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Apresentação

O Brasil é um dos principais produtores mundiais de minérios. Diante da profusão e 
diversidade deste patrimônio brasileiro, faz-se fundamental administrá-lo de forma 
social, ambiental e economicamente sustentável, por meio de instrumentos que con-
vertam essas riquezas em benefício da sociedade.

A Constituição de 1934 foi pioneira na regulamentação desses bens. Promoveu a 
separação da propriedade do solo da propriedade do subsolo ao organizar o direito 
de prioridade para as concessões minerais. Também naquele ano, foram criados o 
Código de Minas, para consolidar as regras de exploração mineral, e o Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM), para administrar, regular e fiscalizar o setor. 
Com a criação do DNPM, resultante da unificação de órgãos que convergiam para 
o mesmo fim, a mineração passou a ter uma única instituição gestora para um setor 
ainda incipiente da indústria nacional.

A principal tarefa da nova instituição, entre outras, consistia no mapeamento geológi-
co do país, com o propósito de identificar suas potencialidades minerais e pesquisar 
reservas de petróleo, de carvão mineral, ferro e manganês para instalação de siderúr-
gicas. O objetivo era acelerar o desenvolvimento econômico e social do Brasil, me-
diante o aproveitamento da produção mineral no consumo interno e na exportação.

Os primeiros resultados não tardaram a aparecer. A primeira descoberta de petróleo 
no Brasil ocorreu em 21 de janeiro de 1939, quando o poço DNPM-163 atingiu cama-
da petrolífera em Lobato, bairro na capital da Bahia, região do recôncavo, que viria a 
se constituir na primeira grande reserva brasileira. Anos depois, a descoberta de Ca-
rajás, no estado do Pará, a maior reserva de minério de ferro do mundo, foi resultado 
de um eficiente trabalho de planejamento, estudos e pesquisas. 

Decorridos 79 anos de sua criação, o DPNM continua a ser considerado uma ins-
tituição de excelência pelo trabalho que realiza na gestão do patrimônio mineral 
brasileiro. Fomenta pesquisa, mapeamento, exploração, aproveitamento e controle 
sustentável dos recursos minerais em todo o território nacional. Como instituição 
especializada, o DNPM centraliza todas as informações geológicas e de mineração 
existentes no país, as quais são obtidas pela própria instituição, por outros órgãos fe-
derais ou estaduais, bem como por companhias estatais ou particulares que exercem 
atividades no campo da geologia ou da mineração. 

Verdadeira escola da mineração, o DNPM está presente em todo território nacional, 
acompanhando a mineração nos rincões do país, com profissionais que não medem 
esforços diante de ínvios terrenos. O geólogo Charles Frederick Hartt expressa com 
propriedade nosso sentimento para com esses bandeirantes dos novos tempos: “lá 
não se espera a população para explorar uma região: o geólogo precede o imigrante”.
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Ao longo de seus 79 anos o DNPM escreveu, em conjunto com a sociedade, a história 
da mineração brasileira. Hoje o Brasil possui uma produção mineral diversificada, 
com mais de oitenta substâncias minerais. Destaca-se, no contexto mundial, entre os 
grandes produtores de ferro, nióbio, caulim, bauxita, grafita e rochas ornamentais. 
Portanto, nada mais justo do que um tributo desta Casa como mostra de admiração e 
respeito ao Departamento Nacional de Produção Mineral.

Deputado André Vargas – PT/PR
Primeiro-Vice-Presidente
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Prefácio

O Brasil a cada dia se afirma como um grande país produtor de matéria prima mi-
neral, ocupando espaços importantíssimos na divisão internacional do trabalho. O 
desempenho da indústria extrativa mineral tem sido notável nos últimos anos, se 
comparado a outros setores da economia brasileira. Sua participação na formação 
do Produto Interno Bruto mostra-se crescente, particularmente nos últimos dez anos. 
Por outro ângulo, o fluxo de comércio exterior do setor vem superando recordes 
sucessivos. 

Nesse contexto, a mineração brasileira responde por parcela expressiva do saldo 
da balança comercial, representando, assim, um importante fator na diminuição da 
vulnerabilidade da economia nacional. Investimentos em pesquisa mineral para a 
descoberta de novas jazidas, para a abertura de novas minas ou para a ampliação da 
capacidade produtiva das já existentes praticamente triplicaram desde 2002. 

Os esforços que o atual governo vem empreendendo, sem sombra de dúvidas, tem co-
locado o Brasil na rota de investimentos internacionais em mineração. Mas também 
deve ser ressaltada a vantagem comparativa oferecida pelo país, particularmente por 
possuir um sistema político e social não conflituoso e uma economia de fundamentos 
sólidos.

É importante destacar que, ao longo dos 79 anos do DNPM, os servidores do ór-
gão prestaram relevantes e decisivas contribuições para a valorização institucional e 
técnico-científica da autarquia, principalmente, pela atuação em prol do desenvolvi-
mento sustentável da mineração brasileira.

Assim, quero aqui também agradecer ao corpo funcional deste departamento, que 
sempre cumpriu com êxito a sua missão de gerir o patrimônio mineral brasileiro, de 
forma social, ambiental e economicamente sustentável, utilizando instrumentos de 
regulação em benefício da sociedade. Ao mesmo tempo, presto aqui uma homena-
gem àqueles que por aqui passaram e deram muito de suas vidas e que hoje não se 
encontram mais entre nós. Meus sinceros agradecimentos a todos e a todas.

O DNPM tem um papel preponderante na consecução desses esforços. Esta publica-
ção tem como objetivo registrar a sessão solene em sua homenagem, apresentando a 
íntegra dos discursos proferidos e o registro fotográfico da cerimônia.

Sérgio Augusto Dâmaso de Sousa
Diretor-Geral do DNPM
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Discurso do presidente da Câmara dos Deputados, 
Henrique Eduardo Alves

O Sr. Presidente (Henrique Eduardo Alves) – Meu bom dia a todas e a todos. É muita 
honra esta Casa recebê-los aqui, a Casa do povo brasileiro, em uma data e em um 
evento muito significativo para o país e, portanto, também para a Câmara dos Depu-
tados. Eu chamaria à Mesa o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, 
que também veio prestigiar o evento.

Sras. e Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores, a diversidade geológica e 
a riqueza mineral estão entre os atributos mais expressivos do Brasil. Nossa história 
é permeada de episódios e ciclos em que minérios valiosos – e muito cobiçados – 
foram os responsáveis por transformações sociais e econômicas nas diversas regiões 
do país.

Atualmente, o setor de mineração responde por cerca de um quarto, um quarto da 
pauta de exportações de produtos básicos e semimanufaturados, o que demonstra seu 
forte peso e relevância para a economia nacional. Eu vou até repetir esse dado para 
mostrar a sua importância e a importância das senhoras e dos senhores que trabalham 
nesse segmento. Que o setor de mineração responde por cerca de um quarto da pauta 
de exportações de produtos básicos e semimanufaturados, mostrando, portanto, a sua 
potencialidade na relevância para a economia nacional.

A homenagem que rendemos, por meio desta sessão solene, ao Departamento Nacional 
de Produção Mineral é forma de a Câmara dos Deputados demonstrar reconhecimento 
ao trabalho que, há 79 anos, tem sido desempenhado pela autarquia, na missão institu-
cional de “gerir o patrimônio mineral brasileiro, de forma social, ambiental e economi-
camente sustentável, utilizando instrumentos de regulação em benefício da sociedade”.

Demonstramos, também, a atenção e o empenho da Casa na análise das questões de 
importante segmento do setor produtivo, que demanda intervenções legislativas fir-
mes e em constante modernização, a fim de salvaguardar nossas riquezas e o interes-
se público. O DNPM se apresenta, às vésperas de iniciarmos nova fase de discussões 
sobre o marco regulatório da pesquisa geológica e exploração de minérios, como 
instituição que cresceu e se fortaleceu, durante as últimas oito décadas, emprestando 
à nação relevantes serviços nas tarefas de concessão, fiscalização e regulação dos 
empreendimentos minerários.

Em diversos períodos, a autarquia enfrentou graves dificuldades – das quais as senhoras 
e os senhores sabem muito bem porque viveram muito de perto –, com falta de recur-
sos orçamentários, de pessoal e de estrutura adequados ao desempenho de suas fun-
ções. Mesmo assim, assegurou, com grande êxito, a evolução das atividades do setor de  
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mineração, favorecendo incremento significativo do Produto Interno Bruto e geração 
de empregos, garantindo a devida compensação à União, aos estados e municípios pela 
utilização econômica dos recursos minerais explorados em seus territórios.

Em muitas localidades, a arrecadação dessa compensação financeira, cuja normati-
zação e fiscalização sobre a arrecadação competem ao DNPM, tornou-se essencial 
para a melhoria da infraestrutura, qualidade ambiental, saúde e educação ofertadas 
às suas populações. Senhoras e senhores, análise, ainda que superficial, dos números 
envolvidos no setor de mineração aponta evidências de que a instituição formalmente 
responsável por geri-lo, em âmbito público, tem papel de suma importância nos cam-
pos social, político e econômico.

O Ministério do Trabalho e Emprego registra que a indústria extrativa mineral em-
prega mais de 230 mil pessoas, das quais 177 mil estão relacionadas à atividade de 
mineração, e as demais, à exploração de petróleo e gás natural. Tais postos de tra-
balho representam 0,6% do estoque de trabalhadores do Brasil, o que pode parecer 
pouco, mas o efeito multiplicador que o setor gera no mercado é enorme, uma vez 
que os bens extraídos da mineração fornecem insumos tanto para a indústria de trans-
formação quanto para o setor de construção.

O Sumário Mineral 2012, publicado pelo DNPM, indica que houve expressiva evo-
lução da participação dos produtos minerais na pauta brasileira de comércio exte-
rior nos últimos anos. Nas exportações, a participação dos produtos minerais saiu de 
17,8%, em 2005, para 25,3%, em 2011. Indiscutivelmente, o obstinado compromisso 
do DNPM e de seus servidores com o eficaz gerenciamento das políticas do setor 
mineral tem oferecido ao Brasil ganhos importantes para a consolidação do projeto 
desenvolvimentista operacionalizado pelo governo federal.

À direção do Departamento Nacional de Produção Mineral, na pessoa de seu diretor-
-geral, Sérgio Augusto Dâmaso de Sousa, e a todo o quadro funcional da autarquia, 
dos mais simples aos mais graduados servidores que fazem, portanto, o seu coletivo, 
o seu coração, o seu pensamento e a sua consciência, eu quero expressar os sinceros 
agradecimentos da Câmara dos Deputados do Brasil pela excelência dos serviços 
prestados em prol do país. Essa é a manifestação do nosso reconhecimento à ins-
tituição e aos indivíduos que a compõem, com a certeza de serem merecedores da 
homenagem que ora prestamos. 

Então, eu pediria, em nome da Câmara dos Deputados, nesta hora, ao DNPM, a toda 
a sua história, a todos os seus servidores, dos mais graduados ao mais simples, uma 
salva de palmas pelo reconhecimento à instituição, ao trabalho, e em nome, portanto, 
do povo brasileiro. É bom que o povo brasileiro assista e ouça essa manifestação de 
reconhecimento ao DNPM e aos seus servidores. Muito obrigado.
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Pronunciamento do deputado André Vargas

O Sr. André Vargas (PT – PR) – Sempre saudando o nosso presidente, Henrique 
Eduardo Alves, que bem conduz esta Casa, da qual tenho orgulho de participar na 
composição da Mesa, ao seu lado, de Simão Sessim e de tantos outros que aqui estão 
também.

Quero saudar o ministro Antônio Andrade, nosso companheiro. O ministro Antô-
nio Andrade foi parlamentar nesta Casa e hoje é ministro da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento; também parlamentar nesta Casa, ministro Agnaldo Ribeiro. Ali-
ás, dois parlamentares bem representando este Parlamento na Esplanada. O senador 
Garibaldi Alves, ministro da Previdência, que também acompanha sistematicamente 
todas as atividades desta Casa, nos homenageia sempre com sua presença; Carlos 
Nogueira da Costa Júnior, secretário de Geologia, Mineração e Transformação de 
Minério do Ministério das Minas e Energia, representando o ministro Edison Lobão; 
Sérgio Dâmaso, diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral. 

Aliás, a quantidade de parlamentares nesta Casa, numa terça de manhã – pelo menos, 
aí, algumas dezenas de parlamentares –, refere-se à importância desse tema, mas 
também, em grande medida, ao trabalho que Sérgio Dâmaso faz dentro deste Par-
lamento, importante relação, valorizando também a produção, seja na Comissão de 
Minas e Energia, seja no conjunto das comissões e no próprio Parlamento, em relação 
a esse tema importantíssimo. E, ao saudá-lo, eu saúdo também Miguel Nery, que 
igualmente sempre deu muita atenção a este Parlamento, reconhecendo inclusive que 
o DNPM não tem a estrutura compatível com a importância desse tema. Esperamos 
resolver isso na próxima quadra do debate parlamentar que faremos para a definição 
do marco regulatório.

Portanto, saúdo todas as deputadas e os deputados, as senhoras e os senhores convi-
dados aqui presentes, vários dos quais já me abordaram aqui impressionados com o 
prestígio deste grande evento. Então, saúdo a todos.

O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) comemorou, em março 
deste ano, 79 anos. Criado por Getúlio Vargas em março de 1934, o DNPM é um 
marco em nossa história institucional. É também testemunha e poderoso instrumento 
em nossa luta pela posse soberana e exploração racional e sustentável dos recursos 
minerais nacionais.

Assim, como instituição regulatória e de pesquisa, o DNPM é o grande precursor da 
Companhia Vale do Rio do Doce e da Petrobras. É, portanto, com grande contenta-
mento que vemos o DNPM ainda florescendo e se renovando, após quase um século 
de atividades, marcadas pelo mais alto civismo e eficiência.
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No DNPM foi possível encontrar e manter uma das mais eficientes equipes do ser-
viço público e alguns dos mais bravos defensores das riquezas nacionais. Não que a 
estrada tenha sido fácil e sem desafios. Ao contrário, o DNPM acompanhou com de-
nodo e, muitas vezes, com senso de sacrifício, os altos e baixos da indústria mineral.

A história do DNPM está intimamente ligada ao primeiro Código de Mineração, que 
data de 1934, o qual definia que as jazidas conhecidas pertenciam aos proprietários 
do solo onde se encontravam. Aos proprietários do solo em que ocorressem jazidas 
conhecidas, foi-lhes dado o direito de manifestá-las ao poder público pelo prazo má-
ximo de um ano. Tratava-se de um sistema misto, em que se garantiram os direitos 
minerários preexistentes aos proprietários do solo. As jazidas não conhecidas, no 
entanto, passariam a ser incorporadas ao patrimônio do país.

Com o advento da Constituição de 1967, a preferência do proprietário do solo foi 
substituída pela participação nos resultados da lavra. A partir da década de 80, parti-
cularmente com o surgimento da legislação ambiental, diplomas legais complemen-
tares integraram o conjunto de atos regulatórios para a mineração.

A promulgação da atual Constituição Federal em 1988 criou o regime de royalties, 
que tornou necessária a atualização da legislação minerária. A mudança mais notória 
do texto constitucional de 1988 referia-se à restrição ao capital externo na mineração. 
Este dispositivo veio a ser suprimido por emenda constitucional de 1995. Entre as 
mudanças efetivadas, destaca-se a explicitação do direito de propriedade dos recursos 
minerais como sendo bens da União, superando definitivamente dúvidas quanto à 
propriedade dessas riquezas em favor do Estado.

Atualmente, as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais constituem pro-
priedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem 
à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra, dependendo, 
para sua pesquisa e aproveitamento, autorização ou concessão da União.

Em 2 de maio de 1994, com a sanção da Lei n° 8.876, o DNPM foi transformado em 
autarquia federal. De acordo com essas mudanças, o DNPM tem hoje a clara missão 
de gerir os bens minerais brasileiros de forma sustentável, em benefício da sociedade. 
O DNPM, portanto, faz regulação e fiscaliza há mais de setenta anos o setor mineral. 
Preservar o DNPM e transformá-lo em agência reguladora seria reorientar sua admi-
nistração na direção de uma gestão de resultados. Um órgão com o peso histórico do 
DNPM deve estar sempre alerta às novas conjunturas e desafios.

O desempenho da indústria extrativa mineral tem sido brilhante nos últimos anos. A 
mineração brasileira responde por parcela expressiva do saldo da balança comercial, 
mais de trinta por cento, representando, assim, um importante fator na diminuição da 
vulnerabilidade da economia nacional. A indústria mineral brasileira espera crescer 
até cinco por cento neste ano. A cotação do minério de ferro, insumo de maior peso 
nos resultados do setor, deve ficar entre U$ 110 e U$ 135 por tonelada no ano – é a 
nossa torcida –, segundo o Instituto Brasileiro de Mineração.
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Ocupamos o primeiro lugar na produção de nióbio; o segundo, em minério de ferro, 
manganês e tantalita; o terceiro, em grafita; e o quarto, em rochas ornamentais. Pra-
ticamente produzimos todos os bens minerais, incluindo ainda magnesita, cromita, 
ouro, barita, agregados, pedras preciosas, quartzo, fosfato, entre outros. Estudos e 
descobertas pontuais refletem indícios de que há muito a ser descoberto, como petró-
leo, ouro, cobre, níquel, etc.

O setor mineral brasileiro em muito ganhará com a aprovação do novo marco legal, 
atualizando as suas novas perspectivas. Dentre as linhas de ação privilegiadas, a mais 
importante é, sem dúvida, a continuidade da modernização, gerando as respostas que 
a sociedade exige, fortalecendo o poder regulatório do Estado, com vistas a garantir a 
competitividade da indústria mineral e o seu caráter estratégico, além disso, tomando 
em conta a dimensão da questão ambiental. Não podemos ignorar que o desenvolvi-
mento da mineração deve obedecer a critérios objetivos de sustentabilidade.

O novo quadro de uma indústria mineral extrativa madura e florescente, complexi-
dade da inteiração nos laços entre o setor público e o privado, e a impreterível ques-
tão ambiental deixam claro que mudanças profundas e atuação são necessárias para 
que a eficácia da ação do Estado continue relevante e positiva no setor. Com efeito, 
a atuação do DNPM desmente em larga margem vários dogmas do neoliberalismo 
contemporâneo, pois foi a presença forte do Estado, regulando e definindo áreas e 
atuação do setor privado estatal, que criou as bases para a expansão do setor mineral 
brasileiro que hoje testemunhamos.

Chamando a si a regulação, o Estado impediu que o setor caísse no caos e na estag-
nação. Se regras claras beneficiam ação econômica, a existência de um poderoso 
agente, formulando e garantindo essas regras, é variável e essencial nessa equação.

Congratulamo-nos, portanto, com o DNPM em seu aniversário, exemplo notável o 
papel de promotor de justiça e indutor de crescimento do país.

Antes de finalizar, é natural que aguardemos e expressemos a nossa ansiedade. Mes-
mo cumprindo a função do Parlamento de fiscalizar e alertar o governo em relação 
às ações, esperamos com rapidez os projetos de leis e eventuais medidas provisórias, 
alertando para que possamos fazer um debate amplo nesta Casa, sem dúvida nenhu-
ma, mas que venha logo esse novo marco regulatório. O Brasil não pode esperar, o 
Brasil não pode aguardar que, nos escaninhos da burocracia de Estado, e reconhece-
mos de importância relevante, não tenhamos esse marco regulatório, e permaneçam 
suspensas as autorizações de lavra, de pesquisa, que gerarão benefícios efetivos e 
atividade econômica, muitos deles daqui a seis, oito, dez anos – nem todas, é claro, 
porque se trata de pesquisa. 

Portanto, que venha logo, porque o Brasil tem no seu subsolo, sem dúvida nenhuma, 
um novo pré-sal. Para isso, precisa modernizar sua lei. Mas relembremos o presiden-
te Lula: é preciso trocar o pneu com o carro andando, para que o Brasil possa seguir 
crescendo e sendo esta grande nação. Viva o DNPM do Brasil!
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Pronunciamento do deputado Gabriel Guimarães

O Sr. Gabriel Guimarães (PT – MG) – Bom dia, Sr. Presidente, deputado Henrique 
Eduardo Alves. Agradeço a visita desses dois companheiros que fazem parte desta 
Casa com muito orgulho para todos nós, ministro Toninho Andrade, meu conterrâ-
neo, e ministro Agnaldo Ribeiro. Agradeço a esse grande companheiro de muitos 
trabalhos a parceria entre o nosso estado e a Comissão de Minas e Energia. Meu 
partido me incumbiu de representá-lo nesta sessão solene em homenagem a essa 
instituição que muito fez pelo Brasil, pela mineração, particularmente pelo estado de 
Minas Gerais.

Costumo dizer, Sr. Presidente, deputado Henrique Eduardo Alves, que o nosso estado 
recebeu o nome de Minas Gerais não foi por outro motivo. Minas faz parte da grande 
riqueza do nosso Estado. Somos chamados de mineiros justamente por sua atividade, 
que é a vocação maior do estado. Poderíamos ser chamados de “minasences”, de 
“geraenses”, mas somos chamados orgulhosamente de mineiros por termos em nosso 
estado essa grande riqueza e desenvolver o setor mineral. O setor mineral fez o nosso 
estado avançar, crescer e expandir seu território por regiões – fez assim com o Brasil 
e com o nosso estado – além das que originalmente estavam demarcadas. 

Cumprimento todos os que acompanham esta sessão. Vejo tantos amigos aqui que, 
se eu citar os nomes, posso pecar e deixar de falar alguns, como Walter, Vital, Fábio 
e tantos outros que participam deste dia tão importante para o DNPM ao comemorar 
seus 79 anos, mas também para Minas e para o Brasil.

O DNPM tem sido grande parceiro, tem feito a fiscalização, a parceria com esse se-
tor, tem se desdobrado com a estrutura presente e sabe acompanhar a evolução de um 
setor responsável para que o Brasil continue superavitário na balança comercial, e o 
nosso estado, Minas Gerais, tem participação muito especial nesse contexto.

Por isso não posso deixar de dizer que todos nós aguardamos a chegada do marco 
regulatório mineral, e o DNPM tem participado ativamente apresentando suas con-
tribuições, até porque conhece, está no dia a dia, sabe das dificuldades e dos avanços 
que o setor merece. Todos temos orgulho do setor mineral, que fez e continua fa-
zendo o desenvolvimento do nosso país; temos orgulho do DNPM, que contribui de 
forma importante e decisiva para o novo marco regulatório mineral.

Temos que contar, mais uma vez, com a participação do DNPM na transição do novo. 
O Brasil necessita de um modelo novo para o setor mineral, mas nessa transição nós 
precisaremos ainda mais da participação do DNPM para demonstrar que o novo deve 
chegar. E todos nós esperamos que o novo venha. E que as mudanças venham, sim, 
trazendo resposta para o Brasil e para o mundo de que o novo deve participar desde 
já, mas trazendo a garantia de que não perderemos a competitividade do nosso pro-
duto, não desrespeitaremos direitos adquiridos. 
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O DNPM tem um papel fundamental para demonstrar que o novo deve vir desde já, 
mas com todo o equilíbrio, a fim de não causar impacto e não prejudicar o desenvol-
vimento do setor mineral, porque o desenvolvimento do setor mineral é o desenvol-
vimento do Brasil. Por isso, na comemoração desses 79 anos, refiro-me com muito 
otimismo à transformação dessa instituição em agência. 

Para concluir, Sr. Presidente, é uma instituição que deve, obviamente, nessa nova 
configuração, ter mais autonomia, ter mais credibilidade, ter mais força, porque o 
DNPM já fez muito pelo Brasil, é um grande parceiro. E, como todo grande parceiro, 
deve ser respeitado, deve ser valorizado. Então, aqui fica uma proposta de que no ano 
que vem, na comemoração dos oitenta anos do DNPM, façamos essa comemoração 
na sede da agência, mostrando a harmonia, mostrando a importância, mas, sobretudo, 
mostrando a força dessa instituição, que fez muito pelo Brasil, fez por Minas e tem 
muito ainda a contribuir. Parabéns a todos os profissionais que compõem esse órgão 
que é o orgulho de todos nós. Muito obrigado. 
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Pronunciamento do deputado Leonardo Quintão

O Sr. Leonardo Quintão (PMDB – MG)1 – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 
vastidão do território brasileiro, a grande diversidade de recursos minerais que abriga 
e os altos valores representados por esse patrimônio exigem gestão eficiente e sus-
tentável, exercida em benefício de toda a sociedade. Para isso, foi criado o Departa-
mento Nacional de Produção Mineral (DNPM), que chega aos 79 anos de existência 
elogiado pela qualidade de seu trabalho e em condições de estimular a competitivida-
de em um setor tão importante da nossa economia.

A autarquia hoje homenageada talvez não seja das mais conhecidas pelo público 
em geral, mas o impacto das atividades que ela coordena pode ser evidenciado por 
números significativos.

O Valor da Produção Mineral, em 2012, alcançou o total de US$ 43 bilhões. Nesse 
mesmo ano, o setor mineral brasileiro exportou o correspondente a US$ 34,1 bilhões 
e importou US$ 8,9 bilhões, obtendo um superavit de US$ 25,2 bilhões. Sua parti-
cipação nas exportações do país é bastante expressiva, vale notar que a participação 
da mineração sobre o superavit total brasileiro, para o ano de 2012, foi da ordem de 
129,2%.

Contribuem para esses resultados as características do território nacional, que pro-
piciam a produção de 72 substâncias minerais. É um país riquíssimo em minerais, 
talvez não tenha no mundo um país com tanta diversidade, por exemplo:

Estado Exemplo de Minerais

RS Carvão, ametista

SC Carvão, fluorita

PR Calcário, talco

SP Agregados, água mineral, argila

RJ Agregados, água mineral, granito

MG Nióbio, ferro, terras raras, água mineral

ES Rochas ornamentais

BA Ouro, cobre, ferro, bauxita

SE Potássio

1  Pronunciamento encaminhado pelo orador.
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Estado Exemplo de Minerais

AL Sal-gema, ouro

PE Gipsita, água mineral, agregados

PB Vermiculita, caulim, turmalina

CE Calcário, rochas ornamentais

RN Tungstênio, calcário, agregados

PI Ferro, opala, gemas

MA Gipsita, ouro

PA Ferro, ouro, manganês, cobre

AM Bauxita, estanho, terras raras, caulim

RO Cassiterita, diamante, níquel

RR Ouro, diamante

AC Agregado, água mineral, ferro

AP Manganês, ouro, ferro

TO Calcário, ouro, terras raras

GO Níquel, fosfato, nióbio, ouro

MT Ouro, diamante, ferro, manganês

MS Ferro, manganês, ouro

DF Agregados, água mineral

Também, reforço a atuação do DNPM no incentivo ao aproveitamento desses re-
cursos, na supervisão das pesquisas e na fiscalização. Certamente, de pouco serviria 
ao país a exploração mineral se não fosse feita de forma organizada, com controle 
ambiental, segurança e respeito pela higiene e saúde dos trabalhadores.

Esse é um setor, aliás, que emprega grande número de pessoas. Em 2010, eram 855 
mil trabalhadores, mas três anos antes, quando a crise econômica internacional ainda 
não havia afetado os negócios, o total chegou a superar a marca de um milhão. Estão 
espalhados por mais de 3.300 minas, sendo 159 delas consideradas de grande porte.

Como os demais números já citados, os investimentos em mineração são também 
elevados. No período de 2011 a 2015, a previsão total é de US$ 68,5 bilhões. Há 
empreendimentos em andamento em quase todos os estados, embora Minas Gerais, 
com 36% de participação nos investimentos, e o Pará, com 35%, continuem sendo, 
de longe, os principais mineradores.
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Tudo isso deve ter incremento expressivo nos próximos anos, com a aprovação do 
novo marco regulatório da mineração, já anunciado pelo ministro das Minas e Ener-
gia, Edison Lobão. Sem dúvida, a partir daí o setor trará novas oportunidades e mais 
desenvolvimento econômico ao país, e tornará ainda mais importante o trabalho ini-
ciado há quase oito décadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral.

Pelo muito que já foi feito, e por tudo que ainda poderá vir, cumprimento, portanto, 
todos os diretores e servidores dessa autarquia. Parabéns ao DNPM por essa trajetória 
estreitamente relacionada com o desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado.
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Pronunciamento do deputado Luiz Fernando Machado

O Sr. Luiz Fernando Machado (PSDB – SP) – Quero inicialmente cumprimentar o 
autor do requerimento, o deputado André Vargas. Quero saudar quem ocupa neste 
momento a Mesa e a Presidência, que é o deputado Simão Sessim, deputado que foi 
presidente da Comissão de Minas e Energia, parlamentar que deu grandes contri-
buições quando ali esteve para o setor mineral brasileiro. E aqui faço essa menção 
pública, que é o reconhecimento do seu trabalho. 

Quero saudar as pessoas e os parlamentares que fizeram anteriormente uso da pala-
vra: o deputado Gabriel Guimarães, o deputado André Vargas e, por fim, o deputado 
Leonardo Quintão. Todos eles contribuíram muito para que esta sessão pudesse ter 
o brilho que ela neste momento vem tendo. E acredito que nós, como membros do 
Congresso Nacional, teremos a chance de contribuir ainda mais também se tivermos 
a oportunidade de vislumbrar nesta Casa a discussão do novo Código Brasileiro da 
Mineração via projeto de lei, e não medida provisória. É dessa forma que venho ten-
do a compreensão de que nós possamos engrandecer o Congresso Nacional, trazer 
à pauta da Comissão de Minas e Energia um assunto tão relevante e tão importante 
para o nosso país.

Quero, Sr. Presidente, se me permite, fazer aqui também uma consideração muito 
especial ao Ricardo de Moraes, que é o nosso superintendente em São Paulo. Ricardo 
teve a oportunidade, durante a semana passada, de externar a necessidade da nossa 
presença em razão de tudo aquilo que o estado de São Paulo tem a oferecer, especial-
mente nos agregados, na construção civil, ao nosso país. E aí vejo o ministro, nosso 
colega, Agnaldo Ribeiro, aqui presente. Vejo-o, ministro Garibaldi Alves, olhando 
com os olhos para os agregados da construção civil como se fossem os depositários 
fiéis de todas as suas esperanças, porque tudo aquilo que vai ser construído no nos-
so país, tudo aquilo que fará com que nosso país continue no caminho da busca da 
cidadania será feito também, não só com a orientação do nosso ministro, mas com a 
execução e com a colaboração daqueles que são os maiores executores, que são os 
agregados da construção civil no estado de São Paulo.

Eu não quero aqui estender a minha fala, mas quero dizer da abertura que tem o 
PSDB de promover essas discussões com absoluta responsabilidade. A abertura que 
tem o nosso partido para combinar e compatibilizar os interesses de um país que tem 
tamanha oportunidade geológica com o desenvolvimento sustentável e com as ações 
sociais que são pertinentes a todas as indústrias, e a todos aqueles setores que tenham 
interesse na evolução do nosso país. Não somente as empresas, mas especialmente a 
nossa sociedade possa ganhar e ganhar muito com a execução de grandes empreendi-
mentos, nós temos o conhecimento, serão feitos, serão aplicados no Brasil.
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Aqui finalizo as minhas considerações mais uma vez parabenizando o autor do reque-
rimento, o deputado André Vargas, pela oportunidade da comemoração, em março, 
dos 79 anos do DNPM.

Quero externar de maneira pública, em nome de nossa bancada, todo aquele trabalho 
executado e feito por cada um dos servidores do DNPM no nosso país. Quero, através 
do superintendente Ricardo de Moraes, cumprimentar todos os outros superinten-
dentes aqui no nosso país, todos os outros 24 representantes de estados no que diz 
respeito ao DNPM. 

Mais uma vez reitero que teremos a oportunidade de dar uma grande contribuição ao 
país e fazer com que este Congresso Nacional tenha a vida de fato exposta no que 
diz respeito à discussão dos bens minerais brasileiros se nós fizermos essas mesmas 
discussões pautadas aqui no Congresso Nacional pelo envio de um projeto de lei, e 
não pelo envio de uma medida provisória que, entendo eu, será de maneira açodada 
para que tenhamos oportunidade de discussão com os setores.

Parabéns ao DNPM, parabéns aos autores do requerimento e àqueles que se fazem 
presentes para que se congratulem com todos nós e com o DNPM no nosso país. 
Parabéns, presidente, parabéns a todos. 
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Pronunciamento do deputado  
Bernardo Santana de Vaconcellos

O Sr. Bernardo Santana de Vasconcellos (Bloco/PR – MG) – Meu querido presiden-
te Simão Sessim, a quem estendo de forma muito carinhosa o merecido cumprimento 
feito aqui pelo meu querido colega e amigo Luiz Fernando, nosso sempre presidente 
da Comissão de Minas e Energia e que cerrou fileiras naquela comissão por esse tema 
tão caro ao nosso país. Cumprimento o deputado André Vargas, autor do requeri-
mento, aqueles que nos antecederam, os colegas parlamentares presentes, o deputado 
Gabriel Guimarães, o deputado Luiz Fernando, o deputado Leonardo Quintão. De 
forma especial neste evento que comemora os 79 anos do nosso DNPM, gostaria de 
cumprimentar o nosso querido Sérgio Dâmaso, que tem feito um trabalho brilhante à 
frente desse órgão. Também não poderia deixar de dar um abraço carinhoso a todos 
aqueles que cooperam para que o DNPM, nesses 79 anos, continue cada vez mais 
avançando à frente do seu tempo. Queria cumprimentar todos que participam e fazem 
parte dessa obra na pessoa do superintendente do estado de Minas Gerais, meu que-
rido amigo Celso Garcia. Cumprimento nosso ministro mineiro Antônio Andrade, 
grande deputado, amigo e companheiro nesta Casa por tanto tempo e que hoje temos 
a honra de ver no ministério; ministro Garibaldi Alves, ministro Agnaldo Ribeiro, 
representantes dos ministérios.

Meu querido presidente Simão Sessim, vivemos um momento muito importante e de 
muita reflexão. A mineração, sem sombra de dúvida, orientou a ocupação, não em 
Minas, mas a ocupação mundial, até mesmo no descobrimento do Brasil, naquele 
momento que vivíamos um mercantilismo na questão minerária. Daquele tempo para 
cá, vivemos uma outra mineração, uma mineração sustentável, uma mineração que é 
referência para qualquer empreendimento nacional e que traz, sim, muitas riquezas, 
dentro das setenta substâncias que produzimos, com destaque dentro do cenário na-
cional, primeiros produtores que somos de nióbio, produtores de dezenove por cento 
de minério de ferro no mundo. Nós, mineiros, estamos em peso na bancada, talvez 
porque o nosso estado, sem a mineração, não se chamasse, meu presidente, Minas 
Gerais, e é muito grande para se chamar serviços gerais.

Então, assim também eu penso no Brasil. Precisamos, cada vez mais, avançar no co-
nhecimento geológico na nossa pátria, dar a preferência que a Constituição quis dar 
ao nosso subsolo contra, muitas vezes, medidas que visam obstar o alcance a essas 
substâncias com nomes bonitos, às vezes, fantasiados de iniciativas ambientais ou 
de iniciativas de defender determinadas etnias, mas que, na verdade, deixam, tiram a 
competitividade nacional. 

A questão do marco regulatório é importante em vários aspectos, entre eles, ver que, 
no Brasil, a carga tributária tira cada vez mais a competitividade da mineração na-
cional. Nós temos um custo de produção baixo, mas um custo Brasil extremamente 
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elevado, o que hoje torna competitivas, em outros países, minerações que não seriam 
competitivas, se devidamente regulada a questão nacional. Não podemos continuar a 
tarifar e tributar investimento. Isso é algo impensável. 

Hoje é um dia muito importante de comemoração dos 79 anos do DNPM. Sr. Presi-
dente, gostaria de nesta data dizer que é muito importante o esforço para a autonomia 
financeira desse órgão. Trata-se de uma agência de mineração forte. Não precisamos 
inventar a roda. Temos um dos órgãos mais antigos, não no Brasil, mas no mundo, a 
tratar da mineração com competência e com espírito abnegado. Então, transformar o 
DNPM nessa agência forte é algo que se impõe a este Congresso Nacional, que tem 
que passar por essa discussão. 

Sr. Presidente, peço a tolerância, não ultrapassarei esse minuto que lhe peço extra. 
Criamos no âmbito da Comissão de Minas Energia a subcomissão que irá exatamente 
acompanhar o marco regulatório. Tenho, para mim, como Poder Legislativo, que 
temos uma obrigação muito forte. Temos todo interesse em colaborar com o governo 
federal do qual fazemos parte. 

Penso que esperamos demais. E nosso papel muitas vezes não é esperar o que nos 
mandam. As leis têm que ser produzidas aqui. Foi com esse espírito e com toda a 
modéstia, nos últimos dois anos e meio, expondo a minha experiência do setor pro-
dutivo e ouvindo o Ministério de Minas de Minas e Energia, DNPM, setor produtivo, 
e todos os players envolvidos, que apresentei o PL nº 5.306, de 2013, que considero 
o projeto que há nesta Casa, hoje, que trata de A a Z do setor. Não digo que é me-
lhor do que o que virá, mas vamos começar a produzir aqui. Vamos assumir a nossa 
responsabilidade de legisladores. Temos, aqui, ministros com eminente conhecimen-
to parlamentar, parlamentares de história forte, reconhecida, como o nosso ministro 
Garibaldi Alves. 

Este Parlamento tem que se fazer forte, discutindo, não como quem recebe – recebe-
remos, sim, como sempre recebemos –, mas sim como quem produz e representa os 
verdadeiros anseios da nossa sociedade. Avante DNPM para o caminho que lhe é de 
direito, o caminho da autonomia financeira, o caminho dessa agência forte, que com 
certeza fará do Brasil, das nossas minas, cada vez mais um player, mais competitivas 
do mundo na mineração, oferecendo riqueza a nossa gente, aos que virão depois de 
nós. Obrigado, Sr. Presidente. Parabéns! Viva o DNPM! 
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Pronunciamento do deputado Vitor Penido

O Sr. Vitor Penido (DEM – MG)2 – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, autorida-
des presentes, senhoras e senhores convidados, colaboradores e diretoria do Departa-
mento Nacional de Produção Mineral. É com imensurável prazer e alegria que ocupo 
hoje esta tribuna, em nome do meu partido, Democratas, nesta data em que o nosso 
DNPM completa 79 anos de bons serviços prestados ao Brasil; gerenciando, fiscali-
zando, conduzindo e influenciando a atividade mineradora do nosso país.

O DNPM, nobres colegas, é órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia e 
com responsabilidade sobre a gestão e fiscalização das atividades de mineração em 
todo o território nacional. Para exemplificar a importância desse órgão, saliento aqui 
que, nas últimas duas décadas, a atividade mineral brasileira deu salto quantitativo 
e qualitativo impressionante, contribuindo de forma ímpar para o desenvolvimento 
da atividade econômica e social do Brasil, com esta escalada ascensional passando, 
seguramente, pelo indispensável crivo regulamentador do DNPM.

Quero também ressaltar, o papel que desempenha o DNPM ao zelar pela observân-
cia da legislação do setor, que compreende, entre outros documentos, o Código de 
Mineração e o Código de Águas Minerais, gerando, concomitantemente, importantes 
resultados em termos de fomento à produção mineral, à pesquisa, ao conhecimento 
acerca de dados geológicos e ao desenvolvimento sustentável.

Parabenizamos, na oportunidade, os diretores e os demais integrantes do corpo de fun-
cionários, na pessoa do diretor-geral do DNPM, Dr. Sérgio Augusto Dâmaso de Sousa, 
mineiro de Belo Horizonte, um dos cientistas nacionais mais qualificados na área do 
setor mineral, a cuja dedicação e preparo se deve o cumprimento das relevantes atribui-
ções confiadas ao órgão responsável pela ordenação da mineração no Brasil.

Como uma das numerosas evidências da importância e evolução desse trabalho, o 
DNPM registrou, no ano passado, expressiva arrecadação de R$ 2 bilhões. Vale obser-
var que, em 2002, o valor arrecadado foi de aproximadamente R$ 200 milhões. Portan-
to, no período de dez anos, verificou-se o aumento de dez vezes no valor da arrecadação.

Por todas essas razões, queremos cumprimentar efusivamente o DNPM, pelo grande 
serviço que presta à nação, mas, ao mesmo tempo, queremos reivindicar e alertar o 
governo federal acerca da necessidade de fortificar ainda mais esse órgão vital para o 
desenvolvimento da economia real do nosso país, estados e municípios mineradores.

Caros colegas, saliento que ainda sonhamos com um DNPM mais autônomo, mais 
forte, mais independente, com um número muito maior de servidores, como um ór-
gão que tenha orçamento próprio, que seja mais influente e respeitado. Isso talvez se 

2  Pronunciamento encaminhado pelo orador.
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projete como ação mais importante, a fim de alcançarmos desempenho ainda melhor 
da mineração brasileira.

Tenho longa convivência com esse importante órgão, já que, ainda como prefeito de 
Nova Lima, e presidente fundador da Associação dos Municípios Mineradores de Mi-
nas Gerais (Amig), estabelecemos diversas parcerias que resultaram, por exemplo, na 
regulamentação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 
(Cfem) no início da década de 90. Com relação à Amig, onde fiquei como presidente 
por cinco mandatos, são reconhecidas e profícuas as suas conquistas. Esta é uma his-
tória, senhoras e senhores, que muito me honra e sensibiliza, pois minha atividade ao 
longo da vida esteve sempre vinculada ao setor de mineração, inclusive como fundador 
e presidente da Associação dos Municípios Mineradores do Brasil (Amib).

Destacam-se, ainda, o ajuizamento e a tramitação da ação judicial que ordenou a 
questão do desconto do transporte interno nas minas, quanto ao cálculo da contri-
buição financeira sobre a exploração mineral, e tantas outras parcerias que foram de-
senvolvidas entre o DNPM e municípios mineradores do meu estado, Minas Gerais. 
Essas e outras ações trouxeram ganhos bilionários para Minas e para o Brasil, sem 
com isso diminuir ou sequer arranhar a competitividade das empresas mineradoras 
que são as grandes responsáveis por tirar da inércia essa riqueza mineral depositada 
em nossos solos. Aliás, somos municipalistas e somos, igualmente, apoiadores e fo-
mentadores da atividade de mineração.

Senhor Presidente, tenho orgulho de participar de uma parte importante dessa história 
de lutas, conquistas e marcos que o DNPM, certamente, tem ao longo de sua cami-
nhada, e terei orgulho ainda maior se, de alguma forma, puder contribuir para que 
esse órgão alcance importância ainda maior na vida econômica e social do Brasil. 

Um DNPM forte é sem dúvida garantia de resultados positivos para todos nós que te-
mos envolvimento e orgulho da atividade mineral brasileira e é, sem a menor dúvida, 
rota certa para o caminho da prosperidade que nosso país persegue por direito. É tra-
jetória de significativas realizações e conquistas, perfazendo já oito décadas de ativa 
e crescente contribuição para o desenvolvimento sustentável, gestão responsável e o 
aproveitamento adequado do patrimônio mineral brasileiro.

Em conclusão, importa assinalar, mais uma vez, a grandeza da missão do Depar-
tamento Nacional de Produção Mineral, com que o Democratas reitera a merecida 
homenagem alusiva aos seus 79 anos de competentes serviços prestados ao país e à 
sociedade. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Pronunciamento da deputada Jô Moraes

A Sra. Jô Moraes (PCdoB – MG) – Querido deputado presidente desta sessão, Simão 
Sessim, todos aqui o conhecem pelo seu compromisso com a produção mineral deste 
país; querido diretor-geral Dr. Sérgio Dâmaso; querido ministro Garibaldi Alves, que 
tão distante e vizinho da minha terra natal, cuja presença demonstra o seu compromisso 
com as causas deste país, um abraço muito especial, e, em nome dele, cumprimento 
todos os superintendentes, o nosso Dr. Celso Luiz Garcia, que, além de comemorar os 
79 anos, comemora as vitórias do nosso Clube Atlético Mineiro na Libertadores.

Eu queria dizer que a mim me tocou muito, quando eu fiz as contas, voltei no tempo, 
ao período em que surgia o DNPM, ao período em que o Brasil, na década de 30, 
voltava-se para o desenvolvimento industrial, buscava enfrentar o pós-crise do colap-
so americano de 29, e tentava se introduzir na economia mundial, às vésperas de uma 
guerra. A produção mineral – e, sobretudo, o órgão que ali se constituiu – tinha como 
foco, como preocupação o desenvolvimento do país e como seu norte as possibilida-
des com que o setor mineral poderia contribuir nesse processo.

Estamos hoje em um momento especial e particular, também na busca de constituir 
um novo ciclo de desenvolvimento do país, em um momento em que a crise mundial 
também afeta a nós todos, inclusive do ponto de vista da exportação desse setor.

E qual é a importância que nós percebemos nessa comemoração? E qual é a neces-
sidade de que esta Casa e de que os servidores todos deste órgão possam contribuir 
na formulação de um novo marco regulatório? É que nós estamos efetivamente ainda 
atrasados. O nível de investimentos em nosso país ainda é muito limitado. Nós preci-
samos ampliar investimentos em infraestrutura, nós precisamos ampliar investimen-
tos em construção civil, mas nós precisamos, sobretudo, ampliar os investimentos 
na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico. Nós temos ainda menos da metade 
do território brasileiro mapeado. E é exatamente sob essa ótica que é tão importante 
nós darmos visibilidade ao papel que o DNPM pode e deve realizar neste momento.

Sabemos que os recursos para os investimentos ainda são limitados. Nós vimos, as-
sustadoramente, que, no ano de 2011, em comparação com 2010, as pesquisas chega-
ram a se ampliar em 43%. Mas esse número é muito limitado, se verificarmos o que 
significa a nossa pesquisa mineral em relação ao mundo. Representa em torno de três 
por cento, quatro por cento, comparativamente com outros países do mundo.

Por isso, neste momento, e aqui falo em nome da bancada do PCdoB, nós temos ab-
soluta convicção de que esta Casa tem que se debruçar sobre esse marco regulatório, 
que imediatamente tem que vir para cá e ser submetido a um amplo debate com o 
setor. Por isso que não pode vir através de medida provisória, também é a nossa con-
vicção. A preocupação central é como ampliar e expandir a pesquisa, como ampliar e 
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expandir a produção mineral, mas, ao mesmo tempo, como manter o justo equilíbrio 
entre a produção e a preservação ambiental.

O setor mineral já apresenta essa preocupação, já tem como norte do seu trabalho a 
superação daquela visão do setor mineral como um setor predatório. Nós estamos em 
um novo patamar. Nesse novo patamar, nós comemoramos 79 anos, com a certeza 
de que a terra e o subsolo da nossa pátria têm a riqueza que pode elevar o nosso país 
a um novo patamar.

Parabéns ao DNPM, parabéns a todos os servidores e a todos os que estão à sua frente. 
Estamos juntos para que se amplie a pesquisa neste país, porque é disso que o país 
precisa. Um abraço. 
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Pronunciamento do deputado Domingos Sávio

O Sr. Domingos Sávio (PSDB – MG) – Cumprimento o Sr. Presidente, prezado amigo 
deputado Simão Sessim. Cumprimento, também, o ilustre ministro Garibaldi Alves e 
os ministros que aqui estiveram, o amigo Toninho Andrade, da minha querida Minas 
Gerais, e também o ministro Agnaldo Ribeiro. Cumprimento, de uma forma muito 
especial, esse grande mineiro que a todos nos honra, Sérgio Dâmaso, diretor-geral do 
DNPM. Cumprimento, da mesma forma, o Dr. Carlos Nogueira da Costa Júnior, que 
sempre nos recebe com tanta atenção, com tanta competência, que aqui representa 
o ministro de Minas e Energia, Exmo. Sr. Ministro Edison Lobão. Cumprimento 
também o prezado amigo Celso Luiz, digno superintendente de Minas Gerais, esten-
dendo esses cumprimentos a todos os demais superintendentes e, de modo especial, a 
todos os servidores e servidoras do DNPM em todo o Brasil. Quero também registrar 
aqui os nossos cumprimentos ao deputado André Vargas pela feliz iniciativa.

Nesta sessão, verifica-se uma unanimidade, coisa que não é comum nesta Casa. Aqui, 
tanto a base quanto a minoria, todos compreendemos com muita clareza a importân-
cia do DNPM para o país, a seriedade dessa instituição. Queremos, portanto, esten-
dendo os cumprimentos ao Sérgio Dâmaso, aos ex-diretores, a todos os servidores, 
fazer o registro desse reconhecimento. Um país como o nosso precisa saber valorizar 
uma instituição séria como essa, uma instituição que tem sobre si a responsabilidade 
de cuidar não só de um dos maiores patrimônios da União e do nosso povo, mas da 
perspectiva de fazer com que esse patrimônio se transforme em qualidade de vida, 
em desenvolvimento.

Não há dúvida de que o Brasil se sustenta, ao longo de toda a sua história – e, mais 
do que isso, as suas perspectivas se sustentam –, em duas âncoras, ou duas colunas, 
eu prefiro assim dizer, que são a agricultura e a mineração. Não é por acaso que, logo 
aqui chegando, eu sempre me dediquei – é claro que com a responsabilidade de todas 
as bandeiras de natureza social que esta Casa nos impõe – à Comissão de Agricultura 
e à Comissão de Minas e Energia. E ali convivendo pude ver como podemos nos 
orgulhar de ter no Brasil uma estrutura feita por profissionais sérios, que enfrenta, 
sim, dificuldades.

E, aí, eu dedico um pouco da minha fala para registrar que é hora de não apenas ho-
menagear, por essa história já de quase oito décadas, por essa história que se confun-
de com a história do Brasil e do nosso desenvolvimento. Especialmente nós, minei-
ros, temos a consciência absoluta de que a mineração, e não só a extração, mas todos 
os procedimentos advindos dela, todo o ciclo de riqueza que ela gera, é fundamen-
tal. Não vamos apenas nos deter em homenagear, mas em reconhecer que é preciso 
avançar mais, que é preciso, a partir da votação de um novo marco regulatório, da 
criação de uma agência com poderes, com condições de operar com firmeza, termos 
o desenvolvimento desse setor.
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Enxergo ainda hoje, mas muito mais no futuro, um DNPM não apenas que regula-
menta e fiscaliza, mas que fomenta, que estimula, que pesquisa, que promove o de-
senvolvimento do nosso Brasil. E olhe que o setor de mineração, mais do que nunca, 
está a precisar disso.

Nós sabemos do esforço do DNPM, mas se confundem as burocracias, Sr. Presidente. 
Nós hoje temos aqueles que estão ali para ajudar e temos outros que não compreen-
dem bem a atividade e que muitas vezes atrapalham, sim. Surpreendeu-me hoje o 
grau de burocracia na área do patrimônio histórico, que tem de todos nós um respeito 
profundo, mas que confunde absolutamente as coisas e passa a ter uma autonomia 
que entendo contrariar os interesses nacionais e confrontar aquele órgão que, vis-
lumbro no futuro, deverá ter uma autonomia maior para conduzir não só a produção, 
a exploração, mas o justo desenvolvimento da mineração no Brasil, que, não tenho 
dúvida, será uma agência que possa nascer dessa experiência, dessa riqueza que te-
mos, que é o DNPM.

Quando vejo aqui ser lembrado que, pelo trabalho sério, operoso, dos seus servidores, 
pela relação produtiva com o setor empreendedor da mineração, o DNPM se mos-
trou superavitário, saindo de duzentos milhões para dois bilhões. Eu ouso dizer que 
é pensar pequeno – embora, obviamente, isso seja encorajador e mostre como esse 
órgão precisa ser mais bem valorizado, mais bem estruturado –, porque os frutos ad-
vindos desse trabalho são infinitamente maiores. Eles impactam em toda a economia 
brasileira. Não há absolutamente nada, no nosso dia a dia, do acordar até o último 
minuto de nossas atividades, que não tenha algo da mineração. Não há absolutamente 
nenhum setor produtivo que possa prescindir da mineração.

Aí, concluo, dizendo que posso, através do Dr. Sérgio, que acompanhei, primeiro em 
Minas, ainda como deputado estadual, e de toda sua equipe, dizer que nos orgulha-
mos do patrimônio humano que temos no DNPM. Parabéns a vocês! O que você fez, 
meu grande amigo, é digno de reconhecimento suprapartidário, unânime, em Minas, 
e que hoje faz no DNPM nacional é motivo de orgulho para todos nós e se estende a 
todos os servidores, porque é uma equipe. Sabemos que é um time, que trabalha com 
afinco, com seriedade.

Por isso, esperamos ansiosos a oportunidade de votarmos aqui um novo marco re-
gulatório, para que o Brasil não fique travado naquilo que é essa sua grande riqueza. 
E, infelizmente, isso está acontecendo. Estamos travados, estamos perdendo tempo, 
estamos perdendo investimento, e não dá para esperar mais nem um dia, sob pena 
de haver o equívoco de quererem imaginar que o DNPM é responsável por isso. E 
não é. Mas é preciso que não aceitemos mais essa demora. E eu saí convencido da 
reunião que tive esta semana com o ministro de que estamos próximos de vislumbrar 
a solução para esses problemas.

Parabéns ao DNPM! Parabéns ao país, por ter uma instituição tão séria conduzindo 
as riquezas. Obrigado, presidente. 
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Pronunciamento do deputado José Priante

O Sr. José Priante (PMDB – PA) – Eu vou economizar aqui nas considerações às 
autoridades presentes para exatamente aproveitar os três minutos que o Pará teve 
direito nesta sessão. Mas, tirando as brincadeiras, quero registrar a imensa alegria 
de participar desta sessão como representante do estado do Pará e parabenizar todo 
o DNPM pelos 79, quase oitenta anos, de existência, e, mais do que isso, cumpri-
mentar o esforço de todos os superintendentes, todos os funcionários, e dizer que a 
mineração brasileira, com certeza, pesa e muito na economia deste país e caminha 
hoje festejando, com o setor produtivo da agricultura, como os grandes fatores que 
impulsionam a economia brasileira.

O meu estado, seguramente, e aqui peço desculpa aos mineiros pela vaidade de pa-
raense, é a maior província mineral do planeta. E, evidentemente, essa pauta mineral 
nos remete a uma reflexão profunda, que aqui já foi destacada pelos diversos orado-
res. Não vejo como o setor mineral crescer, desenvolver, aumentar a nossa produção, 
aumentar a contribuição da balança comercial, se não for acompanhado de uma polí-
tica de logística pesada neste país.

No meu entendimento, no entendimento de um parlamentar que acompanha o de-
senvolvimento mineral neste país com o maior entusiasmo, por ser o Pará um dos 
principais braços da mineração brasileira, a logística brasileira precisa e deve acelerar 
seus passos. E, nesta oportunidade, esta sessão que festeja os quase oitenta anos do 
DNPM, uma pauta toma destaque, que é exatamente a criação da Agência Nacional 
de Mineração e a questão relativa ao novo Código Mineral. 

Como parlamentar, eu destaco e pontuo que é preciso debatermos profundamente o 
marco regulatório deste país, não através de medida provisória. A medida provisória 
irá cercear de certa forma a participação congressual nesse debate. O Brasil é cons-
tituído de duas Casas legislativas. Nós vivemos o sistema bicameral. Dessa forma, 
haveremos de aperfeiçoar esse debate e aprofundá-lo com a sociedade e com setores 
importantes da economia. 

Então, parabenizo o DNPM. Esta Casa homenageia o grande avanço e a grande im-
portância do setor mineral nesta sessão. Evidentemente o Pará toma com muito or-
gulho este debate através da minha palavra como representante do nosso estado, na 
perspectiva de que os brasileiros de todo o Brasil não vejam o ciclo mineral apenas 
como observadores. Mas a favor do Brasil, otimizando os municípios, os estados e a 
economia brasileira. 

Um grande abraço e parabéns a todos os que fazem o DNPM. 
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Pronunciamento do deputado Vander Loubet

O Sr. Vander Loubet (PT – MS) – Sr. Presidente, ministro, Dr. Sérgio – presidente do 
DNPM, em nome de quem cumprimento todos os funcionários e superintendentes –,  
empresários, Sras. e Srs. Deputados. Quero rapidamente dar uma palavra. Como 
deputado de Mato Grosso do Sul, não poderia deixar esta homenagem passar em 
branco. Já ouvimos o nosso presidente desta Casa falando da importância do DNPM, 
do que significa o setor minerário para o Brasil. Queria rapidamente falar alguns 
dados do meu estado. 

Em 2001, o Valor da Produção Mineral do Mato Grosso do Sul, em venda de ferro e 
manganês, das minas de Corumbá e Ladário, lá do nosso Pantanal, atingiram 87% do 
total de R$ 1,028 bilhão, e com a produção de calcário e da brita de basalto, atingiu 
mais 3% restantes. O valor total mencionado representa cerca de 2% do PIB do esta-
do e pode aumentar significativamente nos próximos cinco anos se considerarmos os 
planos de expansão da produção de ferro. 

A Vale planeja dobrar sua produção para dez milhões de toneladas anuais. E a Vetria, 
Vetorial, ALL e a Triunfo também objetivam outros dez milhões, decuplicando a sua 
produção. As duas empresas estão atualmente desenvolvendo projetos de reavaliação 
das respectivas reservas minerais cujo resultado, após a aprovação do DNPM, deverá 
fundamentar os projetos de expansão. 

Nos últimos dois anos, foram encaminhados mais de seiscentos requerimentos de 
pesquisa e de registros de licença novos. A maior parte referente aos materiais natu-
rais, de emprego imediato na construção civil: areia, cascalho, basalto, argila, prin-
cipalmente no leste do nosso estado, seguidos de calcário para o corretivo de solo, 
cobre, fosfato, diamante, quartzo e ouro na região Sudoeste. Novos empreendimentos 
deverão, então, surgir desse esforço de pesquisa a curto e médio prazo, para enfrentar 
a continuidade de desenvolvimento do estado. 

Por isso, Sr. Presidente, é muito importante esse movimento que nós estamos vivendo, 
com a criação da agência reguladora e principalmente a importância do marco regu-
latório. Por essa razão, a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, aguardando a 
vinda desse projeto, vai contribuir para valorizar os servidores, mas principalmente para 
desenvolver esse setor que é estratégico para a economia nacional. Muito obrigado. 
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Pronunciamento do deputado Fabio Trad

O Sr. Fabio Trad (PMDB – MS) – Sr. Presidente em exercício, deputado Simão Sessim; 
eminente ministro de Estado da Previdência Social, meu correligionário, Garibaldi Al-
ves Filho; lideranças do setor mineral do Brasil; falo também por Mato Grosso do Sul, 
integrante que sou da bancada do PMDB. Sr. Presidente, fiz um texto que, na realidade, 
ultrapassaria muito os três minutos, mas vou me permitir resumi-lo para aprofundar as 
reflexões necessárias sobre a importância estratégica do setor mineral para o país. 

O Brasil está entre os países onde a natureza foi pródiga em disponibilizar diver-
sos bens minerais úteis para a sociedade, entretanto, também está entre aqueles que 
mais negligenciam essa riqueza. O patrimônio mineral brasileiro definido pela Cons-
tituição Federal é formado por depósitos minerais invejáveis e deveria ser fonte de 
felicidade e prosperidade provocada pelo seu caráter exclusivo. Nesses termos, a de-
pendência do país de saldos comerciais advindos da mineração pode ser um caminho 
perigoso para o desenvolvimento e já definido como síndrome da riqueza efêmera, 
quando não há uma preocupação com sua conservação e valoração. 

Sr. Presidente, a evidência da importância da mineração na vida nacional pode ser 
compreendida quando se observa a produção brasileira de grãos. A estimativa da sa-
fra brasileira de grãos em 2012/2013 é de 182,27 milhões de toneladas, cultivadas em 
52,21 milhões de hectares. Na safra de 2002/2003, foram produzidos 120,22 milhões 
de toneladas de grãos, cultivados em 47,44 milhões de hectares. Em dez anos, as sa-
fras de grãos aumentaram em 51,8%, e a área plantada foi acrescida de dez por cento. 
O fato se deve mais à eficiência dos produtores do que ao aumento da área plantada, 
graças ao uso de calcário, fosfato e potássio. Como um dos líderes mundiais na pro-
dução de alimentos, o Brasil importa insumos para fabricar os fertilizantes que usa. 

Fica difícil, portanto, compreender como um setor de singular importância para a 
economia nacional é objeto de discussões pequenas sobre o tamanho do órgão regu-
lador que se propõe para administrar a mineração brasileira. Afinal, qual deve ser o 
tamanho da Agência Nacional de Mineração? Aquela agência grande e forte, deman-
dada pelo dinamismo e grandeza da indústria mineral, defendida pelo ministro de Es-
tado de Minas e Energia, ou aquela agência diminuta, mesquinha, rasteira, imaginada 
pelas mentes dos burocratas de plantão do Ministério do Planejamento e seus órgãos? 

Vamos às contradições. A Confederação Nacional da Indústria prevê investimentos 
da ordem de 65 bilhões para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. 
Para tanto, o governo federal criou uma autoridade olímpica no mesmo nível de mi-
nistério e com mais de duzentos cargos comissionados para gerenciar essa atividade. 
Depois dos eventos, ainda não se sabe como será administrar essas estruturas. Mas, 
na indústria mineral, em conformidade com o divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Mineração, serão investidos, até 2016, U$ 78 bilhões em dinheiro privado que irá 
gerar emprego, renda e interiorização e riqueza e desenvolvimento. 
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Enquanto a entidade responsável pelo setor anda claudicante na sua missão de adminis-
trar a mineração brasileira, perdendo a eficácia na gestão dos recursos minerais, decor-
rentes de falta de pessoal técnico, dinheiro e infraestrutura com a sua missão, o DNPM 
arrecadou, em 2012, 1,83 bilhão, e o seu financeiro não passou de 330 milhões. 

Como fazer uma agência, pergunto, sem aumento de despesas – como querem alguns 
ministros – se o que é ofertado sequer atende ao demandado hoje? Imagine o que 
ocorrerá se prevalecer a intolerância administrativa de poucos! 

Portanto, falo por Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Não se gasta com o Departa-
mento Nacional de Produção Mineral. Investe-se! Investe-se no país, investe-se no 
civismo e no patriotismo dos brasileiros de bem! Obrigado. 
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Pronunciamento do deputado Taumaturgo Lima

O Sr. Taumaturgo Lima (PT – AC) – Sr. Presidente, eu quero aproveitar hoje os 79 
anos do DNPM, de seus relevantes trabalhos à sociedade brasileira, para fazer um 
registro que é de fundamental importância para o meu estado.

Todos nós sabemos, como já foi dito aqui, da importância do DNPM no cenário 
nacional para o desenvolvimento do nosso país. Até recentemente, no meu esta-
do, o Acre, nós não tínhamos uma representação do DNPM. Era o único estado da 
federação que não tinha uma representação do DNPM. As empresas que trabalham 
com extração mineral no meu estado tinham que se deslocar até Rondônia, até a cida-
de de Porto Velho, para tirar suas licenças, fazer a regularização dos seus processos 
de exploração e comercialização. Eu vejo que, com a representação do DNPM no 
meu estado, houve um avanço grande, possibilitando que os empresários trabalhem 
melhor e tenham menos despesa para se deslocar até um local tão distante a fim de 
tirar suas licenças.

Eu não vi momento melhor do que hoje para agradecer ao DNPM essa iniciativa. Por-
tanto, quero agradecer ao ministro Edison Lobão, ao diretor-geral, Dr. Sérgio Dâma-
so, a iniciativa de levar esse importante órgão para o nosso estado. Quero agradecer 
o esforço de toda a sua assessoria, representada pelo Dr. Paulo Brandão, e de toda a 
equipe técnica do órgão que esteve envolvida nesse processo. E também quero nesta 
oportunidade homenagear, parabenizar a todos, dirigentes, funcionários, de toda a 
federação, pelos 79 anos de trabalho de controle e preservação dos recursos naturais 
do nosso país, que é feito pelo DNPM. Parabéns, DNPM! Sucesso para vocês!

Eu tenho certeza de que o marco regulatório vai dar novos rumos ao DNPM. Nós não 
precisamos só do marco regulatório, mas também de um orçamento melhor para que 
o DNPM possa desenvolver suas atividades. Acompanhei como foi feita a instalação 
dessa representação lá no meu estado. Precisamos, portanto, do marco regulatório e 
de um orçamento digno para que o DNPM possa desenvolver suas atividades. Obri-
gado, Sr. Presidente. 
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Pronunciamento do deputado Vanderlei Siraque

O Sr. Vanderlei Siraque (PT – SP) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ministro 
Garibaldi e demais ministros que estiveram aqui, eu quero cumprimentar todos os 
servidores e todas as servidoras do Departamento Nacional de Produção Mineral, 
que têm a função de fiscalizar, policiar o setor e autorizar as pesquisas, entre outras 
funções. São verdadeiros heróis nacionais preocupados com a segurança nacional. 
A mineração, a exploração, a pesquisa e a transformação em produtos agregados é 
questão de segurança nacional, não só de segurança econômica.

Eu estive no Comando Militar da Amazônia, onde nos foi feita uma explanação, 
deputado Simão Sessim, e para lá retornarei, embora seja deputado por São Paulo – 
não quero ser um vereador nacional, quero ser um deputado federal. Vi aqui muitos 
deputados de Minas, do Pará, de Mato Grosso do Sul. Nós entendemos que o patri-
mônio mineral é da União, é de todos os brasileiros e de todas as brasileiras, e deve 
atender ao interesse dos quase duzentos milhões de brasileiros e brasileiras. 

É necessário segurança jurídica para que possa haver investimentos pesados no setor 
e para que haja proteção aos proprietários de terras. O subsolo não nos pertence, mas 
também há interesses por parte dos proprietários de terra. É necessária a proteção das 
comunidades locais que estão no entorno das nossas jazidas. É importante também que 
os recursos não pertençam a estado “a” ou a estado “b”, da mesma maneira como ocorre 
com os royalties do petróleo. Os recursos têm que servir – estava aqui o ministro da 
Previdência Social – para a segurança de todos os brasileiros e de todas as brasileiras. 

Presidente Simão Sessim, nós temos nesta Casa muitos estudos já elaborados. Inclu-
sive temos a subcomissão da Comissão de Minas e Energia, da qual tenho a honra 
e o prazer de fazer parte. O Conselho de Altos Estudos desta Casa já publicou, no 
ano de 2011, o caderno Setor mineral: rumo a um novo marco legal – um dos oito 
cadernos, dentre outras áreas. Por aqui passaram representantes de mineradoras, dos 
trabalhadores, do governo, inclusive do DNPM, dos municípios e dos estados, onde 
há essa possibilidade. 

Aqui consta que há minério no subsolo e no mar. Portanto, no mar, não há só petró-
leo. É necessário tomar cuidado com a proteção ambiental. Nós queremos desenvol-
vimento sustentável. Há também grandes jazidas na área marítima brasileira. Então, 
é importante que cada um, cada uma que faz parte aqui do Congresso Nacional se 
preocupe com isso. Nós temos aqui o marco regulatório do Decreto-Lei nº 227, de 
1967. Depois, houve modificação, em 1996. Eu acho, presidente, que tem que ser 
medida provisória, sim, até porque passaram governos e mais governos. O último que 
fez o marco regulatório o fez em 1967, e à época foi um avanço. Agora precisamos 
avançar novamente.
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Então, esperamos que a nossa querida presidenta Dilma, de fato, encaminhe a medida 
provisória, porque já discutem o Senado e a Câmara juntos. Há alguns projetos que es-
tão parados aqui na Câmara. Inclusive, há projetos de lei nesta Casa parados já há alguns 
anos. Muito obrigado. Que Deus abençoe e ilumine todos os profissionais do DNPM. 
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Pronunciamento do Sr. Marcelo Ribeiro Tunes  
(em nome dos ex-diretores do DNPM)

O Sr. Marcelo Ribeiro Tunes – Exmo. Sr. Deputado Simão Sessim, por intermédio 
de quem cumprimento os demais integrantes da Mesa; Exmas. Sras. e Exmos. Srs. 
membros do Congresso Nacional que aqui se fazem presentes; Dr. Francisco das 
Chagas Pinto Coelho, decano dos ex-diretores-gerais do Departamento Nacional de 
Produção Mineral, por intermédio do qual saúdo todos os demais dirigentes maiores 
desse departamento que aqui se encontram; servidores e ex-servidores do DNPM; 
empresários e trabalhadores do setor mineral brasileiro; senhoras e senhores:

Cabe-me a missão, a um só tempo, de muita honra, mas, sem dúvida, difícil, de falar 
por todos os ex-diretores-gerais – os que aqui estão presentes ou representados – des-
ta gloriosa instituição pública cujos 79 anos são comemorados nesta sessão solene. 
Árdua tarefa, pois como resumir, no tempo que me foi reservado, toda uma história 
de gestão dos recursos minerais do país – bens que integram o patrimônio de todos 
os brasileiros – e de fomento às ações e às atividades dos agentes privados que os 
transformam de meros recursos inertes no solo ou no subsolo em bens e riquezas que 
promovem e sustentam o desenvolvimento nacional?

Será suficiente, no que se refere aos seus inúmeros feitos que embasaram o cresci-
mento da exploração e do aproveitamento daqueles recursos minerais, levando o Bra-
sil ao lugar de destaque que ocupa no cenário mundial, simplesmente exemplificar o 
fato inesquecível de 21 de janeiro de 1939, quando o DNPM provou a existência de 
petróleo no território nacional com os resultados da Sondagem nº 163, realizada em 
Lobato, na Bahia? E o que daí decorreu? A criação do Conselho Nacional de Petró-
leo, a atual Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), e 
da própria Petrobras. Também nele e dele foram gerados a hoje Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), 
que é o serviço geológico brasileiro, e mesmo o Ministério de Minas e Energia, ao 
qual está vinculado. E o que dizer do seu maior acervo, qual seja, seus dirigentes, seus 
técnicos e cientistas – muitos de renome internacional –, seus servidores dedicados às 
tarefas de escritório, de laboratórios e de trabalhos de campo, essas frequentemente 
em regiões ínvias e de difícil acesso, em todo o território brasileiro? Devo assinalar 
alguns, omitindo os muitos que igualmente são merecedores de ter seus nomes e o 
que fizeram aqui lembrados?

Diante de tantos dilemas, imaginei buscar algo em que firmemente acredito, algo que 
é comungado por todos aqui por quem, repito, com grande honra, falo e também – es-
tou certo – pela esmagadora maioria dos que legitimamente militam no setor mineral 
brasileiro, seja no seu segmento público, seja no privado.
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Aguarda-se a chegada, a qualquer momento, ao Congresso Nacional, das já anuncia-
das propostas do Poder Executivo quanto aos chamados novos marcos regulatórios 
da mineração no Brasil. Entre eles e no contexto desta solenidade, destaco o que 
propõe a criação da Agência Nacional de Mineração (ANM), em substituição ao 
DNPM. Trata-se de reivindicação que esse setor faz há anos, pela necessidade de se 
ter um ente administrativa e tecnicamente moderno, a exemplo das agências dos de-
mais setores, como as antes citadas. O que se preconiza é uma futura ANM dotada de 
recursos humanos e orçamentários condizentes com sua missão e equipada, em todo 
o Brasil, com autonomia administrativa e financeira para poder exercer plenamente 
suas competências de gestor e de fomentador dos recursos minerais brasileiros e de 
sua exploração e seu aproveitamento com sustentabilidade.

Não se deseja uma mera troca de nomes, tampouco uma agência de segunda classe. 
A maior garantia que os mineradores têm – e digo daqueles que o são de fato e de 
direito – é contar com uma entidade atuante, eficiente e eficaz em suas ações e ati-
vidades, que coíba a extração ilícita de substâncias minerais, maléfica como concor-
rência desleal, como evasora de receitas e de divisas e como predadora e agressora 
ao meio ambiente.

Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Congresso Nacional, nas mãos de 
V.Exas. o setor mineral brasileiro deposita toda a sua confiança de que estarão atentos 
e dedicados à tramitação e aprovação dos novos marcos legais da mineração brasilei-
ra, notadamente no que me permiti destacar, de forma a se ter, no conjunto harmônico 
desses novos diplomas legais, mais uma vez, um dos fulcros da grandeza econômica 
dos brasileiros e uma das principais bases do seu desenvolvimento, com sustentabi-
lidade social, econômica e ambiental. Encerro com a certeza de que V.Exas. cum-
prirão essa magna tarefa que lhes está reservada e, com isso, daqui a oitenta anos ou 
pouco mais, novamente, neste augusto plenário da Casa dos representantes do povo 
brasileiro, outra vez se celebrará mais um marco histórico da mineração neste país. 
Muito obrigado. 
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Pronunciamento do Sr. Sérgio Augusto Dâmaso de 
Sousa, diretor-geral do DNPM

O Sr. Sérgio Augusto Dâmaso de Sousa – Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, 
deputado Henrique Alves; Exmo. Sr. Vice-Presidente da Câmara dos Deputados,  
deputado André Vargas, autor do requerimento para a realização desta presente so-
lenidade; nosso secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Carlos 
Nogueira da Costa, aqui representando o ministro Edison Lobão, nosso ministro de 
Minas e Energia; Exmo. Sr. Ministro da Previdência, senador Garibaldi Alves Filho, 
que esteve aqui presente; Exmo. Sr. Ministro das Cidades, deputado federal Agui-
naldo Ribeiro; Exmo. Sr. Ministro da Agricultura, nosso deputado federal Antônio 
Andrade; prezados ex-diretores-gerais do DNPM aqui presentes: Dr. José Belfort dos 
Santos Bastos, Dr. Elmer Prata Salomão, Dr. Miguel Navarrete Fernandes Júnior, 
Dr. João dos Reis Pimentel, Dr. Marcelo Ribeiro Tunes – que acabou de discursar –, 
Dr. Miguel Antônio Cedraz Nery, que nos honram com a presença nesta solenidade:

Quero cumprimentar aqueles deputados que aqui discursaram, falando do setor mi-
neral: o deputado mineiro Gabriel Guimarães; o deputado do PMDB de Minas Le-
onardo Quintão; o deputado Luiz Fernando; o deputado Bernardo Vasconcellos; o 
deputado Vitor Penido; a deputada Jô Moraes; o deputado Domingos Sávio; o depu-
tado Priante, do Pará; o deputado Vander Loubet; o deputado Fabio Trad; o deputado 
Taumaturgo Lima; e o deputado Vanderlei Siraque.

Saúdo os diretores do DNPM aqui presentes, os atuais diretores, os superintendentes, 
os servidores e as servidoras do DNPM que aqui comparecem para engrandecer este 
momento. Saúdo também todos os senhores e senhoras parlamentares presentes, bem 
como aqueles que atuam no setor mineral que estão nesta solenidade.

Minhas senhoras e meus senhores, esta sessão solene se reveste em uma data muito 
especial, que foi comemorada no dia 8 de março, data em que completamos 79 anos 
de existência. Ela se revela mais importante ainda porque estamos na iminência de 
sermos transformados em uma agência. Portanto, entendemos que poderá ser esta a 
última comemoração com o nome DNPM, motivo esse que muito nos emociona e 
vem dar um caráter especial a esta sessão solene.

Nestes 79 anos de existência, o DNPM muito tem feito pelo desenvolvimento da mi-
neração brasileira e pelo país. Não podemos esquecer que o primeiro poço de petró-
leo brasileiro foi descoberto pelo DNPM, em Lobato, na Bahia, à época denominado 
Poço DNPM-163, locado pelo DNPM e perfurado pelo extinto CNP.

Quero aqui também prestar uma homenagem àqueles que pelo DNPM passaram, que 
deram muito de suas vidas e que hoje não se encontram mais entre nós.
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A história do DNPM remonta à época do Brasil Império, ao ano 1818, com a criação 
do Museu Nacional. Em 1842, dentro da estrutura do Museu Nacional, foi criada a 
Seção de Mineralogia, Geologia e Ciências Exatas. No ano de 1843, na estrutura da 
Secretaria de Estado dos Negócios do Império, foi criada a Seção de Agricultura, 
Mineração, Colonização e Civilização dos Indígenas. Em 1860, era criada a Secre-
taria dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, com competência 
para exercer as atividades de mineração, excetuada a dos terrenos diamantíferos, cuja 
administração e inspeção continuaram a cargo do Ministério da Fazenda. Em 1906, 
foi criado o Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, e, sob sua 
responsabilidade, ficaram os estudos e despachos de mineração e legislação, explora-
ção e serviço geológico, estabelecimentos metalúrgicos e escolares de minas.

Chegamos, então, ao ano de 1907, quando o geólogo Orville Derby iniciou o Serviço 
Geológico e Mineralógico do Brasil, vinculado ao Ministério da Indústria, Viação e 
Obras Públicas. Derby o dirigiu desde a sua fundação até a sua morte, o que ocorreu 
em 1915. Esse ilustre e conceituadíssimo cientista é conhecido no Brasil como o 
“Pai da Geologia do Brasil”, e também foi a ele atribuído o título de “Príncipe dos 
Geólogos do Brasil”.

Em 1933, foi criada a Diretoria-Geral de Pesquisas Científicas, vinculada ao Ministério 
da Agricultura e subordinada ao Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, que veio 
em substituição ao Serviço Geológico e Mineralógico, bem como a Diretoria-Geral 
de Produção Mineral, vinculada ao Ministério da Agricultura. Finalmente, em 1934 é 
criado o DNPM, com vinculação ao mesmo ministério, e é extinta a Diretoria-Geral de 
Produção Mineral.

A Carta Magna de 1937 manteve as condições anteriores, sendo que o novo Código 
de Minas, instituído em 1940, ressaltou as jazidas de substâncias minerais próprias 
para a construção, assegurando ao proprietário do solo a preferência, desde que fosse 
manifestado o interesse no prazo de cinco anos. Em termos gerais, a Constituição de 
1946 não alterou esse status quo.

Os diversos regimes de direito minerário inseridos na legislação ao longo dos tempos 
demonstram o grau de complexidade que envolve o tema. As quase oitenta cadeias 
produtivas, com suas especificidades e com suas estruturas de mercado, levaram o 
legislador a estabelecer cinco regimes de aproveitamento, os quais, de alguma forma, 
contribuíram para a consolidação da atividade mineradora no país.

Com o advento da Constituição de 1967, a preferência do proprietário do solo foi 
substituída pela participação nos resultados da lavra. O Código de Mineração da 
mesma época, instituído pelo Decreto-Lei nº 227, de 1967, manteve o princípio da 
prioridade previsto no código anterior.

Ao longo desta brilhante trajetória, o DNPM foi berço para a criação da Companhia 
Siderúrgica Nacional, do Conselho Nacional do Petróleo, da Petrobras, da Compa-
nhia Vale do Rio Doce, do Centro de Tecnologia Mineral e da Companhia de Pesqui-
sa de Recursos Minerais, o nosso Serviço Geológico do Brasil.
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A partir da década de 80, diplomas legais complementares vieram compor o cabedal 
de atos regulatórios para a mineração, particularmente com o advento da legislação 
ambiental, dentre outras. 

A promulgação da Constituição Federal, em 1988, criou o regime de royalties e ou-
tros, que tornaram necessária a atualização da legislação minerária apenas para que a 
mesma pudesse ser mais bem recepcionada. No entanto, tais alterações não foram tão 
expressivas a ponto de exigirem um novo código. A mudança de maior impacto tra-
zida pelo texto constitucional referia-se à restrição ao capital externo na mineração, 
dispositivo que veio a ser suprimido por emenda constitucional de 1995.

Das mudanças efetivadas na Carta Magna de 1988, destaca-se a explicitação do di-
reito de propriedade dos recursos minerais como sendo bens da União, superando 
definitivamente dúvidas quanto à propriedade dessas riquezas em favor da nação. 
As jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais constituem propriedade dis-
tinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem à União, 
garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra, dependendo, para 
sua pesquisa e aproveitamento, autorização ou concessão da União – art. 176 da 
Constituição Federal. Este fato colocou por terra o regime jurídico res nullius, apesar 
de ainda hoje se conviver com a Lei n° 6.567, de 1978, que confere ao município o 
direito de emissão da licença para minerais de emprego imediato, diploma ainda em 
vigor até que outro venha substituí-lo. 

Em 2 de maio de 1994, com a sanção da Lei n° 8.876, o DNPM, que até então era 
considerado um órgão central de direção superior, foi transformado em autarquia 
federal. Criada a autarquia com a finalidade de promover o planejamento e o fomento 
da exploração mineral e do aproveitamento dos recursos minerais e superintender as 
pesquisas geológicas, minerais e de tecnologia mineral, bem como assegurar, contro-
lar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território nacional, 
dentre outras, como: outorga de direitos minerais; fiscalização de pesquisa, lavra e 
beneficiamento de minérios; ações de fomento ao setor mineral; manutenção da base 
de dados sobre a economia mineral brasileira; proteção ao patrimônio fossilífero; fis-
calização do controle ambiental e promoção da arrecadação das taxas, emolumentos 
e compensação financeiras decorrentes da atividade de mineração no país. O DNPM 
tem hoje a clara missão de gerir os bens minerais brasileiros de forma sustentável, 
em benefício da sociedade.

O Brasil, a cada dia, se afirma como um grande produtor de matéria-prima mineral, 
ocupando espaços importantíssimos na divisão internacional do trabalho. O desem-
penho da indústria extrativa mineral tem sido notável nos últimos anos se comparado 
a outros setores da economia brasileira. Sua participação na formação do Produto 
Interno Bruto mostra-se crescente, particularmente nos últimos dez anos. Por outro 
ângulo, o fluxo de comércio exterior do setor vem superando recordes sucessivos.

Nesse contexto, a mineração brasileira responde por parcela expressiva do saldo 
da balança comercial, representando, assim, um importante fator na diminuição da 
vulnerabilidade da economia nacional. Investimentos em pesquisa mineral para a 
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descoberta de novas jazidas, para a abertura de novas minas ou para a ampliação da 
capacidade produtiva das já existentes praticamente triplicaram desde 2002.

Os esforços que o atual governo vem empreendendo, sem sombra de dúvida, têm colo-
cado o Brasil na rota de investimentos internacionais em mineração. Mas também deve 
ser ressaltada a vantagem comparativa oferecida pelo país, particularmente por possuir 
um sistema político e social não conflituoso e uma economia de fundamentos sólidos.

Nos últimos dez anos, a indústria de mineração vem apresentando elevados índices 
de crescimento, ocupando, atualmente, uma das primeiras posições na pauta de ex-
portação do Brasil. O atual modelo de gestão da mineração, no entanto, concebido 
em meados da década de 60, apresenta como uma de suas características o excessivo 
formalismo no acompanhamento dos eventos que envolvem os processos de direito 
minerário, conferindo-lhe, atualmente, características de anacrônico. Esse quadro, 
aliado à crônica insuficiência de recursos humanos, orçamentários e materiais des-
tinados ao DNPM, deu ensejo à paulatina formação de um sistema focalizado no 
controle burocrático, que inclusive se refletiu, negativamente, na segurança jurídica 
dos investimentos privados, fundamentais no racional desenvolvimento da produção 
mineral do país, confrontando-os, adicionalmente, a conflitos gerados pela legislação 
paramineral. 

A constatação dessa realidade impõe a exigência de se promoverem mudanças nos 
arcabouços legal e administrativo do setor, a partir de dispositivos que modernizem 
a relação público-privada na área mineral. O setor mineral brasileiro precisa contar 
com um marco regulatório que permita ao poder público, na outorga e na fiscaliza-
ção das autorizações, permissões e concessões, a garantia da necessária eficiência e 
eficácia para os investimentos privados nacionais e estrangeiros. É importante que 
se garanta a todos aqueles que já investem ou pretendem investir no setor mineral 
brasileiro a possibilidade de concorrer de forma leal e justa às áreas com potencial 
para ocorrência de mineralizações, garantindo-se à União, como hoje já o tem, o 
poder discricionário de decidir quanto à superação da utilidade da exploração e do 
aproveitamento de uma jazida por prejudicial ao bem público ou por comprometer o 
interesse nacional.

Em assim sendo, torna-se indispensável a criação da agência reguladora, Agência 
Nacional de Mineração, como disseram aqui vários deputados, uma agência forte, 
apoiada em sistemas de tecnologia da informação que poderá atuar de forma ágil, 
transparente e eficaz, nas decisões que envolvem investimentos em pesquisa e lavra 
no território brasileiro, incluindo sua parcela imersa, nos limites das águas juridis-
cionadas do país.

Com um novo marco regulatório e uma agência reguladora, o país estará dotado dos 
mecanismos modernos para se promover a melhor gestão do patrimônio mineral bra-
sileiro, em benefício de toda a sociedade, preparando-se para o novo ciclo de inves-
timentos que vivenciaremos num futuro próximo. Somos um grande país no cenário 
mundial da mineração e com o novo marco regulatório, com uma agência reguladora 
forte e atuante, com investimento geração de conhecimento geológico, faremos um 
Brasil cada vez mais forte. A mineração é, sem dúvida, a base do desenvolvimento. 
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Vice-presidente, deputado André Vargas, quero agradecer a V.Exa. esta oportuni-
dade que deu a todos os servidores do DNPM, a todos do DNPM, a todos do setor 
mineral brasileiro. Esta solenidade, sem dúvida, vai ficar marcada no nosso coração. 
Agradeço a V.Exa. por esta solenidade. Obrigado a todos. 
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Pronunciamento final do deputado André Vargas

O Sr. Presidente (André Vargas) – Primeiro, agradecemos a presença a todos e a 
todas. Não havendo mais oradores inscritos, nós vamos encerrar a sessão. Antes, de 
fato, renovando o compromisso desta Casa com o desenvolvimento do Brasil; e, den-
tro do desenvolvimento do Brasil, o setor mineral. E, é claro, nesse setor, a valoriza-
ção do nosso DNPM, que desempenha papel fundamental, importante, já ressaltado 
em todos os discursos, não só pela longevidade, mas também pela eficiência, pelo 
que de fato tem acontecido no Brasil.

No Brasil é comum nós vermos ressaltar, principalmente na grande imprensa, as 
críticas à chamada infraestrutura brasileira, aos órgãos públicos. Até há, em certa 
medida, uma ideologia de que, por si só, o mercado resolveria todas as questões na-
cionais. Essa ideologia fora refutada nos últimos dez anos. Mas eu, que acompanho o 
DNPM desde o meu primeiro mandato – estou no segundo mandato –, reconheço que 
o órgão faz acima das suas forças, acima das suas condições. Nós mesmos aqui siste-
maticamente acompanhamos na Comissão de Orçamento o necessário provimento de 
recursos, às vezes, para as despesas mais operacionais. 

Por isso, essas alterações que estão para vir por aí devem vir adicionadas das condi-
ções objetivas para que essa futura agência possa ter as condições necessárias para 
dar respostas, ainda mais efetivas – reconhecendo que elas já são efetivas – para a 
proteção das riquezas nacionais, para o fomento do desenvolvimento do nosso país, 
do nosso Brasil, na chamada exportação das commodities, na agilização dessas ex-
portações. E todos sabemos aquilo que presumivelmente temos no nosso subsolo, as 
chamadas terras raras, que tão importante papel têm no desenvolvimento da tecnolo-
gia e terão, do ponto de vista da inserção do Brasil neste mundo novo, que é verda-
deiramente um mundo novo, que se abre para todos nós brasileiros.

Por isso, esta audiência, não obstante se dê em celebração ao aniversário do DNPM, é 
também em homenagem aos servidores e às servidoras que lá dedicam a vida para que 
o Brasil seja este grande país que de fato é, surge neste momento estratégico em que a 
sociedade clama, em que o Congresso aguarda a legislação pertinente a esse novo marco 
regulatório. É importante dizer, em alto e bom tom, ainda que confiança tenhamos no go-
verno que valoriza o aspecto público, o agente público como essencial no planejamento do 
país, ainda que sejamos nós desta visão, o Congresso Nacional vai olhar detalhadamente 
essa legislação, para que possamos aprimorá-la e oferecer ao Brasil a contribuição que de 
fato se espera de um colegiado de 513 homens e mulheres aqui, 81 senadores e senadoras 
aqui ao lado, neste que é o poder efetivamente popular representando o povo brasileiro.

Portanto, estejam muito à vontade no Congresso Nacional. Esta é a casa do povo 
brasileiro, esta é a casa do setor mineral, esta é a casa do DNPM.

Ao encerrar a sessão, desejo que Deus abençoe o DNPM! Obrigado. 
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