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Deu-se início a 57ª Reunião da CTMASC, as 16h00, do dia 07/05/2009, na sala de 23 
reuniões do SIECESC, estando presentes as pessoas listadas acima. 24  

25 
1. Comunicado Sr. Fernando Zancan 26 

Antes da abertura da pauta, foi concedida a palavra ao Secretário Executivo do 27 
SIECESC, Sr. Fernando Luiz Zancan, que teceu alguns comentários sobre o evento 28 
referente ao monitoramento ambiental a ser promovido pelo CETEM no dia 12/05/2009, 29 
nas dependências da UNESC. Nesta ocasião, mencionou que a SATC se sente 30 
desprestigiada com a referida situação, uma vez que, o trabalho que será apresentado 31 
neste evento foi elaborado com base no Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia 32 
Carbonífera do Sul de Santa Catarina, elaborado pelo CTCL/SATC e Empresas 33 
Associadas ao SIECESC, sendo conveniente que o trabalho fosse apresentado nesta 34 
instituição. 35  

36 
2. Abertura e aprovação da pauta 37 

Após a explanação do Sr. Fernando Luiz Zancan, o Coordenador desta Comissão, Sr. 38 
Damião Maciel Guedes, fez a abertura da pauta da reunião, que foi aprovada por todos.  39  

40 
3. Aprovação da Ata da 56ª Reunião da CTMASC 41 

Conforme procedimento habitual da CTMASC, a minuta da 56ª ata de reunião foi 42 
encaminhada aos membros da Comissão através de e-mail, onde os mesmo fizeram 43 
sugestões. Feitas as alterações, a versão final da mesma foi encaminhada no dia 44 
06/05/2009 e não havendo mais correções e/ou acréscimos a ata foi aprovada na data 45 
corrente. 46  

47 
4. Entrega do CD de atualização da legislação do setor mineral 48 

Conforme previsto em pauta, foram entregues os CDs condizentes a atualização da 49 
legislação do setor mineral as Empresas Associadas. 50  

51 
5. Programação da semana do meio ambiente 52 

A coordenadora do setor de educação ambiental da SATC, Sra. Jucele Martins da Silva 53 
Coelho, aproveitou a oportunidade para divulgar e convidar os presentes na reunião á 54 
participarem da semana do meio ambiente, que acontecerá no período de 01/06 a 55 
05/06, nos municípios pertencentes à AMREC, sendo estes: Criciúma, Urussanga, 56 
Trevisso, Cocal do Sul e Morro da Fumaça. 57  

58 
6. Discussão de proposta de legislação do setor mineral para código ambiental 59 

federal 60 
Foi encaminhado via e-mail, a minuta da proposta de legislação do setor mineral para o 61 
código ambiental federal para aprovação e sugestão dos membros da CTMASC. Não 62 
havendo retorno dos mesmos, o assunto foi trazido para a 57ª reunião desta comissão, 63 
para definição das questões a serem levantadas neste documento. Nesta ocasião foram 64 
feitas as seguintes considerações a serem acrescidas: i) Uso e ocupação do solo em 65 
áreas de subsolo; ii) Relação entre a mineração e Plano Diretor, iii) Incentivos de área 66 
de APP; iv) Que todos os setores industriais façam um inventário de suas emissões e os 67 
gases que sejam poluentes sejam controlados no licenciamento; v) Que as emissões de 68 
gases de efeito estufa sejam tratados no Comitê Interministerial, coordenado pelo 69 
Ministério de Ciência e Tecnologia. Após, o Sr. Márcio Zanuz, questionou quanto ao 70 
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prazo para envio do referido documento, onde o Sr. Damião Guedes respondeu que 71 
seria até o final do mês corrente (maio/2009). Não havendo mais sugestões para o 72 
momento, foi definido que, os interessados encaminhassem as alterações por e-mail em 73 
tempo anterior ao prazo estipulado, para que a proposta seja ajustada nos padrões de 74 
legislação e discutida um uma reunião posterior. 75  

76 
7. Informes 77  

78 
a. Relatório do GTA 79 
O Engenheiro Márcio informou que no dia 04/05/2009 (segunda-feira), foi 80 
realizada uma reunião interna (funcionários do Núcleo de Meio Ambiente do 81 
CTCL) para verificar quais as metas levantadas para o 3° Relatório GTA e 82 
quais os andamentos das mesmas. Durante a reunião foram levantadas as 83 
seguintes questões: i) No dia 21/05/2009 será realizada a 7ª Reunião do GTA, 84 
que terá como pauta as respostas aos questionamentos técnicos feitos pelo 85 
juízo, onde todos teriam que se manifestar formalmente. Até o momento, Foi 86 
recebida somente uma manifestação conjunta do MMA com o DNPM, sobre a 87 
questão de injeção de dejetos suínos no interior de minas e quanto também 88 
um questionamento relativo à Backfilling. Também há alguns assuntos, que 89 
foram levantados na audiência de apresentação do 2° Relatório GTA e pela 90 
ausência dos autores das sugestões tiveram encaminhamentos diversos, 91 
referindo-se a questão dos sedimentos e de toxicidade. Uma idéia que surgiu 92 
durante a reunião interna hora informada é que mediante tais sugestões, o 93 
autor da proposta se coloque a disposição e se comprometa a encaminhar 94 
algum tipo de solução. Quanto às análises de sedimentos, haverá um bolsista 95 
que irá estudar uma metodologia e eventualmente irá traçar uma área piloto, 96 
mas que de qualquer forma este é um assunto que tem que ser debatido 97 
dentro da reunião do GTA. Como sistematicamente isto tem voltado a pauta é 98 
importante que o grupo inicie algum tipo de estudo sobre o tema, para obter 99 
respostas aos questionamentos. Outra questão tratada na reunião interna do 100 
NMA/CTCL que envolve as empresas é que, no 3° Relatório GTA será aberto 101 
um espaço para que cada empresa faça uma descrição do andamento dos 102 
trabalhos de recuperação das áreas de seus passivos. Já prevendo que 103 
haverão  informações apresentadas das mais diversas formas, foi lançada 104 
uma idéia que pretende padronizar a maneira de apresentação, através de 105 
uma forma de tabela. Isso facilitará o próprio preenchimento por parte das 106 
empresas e também irá garantir uma uniformidade. Após, informou que foi 107 
definida uma reunião do GTA para finalizar os questionamentos técnicos e 108 
debater a questão de bocas de minas, além de uma rodada de debates 109 
técnicos que será realizada no dia 21/05/2009.  110   

111 
b. Comitês de bacia do rio Araranguá e rio Urussanga 112 
O Sr. Damião Guedes, informou que ele e a Srta. Mariane Pazzetto 113 
representam o SIECESC nos comitês de bacia do rio Araranguá e Urussanga. 114 
Durante uma das reuniões do comitê de bacia houve um curso de cadastro de 115 
usuários da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável-SDS, onde surgiu a 116 
questão de representação do setor mineral. Nesta ocasião, a Srta. Maria 117 
tomou a palavra, mencionando que fez o curso hora informado e que no final 118 
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de 2007 o estado abriu um edital para o processo de cadastramento de uso 119 
dos recursos hídricos. Foi solicitado então à SDS que realiza-se uma 120 
apresentação para as empresas carboníferas, onde foi mostrado os 121 
procedimentos para o preenchimento do sistema, no entanto, solicitaram que 122 
não fosse feito um movimento de massa para efetuar o cadastramento do 123 
setor carbonífero  no presente momento, algo que, na opinião da Srta. 124 
Mariane se torna de certa forma injusto, pois um dos critérios que a SDS irá 125 
usar para a utilização dos recursos hídricos é a ordem de cadastramento. 126 
Disse ainda, que tem o manual de cadastro e que o setor deveria se organizar 127 
para efetuá-lo o quanto antes, mesmo não havendo prazo definido para fazer 128 
o cadastro. Por fim, foi definido que, o Sr. Damião disse que elaboraria um 129 
ofício que seria encaminhado para a diretoria das empresas carboníferas 130 
sobre a importância do tema. 131  

132 
8. Outros Assuntos 133  

134 
a) Compartilhamento dos dados metereológicos 135 
A Srta. Mariane Pazzetto mencionou que a EPAGRI juntamente com a 136 
Petrobras estará montando estações metereológicas no estado que servirão 137 
para monitorar os dados pluviométricos,  que estarão disponíveis na internet 138 
para acesso público. 139  

140  
141 

9. Encerramento. 142 
Sem mais questões a serem debatidas, a 57ª Reunião da CTMASC foi encerrada às 143 
17h50, da data corrente. 144  

145 
Secretária:

 

Jussara Gonçalves da Silveira 146 


