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, Vitor Penido e Esperidião Amin)

Requer a realização de MesaRedonda no Estado de Santa Catarina para
discutir a proposta do novo marco legal da
mineração.

Senhor Presidente:

Requeiro a realização de Mesa-Redonda no Estado de
Santa Catarina, 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, 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 são ouvidos representantes de importantes entes
federativos no cenário mineral brasileiro.
Na área mineral, merecem destaque no Estado de Santa
Catarina as ocorrências de carvão, principalmente nas áreas da baixada
litorânea (Urussanga, Criciúma, Lauro Muller e Tubarão), representam fator
importante para o desenvolvimento econômico regional. As condições de
exploração do carvão mineral têm apresentado sensível melhoria do ponto de
vista técnico e dos equipamentos empregados.
O Estado possui, ainda, as maiores reservas brasileiras
de fluorita e sílex. Outros recursos minerais disponíveis são os depósitos de
quartzo e grandes ocorrências de argila, bauxita e pedras semipreciosas.
Santa Catarina é líder nacional no ranking de produção
de cerâmica. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado de Santa
Catarina, o Estado conta com 710 indústrias, e a produção média das
empresas na região é de 143 milhões de metros quadrados. A região de
Criciúma é hoje o maior polo de produção do Sul do Brasil.
Tudo isso está relacionado a um processo que, embora
industrializado, ainda depende da intervenção humana em cada peça. Neste
polo, há 14 grandes empresas, que produzem, mensalmente, 7,1 milhões de
metros quadrados em pisos e azulejos.
Diante do grande potencial mineral do Estado de Santa
Catarina, 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 VITOR PENIDO
Deputado ESPERIDIÃO AMIN

de 2013.
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