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Com fundamento no artigo 177 e seguintes do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requer à
Mesa Diretora, depois de ouvido o Soberano Plenário, na forma regimental, que seja encaminhado o
Presente Expediente ao Ilustríssimo Senhor Gerente Regional no Estado de Mato Grosso da Agência
Nacional de Mineração – Sr. Levi Saliés Filho, solicitando que sejam prestados os esclarecimentos/
informações, abaixo elencadas.

Destarte, necessário esclarecer, que o Projeto Aripuanã é uma nova mina subterrânea polimetálica, cujo
ramp-up foi iniciado em julho de 2022. Atualmente, é o segundo maior projeto de zinco em construção no
mundo. A produção comercial se iniciará no último trimestre de 2022 e a plena produção deve ser alcançada
no segundo trimestre de 2023. (https://www.projetoaripuana.com.br/pagina/o-projeto)

Nesse sentido, requeiro que sejam prestadas as seguintes informações:

1 – Há Projetos de Mapas de Minas e Túneis referente ao Projeto Aripuanã da Nexa
Resources? Em caso positivo, que nos seja encaminhado cópia dos Mapas de
desenvolvimento de Minas e Tuneis do Projeto Aripuanã, inclusive com as respectivas
coordenadas geográficas.

2 – Há previsão de termino do referido Projeto (Projeto Aripuanã)? Que nos seja
encaminhado o Cronograma de Desenvolvimento dos Trabalhos nos próximos 3 (três) anos
. 

JUSTIFICATIVA

A presente propositura se dá em decorrência da necessidade de que sejam prestados
esclarecimentos/informações quanto Projetos de Mapas de Minas e Túneis referente ao Projeto
Aripuanã da Nexa Resources, no Município de Aripuanã.

A Empresa Nexa Resources é uma das maiores produtoras de zinco do mundo. E o Projeto Aripuanã é
uma nova mina subterrânea polimetálica, cujo ramp-up foi iniciado em julho de 2022. Atualmente, é o
segundo maior projeto de zinco em construção no mundo. A produção comercial se iniciará no último
trimestre de 2022 e a plena produção deve ser alcançada no segundo trimestre de 2023.
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No sítio da Empresa (https://www.projetoaripuana.com.br/pagina/o-projeto) também consta a informação que
a mina da Nexa em Aripuanã, é composta por três principais zonas mineralizadas, com uma produção média
anual estimada de 70.000 toneladas de zinco, 24.000 toneladas de chumbo, 4.000 toneladas de cobre e
1.800 onças de prata. A extração tem duração estimada de 11 (onze) anos, considerando apenas o mineral e
reservas estimadas pelo Regulamento S-K 1300.

Daí as razões que se pretende receber as informações/esclarecimento necessárias com a presente
demanda.

Por essa razão, conto com o especial empenho das autoridades envolvidas, bem como conto com a
aprovação dos demais Pares, para a efetivação desse importante pleito.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Março de 2023

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual
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