
Reunião da CTMASC  

Data: 28/04/2005 
Horário: 15:30 hs 
Local: Sala de Reunião  SIECESC  

Presentes:

  

Fernando Luiz Zancan    Siecesc 
Damião Maciel Guedes    SATC 
Cléber J. B. Gomes     Siecesc 
Ademar Savi Filho     Carbonífera São Domingos 
Hilton Antonio Gevieski    CSN 
James A. Polz      CSN 
José Luiz A. Santos     Cooperminas 
Giovano Izidoro     Carbonífera Metropolitana 
André Luiz A. Smaniotto    Carbonífera Rio Deserto  
Genoir José dos Santos    STIECST 
Jerri Elias      Sindicato dos Mineiros de Criciúma 
Luiz Felipe Reis Seara    DNPM 
Arnoldo Vivaldo Mattos    Federação dos Trabalhadores 
Rosimeri Venâncio Redivo    Carbonífera Rio Deserto 
Súllivan A. Citadin     Carbonífera Belluno 
Carlos Henrique Schneider    Carbonífera Criciúma 
Luiz Carlos Gomes França    Carbonífera São Domingos   

Pauta:  

 

Recomposição da CTMASC:  

O Engº Fernando Zancan relatou, brevemente, aos presentes o histórico e a motivação 
para a reativação da Comissão Técnica do Meio Ambiente do Sul Catarinense e de 
sua importância. Informou de sua participação em eventos internacionais relacionados 
com a redução da emissão de gases de efeito estufa e da importância deste assunto no 
futuro da extração e do uso do carvão mineral. Falou da necessidade da reversão da 
percepção pública de o carvão é poluente, esclarecendo que o carvão é parte da 
solução das questões energéticas mundiais.  

Foi também informado pelo Engº Fernando que o próximo Consórcio de 
Fornecimento de carvão mineral deverá adotar critérios ambientais mínimos para os 
seus membros. Salienta que o SIECESC está promovendo ações de conscientização 
para a questão ambiental e que no dia 06/05/2005 haverá palestra do Prof. Arlindo 
Philippi Jr. da USP para empresários do setor e que deverá ser viabilizado um curso 
de Audiência pública ministrado pelo Prof. Josimar, da UFRJ. 



Foram oficialmente abertos os trabalhos da Comissão Técnica pelo Engº Fernando 
Luiz Zancan, na qualidade de Secretário Executivo do SIECESC.  

Foi apresentado pelo Engº Luiz Carlos o Engº Ambiental Ademar Savi Filho que 
passa a trabalhar no departamento de meio ambiente da empresa São Domingos.  

O Engº Hilton Gevieski apresenta os Engº Agrônomo James A. Polz e o técnico 
químico André Luciano como novos membros do departamento de meio ambiente da 
CSN em Criciúma.  

Foi sugerido pelos presentes que o SIECESC envidasse esforços para formalizar a 
Comissão, conseguindo para isso o apoio do DNPM e da FATMA.   

 

Apresentação do Centro SATC de Meio Ambiente:  

Foi apresentado o Biólogo Damião Maciel Guedes, mestre em Ecologia pela 
Universidade de Brasília, que assumiu a Diretoria do Centro SATC de Meio 
Ambiente, o qual iniciará imediatamente a implantação de ISO 14.001 na SATC, 
além de prestar assessoria às empresas carboníferas e de outros setores na 
implantação de Sistemas de Gestão Ambiental. Caberá também ao Centro de Meio 
Ambiente da SATC o suporte técnico para a implementação de Educação Ambiental 
e projetos especiais.  

 

Discussão sobre TAC das Empresas Mineradoras:  

Foi relatado pelos presentes o andamento do Termo de Ajuste de Conduta, sendo 
informado que as empresas estavam elaborando e entregando documentos técnicos 
solicitados pela FATMA para embasamento do TAC.  

 

Discussão sobre Recuperação do Passivo Ambiental:  

Foi informado pelo Engº Cleber a conclusão dos trabalhos de avaliação da Comissão 
Técnica de Apoio ao Ministério Público Federal, que deverá nos próximos dias 
encaminhar ao MPF de Criciúma seu relatório final.  

 

Coordenação da Comissão  

Encaminhada a questão da cordenação da Comissão foram eleitos por unanimidade o 
Biólogo Damião Maciel Guedes como Coordenador e o Engº Cleber José Baldoni 
Gomes como Secretário Executivo.  

Foi montado um Grupo de Trabalho para tratar das questões relacionadas com 
Legislação coordenado pela Engª Rosimeri Venâncio Redivo, composto também pelo 
Giovano e por pelo Sr. Damião Guedes , da SATC.  



Foi proposto também pelo Geol. Schneider um Grupo de Trabalho para promover o 
intercâmbio de experiências das empresas na implementação dos SGA. O grupo será 
composto pelo membros Damião Guedes, Rosimeri Venânci, Giovano Isidoro.  

 
Calendário de Reuniões  

De comum acordo entre os presentes foi definido que as reuniões da Comissão serão 
mensais com data definida para a última 5º feira de cada mês às 14:00 hs na sala de 
reuniões do SIECESC  

 

Objetivos da Comissão  

O principal objetivo da Comissão é a melhoria da performance ambiental da atividade 
mineradora tanto nas suas áreas operacionais quanto na recuperação de passivos.   

Cabe a Comissão analisar e propor melhorias nas práticas de controle e recuperação 
ambiental. Cabe também à Comissão a análise da interação do impacto da mineração 
de carvão com outras fontes de poluição.   

 

Assuntos Gerais  

Foi abordada a necessidade imperiosa da reestruturação da FATMA, inclusive  
através da qualificação de seu funcionários e na melhoria da remuneração.  

Foi levantado pelo Biol. Damião a possibilidade de obter recursos através de projetos 
encaminhados ao PNMA para a re-estruturação da FATMA.  

Foi salientada a necessidade de reforçar ações de educação ambiental na região.   

Sem mais para tratar a reunião foi encerrada às 17:30h.         
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