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Nos termos do art. 447 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa e da Lei nº 10.825/2019, requeiro à
Mesa Diretora a instalação de uma Câmara Setorial Temática, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias,
prorrogáveis por igual período, com o objetivo de discutir o desenvolvimento da mineração no Estado de
Mato Grosso e propor medidas relacionadas à criação do Fundo de Fomento à Mineração (FUNMINERAL),
com a seguinte composição:

Presidente:

Naiara Boscoli Venancio Moraes – Presidente da Comissão Nacional de Direito Minerário da Associação
Brasileira de Advogados

Relator:

Victor Hugo Oliveira dos Santos – Gabinete Dep. Dilmar dal Bosco

Membros:

Antônio João Paes de Barros – Geólogo da METAMAT 

Juliano Jorge Boraczynski – Presidente da METAMAT

Cesar Alberto Miranda Lima dos Santos Costa – Secretário SEDEC

Roberto da Silva Vargas - Gerente Regional da Agência Nacional de Mineração no Estado do Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

O Estado de Mato Grosso tem grande potencial geológico, portanto é premente discutir a viabilidade de
concessão de incentivos fiscais ao desenvolvimento mineral no Estado. Trata-se de um instrumento de
suporte e fomento à atividade mineral, estimulando a realização de investimentos, inovação tecnológica na
indústria extrativista mineral, aumento da competitividade estadual, geração de emprego e renda, em
consonância a regularidade junto aos órgãos de fiscalização, controle ambiental e outorga dos títulos
minerários.
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A instalação desta Câmara Setorial Temática visa avaliar a possibilidade de concessão de incentivos fiscais
às empresas de minerações que atenderem as condições definidas para o setor mineral com o objetivo de
contribuir para o desenvolvimento mineral no Estado, prospecção e pesquisa mineral; aproveitamento das
jazidas minerais mato-grossenses; geração e difusão de tecnologias de prospecção, pesquisa, lavra,
beneficiamento e industrialização de bens minerais; alavancagem de empreendimentos de mineração;
identificação de problemas científicos, tecnológicos, econômicos, financeiros e gerenciais que possam
impedir ou atrasar a implantação de novos empreendimentos de aproveitamento dos recursos minerais do
Estado e/ou ocasionar a diminuição de sua produção mineral; organização do cadastro de recursos minerais
do Estado de Mato Grosso; e assistência técnica aos micro, pequenos e médios mineradores do Estado de
Mato Grosso.

Ressalta-se que o Fundo de Fomento à Mineração (Funmineral) propiciará o desenvolvimento mineral no
Estado, destinando linha de crédito às pequenas e médias empresas de mineração, sendo um instrumento
de suporte e fomento à atividade mineral, os recursos serão conferidos mediante análise das propostas, com
critérios definidos para enquadramento.

A adoção de políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento da mineração no Estado trará inúmeros
benefícios, em especial mediante o crescimento tecnológico das atividades do setor, gerando emprego e
renda.

Desta forma, contamos com a colaboração dos nobres Pares para a aprovação do presente Requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Outubro de 2020

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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