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1. Abertura e Informes  

O Sr. Damião abre a reunião confirmando a pauta e procedendo em seguida 
a leitura da ATA da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade pelos 
presentes.  

2. Discussão do Termo de Ajuste de Conduta das Empresas  

2.1 Do cumprimento das condições específicas  

Cada empresa relatou suas principais dificuldades com relação ao 
cumprimento das condições específicas do Termo de Ajuste, constantes do 
Anexo II.  

Ficou definido, por consenso, que cada empresa deverá se restringir ao que 
está explicitado no Anexo II para cada uma de suas áreas, tendo em vista 
que este documento elaborado pela FATMA é o único que especifica qual é a 
deficiência de cada uma das unidades e, portanto, que atividades devem ser 
incluídas no cronograma executivo. As empresas devem atender 
formalmente e no tempo apropriado todos os itens abordados, cobrando por 
escrito todas as definições que couberem à FATMA ou a terceiros.      



Foram discutidos em seguida assuntos técnicos relacionados com a 
impermeabilização de bacias de decantação. Dada a diversidade de 
condições das unidades mineiras, várias soluções poderão ser adotadas, 
entretanto a utilização de mantas de Polietileno de Alta Densidade não foi 
considerada necessária, pelo alto custo de sua implantação e pela relativa 
fragilidade mecânica. Considera-se que é possível e viável a 
impermeabilização com utilização de argila compactada. Este aspecto deverá 
ser discutido oportunamente com a FATMA, especificamente para cada 
unidade.  

O Engº André Smaniotto relata que foi utilizado neste dia com sucesso um 
decantador de lamelas no lavador da Mina Barro Branco.   

2.2 Do cumprimento das condições globais  

Dada a implicação legal dos itens relacionados com Compensação 
Ambiental, Cauções, Realização de Audiências Públicas e Auditorias 
entenderam os presentes que este assunto deveria ser tratado na presença 
dos advogados das empresas e para isso foi marcada uma reunião para o 
dia 09/06/2005 às 15:00 h no SIECESC.   

3. Demais Assuntos  

Foi sugerida a formulação de um Projeto de Recuperação de Mata Ciliar em 
Áreas de Proteção Permanente 

 

APP, para que o mesmo seja oferecido 
como forma de Compensação Ambiental. A equipe de Meio Ambiente da 
SATC e do SIECESC fará um levantamento preliminar dos custos de um 
projeto desta natureza e para tanto buscará auxílio do Prof. Jairo Zocchi da 
UNESC.  

Foi questionado pelo Engº Luiz Carlos a postura das empresas perante as 
audiências públicas e qual será a participação do SIECESC. Neste tópico 
ficou definida a programação de um curso para preparação das empresas 
para participar de audiências públicas, que deverá ser ministrado pelo Prof. 
Josimar Almeida. O Engº André informa que em curso realizado em Joinville 
a posição era de que as audiências públicas devem ser conduzidas por 
advogados e não por técnicos.  

Foi colocada em discussão a posição do curso de Engenharia Ambiental da 
UNESC e mais especificamente de seu coordenador Prof. Carlyle Menezes, 
que, apesar de sua formação de engenheiro de minas e de seu doutorado na 
área de tratamento de efluentes, tem adotado uma postura reativa típica de 
ambientalista, desconsiderando a técnica e adotando julgamentos 
emocionais. 



 
Foi solicitado pelo Engº Cleber que as empresas enviem cópia de seu anexo 
II do TAC para controle da Secretaria Executiva e conhecimento da 
CTMASC.   

O Sr. Fernando Zancan solicitou que a coordenação da CTMASC estabeleça 
um canal de comunicação eletrônico, onde todos possam enviar mensagens 
e promover discussão de temas relevantes por e-mail. Sugeriu também que 
seja montado um mapeamento de eventos das empresas, para evitar a 
realização de eventos na mesma ocasião.   

4. Pauta da Próxima Reunião  

Será dada continuidade a discussão do TAC.   

Sem mais para tratar, a reunião foi encerrada as 17:35 h.  

Engº Cleber J. B. Gomes 
Secretário-Executivo da CTMASC 
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