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 3.403/2012).

REQUERIMENTO NO

, DE 2013

(Dos Srs. Leonardo Quintão e José Otávio Germano)

Requer a realização de MesaRedonda no Estado do Rio Grande do Sul
para discutir a proposta do novo marco legal
da mineração.

Senhor Presidente:

Requeiro a realização de Mesa-Redonda no Estado do
Rio Grande do Sul, em data a ser definida pelos Membros desta Comissão
Especial, para discutir a proposta do novo marco legal da mineração.

JUSTIFICAÇÃO

Na proposta do novo marco legal da mineração, é
fundamental que sejam são ouvidos representantes de importantes entes
federativos no cenário mineral brasileiro.
As maiores jazidas de carvão mineral do País situam-se
no Estado do Rio Grande do Sul. As reservas brasileiras totalizam 32 bilhões
de toneladas de carvão in situ. Desse total, o Estado do Rio Grande do Sul
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possui 89,25%, Santa Catarina 10,41%, Paraná 0,32% e São Paulo 0,02%.
Somente a Jazida de Candiota, situada no sudoeste do Estado do Rio Grande
do Sul, possui 38% de todo o carvão nacional.
Outros depósitos do Rio Grande do Sul também são de
interesse de mineradoras. A disparada do preço do ouro na última década
reacendeu o interesse pelas reservas gaúchas do metal precioso.
Jazidas já conhecidas, antigos garimpos e novas áreas
com potencial incrustadas na região geologicamente conhecida como Escudo
Sul-Riograndense são alvo de um intenso trabalho de pesquisa para detectar
pontos promissores, ampliar as reservas existentes e tornar rentável a
exploração da riqueza que repousa no subsolo.
Dados do Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM) atestam essa nova corrida do ouro com os requerimentos de
autorização de pesquisa nos Municípios de Lavras do Sul, Caçapava do Sul,
Vila Nova do Sul e São Sepé. Chegam a 162 os processos ativos de
prospecção, oito vezes mais do que apenas seis anos atrás.
Depósitos de cobre e zinco também voltaram a despertar
a atenção de empresas do setor como a Votorantim Metais e a Anglo
American, e podem dar um impulso para recolocar o Estado no mapa da
mineração de metais. A busca se estende a Municípios como Encruzilhada do
Sul, Santana da Boa Vista e Pinheiro Machado.
Diante desse cenário, consideramos muito importante que
se realize a Mesa-Redonda ora proposta, para a qual pedimos apoio dos
nobres Pares desta Comissão.

Sala da Comissão, em

de

Deputado LEONARDO QUINTÃO
Deputado JOSÉ OTÁVIO GERMANO

de 2013.

