
 

 

Memo. Nº. 01/2014 

 

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2014. 

 

Ao Ilmo. Dr. Sérgio Augusto Dâmaso de Souza 

Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral 

 

Com cópia: 

 

Sr. Ildeumar Dias da Fonseca 

Chefe de Gabinete do Departamento Nacional de Produção Mineral 

 

Sr. Walter Lins Arcoverde 

Diretor da Diretoria de Fiscalização da Atividade Minerária do Departamento Nacional 

de Produção Mineral 

 

Sr. Felipe Barbi Chaves 

Chefe da Divisão de Proteção de Depósitos Fossilíferos da Diretoria de Fiscalização da 

Atividade Minerária do Departamento Nacional de Produção Mineral 

 

Assunto: Sobre a Consulta Pública à minuta de portaria para procedimentos de 

comunicação e autorização prévia para extração de fósseis. 

 

 Representando os membros do Núcleo Rio de Janeiro/Espírito Santo da 

Sociedade Brasileira de Paleontologia, vimos por meio desta solicitar o adiamento por 

90 dias a partir do prazo estipulado pelo DNPM, de até 12 de fevereiro, para o envio dos 

comentários relativos à minuta sobre os procedimentos de comunicação e autorização 

prévia para extração de fósseis em nosso país. O Núcleo supracitado reuniu-se nas 



dependências da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro no último dia 22 de 

Janeiro do ano corrente, com a presença de paleontólogos de todas as universidades 

federais do Rio de Janeiro e Espírito Santo, alunos de pós-graduação que atuam em 

paleontologia, e do Prof. Dr. Rodrigo Santucci, representante da atual diretoria da 

Sociedade Brasileira de Paleontologia, para deliberar sobre a minuta. Nesta reunião, 

reconheceu-se a necessidade de adiamento do prazo em razão do curto prazo que nos foi 

dado para análise em maior detalhe das questões abordadas no documento em questão, 

além de necessitar de apreciação de um número mais abrangente de paleontólogos. 

Cabe notar que a comunicação e, por conseguinte, ciência dos associados da Sociedade 

Brasileira de Paleontologia sobre a disponibilização da minuta no sítio eletrônico do 

DNPM se deu na data de 20 de dezembro de 2013, quando muitos paleontólogos se 

encontravam em férias e recesso de final de ano. Esperamos sensibilizar vossa senhoria 

em relação ao nosso pedido, e aguardamos vossa resposta. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Dr. Leonardo dos Santos Avilla 

Presidente do Núcleo RJ/ES da SBP 

 

 

Dra. Taissa Rodrigues Marques da Silva 

Vice-presidente do Núcleo RJ/ES da SBP 


