
Período de 01 a 31 de agosto 

  

29/08/13 - Comissão do Código de Mineração promove encontro regional no Pará (Agência 

Câmara Notícias) 

28/08/13 - Mineradoras reclamam de taxas e prazos de autorizações no Código de 

Mineração (Agência Câmara Notícias) 

28/08/13 - Comissão discute novo Código de Mineração com empresários do setor (Agência 

Câmara Notícias) 

28/08/13 - Rádio: Mineradoras criticam pontos do projeto que trata do Código de 

Mineração (Agência Câmara Notícias) 

28/08/13 - Vídeo: Audiência Pública da Comissão Especial da Câmara dos Deputados para o 

novo Código de Mineração com entidades do setor produtivo e de empresas mineradoras (Portal 

da Câmara dos Deputados) 

28/08/13 - Áudio: Audiência Pública da Comissão Especial da Câmara dos Deputados para o 

novo Código de Mineração com entidades do setor produtivo e de empresas mineradoras (Portal 

da Câmara dos Deputados) 

27/08/13 - Vídeo: Audiência Pública da Comissão Especial da Câmara dos Deputados para o 

novo Código de Mineração cujo tema foi o setor produtivo (Portal da Câmara dos Deputados) 

27/08/13 - Áudio: Audiência Pública da Comissão Especial da Câmara dos Deputados para o 

novo Código de Mineração cujo tema foi o setor produtivo (Portal da Câmara dos Deputados) 

27/08/13 - Comissão debate Código de Mineração com empresas e entidades do setor (Agência 

Câmara Notícias) 

26/08/13 - Rádio: Especialistas se reuniram em Goiás para discutir proposta do novo Código 

de Mineração (Agência Câmara Notícias) 

26/08/13 - Empresas de pesquisa criticam novo Código de Mineração (Agência Câmara 

Notícias) 

23/08/13 - Rádio: Deputada Magda Mofatto fala da proposta de novo marco regulatório da 

mineração (Agência Câmara Notícias) 

22/08/13 - Representantes do setor de mineração discutem novo marco regulatório (Agência 

de Notícias da Alesp) 

22/08/13 - Jardim pede retirada de urgência do Código de Mineração (Agência Estado) 

22/08/13 - Áudio: Encontro Regional com a Comissão Especial da Câmara dos Deputados 

sobre o novo Código de Mineração 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/450602-COMISSAO-DO-CODIGO-DE-MINERACAO-PROMOVE-HOJE-ENCONTRO-REGIONAL-NO-PARA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/450562-MINERADORAS-RECLAMAM-DE-TAXAS-E-PRAZOS-DE-AUTORIZACOES-NO-CODIGO-DE-MINERACAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/450562-MINERADORAS-RECLAMAM-DE-TAXAS-E-PRAZOS-DE-AUTORIZACOES-NO-CODIGO-DE-MINERACAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/450490-COMISSAO-DISCUTE-NOVO-CODIGO-DE-MINERACAO-COM-EMPRESARIOS-DO-SETOR.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/ULTIMAS-NOTICIAS/450552-MINERADORAS-CRITICAM-PONTOS-DO-PROJETO-QUE-TRATA-DO-CODIGO-DE-MINERACAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/ULTIMAS-NOTICIAS/450552-MINERADORAS-CRITICAM-PONTOS-DO-PROJETO-QUE-TRATA-DO-CODIGO-DE-MINERACAO.html
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54a-legislatura/pl-0037-11-mineracao/videoArquivo?codSessao=45436&codReuniao=33175
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54a-legislatura/pl-0037-11-mineracao/videoArquivo?codSessao=45436&codReuniao=33175
http://imagem.camara.leg.br/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=45436
http://imagem.camara.leg.br/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=45436
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54a-legislatura/pl-0037-11-mineracao/reunioes/videoArquivo?codSessao=45383&codReuniao=33174
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54a-legislatura/pl-0037-11-mineracao/reunioes/videoArquivo?codSessao=45383&codReuniao=33174
http://imagem.camara.leg.br/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=45383
http://imagem.camara.leg.br/internet/audio/Resultado.asp?txtCodigo=45383
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/450252-COMISSAO-DEBATE-CODIGO-DE-MINERACAO-EM-GOIAS,-PARA,-AMAPA-E-BRASILIA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/ULTIMAS-NOTICIAS/450344-ESPECIALISTAS-SE-REUNIRAM-EM-GOIAS-PARA-DISCUTIR-PROPOSTA-DO-NOVO-CODIGO-DE-MINERACAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/ULTIMAS-NOTICIAS/450344-ESPECIALISTAS-SE-REUNIRAM-EM-GOIAS-PARA-DISCUTIR-PROPOSTA-DO-NOVO-CODIGO-DE-MINERACAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/450350-EMPRESAS-DE-PESQUISA-CRITICAM-NOVO-CODIGO-DE-MINERACAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/PALAVRA-ABERTA/450047-DEPUTADA-MAGDA-MOFATTO-FALA-DA-PROPOSTA-DE-NOVO-MARCO-REGULATORIO-DA-MINERACAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/PALAVRA-ABERTA/450047-DEPUTADA-MAGDA-MOFATTO-FALA-DA-PROPOSTA-DE-NOVO-MARCO-REGULATORIO-DA-MINERACAO.html
http://www4.al.sp.gov.br/noticia/?id=337446
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,jardim-pede-retirada-de-urgencia-do-codigo-de-mineracao,162614,0.htm
http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/audios-do-encontro-regional-em-sao-paulo-com-a-comissao-especial-do-codigo-de-mineracao/
http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/audios-do-encontro-regional-em-sao-paulo-com-a-comissao-especial-do-codigo-de-mineracao/


22/08/13 - Comitê da Fiesp debate novo marco regulatório da mineração em reunião da 

Comissão Especial da Câmara dos Deputados (Agência Indusnet Fiesp) 

21/08/13 - Especialistas apontam falta de investimento em pesquisas sobre 

mineração (Agência Câmara Notícias) 

21/08/13 - Comissão debate apoio tecnológico para para implementar novo Código de 

Mineração (Agência Câmara Notícias) 

20/08/13 - Deputados cobram compromisso da Fazenda com Código de Mineração (Agência 

Câmara Notícias) 

20/08/13 - Empresários pedem regras mais claras (Jornal Valor Econômico) 

20/08/13 - Empresas criticam intervenção e falta de regras claras (Jornal Valor Econômico) 

20/08/13 - Estados e municípios querem alíquotas de royalty na lei (Jornal Valor Econômico) 

19/08/13 - Caem fusões e aquisições em mineração (Jornal Valor Econômico) 

19/08/13 - Justiça manda DNPM liberar pesquisas (Jornal Valor Econômico) 

13/08/13 - Relator da mineração defende pelo menos R$ 700 milhões para órgão do 

setor (Agência Câmara Notícias) 

08/08/13 - Vídeo: deputados Arnaldo Jardim (PPS-SP) e Leonardo Quintão (PMDB-MG) 

discutem sobre o Código da Mineração (TV Arnaldo Jardim) 

08/08/13 - Mudança em norma para concessão de pesquisa mineral é legal, diz 

DNPM (Agência Câmara Notícias) 

07/08/13 - Edison Lobão debate com comissões novo marco regulatório da 

mineração  (Agência Câmara Notícias) 

05/08/13 - Setor e governo divergem sobre carga tributária (Jornal Valor Econômico) 

01/08/13 - SP quer prazo maior para debate do novo marco regulatório da mineração (Jornal 

Folha de São Paulo) 

 

http://www.fiesp.com.br/noticias/coordenador-da-fiesp-debate-novo-marco-regulatorio-da-mineracao-em-reuniao-da-comissao-especial-da-camara-dos-deputados/
http://www.fiesp.com.br/noticias/coordenador-da-fiesp-debate-novo-marco-regulatorio-da-mineracao-em-reuniao-da-comissao-especial-da-camara-dos-deputados/
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/449970-ESPECIALISTAS-APONTAM-FALTA-DE-INVESTIMENTO-EM-PESQUISAS-SOBRE-MINERACAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/449970-ESPECIALISTAS-APONTAM-FALTA-DE-INVESTIMENTO-EM-PESQUISAS-SOBRE-MINERACAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/449644-COMISSAO-DEBATE-APOIO-TECNOLOGICO-PARA-IMPLEMENTAR-NOVO-CODIGO-DE-MINERACAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/449644-COMISSAO-DEBATE-APOIO-TECNOLOGICO-PARA-IMPLEMENTAR-NOVO-CODIGO-DE-MINERACAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/449814-DEPUTADOS-COBRAM-COMPROMISSO-DA-FAZENDA-COM-CODIGO-DE-MINERACAO.html
http://www.valor.com.br/brasil/3239018/empresarios-pedem-regras-mais-claras
http://www.valor.com.br/brasil/3239030/empresas-criticam-intervencao-e-falta-de-regras-claras
http://www.valor.com.br/politica/3238954/estados-e-municipios-querem-aliquotas-de-royalty-na-lei
http://www.valor.com.br/empresas/3237282/caem-fusoes-e-aquisicoes-em-mineracao
http://www.valor.com.br/brasil/3237356/justica-manda-dnpm-liberar-pesquisas
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/449239-RELATOR-DA-MINERACAO-DEFENDE-PELO-MENOS-R$-700-MILHOES-PARA-ORGAO-DO-SETOR.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/449239-RELATOR-DA-MINERACAO-DEFENDE-PELO-MENOS-R$-700-MILHOES-PARA-ORGAO-DO-SETOR.html
http://www.arnaldojardim.com.br/site/videos/?id=39
http://www.arnaldojardim.com.br/site/videos/?id=39
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/448814-MUDANCA-EM-NORMA-PARA-CONCESSAO-DE-PESQUISA-MINERAL-E-LEGAL,-DIZ-DNPM.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/448814-MUDANCA-EM-NORMA-PARA-CONCESSAO-DE-PESQUISA-MINERAL-E-LEGAL,-DIZ-DNPM.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/448409-COMISSOES-DEBATEM-COM-EDISON-LOBAO-NOVO-MARCO-REGULATORIO-DA-MINERACAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/INDUSTRIA-E-COMERCIO/448409-COMISSOES-DEBATEM-COM-EDISON-LOBAO-NOVO-MARCO-REGULATORIO-DA-MINERACAO.html
http://www.valor.com.br/empresas/3221852/setor-e-governo-divergem-sobre-carga-tributaria
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2013/08/1319825-sp-quer-prazo-maior-para-debate-do-novo-marco-regulatorio-da-mineracao.shtml

