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Data: 27 de abril de 2006 
Hora: 15 h 
Local: SIECESC  

Presentes:

  
Nº NOME E-MAIL EMPRESA 
1 Ademar Savi Filho savifilho@yahoo.com.br

 

S. Domingos 
2 André Luiz A. Smaniotto meioambiente@riodeserto.com.br

 

ICRDL 
3 Camila Demo camila@satc.edu.br

 

SATC 
4 Carlos H. Schneider scnhneider@carbocri.com.br

 

CCSA 
5 Cleber J. B. Gomes cleber@satc.edu.br

 

SIECESC 
6 Damião Maciel Guedes damiao@satc.edu.br

 

SATC 
7 Deise F. Fontanella deisefontanella@yahoo.com.br

 

COMIN 
8 Genoir José dos Santos sindmine@terra.com.br

 

STRECST 
9 Giovano Izidoro giovano@carboniferametropolitana.com.br

 

Metropolitana 
10 Hilton A. Gevieski hagcsn@engeplus.com.br

 

CSN 
11 Jerri Adriani Elias jerrielias@hotmail.com

 

SM Criciúma 
12 Joice Quadros imprensa@carvaomineral.com.br

 

SIECESC 
13 Jonathan J. Campos jonathan@satc.edu.br

 

SIECESC 
14 José Luiz A. dos Santos coopambiental@terra.com.br

 

Cooperminas 
15 Luiz Felippe Reis Seara airton.pavan@dnpm.gov.br

 

DNPM 
16 Márcio Zanuz marcio@satc.edu.br

 

SIECESC 
17 Roberto Romano Neto rromano@satc.edu.br

 

SIECESC 
18 Rosimeri Redivo rosimeri@riodeserto.com.br

 

ICRDL 
19 Sullivan Arthur Citadin arthur@cbelluno.com.br

 

Belluno  

Inicia a reunião e o Sr. Damião propôs uma nova dinâmica para cumprimento da ata, visto 
a publicação da reforma da sentença ocorrida recentemente, além da inclusão desse item e 
assuntos gerias para discussão: os pontos de pauta seriam comentados brevemente, apenas 
para melhor situar os presentes quanto ao seu andamento, sendo reservado o restante do 
tempo para discussão da sentença. Com isso, a pauta passou a ser a seguinte: 

1. Aprovação da pauta 
2. Relato sucinto dos itens originais da pauta 

a.  Reunião com Procuradoria  
b. Situação dos TAC’s  
c. Execução dos cronogramas  
d. Auditorias externas  
e. Grupo para estudo do backfill  
f. Estudo do manganês  
g. Bocas de mina: Caso Vila Macarini e Projeto do Ministério das Cidades  
h. Estágios sob supervisão do SIECESC: Compactação de rejeitos e 

Acompanhamento da recuperação na Estiva dos Pregos 
3. Aprovação das atas da 24a Reunião Ordinária e 3a Reunião Extraordinária  
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4. Nova Decisão da Sentença do Processo 2000.72.04.002543-9 

5. Assuntos Gerais  

1 Aprovação da Pauta  

A nova pauta proposta foi aprovada pelos presentes.  

2 Relato dos Itens Originais de Pauta  

Sr. Cléber fez um breve relato acerca de cada item elencado para que os presentes 
pudessem se situar com relação ao andamentos desses assuntos, ficando combinado 
uma melhor abordagem desses temas na próxima reunião ordinária. 

a. Reunião com procuradoria: foi adiada, em data ainda a ser definida, devendo 
reunir Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, SIECESC e 
FATMA; 

b. Situação dos TAC’s; 
c. Execução dos cronogramas: foi perguntado aos técnicos das empresas se seus 

cronogramas haviam ou não sido aprovados pela FATMA. Os representantes 
das empresas Cooperminas, São Domingos e Criciúma informaram que seus 
cronogramas estavam para ser aprovados em breve; 

d. Auditorias externas: não foi abordado mais profundamente em função do 
adiamento da reunião com a procuradoria; 

e. Grupo para estudo do backfill: foi feita uma breve descrição da reunião realizada 
no dia 18 de abril, no SIECESC; 

f. Estudo do manganês: foi informado o aceite da proposta da Golder e da 
expectativa de início dos trabalhos para breve; 

g. Bocas de mina: foi comentado sobre o projeto que deverá ser encaminhado ao 
Ministério das Cidades para o fechamento de bocas de minas abandonadas; 

h. Estágios: em breve as funcionárias Mariane e Mirlene deverão fazer um relato 
de suas atividades nos seus respectivos estágios curriculares.  

3 Aprovação da Ata da 24ª Reunião Ordinária e 3ª Reunião Extraordinária  

Sr. Damião pergunta aos presentes se existem ressalvas a minuta da ata da 24ª 
CTMASC. Sr. Hilton pede a palavra e indica que, no item 8, Escopo das Auditorias 
Ambientais, no documento que foi lido na reunião, a CSN consta equivocadamente 
como sendo uma das responsáveis pelo impacto no Córrego Santa Líbera/São Roque, 
sendo solicitado que o nome da empresa seja retirado por constar ali de forma 
indevida, sendo o mesmo acatado pelos presentes. Ficou determinado que a nova 
redação do trecho será:   
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“ 

 
PRAD’S: verificação do que foi refeito e das áreas não licenciadas e, em caso 
positivo, o porquê do seu não licenciamento e cronogramas. Abordagem acerca da 
discussão da existência de PRAD’S em distritos (conforme divisão proposta pelo 
SIECESC) que foram confeccionados sem uma visão integrada, pois, em uma 
mesma sub-bacia existem diversos proprietários de áreas que se agrupam em um 
determinado problema, como, por exemplo, do Córrego Santa Líbera/São Roque. A 
posição do MPF bem como da CTMASC é da necessidade de uma integração entre 
as empresas envolvidas em um passivo ambiental em uma única exigência para, 
posteriormente, ser feita a divisão da responsabilidade. Afirma que, em alguns 
casos, seria possível este tipo de entendimento; 

”

  

Após isso, passou-se para a apreciação da ata da 3ª Reunião Extraordinária, a aqual 
não teve ressalvas. Com a alteração na primeira ata analisada, ambas foram 
aprovadas.  

4 Nova Decisão da Sentença do Processo 2000.72.04.002543-9  

Sr. Cléber iniciou a abordagem sobre o tema, esclarecendo que soubera no dia anterior 
a esta reunião da nova decisão sobre a sentença. Em seguida, leu a notificação, com 
destaque para a parte que trata da padronização dos PRADs e do prazo de quatro 
meses para sua entrega, lendo e explicando os anexos. Sr. Giovano comentou que 
todos deverão refazer seus projetos de recuperação segundo o termo de referência 
constante na sentença. Sr. Cléber, para facilitar a discussão sobre o tema, projetou os 
tópicos do anexo da notificação. Sr. Schneider acredita que as informações que 
basearam o relatório da comissão técnica de assessoramento ao Ministério Público 
foram buscadas nos documentos originalmente juntados ao processo, e não aqueles 
que foram protocolados na FATMA e DNPM. Acha que agora é preciso fazer uma 
atualização dessa documentação, elaborar um cronograma e fazer um levantamento 
de custos para sua execução. Sr. André comentou como é a metodologia acordada 
entre a Rio Deserto e a FATMA para a priorização das áreas a serem recuperadas pela 
empresa, onde a mesma inicia e termina os trabalhos em uma determinada área, para 
somente depois iniciar em outra. Explicou que isso facilitou muito a ação da empresa e 
sugeriu que, em função do que o Ministério Público impôs, haja uma discussão entre as 
empresas para que haja uma integração dos trabalhos, com definião de indicadores 
que realmente sejam eficazes. Sr. Schneider diz que já existe o monitormanto e que 
este trbalho já serve como um indicador da recuperação. Sr. Seara acha que a 
proposição de recuperação integrada entre as empresas feita pela Sr. André é muito 
positiva. Sr. André propõe a realização de uma reunião extraordinária, onde as 
empresas trariam sugestões e metodologias para discutir. Sr. Giovano concordou, pois 
as empresas poderiam ver o que têm em comum em termos de recuperação. Em 
seguida, Sr. Cléber apresentou um caso de uma área recuperada nos Estados Unidos, 
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o qual ele e o Sr. Roberto Romano visitaram recentemente, onde, apesar da quantia 
significativa investida para a sua recuperação, ainda há geração de drenagem ácida. 
Sr. Schneider acredita ue somente irão começar a aparecer resultados melhores 
quando o problema for solucionado de forma integrada.Sr. Cléber passou então a fazer 
a projeção do anexo que traz o modelo a ser adotado pelos PRADs e comentou que o 
mapão já está em sua versão nova, atualizada, inclusive com a validação de seis 
distritos e com os resultados já compilados da 14ª campanha do monitoramento dos 
recursos hídricos das bacias hidrográficas do Araranguá, Urussanga e Tubarão. Sr. 
Giovano questiona sobre os PRADs que já foram feitos e que não estão nesse padrão, 
se deverão ser refeitos e, conseqüentemente, ter um novo desembolso. Também 
questionou sobre os casos onde o PRAD foi analisado, aprovado pela FATMA e 
inclusive executado, se necessitariam ser refeitos e submetidos novamente à 
apreciação do órgão ambiental. Sr. Cléber informou que o procurador federal irá 
receber uma comitiva do SIECESC no dia 28 de abril, e que irá fazer esses e outros 
questionamentos.Sra. Rosimeri comentou que a NBR 13030 norteou o modelo 
sugerido pela Comissão Técnica de Assessoramento do Ministério Público. Sr. Hilton 
informou que os PRADs das Minas A e B, contratados junto ao IPAT, têm prazo de 2 
anos para a sua elaboração, em função da complexidade dos estudos relacionados e 
que o prazo de quatro meses não deve ser suficiente. Sr. André achou estranho não 
haver nenhuma menção aos trabalhos de recuperação ambiental que foram realizados 
pelas empresas. Sr. Roberto Romano sugeriu que a parte técnica das empresas 
deveria definir melhor quais as áreas que necessitam de um novo PRAD. Sra. 
Rosimeri, ao se retirar da reunião em função de outro compromisso, informou que a 
licença ambiental de instalação da mina Santa Cruz havia sido emitida. Sr. Cléber leu o 
item 4 do anexo e, em seguida, perguntou qual seria a postura adotada para o 
cumprimento. Sr. Seara acredita que se o prazo foi estipulado pelo Ministério Público, 
existem argumentos para sensibilizar este que o mesmo é exíguo, mas que se foi 
definido pela Comissão de Assessoramento, então ficará mais difícil de argumentar. Sr. 
José Luís acredita que existem itens que em quatro meses não podem ser detalhados, 
mas que podem ser feitos PRADs nesse período melhores dos que os que foram 
originalmente apresentados. Sr. Damião pergunta então qual seria o encaminhamento 
prático desta reunião. Sr. Cléber projeta a relação de áreas que o Ministério Público 
solicitou os novos projetos e comentou que os bons exemplos citados na sentença não 
tiveram seus PRADs elaborados em quatro meses. Sr. Hilton acha que deve haver uma 
conversa com os membros da comissão técnica que assessorou o Ministério Público 
para que se busquem esses esclarecimentos. Sra. Joice disse que a impressão que o 
setor passa é que realmente não estão fazendo nada na área ambiental, pois os 
trabalhos são muito dispersos. Sr. Cléber acha que as metas a serem definidas devem 
ser menores, atingíveis, e que depois de executadas devem ser divulgadas. Acha que 
poderia ser apresentado o que está pronto em termos de recuperação e propor um 
cronograma de entrega dos PRADs que ainda necessitem ser feitos e de execução das 
medidas. Sr. Hilton sugeriu que seja colhido um testemunho das empresas contratadas 
avaliando se é ou não possível ser feito um PRAD em quatro meses. Sr. Seara não 
concorda, acha que isso poderia ser mal interpretado. Em seguida, foram debatidos os 
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pontos a serem discutidos na reunião de amanhã (28 de abril) entre a comitiva do 
SIECESC e o Ministério Público. Para a divulgação do resultado desse encontro, ficou 
agendada uma reunião para o dia 2 de maio, às 15 h, no SIECESC. Antes de encerrar, 
Sr. Damião informa que na próxima reunião ordinária possivelmente estarão presentes 
alguns representantes do Ministério do Meio Ambiente.  

Sem mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às 18 h.  

Engº Márcio Zanuz e Engº Cleber Gomes 
SIECESC 
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