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:
:

Aprovação do Workshop da CCEGM na cidade de Manaus,
Estado do Amazonas, no período de 20 e 21 de setembro de
2018, sob o tema: Mineração, Desenvolvimento Sustentável e
sua Importância para o País.
Sílvia Cristina Benites Gonçales
CREA-AM
Comissão de Ética e Exercício Profissional - CEEP

Os Coordenadores das Câmaras Especializadas de Geologia e Minas e
Representantes de Plenário dos Creas, durante a sua primeira reunião ordinária de
instalação, esta acontecida no Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB,
situado no Setor de Clubes Esportivo Sul, Trecho 02, Conj. 63, Lote 50, Brasília-DF, no
período de 21 a 23 de fevereiro de 2018, aprovam a presente proposta de seguinte teor:
a) Situação Existente:
Mudanças provocadas por oscilações conjunturais da economia mundial,
crise na economia nacional, queda de preços, indefinições políticas, redução de
investimentos e desemprego.
Nesse

contexto,

elenca-se

os

seguintes

problemas

na

mineração

brasileira:
1 – Ilegalidade na exploração do garimpo; 2 – Inexistência de legislação
que discipline a mineração nas faixas de fronteiras e nas áreas indígenas; 3 Verticalização da produção mineral; 4 – A ausência de um marketing positivo na
mineração; 5 – Desatualização do marco regulatório; 6 – Passivos ambientais na
mineração; 7 – Falta de fomento à pequena e média mineração; 8 – Conflitos no setor
mineral entre o direito de superfície e o acesso aos bens minerais; 9 – Falta de
infraestrutura, logística e dificuldades na fiscalização da atividade minerária.
b) Propositura:
Realização do Workshop na cidade de Manaus-AM, no período de 20 e 21
de setembro de 2018, sob o tema: Mineração, Desenvolvimento Sustentável e sua
Importância para o País.
c) Objetivo
Atualizar o estágio atual, rumos, difusão e nivelamento do conhecimento
sobre o assunto por meio de palestrantes e conselheiros, visando deflagrar um amplo
processo de discussão sobre este tema; consolidar a visão geral, reforçar seu potencial
multiplicador além de defender a importância de uma atividade produtiva que gera
mais de um milhão de empregos diretos, em torno de 4% do PIB e mais de 10% da
pauta de exportação do país.
Identificar e discutir projetos de mineração bem sucedidos do ponto de
vista do desenvolvimento sustentável.
d) Justificativa
Apesar sua importância econômica e social, a mineração ainda
permanece pouco conhecida por vários segmentos da sociedade, tomadores de
decisão, formadores de opinião e até pela própria área tecnológica.
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Importância da discussão da situação atual da mineração no país para
propor melhorias na fiscalização e contribuir com o desenvolvimento sustentável das
áreas mineiras.
Aplicação de novas geotecnologias e metodologias na fiscalização
mineral.
Defesa da atividade minerária realizada dentro de técnicas que atenda as
novas demandas da sociedade, difundindo uma cultura de boas práticas na mineração.
e) Estrutura do evento
O Workshop será desenvolvido por meio de palestras e mesas redondas, com
a geração de uma Carta contendo recomendações para o Setor. Detalhes da Programação
serão desenvolvidos na próxima Reunião Ordinária da CCEGM.
1 – PRIMEIRO DIA
A ser detalhado na próxima Reunião Ordinária da CCEGM.
2 – SEGUNDO DIA:
A ser detalhado na próxima Reunião Ordinária da CCEGM.
PÚBLICO PARTICIPANTE ESPERADO: 200 a 300 participantes
LOCAL – Manaus - AM
PALESTRANTES – Dois convidados externos financiados pelo Confea.
f) Fundamentação Legal
Lei nº 5.194, de 1966, Lei nº 4.076, de 1962; Resolução nº 1.012, de 2005.
g) Sugestão de Mecanismos:
Encaminhar à Comissão de Ética e Exercício Profissional – CEEP para análise e
deliberação e posterior envio ao Plenário do Confea.
Brasília, 21 de fevereiro de 2018.

__________________________________________
Geol. Sílvia Cristina Benites Gonçales
Proponente

__________________________________________
Geol. Ronaldo Malheiros Figueira
Coordenador Nacional
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