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AJUDA MEMÓRIA 

Reunião com requerentes de atividade minerária na área proposta para 

criação de Unidade de Conservação no município de Paranã-TO. 

 

Data: 30 de abril de 2013. 

Horário: 14h: 30min. 

Local: Sala de reuniões da SEMADES. 

Pauta: Atividade minerária no município de Paranã. 

 

Em razão da realização dos estudos para criação de uma unidade de conservação 

(UC) no município de Paranã e com base em dados do Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), foram identificadas empresas/requerentes que estão com 

processos em andamento para a exploração minerária na região, sendo que algumas 

áreas coincidem com aquela pretendida para criação da UC. Desta forma, dando 

prosseguimento à estratégia adotada pela SEMADES, por meio do Grupo de Trabalho 

para Criação de Unidades de Conservação (GTCUC), de promover o diálogo com todos 

os segmentos/grupos interessados e/ou afetados pela implementação da futura UC, com 

o intuito de promover o entendimento do processo e sanar possíveis conflitos de 

interesse, foi realizada a referida reunião. 

A reunião foi iniciada com a apresentação do Sr. Rubens Pereira Brito, Diretor 

de Políticas e Instrumentos de Gestão Ambiental da SEMADES, em que o mesmo fez 

uma explanação detalhada sobre o andamento do processo de criação da UC no 

município de Paranã. Em seguida, o diretor Rubens abriu a palavra para 

questionamentos e contribuições dos participantes. 

A Senhora Edna de Sousa, representante da Goiaz Mineradora após constatação 

de que suas áreas de estudos encontram-se no centro demarcado para a criação da UC, 



expôs a necessidade de um novo diálogo com esta secretaria para comprovar a 

viabilidade minerária de sua área. 

O Sr. Fábio Lúcio, representante do DNPM, pontuou a necessidade do 

refinamento das informações sobre o potencial minerário da área delimitada para a 

criação da UC, visando a possibilidade de exclusão de áreas cujo potencial poderá trazer 

benefícios ao município de Paranã. Afirmou ainda, que o DNPM irá defender o 

interesse minerário em prol da sociedade e não em razão de interesses particulares dos 

mineradores. 

O Sr. Hermínio Nunes Bernardes, ex-prefeito de Paranã, parabenizou a iniciativa 

desta pasta em convocar o setor minerário para dialogar sobre a criação da UC no 

município de Paranã. 

O Sr. Laurivaldo Dias, que possui licença de pesquisa na região, pontuou que os 

mineradores não ficarão restritos somente aos dados levantados pelo DNPM quanto à 

viabilidade minerária das áreas, para as quais eles possuem alvará. De acordo com o Sr. 

Laurivaldo, ao solicitarem o alvará para estudos minerários ao DNPM, os mineradores o 

fazem por já possuírem algum estudo técnico quanto à viabilidade minerária da área. 

 

 Ao final da reunião foram levantados os seguintes encaminhamentos: 

• A equipe da SEMADES enviará ao Sr. Fábio Lúcio, do DNPM, a pedido do 

mesmo, os shapes da área proposta para criação da UC.  

• A equipe da SEMADES se coloca a disposição para participar de novas reuniões 

que o grupo pretenda realizar, com o intuito de divulgar informações, prestar 

esclarecimentos, além de receber dos mineradores a apresentação de subsídios 

técnicos, que comprovem a viabilidade minerária das áreas das quais os mesmos 

possuem alvará. 

• A equipe da SEMADES enviará aos participantes arquivo contendo o mapa com 

coordenadas geográficas dos limites propostos para criação da UC. 

 

 

Palmas, 02 de maio de 2013. 


