
ATA da 2ª Reunião Extraordinária da Comissão Técnica do Meio Ambiente do 
Setor Carbonífero - CTMASC  

Data: 14 de fevereiro de 2006 
Hora: 15 h 
Local: SIECESC  

Presentes:

  

NOME E-MAIL EMPRESA 
Ademar Savi Filho savifilho@yahoo.com.br

 

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

 

ICRDL 
Antônio Silvio J. Krebs krebs@pa.cprm.gov.br

 

CPRM 
Cleber J. B. Gomes cleber@satc.edu.br

 

SIECESC 
Damião Maciel Guedes damiao@satc.edu.br

 

SATC 
Genoir José dos Santos sindmine@terra.com.br

 

STIECST 
Gionavo Izidoro giovano@carboniferametropolitana.com.br

 

Metropolitana 
José Luiz A. dos Santos coopambiental@terra.com.br

 

Cooperminas 
Luiz Carlos G. França msd@cyber.com.br

  

São Domingos 
Luiz Felipe Reis Seara Airton.pavan@dnpm.com.br

  

DNPM 
Luiz Pablo Diaz majod@zaz.com.br

  

Minageo 
Roberto Romano Neto rromano@satc.edu.br

 

SIECESC 
Rosimeri Redivo rosimeri@riodeserto.com.br

 

ICRDL 
Sullivan Arthur Citadin arthur@cbelluno.com.br

 

Belluno 
Valmir G. De Souza valmir@carbocri.com.br

 

CCSA 
Gerson L. Garcia concia@terra.com.br

  

Comin/Cooperminas 
Deise Fabiane Fontanella deisefontanella@yahoo.com.br

  

Comin   

Ao iniciar a reunião, o Sr. Damião distribuiu aos representantes de cada empresa um 
expediente apresentando o projeto de educação ambiental e a cartilha, do SIECESC, 
que está sendo executado pela SATC, junto às escolas públicas e particulares da 
AMESC e AMREC. Destacou que o objetivo da realização da reunião é o de relato, 
pelo Sr. Cleber, da reunião realizada entre o SIECESC, o Ministério público e a 
FATMA, realizada no dia 08/02/2006, para discussão do TAC. Em seguida passou a 
palavra ao Sr. Cleber, que destacou que estavam presentes os dois procuradores do 
Ministério público de Criciúma, o perito, representante do MP estadual, e 
representantes da FATMA. Aproveitou o ensejo para informar que os representantes do 
MP e da FATMA irão participar das reuniões da CTMA, a partir da próxima reunião 
ordinária. O Sr. Cleber iniciou o relato dos itens discutidos do TAC na reunião, 
conforme relato a seguir.  

1 Caução  

Foi destacado que a caução a ser feita pelas empresas deve se referir a bens imóveis 
e que as empresas irão receber em breve um expediente da FATMA sobre o assunto. 



2 Compensação ambiental  

Sr. Cléber destacou que a FATMA considerou que o valor do percentual apresentado 
pelas empresas, de 0,6% dos investimentos, é muito baixo, e que informou que o mais 
importante é definir onde e como os recursos serão aplicados e que as empresas 
propuseram um valor baixo porque os recursos acabam sendo aplicados fora da 
região. Por isso, ficou decidido na reunião que o assunto será discutido pela CTMA 
para se estabelecer uma proposta a ser levada a FATMA. O Sr. Gerson destacou que 
as empresas poderão pagar a compensação em um prazo de 18 meses após a 
obtenção da licença. Destacou-se que para definir uma proposta será necessário 
levantar informações pertinentes, como os recursos disponíveis, o regulamento e 
possíveis locais ou unidades de conservação onde os recursos poderiam ser aplicados. 
Foi sugerido pelo Sr. André que se formasse uma comissão para definir uma proposta, 
que deve conhecer a lei do SNUC. O Sr. Krebs informou que possui conhecimento da 
região e sugeriu o Montanhão do rio Ferreira e o rio Kunts como áreas a serem 
contempladas. Assim, foi formada uma comissão para definir uma minuta a ser 
discutida na próxima reunião da CTMA, juntamente com o FATMA e o MP. A comissão 
será formada pelos Srs. Damião, Giovano, André, e Krebs, tendo sido agendada a 
reunião para o dia 22/02/06, às 15 hs, na sede do SIECESC.  

3 Cronogramas do cumprimento das ações do TAC  

O Sr. Cléber informou que o MP não tinha conhecimento de que a FATMA não havia 
aprovado os cronogramas das empresas e considerava que isto não iria interferir na 
sua execução. O SIECESC destacou que as empresas não teriam garantias para 
executar as ações se os cronogramas não foram aprovados. Com isso a FATMA foi 
instada a avaliar os cronogramas em um prazo de 30 dias. Com isso, os prazos de 
execução terão que ser discutidos novamente, na próxima reunião da CTMA. A Sra. 
Rosimeri destacou que a FATMA determinou que as novas bacias de rejeito sejam 
impermeabilizadas, mas as empresas entenderam que esta determinação não se 
aplicaria às bacias existentes e apresentaram a proposta a FATMA, que não se 
manifestou, por isso, aspectos como estes devem ser aprovados ou não pela FATMA, 
para evitar problemas futuros quanto a multas, embargos etc.  

4 Auditorias ambientais independentes  

O Sr. Cléber informou que a relação de empresas de auditoria ambiental apresentada 
pelo MP não contempla empresas da região e que, por isso, os custos da auditoria 
serão maiores por envolver deslocamentos dos auditores. A Sra Rosimeri informou que 
organizações da região tentaram se qualificar, mas não foram atendidas. Discutiu-se 
também que os critérios e requisitos para definição das empresas não estão claros. O 
Sr. Cleber informou que o custo de uma auditoria é em torno de R$1.500,00 por dia, 
por auditor, mas como não está definido o escopo das auditorias, não e pode definir os 
custos. Informou que na próxima reunião da CTMA será discutido e definido o escopo 
das auditorias, que deverão ser realizadas no início do mês de abril. Destacou-se 
também que o sorteio das empresas será realizado no dia 15/02/2006. 



5 Audiências públicas  

Foi destacado que para a realização das audiências públicas será necessário o 
relatório das auditorias ambientais e que será necessário padronizar um regimento 
interno e padrão para a realização dessas auditorias. O Sr. Cléber informou que o MP 
solicitou que a questão seja discutida e definida na próxima reunião da CTMA. Sobre o 
funcionamento das audiências públicas, foram definidas as seguintes questões: 

 

Convocação feita pela FATMA 

 

Realização de audiências individuais para cada mina 

 

As perguntas serão feitas por escrito e dirigidas a quem tem competência para 
responder 

 

O microfone não ficará aberto para manifestações 

 

O escopo tratado será das ações realizadas pelas empresas, inclusas no 
cronograma 

 

O público alvo é a comunidade local envolvida  

6 Outros Assuntos  

O Sr. Cléber informou que foi mencionado pelo MP que há caminhões de empresas 
que continuam circulando sem lona e com vazamento de água nas estradas, por isso, 
foi solicitado que todo caminhão terá que ter placa informando a qual empresa está 
prestando serviços.  

O Sr. Cléber informou ao MP e a FATMA que o SIECESC, em parceria com a SATC 
está realizando o programa de educação ambiental, ficando estabelecido que será feita 
uma apresentação do projeto a FATMA.  

O Sr. Cléber informou que a FATMA vai formalizar solicitação de manifestação das 
empresas coquerias quanto às suas emissões aéreas.  

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

Biol. Damião Guedes e Engº Cleber Gomes 
SATC/SIECESC  

Follow up  

1.  FATMA irá encaminhar expediente às empresas informando que a caução a 
ser feita pelas empresas deve se referir a bens imóveis. 

2. O comitê formado para discutir a compensação ambiental irá se reunir em 
22/02/2006 para definir proposta. 

3. Serão discutidos novos prazos para o cumprimento do cronograma do TAC 
na próxima reunião da CTMA. 

4. Na próxima reunião da CTMA será discutido e definido o escopo das 
auditorias 



5. Na próxima reunião da CTMA será estabelecido o regimento interno para 
funcionamento das audiências públicas   



This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.daneprairie.com

