COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 37/2011 (Apensados os Projetos
de Lei nº 463/2011, nº 5.138/2013, nº 4.679/2012, nº 5.306/2013 e
nº 5.807/2013).

REQUERIMENTO NO

, DE 2013

(Do Sr. Jaime Martins)

Requer a realização de Seminário
com cobertura da TV Câmara para se
discutir
a
importância
da
função
socioeconômica da mineração.

Senhor Presidente:

Requeiro a realização de um Seminário com cobertura da
TV Câmara para se discutir a função socioeconômica da mineração.
Solicito que sejam convidadas para participar do
Seminário as seguintes autoridades:
-

Sra. Alessandra Cardoso, Comitê Nacional em Defesa dos Territórios
Frente à Mineração;

-

Sr. Marcelo Neri, Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
- IPEA;

-

Sr. Carlos Bittencourt, pesquisador do Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas - Ibase;

-

Sr. Marcus Vinicius Furtado, Presidente Nacional da Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB.
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JUSTIFICAÇÃO

Na discussão da função socioeconômica da mineração é
importantíssimo que sejam ouvidas não apenas autoridades de institutos
conceituados como o IPEA, mas também pessoas ligadas aos movimentos
sociais.
Considero que um Seminário com ampla cobertura da TV
Câmara poderá ser um importante instrumento de análise e disseminação das
informações sobre o setor mineral. No Brasil, apesar do grande aumento dos
lucros das grandes empresas mineradoras, a função social da mineração tem
sido pouco discutida.
Foi lançado em Brasília, no dia 29 de maio de 2013, o
Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração, que é apoiado
por 48 organizações e movimentos sociais. Em razão de sua
representatividade, esse Comitê não poderia deixar de ser convidado para o
Seminário ora proposto.
Outro importante parceiro é o IPEA, que além de
participar do evento, pode apresentar estudos econômicos e sociais que
mostrem a verdadeira contribuição do setor mineral para o conjunto da
sociedade brasileira.
Também importante é a participação do Ibase,
organização da sociedade civil fundada em 1981 por, dentre outros, o
sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Esse Instituto tem como objetivo a
radicalização da democracia e a afirmação de uma cidadania ativa.
A OAB nacional, por seu papel na defesa dos interesses
de toda a sociedade brasileira, não poderia deixar de participar do evento.
Diante do exposto, considero muito importante que se
realize o Seminário ora proposto, para o qual peço o apoio dos nobres Pares
desta Comissão.
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Sala da Comissão, em

de

Deputado JAIME MARTINS

de 2013.

