ATA

DA

ASSEMBLEIA

GERAL

EXTRAORDINÁRIA,

REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2015, EM BOFETE – SP.
Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às dez horas e
quinze minutos (10h15min), em segunda e última convocação, de acordo com
o disposto no Estatuto Social da entidade, realizou-se Assembleia Geral
Extraordinária do Sindicato da Indústria de Mineração de Pedra Britada do
Estado de São Paulo – SINDIPEDRAS, na Avenida Ernesto Ebúrneo, 100 – Centro –
Bofete – São Paulo, para tratar dos seguintes assuntos em pauta, conforme Edital
de Convocação: 1) A Mineração e a Municipalidade; ações da mineração na
região de Bofete/SP; 2) Renovação do Convenio de Redução da Base de
Cálculo do ICMS (vigente até 31/05/2015); 3) Outros assuntos de interesse geral.

A mesa diretora foi composta pelo Vice-presidente do Sindipedras, Antero
Saraiva Jr que presidiu os trabalhos e por Fernando Mendes Valverde
(ANEPAC), José Fernando Bruno (Subsecretaria de Mineração do Estado de
São Paulo), Ricardo de Oliveira Moraes – Superintendente do (DNPM/SP),
Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio (Diretor do DECONCIC/FIESP) e o prefeito
da cidade de Bofete Claudécio José Ebúrneo. Abrindo os trabalhos, o
presidente da mesa, Antero, agradece ao Prefeito pela hospitalidade e lhe
passa a palavra. O prefeito Claudécio iniciou agradecendo a realização da
reunião das entidades em sua cidade e destacou a importância da
mineração como pilar de desenvolvimento para o município e para a
região, bem como o potencial existente. Enfatiza que tudo deve ser feito de
modo responsável, obedecendo as normas legais e que espera com este
passo, estar gerando novas oportunidades de desenvolvimento econômico
e social para sua cidade. Na sequência, a consultora técnica das entidades,
Sandra Maia, apresentou uma série de slides explicando o passo a passo da
mineração, sua importância, suas exigências, mineração responsável e o
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quão insubstituível são a areia e a pedra na cadeia produtiva da
construção. Demonstrou também áreas que no passado haviam sido
exploradas e o trabalho de recuperação que foram feitos nestas áreas,
citando não só exemplos do estado como de outras unidades da
federação. O consultor técnico Bolivar, apresentou a evolução de preços do
mercado de areia e brita, assim como, a participação destes dois
componentes

na

construção

de

uma

casa

popular,

onde

juntos,

representam algo próximo a 64% do peso total da casa. Continuando as
explicações o secretário adjunto da subsecretaria da mineração, Fernando
Bruno, destacou o trabalho da subsecretaria em prol da mineração,
auxiliando no ordenamento territorial, identificando as vocações regionais
buscando uma mineração responsável e sustentável para o estado. O
representante do DNPM, Ricardo Moraes, lembrou que há tempos carecia a
realização de um evento desta envergadura na cidade e que estava se
dando o primeiro passo na busca de novas oportunidades para o município
e região. O DNPM estará pronto a colaborar com tudo que for preciso e
possível para o sucesso das ações futuras, concluiu. Carlos Auricchio,
representante do DECONCIC/FIESP exaltou a importância do evento, bem
como relatou brevemente o evento CONSTRUBUSINESS que havia se
realizado no dia nove de março p.p; no teatro do SESI, na FIESP em São
Paulo com a presença de mais de 500 pessoas e que o setor de areia e
pedra britada havia recebido atenção especial do ministro Eduardo Braga
presente ao evento. Fernando Valverde da ANEPAC comentou sobre
reunião realizada em Brasília com o ministro Eduardo Braga e que a conversa
havia se estendido além do tempo previsto em razão do interesse do ministro
em absorver informações recentes do setor de agregados. Novo encontro
com o setor ficou agendado para o final de abril / início de maio. Em
seguida, o vereador da cidade presente ao evento, Nilton Sales, expressou
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contentamento pela quantidade de informações transmitidas naquelas
horas e informa que olhará a mineração de outra forma, buscando
conhecer ainda mais sobre o setor e colaborar naquilo que for possível ao
incentivo desta atividade na cidade / região. Retomando a palavra o
presidente da mesa, agradeceu a participação de todos, bem como os
conteúdos

apresentados

e

passou

às

informações

da

presidência.

Relembrou sobre a necessidade de maior união entre os empresários da
mineração, explicou as ações recentes que a entidade tem realizando junto
à CETESB e ao DNPM, bem como outras a serem realizadas no decorrer deste
ano. Comentou sobre a renovação do Convênio que reduz a base de
cálculo

para

apuração

do

ICMS,

informando

que

o

SINDIPEDRAS

encaminhou ofícios ao governo do estado, aos secretários e a outras
instituições e entes que de alguma forma possam colaborar para a
continuidade deste benefício. Nada mais havendo a ser discutido, o
presidente da mesa, agradecendo a presença de todos dá por encerrado
os trabalhos às 12h45min convidando a todos para um almoço que seria
servido no mesmo local. E, para constar, eu, ___________________ Camilo de
Lelis Arnaldi, servindo como secretário, lavrei a presente ata que após ser lida
e aprovada será assinada por todos. Visto ____________________________
Antero Saraiva Junior – Vice-presidente.
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