
Ata da 161a Reunião da CRSM 

 
1.Data: 03/07/2015 2- Horário: 09 horas 3- Local: Sala de Reuniões do SIECESC 

4 – Direção: Cléber Gomes 
 

 

5 – Participantes: 

  
 

01. Jefferson Morona 
02. Erick Schmidt Gregório 
03. Jone Edson Martins 
04. Oldair Lamarque 
05. Rafael Bortoloto 
06. Ramon Canuto de Souza 
07. Gilvanio Amando Espindola 
08. Evandro Lopes 
09. Fabricio Demétrio 
10. Edson Semprebom 
11. Nilson Barzan 
12. Aldrin Silva de Souza 
13. Roberto Lodetti 
14. Paulo Baran 
15. Genoir Jose dos Santos 
16. Marcio Zanuz 
17. Moacir Candeia de Lima 
18. Cléber José Baldoni Gomes 
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Pauta da reunião: 1) Discussão com DNPM sobre procedimentos de explosivo; 2) Discussão 
sobra ACP Danos Estruturais; 3) Relato sobre APA Morro Estevão; 4) CIPAMIN; 5) Assuntos 
Gerais; 
O Coordenador inicia a reunião com a leitura da Ata da 160ª, sem nenhuma consideração a 
acrescentar a ata é aprovada por todos.  
 
- 1) Discussão com DNPM sobre procedimentos de explosivo: O Engº Cléber informa que este 
assunto foi trazido à pauta, pois houveram discordâncias das empresas quanto algumas 
fiscalizações do DNPM, no que se refere ao uso de explosivos, especificamente no que se tratava 
de: localização, formas de isolamento e comunicado por escrito. Expostas as dúvidas dos 
presentes, ficou definido que para a próxima reunião, cada empresa apresentará sua ideia de 
isolamento, para que se discuta e defina o que melhor, que atenda a norma e que seja 
operacional. 

- 2) Discussão sobre ACP Danos Estruturais: A Ação Civil Pública de Danos Estruturais foi 
instaurada em 2010, com sentença em primeira instância no final de 2014, cujo processo será 
julgado em 2ª instancia no tribunal regional de Porto Alegre. Esse processo gerou uma 
condenação para FATMA, DNPM e Mineradoras. Alguns itens desta condenação já estão sendo 
cumpridos, porém outros mais complexos estão sendo analisados. Um deles é de que a empresa 
precisa apresentar, para aprovação de projeto técnico de mina, uma garantia física que 



constitua um fundo. Tal fundo seria constituído para fazer frente a possíveis danos futuros 
causados pela mineração. Este fundo deve ser gerido em caráter perpétuo pelo DNPM. O caso 
está sendo estudado pelo SIECESC, que deverá propor uma metodologia para cálculo desta 
garantia, a ser discutida com o DNPM em breve. 
 
- 3) Relato sobre APA Morro Estevão: Engº Márcio informa sobre o julgamento ocorrido no 
Tribunal de Justiça do Estado de SC. O SIECESC questionava judicialmente a constitucionalidade 
da Lei que instituiu a APA do Morro Estevão E Morro Albino. Dentre os argumentos 
apresentados, o principal é que a implantação da APA não foi precedida de nenhum estudo 
técnico. O TJ-SC julgou pela constitucionalidade da APA. 
 
-4) CIPAMIN: o período sugerido para realização do evento é 31/08 à 04/09, foram indicados os 
membros da Comissão Organizadora constituída pelos Srsº: Genoir, Jefferson, Erick, Cris, 
Marcelo, Guilherme, Rafael e Roberto Lodetti. A primeira reunião será realizada em 06/07 as 
14h no SIECESC. 

- 5) Assuntos Gerais: O Eng.º Cléber comenta sobre sua participação na Audiência Pública Mina 
C do Consórcio Maracajá. A primeira realizada foi muito tranquila, e a segunda, na localidade de 
Espigão da Pedra, foi um pouco mais tumultuada pela intervenção de alguns presentes que se 
manifestaram contrários à abertura da mina. No final as conclusões se encaminharam para a 
aprovação do empreendimento. 
- Eng.º Cléber informa sobre a inauguração do Laboratório Luiz Henrique da Silveira, que 
ocorrerá no dia 10/07 as 15h, e que tem como convidado o Ministro de Minas e Energia Carlos 
Eduardo de Souza Braga, convidando à todos para estarem presentes. 
 
      Sem mais assuntos a serem discutidos a reunião encerrou as 11h30min. 
 

 
 


