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,
nº 5.807/2013 e nº 3.430/2012).

REQUERIMENTO NO

, DE 2013

(Do Sr. Leonardo Quintão)

Requer a inclusão, no cronograma de
atividades desta Comissão, de visitas ao
Centro de Pesquisas da Petrobras e ao
Centro de Tecnologia Mineral.

Senhor Presidente:

Requeiro a inclusão, no cronograma de atividades desta
Comissão, de visitas ao Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES) e ao
Centro de Tecnologia Mineral (CETEM).

JUSTIFICAÇÃO

Na proposta do novo marco legal da mineração, são
propostos grandes avanços no modelo institucional do setor, como a criação do
Conselho Nacional de Política Mineral, a transformação do Departamento
Nacional de Produção Mineral em uma moderna agência reguladora e o
fortalecimento do Serviço Geológico do Brasil.
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No entanto, os avanços podem ser ainda maiores a partir
do momento em que o setor mineral contar com um centro de pesquisas
compatível com a importância estratégica desse setor.
A atual escassez de recursos para pesquisa e
desenvolvimento no setor mineral não é compatível com a exploração mineral
brasileira. Em 2009, o orçamento do Fundo CT-Mineral foi de cerca de R$ 15
milhões, proveniente de 2% da compensação financeira pela exploração de
recursos minerais.
Esse valor é muito inferior ao fundo setorial para a área
de petróleo e gás natural – CT-Petro, que apresentou, nesse mesmo ano, um
orçamento de R$ 804 milhões.
Além dos recursos do CT-Petro, destaque-se que, em
2009, a Petrobras investiu cerca de R$ 1,5 bilhão em atividades de
desenvolvimento tecnológico em seu Centro de Pesquisas (CENPES).
Enquanto o setor petrolífero investe bilhões em pesquisa
e desenvolvimento, o setor mineral investe algumas dezenas de milhões.
Dessa forma, é fundamental que os Membros desta Comissão conheçam as
atividades e as diferentes realidades do CENPES e do CETEM.
Diante do exposto, consideramos muito importante que se
realizem as visitas ora propostas, para a qual pedimos apoio dos nobres Pares
desta Comissão.

Sala da Comissão, em

de

Deputado LEONARDO QUINTÃO

de 2013.

