
A AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Foi realizada, no dia 15 de dezembro de 2015, com início às 09h30 e 

encerramento às 14h40, a audiência pública referente ao projeto Mineração 

Floresta S/A, pretendido pela empresa Casaforte Minérios a ser instalado nos 

municípios de Floresta e de Carnaubeira da Penha, no Sertão do Estado de 

Pernambuco.  

 

O evento foi realizado no Auditório João Ernesto, localizado na Rua 

Dom Bosco, S/N – Caetano I – Floresta, Pernambuco. A audiência contou com 

a participação de trezentos e sessenta e cinco pessoas que assinaram a ata de 

presença. Os participantes da audiência receberam, na chegada ao evento, 

uma pasta contendo formulários para perguntas, um folder sobre a dinâmica da 

audiência pública, além de caneta esferográfica e folha de papel em branco. 

 

Destacaram-se as presenças: do Secretário de Desenvolvimento 

Econômico do Estado de Pernambuco, Thiago Norões; do Secretário Executivo 

de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, Carlos André 

Cavalcanti; do deputado estadual Rodrigo Novaes; do Deputado Federal Caio 

Maniçoba, além de representantes do poder público municipal, estadual e 

federal. Também participaram funcionários e diretores da CPRH e outros 

órgãos públicos do Estado, bem como os investidores e outros convidados 

interessados na temática apresentada na audiência pública. 

 

Antes da mesa técnica, foi montada uma mesa inicial, com a 

participação do Diretor e Secretário de Desenvolvimento Econômico, Thiago 

Norões; da Diretora Presidente da CPRH, Simone Souza; do Diretor de Gestão 

Territorial e Recursos Hídricos, Nelson Maricevich; do Deputado Federal, Caio 

Maniçoba; do Deputado Estadual, Rodrigo Novaes; do Secretario Executivo de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, Carlos Andre Cavalcante; 

do Diretor da Mineração Floresta, Roberto Melo; do representante da Prefeitura 

de Carnaubeira da Penha, Rômulo Leão; e do representante da Prefeitura de 

Floresta, Sr. Wendel Bezerra. 



Após as falas, foi desfeita a mesa inicial, permanecendo, para a mesa 

técnica, a Diretora Presidente da CPRH, Simone Souza, que presidiu a sessão 

e o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Thiago Norões. A mesa foi 

composta ainda pelo Diretor de Gestão Territorial e Recursos Hídricos, Sr. 

Nelson Maricevich; pelo representante da Mineração Floresta, Sr. José Osael 

Farias; pelo representante da Casaforte Minérios, que elaborou e apresentou o 

EIA/RIMA, Sr Conrado  Spinola. 

 

Após a exposição dos trabalhos, os participantes da audiência tiveram a 

oportunidade de se expressar através de perguntas escritas e orais. Durante o 

intervalo, foram recolhidos os formulários com as perguntas por escrito e 

também foram feitas as inscrições para as perguntas orais, tanto no salão 

principal, como no salão anexo, onde os participantes acompanharam a 

audiência que foi acompanhada por meio de uma transmissão audiovisual  

simultânea. 

 

Tivemos uma boa participação do público, que se pronunciou 

verbalmente e também através de perguntas escritas. Ao total, foram 

formuladas 44 (quarenta e quatro) perguntas escritas e feitas 10 (dez) 

inscrições para perguntas orais. Após as colocações e perguntas/respostas, a 

presidente da mesa, Simone Souza, declarou encerradas as atividades e 

informou para o público presente que a CPRH ainda receberá novas 

considerações acerca do projeto, por um prazo de até 10 dias a contar da data 

da realização da audiência. O registro da Audiência Pública foi feito através de 

fotografias, filmagem e gravação de áudio, para elaboração da ata oficial. 

 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

A equipe de mobilização social, formada por 06 profissionais, atuou nos 

municípios de Floresta e de Carnaubeira da Penha.  As equipes visitaram 

estabelecimentos comerciais, órgãos públicos (Fórum, Prefeitura, Promotoria, 

Câmara de Vereadores, escolas, faculdade, igrejas, MP etc), organizações não 



governamentais e de divulgação, sindicatos e associações de bairro, no 

período de 07/12/2015 à 12/12/2015 . 

 

Para a divulgação da audiência pública, a equipe de mobilização social 

distribuiu folderes explicativos sobre a importância da audiência pública, 

convites. Além da mobilização social, a audiência pública foi divulgada através 

do envio de cinquenta convites, através de mala-direta. Esses convites foram 

encaminhados aos representantes de órgãos públicos, sobretudo às 

secretarias de Governo, Promotorias e Ministério Público, outras instituições e 

organizações não governamentais. 

 

DIVULGAÇÃO E REPERCUSSÃO NA IMPRENSA 

 

Conforme Instrução Normativa da CPRH, a audiência pública foi 

divulgada através de Edital de Divulgação nos seguintes veículos: 

 

 Diário Oficial – Poder Executivo – 30/10/2015 

 Jornal do Comércio – 30/10/2015  

 

A realização da Audiência Pública sobre a implantação de uma 

mineração no município de Floresta foi divulgada através de releases emitidos 

aos veículos, por meio do Núcleo de Comunicação Social e Educação 

Ambiental da CPRH (em Anexo).  

 


