferos subterrâneos compartilhados com outros Esta-
dos, a exemplo dos Aquíferos Guarani e Urucuia. A ampliação das áreas
irrigadas nos Estados de São Paulo (Bacia do Rio Paraná) e da Bahia (Bacia
do Rio São Francisco), bem como a garantia de vazão para a transposição
do Rio São Francisco, podem comprometer os níveis de vazão ourtogável
e, desse modo, limitar novos empreendimentos na porção mineira dessas
bacias. Minas Gerais sempre se orgulhou de ser a "caixa d'água" do Brasil
e, por implementar com maior eficácia e rigor suas políticas ambientais e
de recursos hídricos, as contribuições do Fórum Democrático alertaram
que estaríamos conservando os serviços ambientais para outros Estados,
restringindo mais as atividades produtivas de Minas e nem ao menos
sendo recompensados por isso. Apesar de a primeira vista parecer justo
que Minas Gerais tenha direito a consumir ao menos a vazão ecológica
(atualmente calculada como 30% do Q 71 ) da água que produz, não há
mecanismos legais ou infralegais que garantam essa reserva de vazão.
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cução da titulação de terras e para se investir na estrutura institucional
do Iter. Além dos recursos estaduais, também foram assinados convênios
para transferência de recursos por parte do Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária - Incra -, empregados para georreferenciamento
e legitimação de propriedades rurais. Todavia, grande parte dos peque-
nos posseiros e proprietários de terra ainda não obteve a demarcação de
suas terras regularizadas, o que lhes traz insegurança social e econômica.

As políticas públicas de reforma agrária são conduzidas preci-
puamente no âmbito federal, por meio do Incra. A partir de 2008, o Iter
deixou de ter uma ação específica para aquisição de terras para reforma
agrária, deixando essa função a cargo da União. Por conseguinte, as ações
do Iter na política de reforma agrária se especializaram na mediação de
conflitos e na assistência social a acampamentos em situação crítica. Na
mediação de conflitos fundiários, as audiências públicas conduzidas pela
ALMG também têm se mostrado instrumentos eficazes.

Síntese das contribuições sobre as políticas de agropecuária
Realizando uma avaliação geral das contribuições realizadas para

o desenvolvimento econômico da agropecuária, as demandas mais acen-
tuadas obtidas da realização do Fórum Democrático são:

• Transferência das inovações tecnológicas para os produtores rurais.
• Melhor articulação com as políticas ambientais, de forma a não

prejudicar os empreendimentos agropecuários.
• Maior valorização das políticas públicas voltadas à agricultura familiar.

Além das demandas apresentadas neste documento, também fo-
ram apresentadas demandas referentes ao aprimoramento da questão tri-
butária aplicada aos produtos agropecuários. Não obstante, as questões
tributárias foram discutidas, de uma maneira geral, no tópico de tribu-
tação deste relatório analítico. Em especial, ressalta-se presteza necessá-
ria do governo quanto à guerra fiscal frente ao Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
cujas distorções podem prejudicar o comércio de produtos agropecuá-
rios, tendo em vista a margem de lucro bastante estreita nas operações
com esses produtos. Também merece atenção a tributação sobre alimen-
tos da cesta básica, por influir diretamente sobre a segurança alimentar
da população. Não abordado explicitamente no Fórum Democrático, mas
igualmente relevante, é o fato de que os produtores rurais mineiros isen-
tos de ICMS encontram grandes dificuldades em aproveitar os créditos
presumidos, originados da compra de insumos e equipamentos.
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Além das propostas recebidas na realização do Fórum Democrá-
tico, há ainda alguns temas relevantes que ainda merecem consideração
para a agenda da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em especial,
ressalta-se a aquicultura, a qual emerge como uma promissora possi-
bilidade de geração de renda para Minas Gerais, em virtude de nossos
extensos reservatórios, da disponibilidade hídrica e da proximidade aos
mercados consumidores. O Ministério da Pesca tem coordenado a im-
plantação de parques aquícolas nos reservatórios de Furnas e Três Ma-
rias, e, além disso, estuda-se a possibilidade de locação de um frigorífico
de pescado no Triângulo Mineiro. A Emater também inicia, para o ano
de 2011, a Ação 4147, cuja finalidade é incentivar a produção de pescado
em tanques-rede e em reservatórios construídos para o enfrentamento
da seca, como alternativa de ocupação e renda para agricultores e jovens
rurais.

Merecem atenção da ALMG as propostas de modificação da le-
gislação agropecuária em curso no Congresso Nacional. A aprovação de
novas leis federais, além de suscitar discussões sobre o impacto diferen-
ciado em cada Estado, também pode demandar processos legislativos de
readequação das normas estaduais ou mesmo a elaboração de novas leis.
Com vistas a subsidiar a agenda da ALMG, realizou-se um levantamento
dos projetos de lei que interferem no setor agropecuário e que, atualmen-
te, têm sido considerados como de tramitação prioritária na Câmara dos
Deputados e no Senado. Os projetos podem ser conferidos no quadro
apresentado a seguir:

Projeto de	Anexos!
Assunto.	Obs.:

Lei	Substitutivos

Alteração do Código	P1, n'	Substitutivo	Previsão de votação neste ano,
Florestal	 1876/1999	do Dep. Aldo	na Câmara e no Senado.

Rebelo

Institui o	 P1 n°	 Previsão de votação neste
Medicamento	108912003	 ano. Encontra-se em fim de
Genérico para Uso	 tramitação, pois já passou pela
Veterinário	 Câmara e pelo Senado.

Integração Vertical	P1. n'	PI, n° 8023/2010	Regula os contratos dos
(Agroindústria) 4378/1998 produtores rurais integrados a

agroindústrias de maior porte
(fumo, cana, suinocultura, etc.).
Há pressão do setor produtivo
para sua aprovação.
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Cultivo Sustentável	PL n1	PI, n 6077/2009	Apoiado pelo Conselho de
da Cana	 3680/2008	 Desenvolvimento Econômico

e Social - CDES. Permite
incentivos de financiamento
para o plantio de cana na área
do zoneamerito agrícola. Porém,
proíbe expandir o plantio
na Amazônia e no Pantanal.
Institui regras para a queima
do bagaço de cana e para
prevenir insegurança alimentar.
A bancada ruralista pretende
retirar as restrições.

Registro Simplificado	PI-n'	 Cria a possibilidade de registro
de Agrotóxicos	6299/2002	 simplificado de Agrotóxicos

Equivalentes (genéricos) que
tenham formulação igual à de
outro agrotóxico já autorizado.
Nesses casos, seriam exigidos
menos estudos e o registro seria
concedido mais rapidamente.

Pagamento Por	PI- n°	 Projeto similar ao Bolsa Verde
Serviços Ambientais	792/2007	 mineiro, mas a ser executado

pelo Poder Executivo federal.
Possibilita pagamento a outros
públicos, como os catadores de
materiais recicláveis.

Marco Regulatório	PLS ng	A ANP passaria a regular esse
de Biocombustíveis	219/2010	 setor, junto a um conselho

específico.

Nova Lei do	PLS n1	Substitutivo do	Substitui a Lei Federal n 5.764,
Cooperativismo	3/2007	Sen. Augusto	de 1971, que dispõe sobre o

Botelho	cooperativismo.

Consolidação das	P1. n
Leis do Crédito Rural	369212008

Sintetizando as contribuições do Fórum Democrático e acrescen-
tando outros temas de relevância comentados neste documento,
suregere-se incluir na agenda da Assembleia Legislativa, no que
tange ao desenvolvimento econômico e às políticas agropecuárias
e agroindustriais.
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TEMAS SUGERIDOS NO FÓRUM DEMOCRÁTICO

1 - Produção agropecuário
• Discussão sobre ajustes tributários para o comércio inte-
restadual de produtos agrícolas (enfrentamento da guerra
fiscal).
• Quanto à questão ambiental aplicada à agropecuária:

• revisão da legislação estadual, após a reforma do Có-
digo Florestal (PL 1.876/99) no Congresso Nacional;

• discussão sobre mecanismos para regularização so-
cioambiental de propriedades rurais;

• discussão de garantia legal de indenização ou de
reassentamento aos proprietários rurais deslocados
por obras públicas de infraestrutura;

• acompanhamento do programa de Pagamento por
Serviços Ambientais Bolsa Verde (em Minas Gerais)
e da tramitação do marco regulatório federal.

2 - Irrigação
• Discussão sobre a competição entre os Estados pelo uso
das águas (vazão outorgável) de bacias hidrográficas na-
cionais.

3— Pesquiso e desenvolvimento/ assistência técnico e extensão rural
• Inclusão de dotações específicas no orçamento público
para desenvolvimento tecnológico e inovação na agrope-
cuária.
• Valorização, por meio de medidas orçamentárias, dos
mecanismos de transferência de tecnologia para o setor
produtivo (assistência técnica, extensão rural).

4 - Agricultura familiar
• Discussão e acompanhamento sistemático das políticas
públicas estaduais e federais para a agricultura familiar.

5 - Político fundiário
• Apoio à ampliação das ações de regularização fundiária
do Estado.
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Incremento de programas de compras governamentais, com
mecanismos de preferência às empresas localizadas no Esta-
do.
Aumento da taxa estadual de investimento público e privado
em infraestrutura (logística de transportes, energia, telecomu-
nicações), de forma a expandir a formação bruta de capital fixo
e incrementar o nível geral da eficiência econômica dos setores
produtivos.
Fortalecimento da atuação do BDMG, com ênfase na expansão
das linhas de crédito e do montante de capital disponível para
aplicação.

1.1 - Indústria
• Flexibilização da legislação ambiental estadual, no que toca ao

desenvolvimento industrial, em consonância com programa
recém-lançado pela Fiemg, denominado Minas Sustentável.

1.2 - Cadeias produtivas
• Incentivo à diversificação e ao aperfeiçoamento das cadeias

produtivas industriais no Estado, com ênfase na agregação
de valor (valor de transformação industrial - VTI) e no
crescimento da medida de intensidade tecnológica da pro-
dução industrial.

• Incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva aeronáu-
tica, com ênfase em formação e qualificação profissional.

• Incentivo ao aumento de valor agregado da produção do
setor minerometalúrgico no Estado.

1.3 - Arranjos produtivos locais - APLS
• Aperfeiçoamento da política de desenvolvimento de APLs,

em especial os arranjos de expressivo conteúdo tecnológico
e inovador.

• Fortalecimento do Grupo de Trabalho Permanente para Ar-
ranjos Produtivos Locais - GTP-APL -, no âmbito do Poder
Executivo.

1.4 - Inovação e PU
• Fortalecimento dos programas e ações de indução à ino-

vação tecnológica industrial e comercial no Estado (pro-
cessos, produtos, métodos organizacionais, marketing e
comercialização).
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• Expansão das metas financeiras e físicas do Fundo de In-
centivo à Inovação Tecnológica - FHT -, fundo estadual
para fomento à inovação, cominadas com criação de linhas
de financiamento especiais por parte do BDMG.

• Fortalecimento da competitividade das empresas mineiras,
através do mapeamento das fragilidades setoriais, com ên-
fase na dinamização de cultura de inovação empresarial.

A política industrial em nível federal, que repercute, em Minas
Gerais, na materialização de programas e ações nos instrumentos legais
de planejamento orçamentário, enfatiza a relevância estratégica do de-
senvolvimento das cadeias produtivas e dos arranjos produtivos locais.

O conceito de cadeia produtiva designa uma sequência de setores
econômicos, unidos entre si por relações relevantes de compra e venda,
nas quais se observa nível crescente de elaboração de produtos, caracte-
rizadas por crescente divisão do trabalho e de maior interdependência
entre os agentes econômicos. A criação da cadeia ocorre a partir de um
conjunto de movimentos que, em um sentido, derivam do processo de
desintegração vertical - que é o movimento de redução do tamanho da
cadeia de atividades de uma dada empresa, tanto no nível administrativo
como também no nível da produção - e especialização técnica e social, e,
em sentido diverso, ampliam as articulações entre os agentes, advindas
das pressões competitivas por maior integração e coordenação entre as
atividades.

Quando se observa a participação relativa das cadeias produtivas
estaduais no valor agregado da economia brasileira, em geral, é mostrado
que cerca de um décimo das atividades das cadeias produtivas brasileiras
ocorre no Estado de Minas Gerais. Comparativamente, é essa também a
participação relativa aproximada do Rio de Janeiro, enquanto o Estado
de São Paulo participa com aproximadamente um terço dessa ativida-
de econômica. Em Minas Gerais, as cadeias cuja participação do valor
agregado no total da economia é maior do que a brasileira são: a metal-
mecânica, construção civil e agroindústria.

O termo arranjo produtivo local - APL - identifica um conjunto de
empresas de um mesmo setor industrial (ou agropecuário) espacialmen-
te concentrado, diferenciando-se pela intensidade de cooperação e inte-
gração produtiva dentro desse arranjo, de forma que as ligações entre
as firmas ocorrem através da troca de conhecimento, relações comerciais
e competição. Suas características mais marcantes derivam da "eficiên-
cia coletiva" do arranjo, materializada na especialização da mão de obra
dentro do arranjo, nas economias externas individuais e coletivas, no am-
biente de negócios com alta sinergia e acesso direto a fornecedores de
insumos e equipamentos. Há ainda um grupo de fatores crigidos inten-
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cionalmente pelos agentes presentes no APL - empresas, setor público,
associações de ensino e de classe, etc. - que são a cooperação horizontal e
vertical, a coordenação dos agentes, o esforço coletivo de inovação, a es-
pecialização produtiva das firmas, a capacitação coletiva da mão de obra,
a aprendizagem coletiva ou por interação e a construção do ambiente
socioeconômico e cultural.

Os objetivos principais dos arranjos produtivos locais - APLs -, sob
a ótica do poder público, são modernizar, fortalecer e dinamizar estru-
turas produtivas, promover a inclusão de segmentos e regiões margina-
lizados e estimular o desenvolvimento local, compensando e reduzindo
desigualdades.

O Estado de Minas Gerais tem, segundo estudos do BDMG, 40
arranjos produtivos locais relevantes, distribuídos entre 19 microrre-
giões, sendo que as Regiões de Planejamento com maiores números
de microrregiões possuidoras de APLs são a Central e Sul de Minas.
Os setores industriais identificados nesses APLs são: extrativo mine-
ral, minerais não metálicos, metalurgia, mecânica, materiais elétricos
e comunicações, materiais de transporte, papel e gráfica, madeira e
mobiliário, química, têxtil, calçados, alimentos e bebidas, borracha,
fumo e couro.

Cabe fazer referência à Política Industrial, Tecnológica e de Co-
mércio Exterior - PITCE -, que consiste cm um plano de ação do go-
verno federal, lançado em 2004, com vistas ao aumento de eficiência
da estrutura produtiva, à elevação da capacidade de inovação das em-
presas brasileiras e à expansão das exportações, e à Política de Desen-
volvimento Produtivo - PDP -, lançada em 2008 também pelo governo
federal, cuja meta de fornecer sustentabilidade ao ciclo de crescimento
da economia vigente na época abarcou quatro objetivos: i) ampliar a
capacidade de oferta; ii) preservar a robustez do balanço de pagamen-
tos; iii) elevar a capacidade de inovação; iv) fortalecer as pequenas e
microempresas.

Em Minas Gerais, as políticas públicas no âmbito da indústria são
executadas no PI'AG - 2008-2011 por meio da Arca de Resultados Investi-
mento e Valor Agregado da Produção, especialmente nos Programas Pro-
moção e Atração de Investimentos Estratégicos e Desenvolvimento das
Cadeias Produtivas das Empresas-Âncoras, Consolidação das Cadeias
Produtivas - Minas do Princípio ao Fim e Implantação e Otimização de
Áreas Industriais Planejadas. As principais fontes orçamentárias desses
programas são o Fundo Findes Pró-Giro - Apoio ao Desenvolvimento
Produtivo Integrado e o Findes Pro-lnvest - Apoio ao Desenvolvimento e
à Modernização do Parque Industrial Mineiro.

Ainda que ausente nas contribuições propostas durante o Fórum
Democrático promovido pela ALMG, tema relevante e de pertinência diz
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respeito a políticas públicas de incentivo à incubação de empresas e coo-
perativas, cujo debate público pode ser travado, por exemplo, a partir da
lei estadual que dispõe sobre os temas, a Lei n9 15.398, de 2004.

Considerando as propostas colhidas durante o fórum, sugerem-
se como temas para a agenda da ALMG, no campo da indústria:

• Ampliação dos mecanismos de interação entre a ALMG,
através da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo, o Poder Executivo e o setor produtivo pri-
vado, no que diz respeito à discussão e planejamento das
estratégias de desenvolvimento industrial do Estado.
• Aperfeiçoamento da política estadual de apoio aos AI'Ls.
• Ampliação da discussão, no âmbito das audiências pú-
blicas do l'l'AG, sobre a alocação de recursos públicos or-
çamentários nos programas que preveem ações para o de-
senvolvimento e atração de cadeias produtivas industriais,
com ênfase nas cadeias de alta intensidade tecnológica.
• Ampliação do debate, junto à sociedade civil, do Siste-
ma Mineiro de Inovação - Simi -, visando à dinamização
do fomento à atividade produtiva com alto contéudo de
inovação (gestão, produtos e processos).
• Discussão, no âmbito da Comissão de Turismo, Indús-
tria, Comércio e Cooperativismo, em conjunto com a Co-
missão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
e a Comissão de Minas e Energia, sobre os impactos da le-
gislação ambiental no tocante ao desenvolvimento indus-
trial no Estado.
• Articulação pela ALMG do debate público referente aos
incentivos direcionados às empresas mineiras quanto ao
segmento de compras governamentais.

1.2 - Comércio
1.2.1 -Comércio exterior
• Fortalecimento da competitividade das empresas mi-
neiras, através do mapeamento das fragilidades, com ênfa-
se na dinamização de cultura exportadora.

1.2.1.1 - Regimes aduaneiros especiais
• Implementação efetiva da Zona de Processamento de Ex-

portações - ZPE - em Teófilo Otoni.
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1.3 - Outros fomentos

1.3.1 -Artesanato

Fomento à realização de feiras estaduais de artesanato,
com ênfase na exposição de produtos artesanais do Estado,
com vistas a fortalecer o crescimento econômico do setor.

Aproximadamente 60% das exportações brasileiras são constituídas
por produtos de baixa intensidade tecnológica - commodities, produtos
intensivos em mão de obra e recursos naturais etc. Menos de 30% são
constituídas de produtos de média e alta intensidade tecnológicas. No
comércio mundial, por sua vez, 60% das exportações são intensivas em
tecnologia, e esta participação vem aumentando ao longo do tempo, em
virtude de estes produtos apresentarem taxas de crescimento superiores
à média do comércio mundial.

O governo federal vem procurando, ao longo da última década,
implementar políticas públicas e estabelecer normas para o desenvolvi-
mento do sistema produtivo nas áreas de comércio e de serviços, formu-
lando normas para o apoio às microempresas, pequenas e médias em-
presas e ao setor de artesanato, e coordenando, no âmbito do MDIC,
ações e programas que afetem a competitividade dos setores de comércio
e serviços relacionados ao processo de inserção internacional e ao forta-
lecimento das cadeias produtivas. Dentro de sua competência, cabe ao
governo federal formular políticas que visem ao aumento da participação
das microempresas e pequenas e médias empresas nas exportações bra-
sileiras de bens e serviços, bem como a sua internacionalização, e partici-
par das negociações de atos internacionais referentes às microempresas e
empresas de pequeno porte, além de apoiar e acompanhar as negociações
internacionais referentes aos setores de comércio e serviços do País.

Contido nos instrumentos de planejamento orçamentário estadu-
ais, o projeto estruturador "Inserção Competitiva das Empresas Mineiras
no Mercado Internacional" busca identificar novas oportunidades de in-
serção no mercado internacional de bens e serviços de empresas minei-
ras, facilitando a inserção das empresas do Estado nos mercados globais,
além de contribuir para a consolidação de estruturas peodutivas dentro
do Estado que ampliem a diversificação da base exportadora. Procura
ainda articular e/Ou celebrar parcerias de interesse do comércio interna-
cional, contribuindo para a disponibilização de novos serviços e melhoria
da legislação que vise à agregação de valor aos " bens e serviços exporta-
dos" e apoiando a consolidação das áreas primárias e seus entornos, com
centros de serviços avançados.

Ainda no âmbito do atual PPAG, e contida no programa "Promoção
de Investimentos e Inserção Regional (inclusive agronegócio), está a ação
"Promoção do Desenvolvimento Regional na Arca de Influência da ZPE de
Teófilo Otoni. A Zona de Processamento de Exportação - ZPE - é um distrito
industrial incentivado, onde as empresas operam com redução/suspensão
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de impostos e contribuições federais e liberdade cambial (podem manter no
exterior 100% das divisas obtidas nas exportações), com a condição de des-
tinarem pelo menos 80% de sua produção de bens e serviços ao mercado
externo. Não existem ainda ZPEs cm funcionamento no Brasil. Das 17 ZPEs
autorizadas (cujos decretos de criação estão em vigor), quatro já realizaram
as obras de infraestrutura (cercas, acessos, instalações para a Receita Federal,
sistema de vigilância etc.), mas não foram alfandegadas pela Receita Federal
(espécie de "habit(--se" para permitir o início do seu funcionamento). Entre
elas está a ZPE de Teófilo Otoni.

Dentro da área de resultado "Investimento e Valor Agregado da
Produção" no atual PPAG, o programa "Promoção e Desenvolvimento
do Artesanato em Minas Gerais" prevê o desenvolvimento e a promoção
da atividade artesanal, através de, entre outras ações, realização de even-
tos e divulgação de produtos no mercado nacional e internacional.

Na essência das políticas públicas federais de fomento ao desen-
volvimento industrial e comercial do País, sobretudo a I'ITCE e o PDP,
ganha relevo a estratégia da inovação e diferenciação de produtos, com o
objetivo de alcançar um novo patamar competitivo e uma organicidade
virtuosa entre os agentes produtivos, acadêmicos, técnicos e de gestão.
As demandas originadas do Fórum Democrático referiram-se, em várias
oportunidades, ao tema da inovação de processos, produtos e gestão.
Uma articulação eficiente entre as políticas públicas federais e estaduais
sobre o tema poderá gerar ganhos consistentes em termos do desenvolvi-
mento industrial e comercial no Estado.

Considerando as propostas apresentadas durante o fórum,
sugerem-se como temas para a agenda da ALMG, no campo do
comércio e do fomento ao artesanato:

• A ampliação do debate público, conduzido pela ALMG,
e em conjunto com o Poder Executivo e organizações em-
presariais, sobre o aperfeiçoamento das estratégias de de-
senvolvimento do comércio exterior de bens e serviços de
firmas localizadas no Estado.
• A discussão, no âmbito da Comissão de Turismo, Indús-
tria, Comércio e Cooperativismo, em conjunto com a Co-
missão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, do tema
referente à Zona de Processamento de Exportação - ZPE.
• A discussão, no âmbito da Comissão de Turismo, indús-
tria, Comércio e Cooperativismo, do fomento à atividade
artesanal no Estado, em especial no que toca às estratégias
de exposição e divulgação da produção.
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• A articulação entre a ALMG, o Poder Executivo e as or-
ganizações empresariais com vistas ao aperfeiçoamento
dos mecanismos de incentivo ao desenvolvimento de mi-
croempresas e pequenas e médias empresas no âmbito do
Estado, em especial no tocante à propulsão e dinamização
do comércio exterior.

TURISMO
Contextuolizaçõo dos políticos públicos de turismo

O turismo é uma atividade econômica sustentável e com grande
capacidade de geração de renda. Minas Gerais possui atrativos turísticos
variados em todas as suas regiões, como cidades históricas, festas tradi-
cionais, estâncias climáticas e hidrominerais, cadeias de montanhas, cen-
tros de convenção e equipamentos para realização de esportes de aventu-
ra. Os grandes eventos esportivos dos próximos anos, como a Copa das
Confederações e a Copa do Mundo, que realizarão eventos também em
nosso Estado, ressaltam o potencial turístico de Minas Gerais.

A importância do turismo para o desenvolvimento de Minas Ge-
rais foi reconhecida pelo constituinte, que incluiu na Carta Estadual, no
art. 242 dispositivo segundo o qual "o Estado apoiará e incentivará o tu-
rismo como atividade econômica, reconhecendo-o como forma de pro-
moção e desenvolvimento, social e cultural." No art. 243 da Constituição
Estadual estão contidas as diretrizes a serem observadas pela política es-
tadual para o turismo.

A Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais - Setur - é o
órgão responsável, com assessoramento do Conselho Estadual de Turis-
mo, por planejar, coordenar e fomentar as ações do negócio de turismo,
objetivando a sua expansão, a melhoria da qualidade de vida das comu-
nidades, a geração de emprego e renda e a divulgação do potencial turís-
tico do Estado. E de competência da Setur propor e coordenar a Política
Estadual de Turismo, bem como planos e normas do setor, incentivando
e apoiando os projetos para promoção, divulgação e desenvolvimento do
turismo em Minas Gerais.

No âmbito do PMDI de Minas Gerais, o turismo contribui princi-
palmente para a Arca de Resultados "Rede de Cidades e Serviços". Den-
tro do PPAG - 2008/2011, a Setur é responsável pelo Projeto Estruturador
Turismo Competitivo em Minas Gerais. O PPAG 2008/2011 define como
segmentos prioritários para a atividade turística mineira o turismo de ne-
gócios, o turismo rural, o ecoturismo e o turismo de aventura, o turismo
de estudos e intercâmbio, o turismo direcionado para a terceira idade, o
turismo LGBT e o turismo solidário.
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Uma das diretrizes que orientam a política pública de turismo
adotada pelo Estado é a de regionalização. O governo do Estado tem in-
centivado o investimento dos diversos Municípios no desenvolvimento
de políticas de turismo, por meio de incentivos tributários no repasse do
ICMS, o chamado ICMS Turístico. Ainda outra expressão dessa diretriz
se dá por meio do apoio à formação, certificação e fortalecimento das As-
sociações de Circuitos Turísticos.

Análise das propostas apresentados no fórum, organizadas em razão da estruturo dos
políticos de turismo

1—Copo do Mundo

• Melhoria dos serviços de hotelaria em Minas Gerais, especial-
mente de Belo Horizonte, cidade sede, e região.

• Investimentos na infraestrutura aeroportuária e de mobilida-
de urbana para o atendimento aos turistas.

• Implementação de estratégias para maximizar o impacto posi-
tivo da Copa do Mundo flO desenvolvimento de longo prazo
do turismo em Minas Gerais.

A Copa do Mundo da Fédération Internationale de Football Asso-
ciation - Fifa - é o maior evento esportivo do mundo em audiência. Em
2014, o Brasil sediará a 20A edição do evento, e Belo Horizonte será uma
das cidades-sede, o que demanda investimentos e políticas públicas
para o sucesso dos jogos e para a criação de legado positivo para o Es-
tado e para o País. Em Minas Gerais, foi instituído em 2009 o Núcleo
de Gestão do Projeto Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mun-
do 2014, dotado de natureza consultiva e deliberativa, com atribuições
relacionadas ao monitoramento, ao aprimoramento e à efetivação das
ações empreendidas no âmbito do projeto. Por sua vez, a Lei Delegada
nO 180, de 2011, instituiu a Secretaria Extraordinária da Copa do Mun-
do, à qual compete coordenar a integração das ações governamentais
visando à modernização da infraestrutura logística do Estado, voltada
para o suporte aos eventos da Copa do Mundo de 2014, ao fluxo de ne-
gócios e à dinâmica dos setores envolvidos nesses eventos.

AALMG, especialmente por intermédio da Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo, tem promovido debates, inclu-
sive por meio de audiências públicas, sobre temas importantes para a
realização da Copa do Mundo, especialmente sobre a adequação da in-
fraestrutura viária e aeroportuária, que foram necessidades citadas, reite-
radamente, durante o fórum. A Comissão de Turismo, Indústria, Comér-
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cio e Cooperativismo realizou em 2010 visita às obras dos estádios que
participam do planejamento mineiro para a Copa. Também em 2010 a
Comissão realizou audiência pública sobre a infraestrutura do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, em Confins. Conforme foi debatido, o ae-
roporto já se encontra além de sua capacidade, o que tem gerado diversos
problemas. Além disso, em 2010 a Assembleia promoveu ciclo de deba-
tes sobre a mobilidade urbana na Região Metropolitana de Belo Horizon-
te, que foi apontada no fórum como um dos desafios para a realização
dos jogos da Copa. Outro ponto levantado durante o fórum foi a questão
da oferta de serviços na rede hoteleira, que já enfrenta dificuldades como
falta de vagas, mesmo sendo a Copa disputada apenas em 2014.

Sugere-se incluir na agenda da ALMG, no que diz respeito à
Copa do Mundo:

• A realização de visitas conjuntas das Comissões de Turis-
mo, Indústria, Comércio e Cooperativismo e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, para acompanhamento e fis-
calização in loco das obras preparatórias para a Copa do Mun-
do de 2014, especialmente naquelas que se referem à infraes-
trutura esportiva, de mobilidade urbana e aeroportuária.
• A realização de audiências públicas conjuntas das Co-
missões de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativis-
mo e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas com
autoridades do Poder Executivo municipal, estadual e fe-
deral para discussão do planejamento e do cronograma das
atividades da Copa em território mineiro.
• A realização de audiência pública com empresários do
setor hoteleiro para discussão da oferta de serviços durante
e após a Copa do Mundo.
• A realização de discussões e audiências públicas com
presença de representantes da Secretaria Extraordinária da
Copa do Mundo, da Sede e da Setur para buscar estratégias
para fidelizar os turistas que vierem a Minas Gerais devido
aos jogos da Copa, perenizando os impactos positivos da
Copa para o Estado.

2 - Circuitos turísticos

• Fortalecimento da estrutura de governança por meio de cir-
cuitos turísticos, com inclusão de aspectos e critérios culturais e
ambientais.
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• Fortalecimento das associações de circuitos.
• Promoção e potencialização dos circuitos turísticos.

Um circuito turístico é um conjunto de Municípios de uma mesma
região, com afinidades culturais, sociais e econômicas, que se organizam
para desenvolver a atividade turística regional. As Associações de Circui-
tos Turísticos certificadas, nos termos da legislação, pela Setur são con-
templadas com o apoio à sinalização turística, com cursos de capacitação
e de melhoria do serviço turístico, além de ações de promoção e fomento
à atividade turística local e regional. Dessa maneira, a Setur apoia a for-
mação e certificação dos circuitos turísticos, como forma de fortalecer a
estrutura de governança descentralizada.

A necessidade de fortalecimento da governança por meio dos cir-
cuitos e a necessidade de apoio aos circuitos e às suas associações foram
temas citados diversas vezes durante o fórum. A legislação estadual que
trata dos circuitos turísticos é recente, não tendo completado ainda dez
anos, e assim a governança por meio de circuitos turísticos ainda se en-
contra em processo de amadurecimento. A ALMG, por contar com re-
presentantes das diversas regiões do Estado, é espaço privilegiado para
discussões relacionadas às necessidades dos circuitos.

Sugere-se incluir na agenda da ALMG, no que diz respeito a cir-
cuitos turísticos:

• Discussão, junto às associações de circuitos e à Setur, da
situação atual e possibilidades de melhoria dos instrumen-
tos de apoio à gestão descentralizada das atividades turís-
ticas.
• Realização de audiências públicas, na capital e no inte-
rior do Estado, com presença de representantes das prefei-
turas e associações de circuito, para apurar necessidades
para a expansão e fortalecimentos das atividades turísticas.

3 - Segmentos do turismo

• Incentivo ao turismo solidário com foco na terceira idade.
• Promoção de destinos e segmentos específicos (como o turis-

mo religioso e o turismo cultural).
• Providências contra a cobrança para acesso a cachoeiras e ou-

tros corpos d'água para fins de recreação quando localizados
em propriedades particulares.
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A segmentação da atividade turística permite uma melhor aná-
lise dos mercados do turismo, tanto sob a ótica das políticas públicas
quanto sob a ótica mercadológica de oferta de produtos. O PPAG 2008-
-2011, por meio do Programa Turismo Competitivo em Minas Gerais,
define segmentos prioritários para a atividade turística mineira, que são
o turismo de negócios, o turismo rural, o turismo de aventura, o turis-
mo de estudos e intercâmbio, o turismo direcionado para a terceira ida-
de (citado expressamente durante a consulta pública), o turismo LGBT
e o turismo solidário. Conforme apurado durante a consulta pública,
entretanto, existem outros segmentos turísticos, como o turismo reli-
gioso e o turismo cultural, que possivelmente poderiam ser incluídos
nos segmentos prioritários. Além disso, uma sugestão pretende que o
Estado intervenha no direito de propriedade, buscando impedir que o
particular cobre pelo acesso a cachoeiras e outros cursos d'água locali-
zados em suas terras. Como a legislação de direito civil, que engloba,
entre outros temas, direito de propriedade e posse de bens particulares,
é da competência privativa da União, é forçoso concluir que a atuação
da Assembleia deve restringir-se ao debate do assunto, enviando suges-
tões ao Congresso Nacional.

Sugere-se incluir na agenda da ALMG, no que diz respeito aos
segmentos turísticos:

• Avaliação dos resultados obtidos com a política de seg-
mentação do turismo durante o PPAG 2008-2011, como for-
ma de subsidiar a elaboração do planejamento público.
• Realização de audiências públicas de forma a receber
proposições para inclusão de novos destinos e segmentos
turísticos no planejamento das políticas públicas de turismo.
• Debater o acesso a cachoeiras e cursos d'água, quando
localizados em propriedades particulares, no sentido de in-
centivar o turismo.

4 - Capodtação poro o turismo e outros temas
• Capacitação da mão de obra envolvida na oferta de serviços

turísticos.
• Aperfeiçoamento das estatísticas da economia do turismo por

meio da criação de contas-satélite.
• Incentivo ao trens turísticos de passageiros.
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A necessidade de capacitação da mão de obra envolvida na oferta
de serviços turísticos, que se toma ainda mais importante considerando
a realização da Copa do Mundo, está prevista no planejamento de médio
prazo do governo estadual, tendo sido incluída em mais de um programa
do PPAG 2008-2011, pertencentes a diferentes áreas de resultados.

O aperfeiçoamento das estatísticas da economia do turismo, que
foi proposta na consulta pública por meio da criação de uma chamada
conta-satélite, ou seja, uma conta que agregue estatísticas pertinentes
ao setor de turismo a partir do cálculo geral da produção da economia,
também já se encontra na agenda. A Setur tem um projeto que propõe o
cálculo do chamado "PIB do Turismo", cujo incremento é uma das metas
dentro da Área de Resultados "Rede de Cidades e Serviços", no PPAG
2008-2011.

O incentivo aos trens turísticos de passageiros igualmente se
encontra na agenda do governo. Além de ter surgido como sugestão
durante a realização do fórum, essa demanda é expressa por diver-
sos grupos por meio de diferentes canais. Em reconhecimento a essa
demanda, o governo do Estado instituiu em 2004, o Grupo Especial
de Trabalho para implementação do Programa Trens de Minas, que
contempla a revitalização, expansão e modernização de trens turísticos
e de passageiros em território mineiro. A escolha do Brasil como país
sede da Copa do Mundo em 2014, evento que apresenta tanto desafios
logísticos como oportunidades de turismo, potencializa a necessidade
da retomada dos trens turísticos e de passageiros. Linhas cuja implan-
tação se encontra em discussão incluem o Trem Bom de Minas, entre
Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete, passando por Sarzedo, Mário
Campos, Brumadinho, Belo Vale, Jeceaba e Congonhas, e um trem para
a região metropolitana de Belo Horizonte, aproveitando linhas já exis-
tentes e, inclusive, linhas desativadas, como o ramal de Aguas Claras.
A Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo da
16 Legislatura promoveu, em 2010, audiência pública para discutir o
Trens de Minas.

Sugere-se incluir na agenda da ALMG, na área da capacitação
para a atividade turística:

• Realização de audiências públicas, na capital e no inte-
rior, bem como encontros com prefeitos, para definir neces-
sidades específicas de capacitação profissional nas regiões
do Estado, de forma a informar a discussão durante a ela-
boração do novo PPAG.
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• Acompanhamento e fiscalização dos trabalhos do Pro-
grama Trens de Minas, especialmente por meio das Comis-
sões de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo e
de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.
• Realização de evento institucional da ALMG para dis-
cussão do turismo em Minas Gerais, com participação dos
Municípios e do Poder Executivo estadual. O principal
evento institucional realizado pela ALMG na área do turis-
mo aconteceu em 1995, há mais de 15 anos.

ENERGIA
Contextualização das políticas públicas de energia

Garantir a oferta de energia e o acesso a ela é um dos pilares de sus-
tentação da sociedade moderna. No Brasil, o setor energético submete-se
aos seguintes preceitos estabelecidos na Constituição Federal:

- a competência privativa da União para legislar sobre energia;
- os potenciais de energia hidráulica e as jazidas de petróleo e

gás natural existentes no território nacional pertencem à União;
- a competência da União para explorar, diretamente ou me-

diante autorização, concessão ou permissão, os serviços e ins-
talações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos
cursos d'água, em articulação com os Estados onde se situam
os potenciais hidroenergéticos;

- o monopólio da União, que pode contratar com empresas es-
tatais ou privadas, várias atividades relacionadas ao petróleo,
seus derivados e ao gás natural (produção, refino, transporte,
importação e exportação);

- a competência dos Estados para explorar, diretamente ou me-
diante concessão, os serviços locais de gás canalizado.

Baseada nesses preceitos, há uma extensa normatização federal
(leis, decretos, portarias, instruções normativas, etc.) regulando a área de
energia, cujas políticas e diretrizes são formuladas e coordenadas no âm-
bito do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE - e do Minis-
tério de Minas e Energia - MME. Em linhas gerais, a política energética
nacional é dividida em dois setores: o setor de energia elétrica e o setor de
petróleo, gás natural e biocombustíveis. Ambos dispõem de regulamen-
tação própria e de sistema de gestão diferenciado, em que participam
vários órgãos e entidades subordinados, vinculados ou afins ao MME.
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A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético - SPE
- e a Empresa de Pesquisa Energética - EPE - realizam estudos e ações
afetos aos dois setores.

No setor elétrico atuam a Secretaria de Energia Elétrica; a Agência
Nacional de Energia Elétrica - Aneel -; o Comitê de Monitoramento do
Setor Elétrico; o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS - e a Câ-
mara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.

No setor de petróleo tem-se a Secretaria de Petróleo, Gás Natural e
Combustíveis Renováveis e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis - ANP.

É importante ressaltar que há grande participação de empresas es-
tatais na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica (Sistema
Eletrobrás, Cemig e outras), assim como na produção e oferta de petró-
leo, gás natural e biocombustíveis (Petrobras).

A política energética do Estado de Minas Gerais é coordenada pela
Sede, que conta com o apoio de vários órgãos e entidades a ela subordi-
nados ou vinculados, quais sejam: o Conselho Estadual de Energia - Co-
ner -; a Subsecretaria de Desenvolvimento Minero-Metalúrgico e Política
Energética; a Cemig; a Gasmig; o BDMG e o mdi.

A Cemig tem forte participação na geração, transmissão e distri-
buição de energia elétrica. A empresa possui 43 usinas próprias, sendo
40 hidrelétricas, duas térmicas e uma cólica. Atualmente, desenvolve um
programa de ampliação de sua capacidade de geração por meio da cons-
trução de Pequenas Centrais Hidrelétricas - I'CHs - com investimentos
próprios ou em parceria com outras empresas do setor privado.

A Gasmig, subsidiária da Cemig, detém a concessão do Estado para
a distribuição de gás natural canalizado em todo o território mineiro,
atendendo aos segmentos industrial, residencial, automotivo e termelé-
trico. A empresa, que já opera na Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte, em Juiz de Fora e Barbacena, vem desenvolvendo programa de
expansão para atender as Regiões do Vale do Aço, do Sul de Minas e do
Triângulo Mineiro.

Recentemente foi instituído, por meio do Decreto Estadual n Q 45.573,
de 24 de março de 2011, o Comitê Estadual para o Desenvolvimento do
Setor de Petróleo e Gás, composto por representantes de diversos órgãos
estaduais e representantes de instituições ligadas ao setor de gás e petróleo.

O BDMG apoia empresas que buscam financiamento para concreti-
zar projetos de instalação, expansão ou modernização no Estado.

O mdi é uma agência de promoção e atração de investimentos, atu-
ando nos segmentos da indústria, comércio e serviços. Realiza estudos
setoriais e assessora a implantação de empreendimentos no Estado.
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Apesar de ser importante produtor de energia elétrica e de carvão
vegetal, Minas Gerais, conforme dados de seu 24 Balanço Energético,
publicado pela Cemig em 2009, é importador líquido de energia. Isso se
dá em função, principalmente, de suas necessidades de petróleo e seus
derivados e do carvão mineral.

Análise dos propostas apresentados no fórum, organizadas em razão do estruturo das
políticas de energia

1 - Motriz energética: fontes alternativos de energia
• Promoção do desenvolvimento sustentável do setor energético

e do uso racional de energia.
• Incentivo à utilização de fontes alternativas de energia, inclu-

sive por meio de incentivos tributários.
Implementação de uma política econômica de baixo carbono,
considerando o aproveitamento de energia oriunda das seguin-
tes fontes: hidráulica, eólica, solar, de biomassa, entre outras.

Foram apresentadas diversas propostas relacionando o setor ener-
gético com a questão ambiental, fato que demonstra uma preocupação
com a sustentabilidade do setor e, principalmente, com a necessidade de
se incentivar o uso de fontes alternativas de energia. Essas propostas vão
ao encontro da necessidade de repensar o uso da energia na economia
mineira, gerar eficiência energética e agregar maior valor à indústria com
adoção do planejamento energético e ambiental.

Foi realizado um estudo, a da pedido Sede, acerca da matriz ener-
gética do Estado, no qual se fizeram análises prospectivas da oferta e de-
manda das diversas fontes de energia em Minas Gerais até o ano de 2030.

O trabalho destaca que o Estado poderá passar à condição de im-
portador de eletricidade, em virtude dos altos níveis de expansão da de-
manda. Os especialistas insistem que é viável, a longo prazo, o uso de
tecnologias alternativas, como a energia eólica, e a intensificação da utili-
zação da energia solar para aquecimento de água nos setores residencial,
comercial e de serviços.Os destaques positivos foram o grande potencial
da bioenergia, especialmente aquela oriunda da cogeração de eletricida-
de por meio do bagaço de cana, e uma futura au tossu fi ciência em etanol,
produtos florestais e biodiesel, passando até mesmo a exportador.

Tem-se que a política tributária aplicável a produtos ecologicamente
corretos é de grande valor apesar de não operar sozinha, ou seja, depende de
outras ações, como, por exemplo, o apoio ou mesmo o financiamento direto
às inovações e tecnologias de geração de energia limpa, inserir o viés susten-
tabilidade na reforma tributária e adotá-la sempre que possível no âmbito
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do Estado se faz fundamental na construção de uma sociedade mais justa e
sustentável. Não obstante, as questões tributárias foram discutidas, de uma
maneira geral, no tópico de tributação deste relatório analítico.

Diante das propostas apresentadas, sugere-se incluir na agenda
da ALMG, no que diz respeito às fontes alternativas de energia:

• A realização de uma série de audiências públicas pela
Comissão de Minas e Energia com o objetivo de discutir
formas de aumentar a participação das fontes alternativas
de energia na matriz energética mineira.
• Instituição de amplos debates com os organismos de fi-
nanciamento de pesquisa e inovação estaduais, federais e
internacionais, com o objetivo de consolidar e ampliar as
linhas de recursos para o desenvolvimento de tecnologias
voltadas para a produção de energias limpas alternativas,
tais como solar, cólica e de biomassa.

2 - Gás natural

Exploração do potencial de gás natural da bacia do São Fran-
cisco, como forma de desenvolvimento das regiões Norte e
Noroeste de Minas.

• Discussão sobre a política tarifária do gás natural.

Em 1/7/2009, a Comissão de Minas e Energia da ALMG, realizou
audiência pública no Município de Pirapora com a finalidade de discutir
as reservas de gás natural na bacia do São Francisco. Na ocasião foi relata-
do que diversos blocos exploratórios já haviam sido leiloados. Os estudos
preliminares e, posteriormente, a exploração do gás natural envolvem,
além de empresas particulares, a Cemig, a Gasmig e a Codemig.

A exploração de gás natural na porção mineira da bacia do São
Francisco estava prevista para se iniciar em 2010, o que ainda não ocor-
reu. Por outro lado, desde o leilão, as empresas vêm realizando estudos
para atestar ou não a existência de gás, bem como a viabilidade da sua
exploração.

Cabe ressaltar que o Estado de Minas Gerais, dando ênfase à ques-
tão energética, em especial do gás natural e do petróleo, instituiu, por
meio do Decreto n° 45.573, de 24 de março de 2011, o Comitê Estadual
para o Desenvolvimento do Setor de Petróleo e Gás. Compõem o Comitê
representantes de diversos órgãos estaduais e representantes de institui-
ções ligadas ao setor de gás e petróleo.
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Com relação à política tarifária aplicada ao gás natural, temos que
a fixação e a revisão da tarifa cobrada pela Gasmig dependem de prévia
aprovação do Estado, por meio da Sede. As tarifas de gás são diferencia-
das quanto ao uso: gás natural veicular, industrial ou geral. No caso de
uso geral e industrial, a tarifa ainda varia de acordo com faixas de con-
sumo. Além disso, existem valores diferenciados para pequenos clientes
não residenciais.

Sugere-se incluir na agenda da ALMG as seguintes ações referen-
tes ao gás natural:

• Acompanhamento, por meio de audiências públicas, do
andamento dos estudos preliminares e da exploração do
gás natural na bacia do São Francisco, bem como realização
de debates sobre questões de infraestrutura vinculadas a
essa exploração.
• Realização de audiência pública para que seja apresen-
tada a política tarifária aplicada ao gás natural no Estado.

3 - Energia elétrica

• Estímulo ao aproveitamento do potencial hidroenergético re-
manescente no Estado.

• Debate sobre as Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs -,
com ênfase no controle sobre o grande número de empreendi-
mentos e nos royalties.

• Discussão sobre a política tarifária de energia elétrica.

O parque gerador de energia elétrica de Minas Gerais é majorita-
riamente renovável, sendo que a geração hidráulica responde por 92,5%
da capacidade instalada. A análise da proposta de aproveitamento do po-
tencial hidroenergético remanescente no Estado passa, necessariamente,
pela análise da proposta de atenção ao grande número de PCHs no Esta-
do, uma vez que o potencial remanescente de geração de energia hidrelé-
trica em Minas Gerais está muito atrelado à instalação desses empreendi-
mentos.

Dados de 2007 mostram que o potencial remanescente de geração
por hidrelétricas de grande porte (potência acima de 300MW) no Estado é
de 617MW, enquanto que, por usinas de médio porte (potência de 30MW
a 300MW) é de 3.511,16MW. Destacando as PCHs, temos que elas repre-
sentam um potencial remanescente de 3.590,89MW. Assim, temos que
o potencial remanescente para implantação de PCHs é praticamente o
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mesmo que o das usinas de médio porte. Entretanto, como cada PCH tem
potência máxima de 30MW, e cada usina de médio porte pode apresentar
potência de 30MW a 300MW, o número de PCHs a serem implementadas
para a geração de praticamente a mesma quantidade de energia é muito
maior, de onde surge a preocupação com o grande número de empreen-
dimentos a se instalarem no Estado.

No que diz respeito à instituição do pagamento de royalties pelas
PCHs, temos que esses empreendimentos foram isentados desse paga-
mento por meio da Lei Federal n° 9.648, de 1998. Dessa forma, o Estado
de Minas Gerais e seus Municípios, apesar de sofrerem os impactos de-
correntes da atividade, não recebem a devida compensação. Uma even-
tual revogação da isenção deve ser feita pela União, que tem competência
para legislar sobre energia.

Atenta às demandas do Estado, a ALMG realizou, em 14/12/2009,
o Debate Público "Pequenas Centrais Hidrelétricas: como conciliar inte-
resses". Durante o evento, foi ressaltada a preocupação com: i) o grande
número de PCHs no Estado; ii) a ausência de um licenciamento integra-
do, que permitisse uma avaliação completa da bacia, e não de um em-
preendimento considerado isoladamente; iii) a ausência de compensação
tendo em vista a isenção do pagamento de royalties.

há que ressaltar que o Estado de Minas Gerais garantiu aos Muni-
cípios que possuem áreas alagadas com a finalidade de geração de ener-
gia e que não são sedes da usina, uma parcela do ICMS, por meio da "Lei
Robin Hood" (art. 6, Lei n° 18.030, de 2009).

Relativamente à tarifação da energia elétrica, trata-se de uma
política estruturada em âmbito federal e regulada por agência autôno-
ma, qual seja, a Aneel. Além disso, o valor final pago pelo consumidor
envolve urna complexa rede de interações: tarifa fixada pela Aneel, tri-
butos federais, estaduais e municipais e encargos. Apesar disso, enten-
demos que a ALMG poderia acompanhar a política de benefícios tarifá-
rios, destinada a públicos específicos, aos quais se atribuem benefícios
de acordo com as suas peculiaridades.

Diante das propostas apresentadas e da análise exposta, sugere-se
incluir na agenda da ALMG, no que diz respeito à energia elétrica:

• Discussão sobre as PCHs, tendo em vista a previsão de
instalação de um grande número desses empreendimentos
no Estado, bem como a perda de receita decorrente da isen-
ção do pagamento de royalties.
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• Acompanhamento das políticas públicas de benefícios
tarifários de energia elétrica praticadas pelo governo federal.

4 - Biogás
• Aproveitamento do biogás oriundo dos aterros sanitários

como forma de gerar energia.

O aterro sanitário é considerado uma forma adequada de dispo-
sição de resíduos sólidos urbanos. Esse sistema se utiliza de princípios
de engenharia para confinar os resíduos, de modo a não causar danos à
saúde pública e minimizar os impactos ambientais. Os aterros contam,
ainda, com um sistema de coleta e tratamento dos gases oriundos do pro-
cesso de decomposição dos resíduos, o chamado biogás.

O biogás é composto basicamente de metano e dióxido de carbo-
no, gases causadores do efeito estufa. Por outro lado, o metano é um gás
que representa uma excelente fonte de energia, dado o seu alto poder
calorífico.

Um tema também de fundamental importância e que se relaciona
diretamente com a proposta apresentada diz respeito ao aproveitamento
energético do biogás oriundo das Estações de Tratamento de Esgotos -
ETEs. Atualmente, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copa-
sa - possui projetos de geração de energia em quatro ETEs, quais sejam:
ETE Arrudas, ETE Onça, ETE Betim Central e ETE Ibirité.

Cabe ressaltar, ainda, que a Comissão Especial sobre o Protocolo
de Quioto instituída pela ALMG em 2006 atestou a viabilidade do apro-
veitamento do biogás também na suinocultura.

Outro ponto importante diz respeito à possibilidade de implan-
tação de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL -,
nos termos do Protocolo de Quioto, nos aterros sanitários, nas estações
de tratamento de esgoto e na suinocultura. Isso porque o aproveitamento
energético desses sistemas evita a emissão de gases causadores de efeito
estufa.

Com relação aos aterros sanitários e às estações de tratamento de
esgoto, importante ressaltar que os Municípios são os titulares da pres-
tação dos serviços de saneamento básico, que compreendem o abaste-
cimento de água potável, a coleta e o tratamento de esgoto, a limpeza
urbana e o manejo dos resíduos sólidos e a drenagem de águas pluviais
urbanas. Entretanto, a organização, a regulação, a fiscalização e a presta-
ção desses serviços pode ser delegada a entidades públicas ou privadas.
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O aproveitamento do biogás para fins de geração de energia tam-
bém foi enfatizado pelos participantes do Parlamento Jovem de Minas
2010, por meio da Proposta de Ação Legislativa - PLE - n° 1.228/2010.

Temos que a sugestão apresentada é relevante para incrementar a
geração de energia no Estado, ao mesmo tempo em que evita a emissão
de gases causadores do efeito estufa.

Assim, diante da relevância da proposta e da necessidade de
aprofundamento no tema do biogás, sugere-se incluir na agenda
da ALMG:

• A discussão, por meio de audiências públicas, deformas
de incentivar a produção de biogás em Minas Gerais, a fim
de diversificar a matriz energética estadual.
• A instituição de amplos debates com os organismos
de financiamento de pesquisa e inovação estaduais, fe-
derais e internacionais, com o objetivo de consolidar e
ampliar as linhas de recursos para o aproveitamento de
biogás no Estado.

5 - Bioombustíveis

• Vinculação da produção agroindustrial voltada para a produ-
ção de biocombustíveis a protocolos mais rígidos de proteção
da biodiversidade e dos recursos hídricos.

A proposta busca a conciliação entre a crescente produção agroin-
dustrial voltada para a produção de biocombustíveis e a preservação am-
biental, em especial da biodiversidade e dos recursos hídricos.

Nessa perspectiva, foi assinado em 2008 o "Protocolo de Intenções
de Eliminação da Queima da Cana no Setor Sucroalcooleiro" entre o go-
verno estadual e representantes do setor, com participação de entidades
representativas dos trabalhadores rurais e ambientalistas. De acordo com
o protocolo, a queima da cana-de-açúcar no Estado será totalmente elimi-
nada até 2014.

Essa medida vai ao encontro da proposta, uma vez que reduz a
emissão de dióxido de carbono, incentiva o uso da palha da cana para pro-
dução de energia e promove o desenvolvimento sustentável da produção.

Sugere-se à Assembleia incluir em sua agenda, no que diz res-
peito a biocombustíveis:

51



SUGESTÕES

DE AGENDA

PARA A G

• Solicitação à Semad e à Seapa de informação sobre pos-
síveis discussões que estejam sendo realizadas com vistas
à elaboração de outros protocolos de intenções entre o po-
der público e o setor agroindustrial, especialmente aquele
voltado para a produção de biocombustíveis, com vistas à
sustentabilidade da produção.
• Realização de debates com os atores envolvidos, como
forma de facilitar o ajuste de soluções para a sustentabili-
dade da produção de biocombustíveis no Estado.

6 - Outros: pré-sal
Apesar de não ter sido abordada explicitamente durante a realiza-

ção do Fórum Democrático, a questão dos royalties advindos da explora-
ção do "pré-sal" (petróleo situado em camadas profundíssimas, chama-
das de pré-sal) merece atenção na pauta da Assembleia Legislativa.

A descoberta de grandiosas jazidas de petróleo e gás natural na pla-
taforma continental brasileira, na camada do pré-sal, trouxe ao debate
político nacional questões relativas ao modelo de exploração do petróleo
e dos mecanismos de tributação incidente sobre tal atividade. A discus-
são se encontra agora no Senado Federal, aguardando votação.

Diante da importância do tema relacionado à exploração de petró-
leo na camada pré-sal, sugere-se incluir na agenda da ALMG, de
modo complementar aos temas sugeridos no fórum:

O acompanhamento das discussões travadas no Con-
gresso Nacional sobre a distribuição dos roya!ties decorren-
tes da exploração do petróleo na camada pré-sal, com o ob-
jetivo de encaminhar eventuais contribuições e zelar pelos
interesses de Minas Gerais e do País.

LOGÍSTICA
Contextualização das políticas públicas de logística

De acordo com o Council of Supply Chain Management Profes-
sionals, "Logística é a parte do Gerenciamento da Cadeia de Abaste-
cimento que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento
eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados e
produtos acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o
ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender
às exigências dos clientes". A logística se divide em atividades princi-
pais, como transporte, gerenciamento de estoques e processamento de
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pedidos, e atividades secundárias, como armazenagem, manuseio de
materiais, embalagem, obtenção/compras, programação de produtos e
sistema de informação.

A existência de sistemas logísticos eficientes é essencial para o
crescimento da competitividade de empresas e regiões, uma vez que
diminui os custos operacionais e os tempos de resposta das cadeias de
produção. Dessa forma, a eficiência de um sistema logístico tem relação
direta com as condições de infraestrutura.

Minas Gerais é um Estado com grande extensão territorial, com
localização geográfica estratégica e que possui extensa malha viária que
serve de ligação entre diversos Estados e regiões do País. A Secretaria
de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop - tem por finalidade
planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo
do Estado relativas a obras públicas e transporte, trânsito e tráfego dos
setores terrestre, hidroviário e aeroviário, especialmente no que se refere
à infraestrutura viária, estrutura operacional e logística, mecanismos de
regulação e concessão de serviços.

São entidades vinculadas à Setop: o Departamento de Estradas de
Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -, que tem a missão de assegurar
soluções adequadas de transporte rodoviário de pessoas, bens e serviços
no Estado, tendo como prioridade a segurança do usuário e a preservação
ambiental; e o Departamento de Obras Públicas de Minas Gerais - Deop-
MC -, que tem por finalidade planejar, projetar, coordenar e executar,
com exclusividade, as obras de engenharia de interesse da administração
estadual, bem como atuar na área de desenvolvimento urbano do Estado,
observado o programa de obras estabelecido pela Setop. Também com-
põem a área de competência da Setop: o Conselho de Transporte Coletivo
Intermunicipal e Metropolitano e a MetroMinas - Trem Metropolitano de
Belo Horizonte S. A.

O Estado de Minas Gerais possui um instrumento de planeja-
mento voltado para o atendimento das necessidades atuais e futuras
no setor de Logística de Transportes, o Plano Estratégico de Logís-
tica de Transportes, PELT-Minas. O PELT-Minas tem como objetivo
a avaliação de estratégias de intervenção pública e privada, com um
horizonte de 20 anos, visando à articulação física do Estado e à reor-
ganização de suas cadeias logísticas, com foco maior na competitivi-
dade de sua economia, utilizando suas vantagens comparativas na-
turais, gerando renda e empregos. O produto final da elaboração do
l'ELT-Minas é uma carteira de projetos em Logística de Transportes
no território do Estado, devidamente hierarquizados, considerando os
indicadores operacionais, os impactos socioeconômicos e o retorno do
investimento público.

Além do PELT-Minas, vários programas governamentais
contribuem para melhoria das condições de infraestrutura logística
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existente no Estado. O Programa Trens de Minas, específico para o
modal ferroviário, mas que interage com os programas de melho-
ria do modal rodoviário Pro MC Pleno e ProAcesso; o Programa de
Desenvolvimento do Transporte Hidroviário - Prohidro -, que visa
a incrementar a mobilidade hidroviaria do Estado; o Programa de
Adequação, Ampliação e Melhoria na Malha Aeroportuária do Es-
tado de Minas Gerais - ProAcro -, que tem como objetivo prover de
acesso aeroviário todas as regiões de Minas Gerais; e o Programa
Potencialização da lnfraestrutura Logística da Fronteira Agroindus-
trial, que tem como objetivos prover a infraestrutura multimodal de
transporte, contribuindo para a redução dos custos logísticos de em-
preendimentos agrícolas e agroindustriais instalados no Triângulo,
Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, e completar a integração intrar-
regional e interregional através da implantação de ligações rodoviá-
rias faltantes (missing Iinks) e terminais intermodais de transporte,
melhorando os níveis de fluidez e segurança do tráfego nos princi-
pais corredores viários da região. Tais programas se dividem nas áre-
as de resultado Logística de Integração e Desenvolvimento e Rede
de Cidades e Serviços e são financiados basicamente por recursos
próprios do Estado e por recursos provenientes do Fundo Estadual
de Desenvolvimento de Transportes - Fun trans.

Análise das propostas apresentadas no fórum, organizadas em razão da estrutura das
políticas de logística

1 - lnfraestrulura de transporte
• Investimentos na melhoria da infraestrutura de transporte do

Estado, visando melhorar o escoamento da produção da eco-
nomia mineira.

• Investimentos na melhoria da infraestrutura de transporte do
Estado, visando principalmente à Copa do Mundo de 2014.

• Melhoria dos sistemas logísticos através de investimentos em
infraestrutura.

1.1 —Transporte rodoviário
• Melhorias no sistema viário.
• Ampliação da malha pavimentada e melhorias nos princi-

pais corredores rodoviários no Estado, valendo-se de pro-
gramas estaduais, tais como o ProAcesso e o Caminhos de
Minas.
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1.2— Transporte aeroviá rio

Melhoria da infracstrutura acroportuária do Estado, com
reforma dos aeródromos em estado precário e construção
de novos terminais para fomentar a aviação no Estado.
Melhoria da infraestrutura aeroportuária do Aeroporto In-
ternacional Tancredo Neves, em Confins.

1.3 - Transporte ferroviário

Parceria com a iniciativa privada para a construção e ex-
pansão da malha ferroviária, visando ao transporte de car-
gas e de passageiros.

2 - Transporte público e mobilidade urbana

• Debate sobre o sistema de transporte público.
• Debate sobre a mobilidade urbana, com ênfase no sistema de

transporte dos grandes centros, na interligação dos Municí-
pios e na adoção de novos mecanismos de transporte.

• Discussão de temas relacionados à mobilidade urbana na Re-
gião Metropolitana de Minas Gerais, visando à Copa do Mun-
do de 2014.

3—Outros

• Elaboração de lei que obrigue as empresas públicas e privadas
da área de trânsito e transporte a terem técnicos em transporte
e trânsito no seu quadro de funcionários.

Contextualização das questões debatidas no fórum

Uma boa condição da infraestrutura logística no Estado de Minas
Gerais foi o assunto mais citado ao longo das discussões no Fórum De-
mocrático, quando tratado o tema Desenvolvimento Econômico. A exis-
tência de urna infraestrutura com equipamentos adequados e em boas
condições é tida como fundamental, pois possibilita melhor escoamen-
to da produção e melhores condições de deslocamento de mercadorias,
bens e pessoas.

O investimento em melhorias nas condições do modal rodoviário
e na adoção de outros modais de transporte, principalmente o modal fer-
roviário, como alternativas às condições existentes atualmente foram os
temas mais frisados ao longo do debate. A inexistência de uma infraestru-
tura de qualidade no Estado foi citada como um dos maiores entraves ao
desenvolvimento econômico de Minas Gerais.
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A partir das sugestões apresentadas, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG os seguintes temas:

1 - Infroestrutura
• Melhoria das condições da infraestrutura logística do Esta-

do.
• Acompanhamento dos programas e ações do Estado relacio-

nados com o assunto.

1.1 - Transporte ferroviário
• Possibilidade de aumento da presença do modal ferrovi-

ário no Estado.
• Acompanhamento dos programas e ações do Estado re-

lacionados com o assunto.

1.2 - Transporte rodoviário
• Melhoria das condições da malha rodoviária no Estado

de Minas Gerais.
• Acompanhamento dos programas e ações do Estado re-

lacionados com o assunto.

1.3— Transporte aeroviário
• Aumento da presença do modal aeroviário no Estado.
• Acompanhamento dos programas e ações do Estado re-

lacionados com o assunto.

2 - Transporte público e mobilidade urbana
• Melhorias no sistema de transporte publico e implemen-

tação de sistema de transporte público de massa.
• Acompanhamento dos programas e ações do Estado re-

lacionados com o assunto.
• Melhoria da mobilidade urbana flOS grandes Municípios

e nas regiões metropolitanas.
• Acompanhamento dos programas e ações do Estado re-

lacionados com o assunto.
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TRIBUTAÇÃO

Contextualização das políticas públicas de tributação

O Sistema Tributário Nacional é organizado de forma a distribuir
a competência para instituir os tributos - impostos, taxas e contribuições
de melhoria - entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios, além de estabelecer a repartição das receitas tributárias entre os
entes da Federação.

As taxas são instituídas pelos entes da Federação em razão do exer-
cício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de servi-
ços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos
a sua disposição. As contribuições de melhoria são instituídas em decor-
rência de obras públicas. Já a instituição dos impostos tem a sua compe-
tência definida constitucionalmente.

São de competência da União o Imposto sobre a Importação de Pro-
dutos Estrangeiros - II -, o Imposto sobre a Exportação, para o Exte-
rior, de Produtos Nacionais ou Nacionalizados - IE -, o Imposto sobre
a Renda e Proventos de Qualquer Natureza —IR -, o Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados - IPI -, o Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF -,
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. Quanto ao ITR, a
fiscalização e cobrança pode ser realizada pelos Municípios que assim
desejarem. Também entre as competências da União está a de instituir
imposto sobre grandes fortunas, o qual não foi regulamentado, impostos
extraordinários, na iminência ou no caso de guerra externa, bem como
a competência residual de instituir impostos não previstos. A instituição
de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico - Cide - e
de interesse das categorias profissionais ou econômicas é de competência
exclusiva da União.

São de competência dos Estados e do Distrito Federal o Imposto
sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Di-
reitos - ITCD -, o Imposto sobre Operações relativas a Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - e o Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Automotores - IPVA. Aos Estados e ao Distrito Fe-
deral também compete instituir contribuição para o custeio do regime
previdenciário de seus servidores. Ao Distrito Federal é ainda atribuída
a competência para instituir contribuição para o custeio do serviço de
iluminação pública.

São de competência dos Municípios o Imposto sobre a Proprieda-
de Predial e Territorial Urbana - IPTU -, o Imposto sobre a Transmissão
de Bens Imóveis por Ato Oneroso Inter Vivos - ITBI - e o Imposto so-
bre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Aos Municípios compete
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ainda instituir contribuição para o custeio do regime previdenciário de
seus servidores e contribuição para o custeio do serviço de iluminação
pública.

Quanto à repartição das receitas tributárias, pertencem aos Es-
tados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do IR, incidente
na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e fundações, bem como 20% do produto da arrecadação
de novos impostos que venham a ser instituídos pela União. Cabem
também aos Estados e ao Distrito Federal, conforme a origem, 30% do
montante da arrecadação do IOF incidente sobre o ouro, quando defi-
nido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. São repas-
sados pela União ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal - FPE - 21,5% do produto da arrecadação do IR e do IPI; 10%
do produto da arrecadação do IPI, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos industrializados - IPI-Exporta-
ção -, até o máximo, para cada unidade federada, de 20% do montan-
te repassado, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os
demais participantes, mantido o mesmo critério de partilha; 29% do
produto da arrecadação da Cide relativa às atividades de importação
ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus
derivados e álcool combustível - Cide-Combustíveis, distribuídos na
forma da lei e destinados ao financiamento de programas de infraes-
trutura de transportes.

Pertencem aos Municípios o produto da arrecadação do IR, inci-
dente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e fundações; 50% do produto da arrecadação do ITR, relativa-
mente aos imóveis neles situados, ou 100%, caso o Município tenha opta-
do por realizar a fiscalização e cobrança do imposto; 50% do produto da
arrecadação do IPVA dos veículos licenciados em seus territórios e 25%
do produto da arrecadação do ICMS. Com relação à parcela de receita
do ICMS pertencente aos Municípios, pelo menos 75% será distribuída
na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de
mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios,
ficando o restante distribuído conforme dispuser lei estadual. No caso de
Minas Gerais, é a Lei n 18.030, de 12/1/2009, que utiliza os seguintes cri-
térios de distribuição: área geográfica, população, população dos 50 Mu-
nicípios mais populosos, educação, produção de alimentos, patrimônio
cultural, meio ambiente, saúde, receita própria, cota mínima, Municípios
mineradores, recursos hídricos, Municípios sede de estabelecimentos pe-
nitenciários, esportes, turismo, ICMS solidário e mínimo per capita.

Cabem também aos Municípios, conforme a origem, 70% do mon-
tante da arrecadação do IOF incidente sobre o ouro, quando definido em
lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. São repassados pela
União ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM - 22,5% do pro-
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duto da arrecadação do IR e do IPI, sendo que esse fundo receberá tam-
bém 1% do mesmo montante, a ser entregue no primeiro decêndio do
mês de dezembro de cada ano. Os Estados entregam aos respectivos Mu-
nicípios 25% dos recursos provenientes do IPI-Exportação, distribuídos
pelo mesmo critério de distribuição do ICMS, e outros 25% dos recursos
recebidos referentes à CIDE-Combustíveis, na forma da lei.

Cabe ainda observar que 3% do produto da arrecadação do IR e do
II'! são repassados pela União para aplicação em programas de financia-
mento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Para efeito do cálculo tanto desse repasse quanto dos referidos repasses
ao FPE e ao FPM, é excluída a parcela já distribuída aos Estados, ao Dis-
trito Federal e aos Municípios, relativa ao IR, incidente na fonte, sobre
rendimentos pagos por eles, suas autarquias e fundações.

Por fim, ressalta-se a desvinculação, até 31 de dezembro de 2011,
de 20% da arrecadação da União com impostos, contribuições sociais e
de intervenção no domínio econômico, já instituídos ou que vierem a ser
criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos le-
gais. A referida desvinculação, no entanto, não reduz a base de cálculo
das transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, relativas ao
IOF incidente sobre o ouro, ao IR incidente na fonte, sobre rendimentos
pagos pelas unidades federadas, ao ITR, ao FPE, ao FPM e ao IPI-Expor-
tação, bem como a base de cálculo dos repasses para programas de finan-
ciamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Análise das propostas apresentadas no fórum, organizadas em razão da estruturo dos
políticos de tributação

- Política tributário

• Realização de grande discussão nacional sobre a reforma tri-
butária, assegurando uma participação qualificada de Minas
Gerais, a fim de se protegerem os interesses do Estado.

• Discussão sobre a reforma tributária, articulada com a reforma
na esfera federal e com a reforma fiscal.

• Criação de movimento das Assembleias estaduais com o ob-
jetivo de pressionar o Congresso para a realização da reforma
tributária.

o Realização da reforma tributária, tendo como foco:
a revisão da carga tributária de Minas Gerais e do Brasil, a
fim de desonerar o investimento, visando à modernização
do parque fabril mineiro, ao aumento da produtividade do
capital e do trabalho, ao crescimento das empresas, à me-
lhoria da competitividade da economia, à geração de novos
empregos e à dinamização do Estado e do País;
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• a redução dos tributos incidentes sobre produtos essenciais
à vida e ao desenvolvimento de Minas Gerais, como, por
exemplo, a energia elétrica;

• a redução da carga tributária sobre matérias-primas reci-
cladas, em relação à incidente sobre matérias-primas vir-
gens, visando fomentar o desenvolvimento sustentável;

• a desoneração total da carga tributária das pequenas em-
presas industriais em setores determinados como panifica-
ção, vestuário, calçados, indústrias artesanais do setor de
alimentos ou do setor de serralherias, carpintarias, peque-
nas indústrias de estofados, entre outros setores, uma vez
que tais empresas têm compromisso com a oferta do pri-
meiro emprego e a formação de profissionais e têm peso
insignificante na arrecadação tributária do Estado;

• a ampliação da base de contribuintes para assegurar me-
lhor distribuição da carga tributária, hoje excessivamente
concentrada, asfixiando setores empresarias e comprome-
tendo sua competitividade;

• a melhoria das finanças municipais e da distribuição de re-
ceita para os Municípios, a fim de fortalecê-los;

• a adoção de medidas que promovam a simplificação e a des-
burocratização dos processos, facilitando o cumprimento
das obrigações tributárias pelos cidadãos e pelas empresas;

• a discussão sobre o federalismo, tendo em vista a hipertrofia
da União em relação aos Estados e aos Municípios e o descom-
passo entre as competências de cada ente e os recursos disponíveis;

• o reforço da atuação fiscal de caráter educativo e preventivo;
• a implantação da Lei Complementar Federal n° 123, de

14/12/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte, em todos os Municípios do
Estado;

• o debate sobre a possibilidade de introdução do critério sus-
tentabilidade na política tributária do Estado.

1.1 - Arrecadação tributário
Combate à sonegação e à evasão de divisas.
Aumento da arrecadação do Estado, por meio da adoção
de política de fomento à indústria mineira.
Medidas para coibir a sonegação fiscal, prática que provoca
desequilíbrio na competitividade entre as empresas, favo-
recendo injustamente os sonegadores.
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• Revisão da carga tributária do ICMS, a fim de melho-
rar a competitividade do Estado, em especial dos se-
tores estratégicos da economia mineira, combatendo
a guerra fiscal.

• Isenção do ICMS sobre a cesta básica de alimentos.
• Redução das alíquotas de ICMS sobre o consumo de

energia e gás, buscando a melhoria da competitivi-
dade das empresas aqui instaladas.

• Discussão sobre a distribuição do ICMS entre os Mu-
nicípios, tendo como enfoque:
• exigência de uma política de habitação munici-

pal como condição para receber parte do repasse
do ICMS;

• partilha mais justa do bolo tributário, promo-
vendo uma distribuição per capita dos recursos
mais justa entre os Municípios;

• combate às discrepâncias e iniquidades regionais;
• discussão da distribuição de recursos para as ci-

dades menores.
• Facilitação da utilização dos créditos acumulados do

ICMS, simplificando o seu processo de transferência,
eliminando os limites mensais hoje cm vigor e per-
mitindo a aquisição dos créditos por outros contri-
buintes.

1.1.2—IPVA
• Proibição do emplacamento, em outros Estados onde

as alíquotas do IPVA são menores, de veículos de
proprietários domiciliados em Minas Gerais, bem
como a uniformização do IPVA em todo o País.

1.1.3—Taxas

• Criação de taxas sobre as atividades das indústrias
de bebida alcoólica e de tabaco, para financiar trata-
mento, recuperação, reinserção social e ocupacional
de dependentes químicos e familiares.

• Transparência na cobrança das taxas estaduais, por
meio da divulgação dos valores arrecadados e da
destinação dos recursos.
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1.2 - Incentivos fiscais
• Elaboração, por parte dos Poderes Legislativo e Executivo,

de uma política de incentivos fiscais que tornem as regiões
menos favorecidas mais atrativas à instalação de empresas
• indústrias, com atenção especial ao Município de Curvelo
• região.

• Implantação da Zona de Processamento de Exportação -
ZI'E - de Teófilo Otoni, sendo necessário o alfandegamen-
to e entendimento entre o governo e a ZPEX, empresa que
administra a ZPE de Tcófilo Otoni.

• Superação da inadequação e da timidez das políticas de in-
centivo tributário estadual, com vistas à criação de um am-
biente institucional propício para a atração de parcela im-
portante do aumento de fluxos financeiros internacionais.

2 - Regimes de previdência: situação financeira e atuarial
Debate sobre o regime próprio de previdência do Estado, vi-
sando ao equilíbrio atuarial do sistema, o que evitaria o com-
prometimento de boa parte da receita do Estado com os gastos
previdenciários, em detrimento dos investimentos e da execu-
ção das políticas sociais.

A reforma tributária tem sido um dos temas mais discutidos no
País, sobretudo a partir da última década, tendo sido apresentadas su-
cessivas propostas no Congresso Nacional. Esse tema esteve presente em
boa parte das propostas do fórum, tendo sido apontado por 8,3% dos
parlamentares. Nos últimos anos, a reforma foi discutida na ALMG em
duas oportunidades: em 2003, no Seminário Legislativo Minas na Refor-
ma Tributária, e em 2005, no Ciclo de Debates A Medida Provisória n°232
- A Reforma Tributária.

Entre as questões a serem tratadas na reforma, a mais levantada
pelo fórum é a elevada carga tributária, que, nos últimos anos, variou
entre 33 e 34% do PIB, segundo dados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB. Se a simples redução da carga tributária no curto prazo
dificilmente seria viável, tendo em vista, entre outros fatores, o tamanho
do Estado brasileiro, a dívida pública e o combate à inflação, no entanto,
é possível e desejável redistribuir a carga tributária. Nesse sentido, foram
apresentadas inúmeras propostas, vindas das diversas origens, parla-
mentares, especialistas e público, que defendem a redistribuição da carga
com o intuito de desonerar o setor produtivo. A redução da carga nesse
setor, sobretudo nas atividades estratégicas, permitiria o crescimento do
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investimento e, assim, da capacidade produtiva do País e da economia
como um todo, além da melhoria da competitividade internacional dos
nossos produtos. Quanto à carga tributária relativa ao ICMS, principal
tributo do Estado, responsável por mais de 80% de toda a receita tribu-
tária, propostas de redução ou isenção foram recorrentes, com destaque
para a energia elétrica. De fato, a alíquota de ICMS incidente sobre a ener-
gia fornecida às residências em geral, que é de 30%, é a mais alta do im-
posto no Estado.

Outras propostas têm a intenção de rediscutir o pacto federativo,
preocupadas principalmente com a concentração da receita tributária
pela União, em detrimento dos Estados e Municípios. Segundo dados
da RFB, na distribuição da receita tributária em 2008, a União ficou com
69,62%, antes das transferências constitucionais, e 58,14%, após essas
transferências; os Estados ficaram com 25,79% antes das transferências e
25,27% após; os Municípios ficaram com 4,60% antes e 16,59% depois. A
questão foi abordada no Ciclo de Debates sobre o Pacto Federativo, reali-
zado em 2010, que tratou em especial do aspecto tributário. De fato, não
há como tratar de reforma tributária sem examinar o pacto federativo, já
que não se pode definir a distribuição do bolo tributário de forma desca-
sada da atribuição de competências a cada ente federativo.

Relacionadas ao tema federalismo, também houve propostas que
defenderam as receitas municipais, sejam as receitas próprias sejam
as provenientes de transferências constitucionais, que estão ligadas à
defesa da autonomia dos Municípios. Sobre esse tema, foi realizado o
Ciclo de Debates "Em Defesa dos Municípios - deputados, prefeitos e
vereadores juntos por uma repartição mais justa da arrecadação tribu-
tária", em 2003. A questão se refere à reforma tributária a ser realizada
no Congresso Nacional, mas também diz respeito à forma de distribui-
ção do ICMS entre os Municípios. Algumas propostas defendem uma
distribuição mais justa do imposto, tendo sido, inclusive sugerido um
novo critério de distribuição. Ao longo dos anos, a forma de distribui-
ção foi objeto de intenso debate na ALMG, na busca de uma melhor
repartição dos recursos, o que resultou nas sucessivas versões da "Lei
Robin Hood", culminando na Lei n° 18.030, de 2009, o ICMS Solidário.
A referida lei é fruto do Fórum Técnico TCMS Solidário, que percorreu
as regiões do Estado colhendo sugestões e contou com a participação de
prefeitos e lideranças.

Outra questão recorrente no fórum é a preocupação com a guerra
fiscal. Algumas das propostas sugerem medidas, por parte do Estado,
por meio de uma política de incentivos fiscais, em especial relativos ao
ICMS, que mantenham os investimentos no Estado e atraiam novos, bem
como melhorem a competitividade dos nossos produtos. No entanto, os
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mecanismos de incentivos fiscais devem ser usados com parcimônia, sob
pena de comprometer as finanças do Estado e a consecução das políticas
públicas. Cabe salientar que o Estado conta com uma política de atração
de empresas que se utiliza de outros mecanismos para a atração de in-
vestimentos, como simplificação e redução do tempo para abertura de
empresas, assistência técnica para empreendimentos e a apresentação de
oportunidades de negócios ao empresariado interno e externo. Embora
não tenham surgido propostas nesse sentido no fórum, umas das formas
para o combate da guerra fiscal, apontada nas discussões sobre reforma
tributária no Congresso Nacional, é a unificação da legislação do ICMS.
Essa solução, contudo, tem como desvantagem a perda de autonomia dos
Estados.

Cumpre, por fim, ressaltar que, embora grande parte das alterações
das normas tributárias deva ser implementada pelo Congresso Nacional,
percebe-se a preocupação de que o debate sobre a reforma tributária pas-
se pela ALMG. Algumas propostas apresentadas demonstram isso, como
a que defende a realização de grande discussão nacional, contando com
uma participação qualificada de Minas Gerais que proteja os nossos inte-
resses e a que sugere a criação de movimento das Assembleias estaduais
para pressionar o Congresso quanto à realização da reforma.

A partir das sugestões apresentadas, sugere-se incluir na agenda
da ALMG os seguintes temas:

1 - Político tributário
• Discussão sobre a reforma tributária, com os seguintes enfo-

ques:
• revisão da carga tributária, a fim de desonerar o setor pro-

dutivo, visando à dinamização e à melhoria da competiti-
vidade da economia do Estado;

• defesa dos interesses do Estado;
• combate à guerra fiscal;
• redução dos tributos incidentes sobre os produtos essen-

ciais à vida e ao desenvolvimento da economia;
• defesa das finanças dos Municípios;
• ampliação da base de contribuintes para assegurar melhor

distribuição da carga tributária;
• simplificação da legislação tributária.
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• Discussão sobre o federalismo, tendo em vista a hipertrofia da
União em relação aos Estados e aos Municípios e o descompas-
so entre as competências de cada ente e os recursos disponíveis.

• Debate sobre o reforço da atuação fiscal de caráter educativo e
preventivo.

• Acompanhamento da implantação da Lei Complementar Fe-
deral n 123, de 14/12/2006, que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, em todos os
Municípios do Estado.

• Debate sobre a possibilidade de introdução do critério susten-
tabilidade na política tributária do Estado.

1.1 - Arrecadação tributário

• Debate sobre o combate à sonegação fiscal e à evasão de
divisas.

• Discussão sobre o aumento da arrecadação do Estado, por
meio da adoção de política de fomento à indústria mineira.

1.1.1 - ICMS
• Revisão da carga tributária do ICMS, a fim de melho-

rar a competitividade do Estado, em especial dos se-
tores estratégicos da economia mineira, combatendo
a guerra fiscal.

• Isenção do ICMS sobre a cesta básica de alimentos.
• Redução das alíquotas do ICMS sobre o consumo de

energia e gás, buscando a melhoria da competitivi-
dade das empresas mineiras.

• Discussão sobre a distribuição do ICMS entre os Mu-
nicípios, tendo como enfoque:
• o estabelecimento de novos critérios de dis-

tribuição;
• a distribuição per capita dos recursos mais justa en-

tre os Municípios;
• o combate às desigualdades regionais;
• o aumento da flexibilidade na utilização dos cré-

ditos acumulados do ICMS e simplificação do
processo de transferência.



1.1.2— IPVA
• Debate sobre medidas de combate à perda na ar-

recadação do IPVA, como o controle do emplaca-
mento de veículos de proprietários domiciliados
em Minas Gerais.

1.1.3—Taxas
• Discussão sobre a transparência na cobrança das ta-

xas estaduais, inclusive quanto ao custo dos serviços
públicos prestados.

1.2 - Incentivos fiscais
• Debate sobre a política estadual de incentivos fiscais, com

vistas à atração de investimentos, sobretudo nas regiões
menos desenvolvidas do Estado.

2 - Regimes de previdência: situação financeira e atuarial
• Debate sobre o regime próprio de previdência do Estado,

visando ao equilíbrio atuarial do sistema, a fim de evitar o
comprometimento da receita do Estado com os gastos pre-
videnciários, em detrimento dos investimentos e da execu-
ção das políticas sociais.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Contextuolização das políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação
O desenvolvimento tecnológico é um dos principais determinan-

tes do padrão e qualidade de vida de um determinado país ou região.
Entre os países de economia avançada, o desenvolvimento contínuo de
novas tecnologias é um fator chave para a manutenção do desenvolvi-
mento econômico. Nos países de renda baixa e média, o investimento em
ciência, tecnologia e inovação é importante não apenas para a criação de
técnicas, materiais e processos, mas também para a assimilação e adap-
tação de conhecimento já existente, e esse investimento é um dos compo-
nentes da transição para um patamar mais elevado de desenvolvimento.

Os principais agentes envolvidos na área de pesquisa e inovação
são o poder público e o setor privado. O poder público atua principal-
mente por meio de pesquisas realizadas por universidades e institutos
de pesquisa, geralmente de caráter básico e sem finalidade lucrativa, com
implicações principalmente acadêmicas e que servem de suporte para
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outras pesquisas, tanto públicas quanto privadas. Já o setor privado ge-
ralmente atua por meio de pesquisa dentro das próprias empresas ou
ainda em associação com universidades, buscando gerar novos produtos
ou aperfeiçoar aqueles já existentes, com finalidades lucrativas e merca-
dológicas. Existem ainda universidades de ponta pertencentes a entida-
des privadas, notadamente nos EUA.

Verifica-se que, em países de renda baixa e média, em virtude da
estrutura da economia, o poder público tende a ser o principal executor
das atividades de pesquisa e inovação. Já em países com economia avan-
çada, devido ao caráter maduro dos processos produtivos, a maior parte
da pesquisa tem caráter de mercado e é realizada privadamente.

Em Minas Gerais, o constituinte reconheceu a importância da pes-
quisa e inovação para o desenvolvimento do Estado, registrando que o
Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesqui-
sa, a difusão e a capacitação tecnológicas, além de vincular recursos or-
çamentários para o fomento e amparo à pesquisa. A principal entidade
responsável por esse fomento é a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais - Fapemig -, vinculada à Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais —Sedes. Além da
Sectes e da Fapemig, também integram o Sistema Estadual de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais a Fundação Centro Tec-
nológico de Minas Gerais - Cetec -, a Fundação Helena Antipoff - FHA
-, a Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa
Aplicada cm Águas - Hidroex -, o Instituto de Geociências Aplicadas -
IGA -, o Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais
- Ipem/MG -, a Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e a
Univesidade Estadual de Montes Claros - Unimontes.

Análise das propostas apresentadas no fórum, organizadas em razão do estruturo das
políticas de ciência, tecnologia e inovação

1 - Inovação

• Realização de diagnóstico das empresas mineiras nos aspec-
tos relacionados à inovação, estabelecendo avanços e desafios,
bem como novas possibilidades produtivas.

• Incentivo à pesquisa nas áreas de ciências humanas e ciências
sociais aplicadas, com foco em políticas públicas.

• Melhoria das condições financeiras dos recursos públicos dis-
ponibilizados para fomento de atividades inovadoras, com
concomitante aumento do controle do uso dos recursos.

• incentivo à criação de projetos regionais de inovação, com foco
nos Municípios e na parceria com o setor produtivo.
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• Uso das aquisições governamentais como indutor do desen-
volvimento tecnológico do Estado, por meio de priorização da
compra de bens e serviços de empresas inovadoras.

• Aumento da atuação da Sectes e da Fapemig.
• Implementação de estratégias para retenção de pesquisadores

no território estadual e nacional.
• Aumento do investimento público em pesquisa e inovação.
• Preparação dos trabalhadores mineiros para a produção eco-

nômica em contexto de criatividade e inovação.
• Incentivos à comercialização de produtos inovadores.
• Aperfeiçoamento da Lei Estadual da Inovação.
• Finalização do BH-Tec.
• Alinhamento do financiamento da Fapemig com a estratégia

de desenvolvimento do governo.
• Apoio às atividades de pesquisa de segmentos econômicos

prioritários e estratégicos (principalmente mineração, siderur-
gia, agronegócio, serviços, indústria automobilística, constru-
ção civil, biotecnologia e tecnologias da informação).

• Expansão e fortalecimento do Fundo de Incentivo à Inovação
Tecnológica - FHT.

• Criação de linhas específicas para a inovação no âmbito do
BDMG.

• Incentivo fiscal às atividades de inovação.
• Aumento da participação das empresas nas atividades de ino-

vação.
A atividade inovadora é elemento para a transição de Minas Ge-

rais para um nível mais elevado de desenvolvimento. A natureza das su-
gestões apresentadas pelo fórum indica uma convergência em termos de
propostas, com a inovação sendo reconhecida como um dos principais
indutores do desenvolvimento do Estado.

Diversas propostas sugeriram a realização de diagnósticos sobre
as atividades de inovação em Minas Gerais. O Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística - IBGE - dispõe de uma pesquisa, a Pesquisa de Ino-
vação Tecnológica Pintec -, que cobre setores selecionados da atividade
produtiva. A realização de uma pesquisa de caráter censitário e de maior
profundidade, complementar à Pintec, que incluísse mais perguntas e
abrangesse um número maior de setores poderia servir de insumo para
o planejamento das políticas públicas estaduais de inovação. Esse tipo de
pesquisa, entretanto, é de custo elevado e teria de ser realizado em frequ-
ência reduzida.
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Foi citada, em diversos momentos e por diferentes participantes,
a importância das universidades para o desenvolvimento de atividades
de pesquisa. Foi apontada, também, a importância de se desenvolver a
atividade inovadora dentro das empresas, o que acontece com menor
frequência em países de renda baixa e média, como é o caso do Brasil.
Entretanto, por se tratar de uma característica interna das empresas e que
sofre influência importante da estrutura geral da economia, o caráter das
políticas públicas para essa finalidade deve ser de indução e estímulo, em
contraponto à execução direta.

Nesse sentido foram apresentadas sugestões de medidas de es-
tímulo à inovação no setor privado, como a preferência nas aquisições
públicas de bens e serviços por fornecedores inovadores. E importante
ressaltar que a Lei Federal n 9 8.666, de 1993, que dispõe sobre Contratos
e Licitações, sofreu modificação no final de 2010, de forma a facilitar a
aquisição de bens e serviços resultantes de desenvolvimento e inovação
tecnológica. Dessa maneira, o governo do Estado já possui arcabouço
legal que permitiria, caso seja julgado meritório, o estabelecimento de
preferência para fornecedores que implementem a inovação produtiva e
tecnológica.

Ainda outra medida de estímulo citada foi o uso de incentivos fis-
cais para o estímulo à inovação. A Lei Federal n 11.196, de 2005, dispõe
sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica. Em Minas Gerais,
eventual medida de teor semelhante provavelmente seria realizada por
meio de lei que altere o ICMS, isentando do imposto produtos envolvi-
dos em processos inovadores ou ainda gerando créditos tributários. Um
formato de lei de incentivo que já foi implantada e que poderia servir de
eventual inspiração para uma lei de estímulo à inovação é a Lei Estadual
de Incentivo à Cultura, que gera créditos tributários de JCMS para em-
presas que invistam em projetos culturais previamente aprovados por
um comitê. Em uma eventual Lei Estadual de Incentivo à Inovação, po-
deriam ser gerados créditos tributários para empresas que investirem em
projetos de inovação previamente aprovados em comitê. Possível altera-
ção, entretanto, do funcionamento da legislação do ICMS teria que ser
discutida e aprovada ainda flO Conselho Nacional de Política Fazendária
- Confaz -, instância que coordena aspectos da tributação estadual.

Foi destacado durante o fórum a necessidade de estratégias para
estimular a permanência de pesquisadores em território mineiro (e na-
cional). O fenômeno conhecido como brain-drain, em que pesquisadores
saem de suas regiões de origem para trabalhar em universidades e cen-
tros de pesquisa em outros países, é apontado como empecilho para o
avanço dos países de renda baixa e intermediária, como o Brasil. Nesse
caso, torna-se necessário implementar estratégias para oferecer melhores
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salários e condições de trabalho, que são importantes motivadores da mi-
gração de pesquisadores, facilitando a sua retenção em território mineiro
(e brasileiro).

Foi sugerida a extensão da atuação da Fapemig, por meio de in-
cremento dos repasses da fundação. E necessário, entretanto, e tal quali-
ficação também se aplicaria a uma eventual lei de incentivo à inovação,
definir se o fator limitante para a atuação da Fapemig no estímulo a pro-
jetos de incentivo é a falta de recursos emprestáveis, ou se a limitação se
encontra na quantidade e na qualidade dos projetos apresentados. Caso a
limitação se encontre na quantidade de recursos disponíveis, o aumento
de recursos seria proveitoso; caso contrário, não. A literatura sobre es-
tímulo à inovação aponta que, muitas vezes, a limitação se encontra na
falta de projetos e não ria falta de recursos. Foi sugerido ainda o alinha-
mento das atividades de fomento da Fapemig às prioridades do planeja-
mento do Estado. Verifica-se, entretanto, que cerca de 30% dos recursos
liberados pela Fapemig foram destinados a projetos relacionados a pro-
jetos estruturadores e suas áreas de resultados, demonstrando assim que
já existe certo alinhamento da fundação com o planejamento maior do
Estado.

Conforme lembrado por diversos participantes do fórum, em 2008
foi promulgada a Lei Estadual n2 17.348, que dispõe sobre o estímulo à
inovação em Minas Gerais. Posteriormente, no mesmo ano, foi editado o
Decreto n 9 44.874, de 2008, que dispõe sobre o Fundo de Incentivo à Ino-
vação Tecnológica - FI1T -, criado pela lei. Foi citada durante a consulta
pública a necessidade de aperfeiçoamento da lei, sem, entretanto, ser in-
dicada algum ponto específico que necessitaria de melhorias.

Foi sugerida também a expansão das metas físicas e financeiras
do FUT. De forma semelhante, foi sugerida a criação de linhas específicas
no BDMG para financiamento da inovação. Essa são possibilidades para
extensão de recursos direcionados para atividades inovadoras. Entretan-
to, de forma semelhante ao que foi dito sobre os recursos da Fapemig, é
necessário definir se a limitação ao fomento de atividades inovadoras se
encontra na oferta de fundos ou na elaboração de projetos. E razoável,
entretanto, supor que o financiamento se constitua em elemento em parte
limitador das atividades de inovação, considerando que diversas propos-
tas do fórum tratam diretamente da questão.

Foi citada ainda a necessidade de finalização da construção do
Parque Tecnológico de Belo Horizonte - BH-Tec. O BH-Tec é uma asso-
ciação de diversas entidades, incluindo o governo de Minas, a Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, a Universidade Federal de Minas Gerais
- UFMG -, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -
Sebrae - e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg.
Por meio de um parque urbano, situado em terreno da UFMG próximo
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ao cam pus Pampulha, e com características de um condomínio empresa-
rial e acadêmico, o BH-Tec visa potencializar as atividades de pesquisa
e inovação ao abrigar, em espaço contínuo, empresas e outras entidades
que desenvolvam pesquisa e produzam produtos com conteúdo tecno-
lógico. O projeto, entretanto, tem encontrado dificuldades, estando com
seu cronograma atrasado. Sendo local privilegiado de debates, a ALMG
poderia intermediar diálogo entre os constituintes do BH-Tec e a socieda-
de civil organizada que demanda a conclusão do projeto.

Outras sugestões referem-se ao estímulo a setores prioritários e
estratégicos para a atividade inovadora mineira. Nesse sentido, pode a
ALMG contribuir por meio do Conselho Estadual de Ciência e Tecnolo-
gia - Conecit -, no qual o presidente da Comissão de Educação, Ciência e
Tecnologia detém assento. Cabe ao Conccit elaborar proposta e modificar
a Política Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Considerando as propostas apresentadas durante o fórum, suge-
rem-se como temas para a agenda da ALMG, no campo da inovação:

• A realização de audiência pública, no âmbito da Comis-
são de Educação, Ciência e Tecnologia, sobre a atuação da
Fapcmig e do FIIT, com vistas a apurar se os recursos dis-
ponibilizados são suficientes para implementação dos pro-
jetos de inovação propostos.
• A discussão com o Poder Executivo, possivelmente por
meio da Fundação João Pinheiro e da Fapemig, da realiza-
ção de censo das empresas inovadoras de Minas Gerais.
• A realização de audiência pública conjunta da Comis-
são de Educação, Ciência e Tecnologia com a Comissão de
Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, para apu-
rar eventuais necessidades de melhoria da Lei Estadual n
17.348, de 2008, que dispõe sobre incentivo à inovação cm
Minas Gerais.
• O fomento ao diálogo sobre a Política Estadual de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico, especialmente no
que se refere a setores prioritários e estratégicos, no âmbito
do Conecit, por meio do presidente da Comissão de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia, que integra o referido Conselho.
• A discussão junto ao BDMG, no âmbito das Comissões
de Educação, Ciência e Tecnologia e de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo, da possibilidade de criação de
linhas de financiamento para atividades de inovação.
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• A discussão, junto ao Poder Executivo estadual e tam-
bém no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazen-
dária - CONFAZ -, de criação de instrumentos de deso-
neração e incentivo à produção e comercialização de bens e
serviços inovadores.
• A realização de audiência pública conjunta, no âmbito
das Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e Turis-
mo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, sobre o BH-
Tec, especialmente no que se refere ao seu cronograma de
obras e inauguração.
• A realização de evento institucional, com participação
da sociedade civil organizada, setor produtivo e academia,
para discussão das políticas estaduais de ciência, tecnolo-
gia e inovação.

1.1 - Sistema Mineiro de Inovação - Simi

• Criação de um Plano Diretor de Desenvolvimento e Inovação,
com participação dos principais agentes públicos e privados.

• Atuação conjunta da Sectes, Sede, mdi, Fapemig e demais ins-
tâncias ligadas ao desenvolvimento do Estado, para que te-
nham uma atuação em rede, facilitando a criação e atração de
empresas de base tecnológica.

• O aperfeiçoamento da política pública estadual indutora de
inovação tecnológica industrial de produtos e processos, com
ênfase no Sistema Mineiro de Inovação - Simi.

• A integração entre os agentes produtivos, o poder público e a
academia, com vistas a aumentar a participação do setor priva-
do nas atividades de pesquisa.

• O fortalecimento da rede inovadora mineira, por meio do for-
talecimento das universidades estaduais, com foco nas neces-
sidades regionais.
• O fomento à atuação em rede do poder público no de-
senvolvimento de empresas com base tecnológica, espe-
cialmente as pequenas e médias.
• O fortalecimento da interação academia-governo-setor
privado.
• O aperfeiçoamento da política pública estadual induto-
ra de inovação tecnológica industrial de produtos e proces-
sos, com ênfase no Simi e no Centro Multidisciplinar para
Microtecnologias, Nanotecnologias e Integração de Siste-
mas - CMINAS.
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Em 2006, o governo do Estado instituiu o Simi, que tem por fi-
nalidade promover convergência de ações governamentais, empresa-
riais, acadêmicas de pesquisa e tecnologia para, de forma cooperada,
desenvolver a inovação no Estado de Minas Gerais. Por meio do Simi,
o governo do Estado visa potencializar o desenvolvimento tecnoló-
gico por meio da busca de sinergias entre os diversos atores envolvi-
dos com a pesquisa e a inovação. A importância de uma rede voltada
para a pesquisa e a inovação é evidenciada pela presença no Estado
de diversas universidades (públicas e privadas) e empresas (públicas,
de economia mista e privadas), que realizam pesquisas de ponta, nas
quais se destacam as áreas de extração e processamento mineral, side-
rurgia, aperfeiçoamento vegetal, farmacologia, biotecnologia e tecno-
logia da informação.

Os proponentes destacam o consenso sobre a necessidade de atu-
ação integrada do poder público, da academia e do setor produtivo - ain-
da que muitas delas não citem expressamente a rede estadual, o Simi.
As propostas indicam que há o conhecimento de que as capacidades de
cada entidade que realiza pesquisa são complementares. As propostas
indicam também que se considera que a pesquisa em território mineiro
é excessivamente dependente do poder público e da academia, com par-
ticipação reduzida do setor produtivo, ao contrário do que acontece nas
economias avançadas.

Foi ainda sugerida a inclusão de um novo elemento na política
estadual de inovação, o CMINAS, a ser constituído por meio de recur-
sos estaduais, federais e privados, e que tem por objetivo ser entidade
referência nas áreas em que atuará. Outra necessidade citada foi a de
fortalecimento de um elemento da rede mineira de inovação - as uni-
versidades estaduais. Conforme contribuições do fórum, as universi-
dades estaduais precisam ser fortalecidas, com foco nas necessidades
regionais, especialmente a pesquisa em ciências humanas, sociais apli-
cadas e engenharia.

Considerando as propostas apresentadas durante o fórum, suge-
rem-se como temas para a agenda da ALMG, no que diz respeito
ao Sistema Mineiro de Inovação:

• A realização de audiência pública, no âmbito da Comis-
são de Educação, Ciência e Tecnologia, para avaliação da
atuação do Simi e eventuais oportunidades de melhoria.
• A realização de audiência pública, no âmbito da Comis-
são de Educação, Ciência e Tecnologia, para discussão da
necessidade da ampliação das atividades de pesquisa das
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universidades estaduais, com foco nas necessidades dos
atores regionais.
• A realização de audiência pública, no âmbito da Comis-
são de Educação, Ciência e Tecnologia, e da Comissão de
Turismo, indústria, Comércio e Cooperativismo, para dis-
cussão de obstáculos para a atividade de pesquisa do setor
produtivo em contexto de rede de inovação tecnológica.
• A discussão sobre o CMINAS, sua formatação, imple-
mentação e integração ao Simi.

2 - Outros apontamentos

• Aumento do número de vagas para graduação em engenha-
rias na universidades estaduais.

• Instalação de instituto federal de ensino e pesquisa avançada
no Estado.

• Criação de um Instituto de Inteligência Competitiva e estímu-
lo ao empreendedorismo tecnológico.

• Incentivo à extensão em ciências humanas e sociais aplicadas.
• Disponibilização de sinal de telefonia celular nos distritos dos

Municípios, complementando a cobertura das sedes.
• Apoio à divulgação de conteúdo cultural regional por meio da

radiodifusão.
• Integração entre a Fapemig e o setor de defesa social, com vis-

tas a combater os crimes digitais.

Durante a consulta pública, foi destacada a necessidade de as
universidades estaduais disponibilizarem maior número de vagas para
cursos de engenharia, com foco nas necessidades regionais. Essa neces-
sidade é corroborada pela análise do mercado de trabalho brasileiro e o
mineiro, em especial, pela qual se constata que há falta de engenheiros
qualificados. Além disso, a formação de engenheiros em Minas Gerais é
concentrada nas regiões sul e central, havendo a necessidade de foco no
norte do Estado. Outra necessidade apontada pelo fórum é a de maior
número de atividades de extensão na áreas de ciências humanas e sociais
aplicadas. Segundo o proponente, a extensão nessas áreas pode servir
de apoio à administração pública para criação e execução das políticas
públicas. Essa proposta é coerente com a necessidade de formação de
quadros qualificados para atuação no setor público, especialmente no in-
terior do Estado.

Foi aventada durante o fórum a instalação em Minas Gerais de
um instituto federal de ensino e pesquisa avançada, quiçá nos moldes
do Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA. Considerando a nature-
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za desse tipo de instituto, que integra a estrutura do governo federal, e
ainda a complexidade da criação de uma estrutura desse porte, a atuação
da ALMG é naturalmente restrita. Entretanto, considerando que Minas
Gerais já dispõe de rede federal de ensino, pesquisa e extensão, com uni-
versidades federais e centros federais de educação tecnológica, poderia
configurar-se como mais vantajosa a expansão dessas unidades já exis-
tentes, de acordo com necessidades apresentadas junto a seus gestores. A
ALMG poderia ter atuação privilegiada nesse sentido, por ter entre seus
membros representantes políticos das diversas regiões do Estado, even-
tualmente atuando como promotora e interlocutora de diálogo junto ao
governo federal.

Foi ainda sugerida a criação de Instituto de Inteligência Competi-
tiva. Esse tipo de entidade, que tem por finalidade analisar determinado
mercado, produzindo conhecimento e análises com intuito de municiar
as instituições parceiras para incremento de competitividade, poderia ser
de grande valia para as empresas mineiras. Não há formato, entretanto,
único para esse tipo de estrutura. Ele pode ser constituído por instituto
privado, com receita própria, ou mantido por empresas associadas, ou
ainda ser criado dentro de instituição pública, notadamente em uma de
caráter acadêmico. A Assembleia poderia fomentar o debate sobre a cria-
ção desse tipo de estrutura e o seu formato.

Foi sugerido ainda que a Fapemig crie editais de forma a facilitar o
aprimoramento e aquisição de equipamentos para combate a crimes ele-
trônicos e cibernéticos. Entretanto, considerando as atribuições da Fape-
mig de atuar no fomento, apoio e incentivo à pesquisa científica e tecno-
lógica no Estado, parece pouco razoável atribuir a ela essa incumbência.
Considerando, porém, a importância do tema, que ganhou destaque com
a popularização dos aparelhos celulares, dos computadores e do acesso à
internet, sugere-se a sua abordagem em outra seara, a da defesa social.

Foi apresentada a necessidade de disponibilizar sinal de telefonia
celular nos distritos de maior população dos Municípios do interior. Por
meio do projeto Minas Comunica, todas as sedes de Municípios foram
cobertas com sinal de telefonia celular. Entretanto, ainda existem distritos
importantes de diversos Municípios que não dispõem desse serviço. O
acesso ao serviço de telefonia celular é importante porque, além da con-
veniência pessoal, facilita a realização de atividades produtivas.

Foi apresentada ainda a sugestão de fomentar a divulgação de
produção cultural local e regional na área da radiodifusão.

A partir do exposto, sugere-se incluir na agenda da ALMG:
• A discussão, em audiência pública da Comissão de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia, da necessidade de oferta de
cursos universitários específicos nas regiões do Estado.
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• A discussão sobre ampliação do programa Minas Co-
munica para distritos selecionados no interior do Estado.
• A discussão sobre a instalação de Instituto de Inteligên-
cia Competitiva em Minas Gerais para empresas de base
tecnológica.
• A discussão, no âmbito da Comissão de Cultura, do fo-
mento à divulgação por meio da radiodifusão de produção
cultural local e regional.

F	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
DATA DE DEVOLUÇÃO

ESTA OBRA DEVE SER DEVOLVIDA NA
L	ÚLTIMA DATA CARIMBADA

CT2'

::l. i:'•;'

CdO235

76



o

ASSEMBLEIA DE MINAS
0 Poder do Cidadão

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
61801


