REQUERIMENTO nº

, de 2013

(Dos Sr Luiz Argôlo)

Requer que seja realizada audiência pública
sobre os efeitos potenciais do PL n°37,de 2011,
na viabilidade logística do setor mineral

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos regimentais, a realização de audiência
púbica nos auspícios desta comissão especial, objetivando debater os efeitos
potenciais do PL n° 37, de 2011, na viabilidade logística do setor mineral.
Solicito que sejam convidados para compor à mesa: o Sr
Fernando Coura, Presidente do Instituto Brasileiro de Mineração ;
representante do Ministério de Minas e Energia ; representante do Ministério
dos Transportes e representante da Secretaria Especial de Portos da
Presidência da República

JUSTIFICATIVA

Sabemos que o setor mineral é notável em muitos aspectos. É,
junto da agricultura e a geração de energia, uma das atividades primazes de
criação de valor. É responsável por muito de nossa balança comercial, por
exemplo, com apenas o minério de ferro correspondendo

a 29 bilhões de

dólares em exportações .

Mais notável ainda é a escala de maquinário e planejamento
usado na mineração. São os maiores dispositivos do mundo, operando nas
condições mais adversas, sendo aplicada igual engenhosidade para levar o
minério ao mercado. O Brasil exporta anualmente, também de minério de ferro;
311 milhões de toneladas, ou 311.000.000.000 quilos.

Tal volume colossal implica em um custo imenso para as
empresas no que tange à logística pura, ainda acrescidos dos encargos de
compensação ambiental e a própria carga tributária elevada, cria-se um
panorama muito complexo. A proposta sendo avaliada por esta comissão que
implica na elevação das taxas pagas na exploração mineral pode acarretar,
devido aos imensos entraves da nossa deficiente malha viária, em uma
redução drástica no investimento .

Essa audiência visa, portanto, obter dos diferentes setores do
governo e das empresas mineradoras as informações necessárias para que
seja dada a relevância necessária a esse elo crucial da cadeia produtiva.

Sala da Comissão, em 6 de Agosto de 2013

Deputado LUIZ ARGÔLO
PP/BA

