COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº
37, DE 2011, DO SR. WELINTON PRADO, QUE “DISPÕE SOBRE O REGIME DE
APROVEITAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS, COM EXCEÇÃO DOS MINÉRIOS
NUCLEARES, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS HIDROCARBONETOS FLUIDOS
E DAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS SUBMETIDAS AO REGIME DE LICENCIAMENTO DE
QUE TRATA O INCISO III DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 227, DE 28 DE FEVEREIRO
DE 1967”.

REQUERIMENTO Nº
DE 2013.
(Do Sr. José Priante)

Requer a realização na cidade de Itaituba, no Estado do
Pará, de uma audiência pública da Comissão Especial
constituída para proferir Parecer ao Projeto de Lei nº 37,
de 2011, que dispõe sobre o novo Marco regulatório da
Mineração,

para

debater

os

impactos

sociais

e

econômicos do referido projeto naquela região.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência, ouvido o Plenário desta
Comissão, a realização, na cidade de Itaituba, no Estado do Pará, de uma audiência pública
da Comissão Especial instalada para analisar e proferir parecer ao Projeto de Lei nº
37/2011, o qual dispõe sobre o novo Marco Regulatório da Mineração.
Requeiro ainda que para essa audiência pública sejam convidados os
garimpeiros da região e suas respectivas cooperativas, no intuito de debater sobre os
impactos sociais, ambientais e econômicos que o referido Projeto de Lei pode provocar ao
estado do Pará.

JUSTIFICATIVA
O Pará é um dos principais estados produtores de minérios do Brasil, sendo o
minério o principal produto da pauta de exportação paraense. As mudanças que estarão
contidas no novo Marco Regulatório da Mineração (PL 37/2011) certamente irão causar
grande impacto na economia do Pará, com reflexos no meio ambiente e na vida da
população, especialmente entre os habitantes dos municípios produtores de minério.
Dentre vários motivos, escolhemos para ser a sede desse debate a cidade de
Itaituba porque o município é um importante polo de mineração de ouro no vale do rio
Tapajós, no oeste do Pará, região que também tem intensa atividade mineral e que será
diretamente impactada pelas mudanças no setor.
Diante do exposto, solicito aos nobres pares a aprovação do presente requerimento,
objetivando contribuir para as ações necessárias ao bom andamento dos trabalhos prestado
por esta Comissão no que concerne ao novo Marco da Mineração.

Sala das Comissões,

de outubro de 2013.

Deputado JOSÉ PRIANTE
PMDB/PA

