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CONQUISTA HISTÓRICA
Uma música de Raul Seixas diz que “sonho que se sonha só é
apenas um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha
junto, é realidade”. E foi pensando assim que a Associação dos
Municípios Mineradores de Minas Gerais (AMIG) conquistou
uma vitória histórica de uma batalha travada há mais de duas
décadas: o aumento do royalty do minério de ferro de 2% do
liquído para 3,5% do bruta. O aumento da alíquota e as novidades positivas apresentadas nas MPs da mineração foram comemoradas em conjunto entre a AMIG, personalidades políticas e
a população, que apoiaram a causa dos municípios mineradores. A mobilização dos deputados federais da bancada mineira,
o empenho do vice-presidente do Congresso, Fábio Ramalho,
e a magnifica atuação do relator da MP 789/2017, deputado federal Marcus Pestana, foram fundamentais para esta aprovação.
Além disso foram distribuídos recursos para o órgão regulador,
futura Agência Nacional de Mineração (ANM), para a ciência e
tecnologia, meio ambiente e municípios impactados por ferrovias, minerodutos, portos, lagoas de rejeitos.
Para o presidente da AMIG e prefeito de Nova Lima, Vitor Penido, o êxito em relação às mudanças é um sonho realizado para
os municípios mineradores que agora terão uma compensação
mais justa pela exploração de seus territórios. Em meio a tantas
dificuldades enfrentadas pelas cidades mineradoras que possuem demandas maiores por investimentos em saúde, educação e infraestrutura urbana, e pela crise que ainda impacta os
cofres, o aumento também vai ser importante para centenas
de prefeituras se organizarem melhor nos próximos anos”, afirmou o prefeito. Para as mudanças entrarem em vigor, só falta
o presidente Michel Temer sancionar a lei que nascerá a partir
da MP 789/17.
De acordo com o consultor de relações institucionais da AMIG,
Waldir Salvador, a conquista da aprovação da MP representou

uma quebra de tabu, pois diante do forte lobby das mineradoras, as cidades temiam e até desacreditavam que esse dia
chegaria. “Com essa vitória, provamos para nós mesmos, para
os nossos cidadãos e deputados que, se formos unidos, como
fomos dessa vez, se não descansarmos, trabalharmos dia e noite defendendo a verdade das cidades mineradoras e toda a
atividade de mineração, teremos muitas outras conquistas. Um
segmento tão importante como a mineração tem que incluir
as cidades dentro das tomadas de decisão, quando a mineração for pautada no Brasil, os municípios precisam ser ouvidos”,
enfatizou.
Salvador ainda destaca que a aprovação foi importante em
diversos aspectos, mas é evidente que o econômico é o
maior deles. “Os municípios mineradores devem a partir
de agora recuperar uma parte da sua condição de investimento. Eles vêm passando por uma fase muito difícil nos
últimos anos, esse descompasso dos ganhos das empresas
mineradoras para os municípios a partir de agora diminui
e, ficaremos pelo menos um pouco mais próximos da realidade espetacular dos ganhos de quem explora e não de
quem é explorado. Esperamos começarmos uma nova página na história dos municípios mineradores por meio da
diversificação econômica. Será preciso estruturar as cidades e colocá-las à disposição de outros investidores que
queiram fazer negócios, gerar empregos e tributos para
esses territórios”, afirma.
Na edição especial do jornal da AMIG, serão apresentados todos os passos que levaram a aprovação da MP 789/2017 pelo
Congresso Nacional. As páginas 03 a 17 trarão as ações da associação e demais envolvidos nesta vitória que ficará marcada
para sempre na história de Minas Gerais e de todas as cidades
mineradoras do Brasil.
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Palavra do Presidente
Após um ano intenso de trabalho árduo e depois de quase duas décadas tentando fazer
justiça aos municípios mineradores, finalmente a Associação dos Municípios Mineradores
de Minas Gerais (AMIG) realizou uma das suas maiores conquistas: a alteração das alíquotas da compensação sobre a exploração do ferro – que representa a maior parte da produção mineral brasileira. Esse marco histórico é um sonho que se tornou realidade para
centenas de cidades mineradoras e para todo país, já que a mineração é um dos setores
básicos da economia nacional e essa vitória vai representar um incremento nas receitas,
ajudando a resolver parte dos problemas das cidades.
Mas esse triunfo não foi alcançado pela AMIG de forma isolada. Muitos se mobilizaram
pela causa e se não fosse pela atuação das prefeituras associadas à instituição, os membros da diretoria, os colaboradores da entidade, as cidades mineradoras parceiras de outros estados, a mobilização da bancada de Minas Gerais na Câmara dos Deputados e o
empenho do vice-presidente do Congresso, Fábio Ramalho, além da atuação brilhante
do relator da Medida Provisória 789/2017, Deputado Federal, Marcus Pestana, a entidade
certamente teria muito mais dificuldades do que enfrentou para atingir tamanho sucesso. Também se destacaram abraçando a causa da AMIG, os deputados Marcelo Aro e
Diego Andrade, além dos senadores mineiros e de todo o país. Por isso preciso, em nome
da AMIG, agradecer a todos que colaboraram para que tivéssemos esse desfecho positivo. Sem a mobilização de vocês, nada disso seria possível. Mostramos que juntos somos
capazes de mudar até o que há anos acreditávamos que fosse impossível.
Diante dessa trajetória bem-sucedida, nesta edição especial do jornal da AMIG, vamos
detalhar todos os passos que nos levaram ao sucesso na aprovação da MP 789/2017 no
Congresso Nacional. Desde o início da nossa campanha, com as reuniões em Brasília,
na Assembleia Mineira e na sede da AMIG, até os momentos finais com a mobilização
de caravanas que foram levadas à Brasília para pressionar os deputados a votarem a MP,
todos os movimentos estratégicos pensados para o resultado que conquistamos serão
detalhados neste periódico. Além disso, nas páginas 18,19 e 20, vocês também poderão
conferir as demais ações da instituição, tão relevantes para as cidades mineradoras do
Estado. Aproveite a leitura!

VITOR PENIDO DE BARROS
Presidente da AMIG

Incremento

Um alívio aos cofres municipais
Aumento de alíquotas dos royalties vai gerar uma arrecadação extra de mais de
R$ 1 bilhão para a União, Estados e Municípios

Um dos pontos mais comemorados pela AMIG na
aprovação de Medida Provisória 789/2017 é a nova
regra de cobrança dos royalties do minério de ferro
que passou de 2% da receita líquida para 3,5% da
receita bruta, deduzidos os tributos. Estima-se que
as novas porcentagens irão gerar uma arrecadação
extra de aproximadamente R$ 1 bilhão para a União,
Estados e Municípios. Além disso, vale ressaltar que
os Municípios que possuem mineração que não tiveram alíquota alterada permanecem com o mesmo valor de alíquota, serão beneficiados, já que o
ponto de incidência foi modificado, saindo do faturamento líquido para o faturamento bruto.

Visto que o minério só dá
uma safra, esse aumento
da CFEM vai garantir mais
investimento em educação,
desenvolvimento econômico,
saúde e segurança. E as
próximas gerações podem ter
esperança num futuro melhor

Os recursos provenientes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM),
trarão um alívio aos cofres municipais e segundo a
MP 789/2017, deverão ser destinados, preferencialmente, pelo menos 20% para atividades relativas à
diversificação econômica, ao desenvolvimento mineral sustentável e ao desenvolvimento científico e

Antônio Carlos Noronha Bicalho,
prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo

DADOS RELATIVOS AO 1º SEMESTRE DE 2017
MUNICÍPIO
BELO VALE
BRUMADINHO
CONGONHAS
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
ITABIRA
ITABIRITO
MARIANA
NOVA LIMA
SANTA BÁRBARA
SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO

*CFEM LEI ANTIGA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

4.621.872,08
8.355.706,96
21.306.413,10
24.246.374,85
27.551.814,47
14.984.063,63
21.279.624,01
34.716.271,21
3.153.340,45
25.176.148,46

**SIMULAÇÃO ESTIMATIVA
APÓS APROVAÇÃO DA MP

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

8.581.366,17
16.056.226,34
38.558.727,48
39.094.561,57
47.155.675,78
27.790.335,01
34.374.777,25
65.141.024,62
4.366.163,70
43.548.407,20

▲%
85,67%
92,16%
80,97%
61,24%
71,15%
85,47%
61,54%
87,64%
38,46%
72,97%

Fonte: DNPM
*CFEM LEI ANTIGA ( Alíquota Minério de Ferro 2% do faturamento Líquido - Parte do município:65%
**CFEM MP 789/12 ( Alíquota de 3,5% sobre a receita bruta da venda, deduzido os tributos incidentes sobre sua comercialização- Parte do município : 60%
Legenda: Trata-se de uma simulação, os valores estimados acima podem sofrer alterações em relação ao mercado e elisões fiscais.
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Incremento

Os prefeitos que souberem
usar bem esse recurso
podem conseguir bons
resultados em suas
administrações
Vitor Penido,
prefeito de Nova Lima

tecnológico. De acordo com a legislação da CFEM, os
recursos dela originados não podem ser aplicados em
pagamento de dívida ou no quadro de pessoal dos municípios, ressalvados os profissionais da educação básica em efetivo exercício. As receitas arrecadadas com
a exploração mineral devem ser aplicadas em projetos
que direta ou indiretamente revertam em prol da comunidade local, com melhorias na infraestrutura, nas
áreas da saúde e educação, ou no setor ambiental.
A receita mensal de Nova Lima, por exemplo, com os
royalties da mineração passará de R$ 4 milhões para R$
7 milhões, o que ajudará no equilíbrio das finanças municipais. Para o prefeito da cidade, Vitor Penido, este é
um valor considerável em período de crise. “Os prefeitos que souberem usar bem esse recurso podem conseguir bons resultados em suas administrações”, afirmou. Outras cidades mineiras também terão os cofres
incrementados com a nova regra. Itabira por exemplo,
que arrecadou no primeiro semestre mais de R$ 27 mi-
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lhões, segundo dados do Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM), aumentará sua arrecadação
para aproximadamente R$ 47 milhões, ou seja, 71,15%
a mais. Para o prefeito Ronaldo Magalhães, a alíquota
alcançada não foi a desejada mas o percentual aprovado não deixou de ser uma importante conquista para
os municípios mineradores. “Afinal, a terrível degradação provocada pela atividade minerária não tem um
valor específico de compensação, pois os danos causados ao meio ambiente são irreversíveis. Ainda assim,
esses 3,5% demonstraram a força da AMIG”, enfatiza.
A cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo que arrecadou
no primeiro semestre mais de R$25 milhões, poderá receber com a nova alíquota mais de R$ 43 milhões, um
aumento aproximado de 72,97%. Segundo o prefeito

Todas as cidades
mineradoras estão
passando por dificuldades,
por isso o aumento dessa
compensação foi uma
excelente notícia
Avimar de Melo Barcelos, o Neném da Asa,
prefeito de Brumadinho

É impossível que o montante
resolva todos os problemas,
já que as cidades estão no
prejuízo há muitos anos, porém
o aumento certamente vai
melhorar a qualidade de vida
da população
Alex Salvador,
prefeito de Itabirito

A terrível degradação
provocada pela atividade
minerária não tem um valor
específico de compensação,
pois os danos causados
ao meio ambiente são
irreversíveis. Ainda assim,
esses 3,5% demonstraram a
força da AMIG
Ronaldo Magalhães,
prefeito de Itabira

Antônio Carlos Noronha Bicalho, a aprovação da MP
789/2017 veio num momento crucial para os municípios mineradores, uma vez que passaram por três anos
de crise devido à queda da arrecadação. “Visto que o
minério só dá uma safra, esse aumento da CFEM vai
garantir mais investimento em educação, desenvolvimento econômico, saúde e segurança. E as próximas
gerações podem ter esperança num futuro melhor”,
afirma.

celos, o Neném da Asa, todas as cidades mineradoras
estão passando por dificuldades e o aumento dessa
compensação foi uma excelente notícia. “Há um déficit
de renda para o desenvolvimento da cidade, especialmente no que diz respeito a infraestrutura e é por isso
que pretendemos investir este montante neste tipo
de intervenção. Vamos construir uma nova ponte de
acesso sobre o rio Paraopeba e a sede administrativa
da cidade”, comemora.

Itabirito arrecadou em royalties no primeiro semestre
de 2017 com exploração mineral R$ 14,9 milhões. Com
as novas regras, o valor arrecadado por semestre deve
subir 85%, chegando a aproximadamente R$ 27,7 milhões. O prefeito diz que é impossível que o montante
resolva todos os problemas, já que as cidades estão no
prejuízo há muitos anos, porém o aumento certamente
vai melhorar a qualidade de vida da população. Salvador destaca obras de infraestrutura como prioridade
para o novo montante que entrará no caixa. “A cidade
tem muitas demandas para melhorias na mobilidade e
esse tipo de intervenção é caríssima. Com esse dinheiro é possível concluir obras importantes para o trânsito
local nos próximos dois anos”, assegura.

Para o prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira, a MP 789/2017 foi uma
conquista histórica para Minas e o Brasil. “A mudança
da alíquota corrige uma injustiça praticada ao longo
destes anos. Tenho o sentimento de dever cumprido
por ter participado de inúmeras discussões no decorrer
desta jornada política a favor desse desfecho na aprovação desta medida que impulsionará a economia dos
municípios mineradores de todo o país!”, destaca.

Brumadinho é uma das cidades que irá apresentar a
maior alta na arrecadação com os novos royalties. No
primeiro semestre deste ano a cidade arrecadou R$ 8
milhões e a estimativa com a aprovação da MP e que
esse valor suba mais de 90%, passando para R$ 16 milhões. De acordo com o prefeito Avimar de Melo Bar-

Tenho o sentimento de dever
cumprido por ter participado de
inúmeras discussões no decorrer
desta jornada política a favor
desse desfecho na aprovação
desta medida que impulsionará
a economia dos municípios
mineradores de todo o país!
José Fernando,
prefeito de Conceição do Mato Dentro

05

Demais alterações

Municípios impactados também
serão beneficiados
MP 789/2017 prevê redistribuição da arrecadação para contemplar
cidades impactadas pela atividade minerária

Crédito da foto: Vale S.A
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Além de elevar os royalties da mineração, a sanção da
MP 789/2017 poderá representar outra importante
conquista. A medida determina que também sejam
incluídos na divisão da arrecadação da CFEM, as cidades diretamente impactadas pela atividade minerária, que passariam a ter direito a uma fatia de 15%
do tributo arrecadado. Para que isso seja possível, os
municípios mineradores, que antes recebiam 65%
dos royalties, vão ficar com 60%. Já o Estado, que antes arrecadava 23%, ficará com 15%. Caberá à União
10% sendo distribuídos da seguinte forma: 7% para
a ANM; 1% para FNDCT, 1,8% para a CETEM e, 0,2%
para o IBAMA.
De acordo com o consultor de relações institucionais
da AMIG, Waldir Salvador, os termos da nova distribuição irão depender de regulamentação própria.
“Conforme a MP, um decreto presidencial deverá
determinar como será dividida a parte que cabe aos
municípios afetados, de acordo com o grau de impacto. Caso não haja, os recursos serão repassados ao
Estado de origem da exploração da atividade minerária”, explica.
Ainda segundo Salvador, por enquanto não se sabe
quantas cidades terão direito ao benefício, mas o
consultor garante que os ganhos serão muito positivos. “A AMIG está elaborando um estudo para sugerir critérios para essa divisão. Sabemos que, hoje,
são cerca de 300 municípios mineradores em Minas.
É uma compensação justa, pois, um município que
abriga uma barragem, por exemplo, fica apenas com
os riscos, sem nenhum benefício como contrapartida”, destaca.
As cidades impactadas já comemoram a possibilidade de arrecadação dos 15% da CFEM, uma vez que o
benefício representaria um alívio para os cofres municipais. É o caso, por exemplo, de Rio Acima, na região
metropolitana de Belo Horizonte. Apesar de não ter
mina, a cidade faz divisa com Itabirito e Nova Lima,
que possuem jazidas, e abrigam o Terminal Ferroviário do Andaime (TFA), que recebe o minério do Complexo Vargem Grande.

De acordo com a prefeita, Maria Auxiliadora Ribeiro,
mesmo sem saber de quanto será o repasse que o
município terá direito, receber a contrapartida é mais
do que justo. “Rio Acima é diretamente impactada e,
com essa alteração que a MP pode proporcionar, a
cidade terá gradualmente um aumento em sua arrecadação”, afirma.

Agência Nacional de Mineração
Além da MP 789/2017, outra medida que também foi
aprovada pelo senado e que aguarda sanção presidencial, é a MP 791/2017, que cria a Agência Nacional
de Mineração (ANM). O órgão substituirá o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) em
suas atribuições de fiscalizar e regular o setor mineral
no Brasil. Entre outras atribuições da agência estão:
fiscalizar, regular e implementar a política nacional
para as atividades de mineração; arrecadar a CFEM;
divulgar informações fornecidas pelas mineradoras;
aprovar áreas que serão desapropriadas para exploração mineral; apreender, destruir ou doar bens e minérios extraídos ilegalmente; e regulamentar a coleta
de espécimes fósseis para promover sua preservação.

S.A

07

Apoio

Colaboração articulada
impulsiona resultados
Desde o início do ano, a diretoria da AMIG, juntamente com as demais prefeituras que
fazem parte da instituição, iniciou uma série de reuniões a fim de planejar como seriam
propostas as mudanças necessárias para o novo marco regulatório da mineração
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Apoio

Desde o início do mandato da diretoria da AMIG biênio 2017/2019, o aumento das alíquotas da CFEM de
diversas substâncias exploradas no país foi o destaque das metas da gestão. Liderada pelo presidente
Vitor Penido e demais membros da diretoria e seus
filiados iniciaram uma série de reuniões a fim de planejar como seriam propostas as mudanças necessárias para o novo marco regulatório da mineração.
Após diversas reuniões, ficou definido que a criação
de uma Medida Provisória (MP) seria a melhor opção
para dar celeridade à aprovação das alterações.
Para isso, a AMIG apresentou para o Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, levantamentos
técnicos que comprovavam, que a produção mineral
brasileira havia aumentado, assim como os resultados financeiros das mineradoras, porém, o repasse
para os municípios não eram adequados. A AMIG ainda apresentou a proposta de uma nova distribuição
da CFEM que poderia ser compartilhada com municípios do entorno das cidades onde é feita a exploração mineral, comprovadamente impactados por esta
exploração. No encontro, o Ministro sinalizou positivamente em relação a elaboração da MP e renovou
nos municípios a esperança de mudanças nas regras
da CFEM.
Após o encontro a AMIG não parou mais. A entidade realizou uma reunião onde estiveram presentes o
prefeito de Parauapebas, cidade do Estado do Pará,
Darcy Lermen e uma comitiva da Associação dos Municípios Mineradores do Pará (AMEPA), a fim de arti-

cular com os gestores municipais novas estratégias
para agilizar aprovação de uma nova CFEM. Depois
da pressão intensa da instituição em Brasília, por
meio do presidente Vitor Penido e os demais membros da diretoria e também por meio da presença
constante na mídia estadual e nacional para dar visibilidade às causas dos municípios mineradores, finalmente as Medidas Provisórias 789,790 e 791 foram
publicadas. Após esse primeiro passo, a AMIG iniciou
movimentos para discutir junto aos municípios e demais envolvidos, a necessidade de aperfeiçoamento
de alguns pontos previstos no novo código como o
escalonamento das alíquotas de 2% a 4%, que poderia gerar sonegação por parte das mineradoras, pois
abriria margem para manipulação do preço do minério e a base de cálculo da CFEM não ser efetivamente
a receita bruta.
Foram realizadas duas audiências públicas na ALMG
e a AMIG contou com o apoio dos deputados federais que participaram das reuniões. Além disso, diversos encontros com prefeitos foram promovidos na
sede da instituição para avaliar a tramitação da MP
789/2017 e também para definir novas ações e estratégias. O presidente da AMIG, Vitor Penido, lembra
que foram muitos encontros às pressas e que a participação dos municípios foi essencial para a elaboração de planos de ação assertivos. “Nossas reuniões de
emergência tinham uma ótima adesão dos prefeitos
o que demonstra o quanto eles estavam engajados
na campanha. Esse empenho dos gestores foi determinante para o sucesso da campanha”, destaca.
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Campanha

Ações e estratégias fundamentais
para o sucesso da campanha
Presença na mídia, divulgação nas redes sociais, entre outros movimentos realizados pela
AMIG, ajudaram a dar visibilidade à MP 789 e pressionar a votação favorável em Brasília

Facebook da AMIG

Resultado na mídia

Para que a campanha “Alíquota Bruta, CFEM Justa”
obtivesse sucesso e mobilizasse deputados federais, senadores, opinião pública e a população a
favor do pleito, a AMIG intensificou os trabalhos
com diversas ações e estratégias, que foram implementadas ao longo de três meses. O objetivo, além
de esclarecer sobre a importância da MP 789/2017,
foi ressaltar que a não aprovação da medida em
tempo hábil prejudicariam os municípios, o país e
cidadãos brasileiros que deixariam de receber recursos significativos para fomentar a saúde, edu-
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cação, infraestrutura das cidades e não geração de
empregos.
O nome Alíquota bruta, CFEM justa foi a identidade visual da campanha, com o intuito de facilitar a
compreensão do discurso a um símbolo, alinhado
com o objetivo que se desejava atingir. Neste sentido iniciou-se um grande trabalho de mobilização,
que contou com produção de peças gráficas, boletins informativos, divulgação em redes sociais,
anúncios em rádios, assessoria de imprensa, falas

Campanha

em audiências públicas, que culminaram
com a ida das caravanas de diversas cidades
mineradoras do Estado até Brasília. Todo
esse esforço resultou na aprovação da MP
pela Câmara dos Deputados e Senado em
apenas dois dias de votação.

Ação na mídia local e nacional
Como estratégia de mídia, foram disponibilizadas diversas pautas para a imprensa
com assuntos que remetiam à causa da
campanha, como: a compensação financeira repassada pelas mineradoras que é muito baixa em relação aos impactos causados
pela exploração mineral; a alíquota da CFEM
sendo fixa e bruta que minimiza a possibilidade das mineradoras sonegarem; a atividade minerária ser finita; uma compensação
financeira com valor justo podendo ser usada para construir novas escolas, mais postos
de saúde e gerar mais empregos para a população da cidade, dentre outros assuntos.
Como consequência desse trabalho houve
uma repercussão espontânea muito favorável nos meios de comunicação que ajudou a dar visibilidade nacional à campanha.
Ao longo dos meses de agosto, setembro,
outubro e novembro tivemos mais de 90
matérias clipadas citando a AMIG e o assunto CFEM, ou aumento da alíquota ou MP
789/2017. Se a instituição fosse pagar para
publicar matérias citando esses assuntos,
seria gasto uma média de R$ 1.332.622,75.

Campanha nas redes sociais
Uma das principais ações que fizeram parte da
campanha e que ajudaram a dar mais visibilidade
a ela foi a mobilização nas redes sociais, que contou com produção de conteúdo e criação de peças
específicas para publicações nas páginas do Facebook, Twitter, Instagram e YouTube da AMIG. Uma
das estratégias adotadas no Facebook foi o envio
de mensagens inbox para os 513 deputados federais. Além disso, foram enviados e-mails para artis-

tas e whatsApp marketing, o que também ajudou
a incrementar a estratégia digital.
A campanha realizou ainda a produção de boletins
eletrônicos, jornal, petição pública, vídeo institucional, banners, faixas, cartazes e botons. A junção
de todos esses materiais e ações executadas pela
AMIG, ajudaram a fortalecer a luta dos municípios
mineradores para vencer uma longa batalha que,
agora, aguarda a sanção presidencial.
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Resultado

Mobilização em Brasília foi estratégia
certeira para votação a favor
dos municípios
A AMIG reuniu prefeitos dos municípios mineradores de Minas Gerais e do Pará para que
mobilizassem deputados e senadores de suas respectivas regiões, de forma que a MP fosse
colocada em pauta de votação do Congresso Nacional

Caravana de Nova Lima em Brasília

Diante do curto prazo para votação da Medida Provisória 789/17, que expiraria em novembro caso não
entrasse em tramitação, a AMIG reuniu-se com prefeitos de municípios mineradores de Minas Gerais e do
Pará para que mobilizassem deputados e senadores
de suas respectivas regiões, de forma que a MP fosse
colocada em pauta de votação no Congresso Nacional.
Com intuito de buscar apoio junto aos deputados,
prefeitos de municípios mineradores se comprometeram a levar a discussão aos líderes das bancadas e
dos partidos de todo o país. Com a adesão dos parlamentares, a AMIG organizou uma caravana, no dia
21 de novembro, para levar cerca de 400 pessoas a
Brasília no dia da votação na Câmara.
Aguardando o início da votação, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e moradores de diversas cidades
mineradoras dos estados de Minas Gerais e do Pará se
concentraram na esplanada do congresso em protesto carregando faixas com frases impositivas, fixando
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19 cruzes brancas, que representam as mortes causadas pelo rompimento da barragem de fundão, ocorrido em Mariana, e 31 cruzes marrons representando
as tragédias causadas pela mineração em todo o país.
De acordo com a gerente da AMIG, Stael Gomes, que
liderou as caravanas e orientou as equipes ao longo
de todo o dia, a participação das comunidades foi
fundamental. “Essas pessoas saíram do conforto de
suas casas, viajaram centenas de quilômetros, passaram o dia inteiro no sol até a hora de acompanhar a
votação. Tudo isso para demonstrar o apoio. A campanha tomou uma proporção grandiosa, de um tempo
pra cá, o que chamou a atenção de todo mundo para
a necessidade de mudanças na legislação. Foi uma
campanha pacífica e de grandes resultados”, pontou.
Stael contou que a caravana seguiu para a Câmara,
na parte da tarde, para acompanhar a votação e que
“não aquietaram enquanto não entraram nas galerias”, onde não encontraram resistência por parte da
segurança da Casa. “Participar desse momento foi
muito gratificante, pois essa é uma das maiores conquistas da AMIG. Foi recompensador!”, concluiu.

Caravana de Itabirito

Vereadores de Itabirito

Essas pessoas saíram do conforto
de suas casas, viajaram centenas
de quilômetros, passaram o
dia inteiro no sol até a hora de
acompanhar a votação. Tudo isso
para demonstrar o apoio.
A campanha tomou uma proporção
grandiosa de um tempo pra cá,
o que chamou a atenção de todo
mundo para a necessidade de
mudanças na legislação.
Foi uma campanha pacífica
e de grandes resultados
Stael Gomes, gerente da AMIG
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Caravana de Mariana

Caravana de Congonhas
Caravana de Santa Bárbara

Caravana de Conceição do Mato Dentro
14

Participação do Pará também foi essencial
para o sucesso da mobilização
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Todos os movimentos foram
fundamentais para o resultado positivo
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Processo regimentar
Após a aprovação na Câmara e, posteriormente, no Senado, a MP 789/17 passou a ser denominada PLV nº
38/17 e agora aguarda a sanção presidencial, cujo prazo final é dia 18 de dezembro, data em que Michel Temer pode vetá-lo parcialmente ou na íntegra. Caso o presidente não se manifeste até essa data, a matéria será
sancionada tacitamente, passando a valer todas suas disposições.
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Aconteceu

Seminário sobre Meio Ambiente e Mineração
A AMIG, em parceria com a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), promoveu nos dias 10 e 11 de novembro,
o seminário “Meio Ambiente e Mineração”, em Mariana.
O encontro teve como objetivo esclarecer os desafios
das cidades frente as possibilidades de mudanças na lei
de segurança de barragens, as novas competências em
relação ao licenciamento ambiental e as novas perspectivas diante da expectativa das mudanças da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais
(CFEM) pela MP 789/2017. De acordo com o presidente
da AMIG, Vitor Penido, os temas do seminário foram extremamente importantes, especialmente naquele momento onde havia grande expectativa sobre a alteração
da CFEM por meio da Medida Provisória 789/2017.

1a reunião itinerante da AMIG
Foi realizada no dia 22 de junho, a 1a reunião itinerante da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais (AMIG),
com presença de prefeitos e autoridades. Mariana foi a primeira cidade a receber o encontro, que teve como principal
objetivo debater soluções para o aumento da arrecadação
das cidades mineradoras. O evento contou com uma programação que discutiu diversificados assuntos. Dentre eles, a
emissão do licenciamento ambiental até classe 3 e 4, a fiscalização conjunta entre o Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM), os municípios e a AMIG, além da aplicação
da Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) na
visão do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE/MG).

Encontro para discutir soluções para
melhorar a arrecadação das cidades
No dia 23 de maio, a AMIG realizou em sua sede, um encontro entre prefeitos, autoridades e técnicos com o objetivo de
apontar soluções para o incremento da arrecadação das cidades mineradoras. A reunião também teve como objetivo
ampliar as discussões sobre as novas regras da CFEM, articular
ações junto ao DNPM para a fiscalização minerária e apresentar o Programa de Modernização Administrativa e Tributária
- PMAT. Para falar sobre o PMAT, esteve presente no encontro
o economista Antônio Nahas. Representando o DNPM, compareceu o diretor de Procedimentos Arrecadatórios (DIPAR) da
instituição, Ricardo Eudes e o superintendente do DNPM de
Minas Gerais, Paulo Sérgio Costa Almeida.
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AMIG em ação

Reunião sobre PL 3676/2017 que trata
de fiscalização de barragens e
licenciamento ambiental

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da ALMG esteve presente na AMIG, representada
pelo Presidente da Comissão, deputado estadual Glaycon
Franco; o relator do projeto, deputado estadual Thiago
Costa e o consultor da ALMG, Rodrigo Baêta, com o objetivo de discutir o Projeto de Lei 3676/2016, que tramita
na Assembleia que trata do licenciamento ambiental e
da segurança das barragens de rejeitos de mineração. A
comissão especial tem a intenção de aprimorar e modernizar a MP 3679/2016, para trazer segurança à população
mineira e não inviabilizar a atividade econômica no Estado. Outras duas reuniões também foram realizadas para
discutir o assunto com a presença de diversos prefeitos
e secretários de Meio Ambiente de cidades mineradoras.
Segundo o relator do projeto, Thiago Costa, os gestores
municipais das cidades mineradoras são fundamentais
para que se possa ter um novo tempo para mineração
em Minas Gerais.
O texto do PL consolida a legislação já existente sobre o

licenciamento, apresentando mudanças em alguns pontos. Um deles é a proibição de construção de barragens
onde haja algum tipo de povoamento ou comunidade
em um raio de 10 quilômetros a jusante (abaixo da barragem), onde houver reservatório ou manancial destinado
ao abastecimento público de água potável. Além desse
raio de exclusão, outro ponto polêmico é a exigência de
seguro caso haja eventualidades.
Para Danilo Vieira, secretário de Desenvolvimento de
Meio Ambiente de Nova Lima, que conduziu as reuniões
em nome da AMIG, o PL precisa proteger a população
mas não pode inviabilizar a mineração. “É necessário encontrar um equilíbrio. Muitas vezes a mineração sustenta
economicamente um município, porém não queremos
que a população sofra nenhum prejuízo. É necessário
equilibrar o desenvolvimento com a sustentabilidade”,
afirma. Diversas foram as contribuições dos presentes nas
reuniões, que foram encaminhadas pela AMIG à Comissão de Meio Ambiente da ALMG.

Encontro para esclarecimentos
sobre a dívida da Vale
No dia 24 de julho, as representantes técnicas da AMIG, consultora jurídica, Priscila Viana e a consultora tributária, Rosiane
Seabra, estiveram reunidas juntamente com o Procurador Geral do DNPM, Dr. Frederico Munia Machado, na sede da AGU,
em Brasília, com o objetivo de apresentar à Procuradoria Geral
do DNPM e a PGF – Procuradoria Geral Federal, os processos
judiciais que envolvem a discussão dos valores devidos pela
VALE/MBR aos municípios mineradores. No encontro, a AGU

mostrou-se favorável à participação da instituição no processo e ressaltou que será discutida a melhor forma que a AMIG
poderá atuar, podendo ser de forma ativa no andamento processual ou ajudando institucionalmente. Na ocasião, a AMIG
ressaltou que os processos necessitam de uma solução final,
pois na primeira instância a justiça já reconheceu que parte
da dívida é devida, com isso, quanto mais célere forem os processos, mais os municípios irão receber.
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AMIG em ação

AMIG cobra celeridade para
licenciamentos ambientais
A AMIG se reuniu no dia 12 de julho com membros da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (SEMAD) e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (CODEMIG) com
o objetivo de dar celeridade a aprovação de licenciamentos
ambientais que tramitam no âmbito estadual de empreendi-

mentos considerados estratégicos para os municípios mineradores. No encontro foram levados 19 projetos para avaliação dos órgãos que vão verificar na prática a agilização dos
licenciamentos desses projetos indicados pelas prefeituras
como fundamentais para as economias das cidades mineradoras.

Participação na discussão
sobre os impactos da Lei Kandir

A advogada e consultora da AMIG, Roseane Aparecida Seabra, esteve presente no dia 29 de maio, na audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG) que teve como objetivo discutir os impactos da Lei
Kandir para os municípios e mobilizar os presentes sobre a
importância do acerto de contas entre a União e o Estado.
Na ocasião, a Comissão Extraordinária de Acerto de Contas
entre Minas e a União expôs o desequilíbrio na relação financeira entre a União e os demais entes federativos, como
os municípios, que foram chamados à Assembleia para aju-

dar na mobilização. Agora, caberá ao Congresso aprovar, até
novembro, uma lei regulamentando os repasses de recursos
da União para os Estados. Este prazo foi dado pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), em sentença sobre o caso proferida
em novembro do ano passado, após ação impetrada pelo
Estado do Pará. Caso o Congresso não consiga se pronunciar
até lá, caberá ao Tribunal de Contas da União (TCU) realizar
os cálculos para o repasse. Todos os municípios mineiros
têm quantias a receber caso o acerto de contas se concretize.
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