
 
 

 

 

PLANO DE INVESTIMENTOS 
 

 
 

 

A FIEMG lançou ontem, dia 06/05, o “Plano de Investimentos – Pacto por Minas”, 

que busca reverter o quadro econômico e fiscal crítico de Minas Gerais e alavancar a 

retomada do crescimento do estado. 

 

O plano foi apresentado pelo presidente da Fiemg Flávio Roscoe para o governador 

Romeu Zema e para os líderes da bancada mineira no Congresso Federal, presidentes 

de sindicatos e empresários. 

 

O programa, idealizado pelo COINFRA/FIEMG, reúne pontos prioritários em 

infraestrutura, energia, habitação, saneamento básico e saúde. Ele prevê a retomada 

do crescimento econômico de forma sustentada, melhor ambiente de negócios com 

estímulo para investimentos e equacionamento das questões relacionadas ao meio 

ambiente. 

 

No Plano estão 28 projetos estruturantes para o estado. O levantamento levou em 

consideração ações que possam ser executadas com o menor volume de recurso e o 

maior impacto econômico e social possíveis. A previsão total de investimentos soma R$ 

44 bilhões, sendo R$ 20 bi de recursos públicos e R$ 24 bi de recursos privados.  

 



 
 

 

 

O presidente da FIEMG, Flávio 

Roscoe explica que a maior parte é 

de investimentos privados que só 

precisam de uma aceleração nas 

concessões ou mesmo nas licenças. 

“Esses investimentos vão melhorar a 

qualidade de vida dos mineiros e 

contrapor os impactos negativos da 

paralisação da mineração. É 

importante que Minas Gerais tenha 

uma atenção especial do governo 

federal”, afirma. Segundo Roscoe, a 

articulação política para a liberação 

desses recursos, agora, será 

defendida pelos parlamentares mineiros. São projetos muito relevantes, prontos para 

receber investimentos, começar obras já e repercutir na economia. A geração de 

empregos será imediata. 

 

O presidente Emir Cadar Filho 

(SICEPOT-MG/COINFRA) ressalta 

que todas as ideias saíram de dentro 

do Coinfra. “Todos os membros do 

Conselho contribuíram na construção 

do Plano. Foi montada uma Comissão 

para aprofundar e compilar os dados 

e construir o documento. Vamos 

solicitar que os parlamentares 

mineiros lutem em defesa dos 

interesses do nosso estado”. 

 

 

Também estiveram presentes o 

governador de Minas Gerais, Romeu 

Zema, o presidente da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais, deputado 

estadual Agostinho Patrus, o procurador-

geral do Ministério Público Estadual, 

Antônio Sérgio Tonet,   senadores Antônio 

Anastasia e Carlos Vianna, deputados 

federais, secretários de Estado e 

representantes do setor empresarial.  

 

 

Conheça o Pacto por Minas e os 28 projetos estruturantes: ACESSE AQUI  

http://conteudo.sicepotmg.com/Publicacoes/Apresenta-o-Pacto-por-Minas.pdf

