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

Data: 30 de Outubro de 2003 
Hora: 9:00 as 12:00 h.  
Local: SIECESC  

Presentes:  

Cezar Goularte   fatma@unisul.br

   

FATMA  
André Luiz Smaniotto  meioambiente@riodeserto.com.brRio Deserto 
Antônio Silvio Krebs   krebs@cyber.com.br

  

CPRM 
Luiz Carlos Gomes França  msd@cyber.com.br

   

S. Domingos  
Dario Valiati    dnpmcriciuma@matrix.com.br

 

DNPM 
Gerson Lisboa Garcia  comcia@terra.com.br

  

Cooperminas 
Arnoldo V. De Mattos       Fed. Trab. 
Cleber J. B. Gomes   cleber@satc.rct-sc.br

  

Siecesc 
Giovano Isidoro   giovano@carboniferametropolitana.com.br

   

1. Abertura e Informes   

O representante da Federação dos Trabalhadores na Indústria do Carvão 
Sr. Arnoldo Mattos informa que em contato telefônico o Sgtº Juarez da 
Polícia Ambiental justificou a sua ausência e do soldado Téo por motivo 
de força maior.   

2. Objetivos  

Foi novamente salientado o objetivo desta Comissão Técnica, de discutir 
e sugerir aprimoramento das Instruções Normativas e exigências técnicas 
da FATMA relacionadas com o Licenciamento da Atividade de Mineração 
de Carvão e suas sub-atividades correlatas.    

3. Discussões  

Foi realizada pelo secretário da reunião, Engº Cleber Gomes a leitura da 
ATA da reunião anterior que foi complementada e aprovada pelos 
presentes.  

O Engº Gerson coloca o aspecto da renovação da licença que envolve a 
apresentação de uma declaração da Prefeitura Municipal atualizada, e 
que em virtude do prazo atualmente concedido nas licenças e a demora 



na renovação das mesmas leva a necessidade, muitas vezes, de obter 
várias autorizações para o mesmo processo de renovação de licença 
ambiental de operação.  

O Engº Cezar trouxe consigo para apreciação da Comissão as Instruções 
Normativas antigas da FATMA, como subsídio para a discussão.  

O Engº André apresentou algumas sugestões relacionadas com:  

 

Necessidade da apresentação de lista de matérias primas 
utilizadas no beneficiamento de carvão, já que estas 
inexistem; 

 

Necessidade de modificar o item que se refere à 
caracterização dos efluentes; 

 

A Instrução Normativa deve ser mais específica no que se 
refere à renovação de Licença ambiental de operação; 

 

Da necessidade do preenchimento dos formulários iniciais, 
já que os relatórios anexos já contém as informações 
pedidas.  

O Engº Cleber comenta que o resumo das informações básicas 
apresentadas nos formulários tem por objetivo, assim como o DNPM em 
seus Relatórios Anuais de Lavra, possibilitar a alimentação de um Banco 
de dados da FATMA contendo as informações básicas das atividades 
licenciadas.  

Das discussões dos participantes foi consenso de que deveremos sugerir 
a elaboração de uma Instrução Normativa única para a atividade de 
mineração de carvão mineral.  

Foi definido que os participantes elaborarão suas sugestões, e aqueles 
que puderem encaminharão à secretaria (Engº Cleber) por correio 
eletrônico, para compilação e apresentação na próxima reunião.  

O Engº Cleber informa que quaisquer problemas ocorridos na 
comunicação e envio das convocações para as reuniões deverá ser 
solucionado. Para isso será enviada até sexta-feira (31 de Outubro), a 
convocação para a próxima reunião por fax. Será também realizada uma 
convocação por correio eletrônico, que conterá em anexo a ATA da 
reunião de 28 de Outubro de 2003 e a Minuta da ATA desta reunião.  

A próxima reunião foi marcada para terça-feira dias 04 de Novembro de 
2003 às 8:00 (OITO) h na sala de reuniões do SIECESC.     

Sem mais para tratar a reunião foi encerrada às 12:00h.   
Cleber Gomes (secretário) 
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