
MINUTA 
ATA da 9ª Reunião da Comissão Técnica do Meio Ambiente do Setor 
Carbonífero  

Data: 11 de Dezembro de 2003 
Hora: 8:00 as 12:00 h. 
Local: SIECESC  

Presentes:  

Carlos H. Schneider   schneider@carbocri.com.br

 

Criciuma 
André Luiz Smaniotto  meioambiente@riodeserto.com.brRio Deserto 
Giovano Isidoro   giovano@carboniferametropolitana.com.br

 

Cezar Goularte   fatma@unisul.br

   

FATMA  
Cleber J. B. Gomes   cleber@satc.rct-sc.br

  

Siecesc 
Luiz Felippe Reis Seara  dnpmcriciuma@matrix.com.br

 

DNPM 
Antônio Silvio Krebs   krebs@cyber.com.br

  

CPRM 
Marcos Back    mba@unesc.rct-sc.br  P. Ambiental 
Arnoldo Vivaldo Mattos       FTIECSCRS 
Joaquim Arantes de Bem  joarbem@hotmail.com

  

FATMA 
Gerson Garcia Lisboa  comcia@terra.com.br

  

Cooperminas   

1. Abertura e Informes  

O Sr. Cleber abre a reunião informando que conforme definido na reunião 
anterior a minuta do protocolo de Intenções foi encaminhada, juntamente 
com as ATAS das reuniões da CTMASC para o SIECESC, que por sua vez 
submeteu ao seu acessor jurídico, Dr. Édis Milaré que procedeu a 
formatação jurídica.  

Este documento foi encaminhado, pelo SIECESC, aos demais interessados e 
será apresentado ao Ministério Público Estadual em reunião marcada para o 
próximo dia 15 de Dezembro de 2003, às 14:00 hora na Procuradoria Geral 
de Justiça em Florianópolis.  

2.Leitura da Minuta do Protocolo de Intenções  

A minuta do Protocolo de Intenções elaborada pelo Dr. Milaré foi distribuída 
entre os presentes e discutida pelos presentes, que acordaram em não fazer 
qualquer alteração, já que a mesma foi distribuída a terceiros.  

Da leitura  foram destacados os seguintes aspectos:  

 

Deverá ser dada a oportunidade a empresas não associadas ao 
SIECESC de aderir ao Protocolo de Intenções se assim o desejarem; 



 
Foi manifestado pelo Sr. Joaquim de Bem que a mineração de carvão 
não deve ser considerada de interesse público; 

 
O 5º “Considerando” segundo o Sr. Joaquim tem fraca sustentação; 

 
O Sr. Gerson questiona se no item 2.3, no caso de alguma instituição 
não nomear representante põe em risco a existência da Comissão; 

 
Foi colocado que o iten 2.4 c iii) é prerrogativa da FATMA; 

 
Foi sugerido que o item 2.4 c) se refere ao Programa de Cumprimento 
de Obrigações Ambientais; 

 

Que no item 2.4.1 seja colocado como “poderá programas o 
acompanhamento às vistorias oficiais; 

 

No item 2.4.2 deverá ser acrescido o DNPM; 

 

No item 2.4.2 a) i) foi questionado que a participação de representante 
de órgãos fiscalizadores dá um caráter “fiscalizador” que a Comissão 
não deve ter; 

 

No item 3.2 deve ser colocado”ouvida” a comissão e não “sob a 
orientação da comissão”; 

 

Segundo muitos dos presentes as atribuições do Ministério Público 
são definidas em lei e não cabe ao Protocolo definir; 

 

Foi salientado que na Cláusula Quinta os itens c) qual seria a licença 
ccabível, no item d) Pode atrelar os relatórios a uma função 
fiscalizatória que a Comissão não tem e no item e) a comunicação da 
Comissão também denota um caráter fiscalizatório da Comissão.   

2. Encaminhamentos  

Os questionamentos da Comissão serão encaminhados à equipe do Dr. 
Milaré para as devidas justificativas.  

As instituições presentes nesta reunião se possível comparecerão na 
audiência com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina.   

4. Próxima Reunião  

A próxima reunião da Comissão Técnica não foi marcada, aguardando-se 
para isto o desdobramento da reunião com o Ministério Público Estadual.   

Sem mais para tratar a reunião foi encerrada as 11:15 h.  

Engº Cleber J. B. Gomes 
Secretário da CTMASC 
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