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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, na
cidade de Brasília-DF, no período de 20 a 22 de fevereiro de 2017, 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.
b) Propositura:
Realização do Workshop na cidade de Belo Horizonte-MG, no período de
18 e 19 de setembro de 2017, sob o tema: Panorama Atual e Perspectivas da
Mineração Brasileira.
c) Objetivo
Atualização do 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.

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.

e) Estrutura do evento
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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: 80 a 100 participantes
LOCAL – Belo Horizonte-MG
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 2017.

__________________________________________
Eng. de Minas João Augusto Hilário de Souza
Coordenador CEGM CREA MG

__________________________________________
Eng. de Minas Augusto César Gusmão Lima
Coordenador Nacional
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