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1. Abertura e Informes  

O Sr. Damião abre a reunião confirmando a pauta e procedendo em seguida 
a leitura da ATA da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade pelos 
presentes.  

Foi definido pelos presentes que seria dada a continuidade das reuniões 
realizadas no ano de 2003 e 2004, por conseguinte a reunião anterior foi a 
Décima reunião da Comissão Técnica de Meio Ambiente do Sul Catarinense.   

2.Discussão do Termo de Ajuste de Conduta das Empresas  

O Eng. Cleber relatou o histórico do TAC desde outubro de 2003 quando em 
reunião no Siecesc a FATMA apresentou uma minuta de Protocolo de 
Intenções que levaria a um Termo de Ajuste de Conduta entre as 
mineradoras e a FATMA, Ministério Público Federal, Ministério Público 
Estadual, Polícia Ambiental, DNPM, IBAMA e outros.  

A partir deste Protocolo foi criada esta comissão que iniciou a discussão de 
uma minuta de Termo de Ajuste de conduta. 



Foram realizadas nove reuniões, com a participação de representantes da 
FATMA que culminaram numa proposta que foi rejeitada pelo Ministério 
Público Estadual. A partir deste momento o assunto foi interrompido e 
retomado em meados de 2004 quando iniciaram tratativas entre FATMA, 
MPF e DNPM para elaborar um protocolo de intenções que foi concluído em 
16 de dezembro de 2005.  

Neste mesmo dia foi feita uma reunião onde foi dado o conhecimento aos 
técnicos das empresas  mineradoras os termos do Portocolo. A partir deste 
momento foi definido que cada empresa trabalharia individualmente o seu 
TAC.    

Foi descrito pelos presentes a forma pela qual foi produzido o ANEXO II do 
TAC, que foi elaborado pelas empresas, entregue à FATMA e discutido 
individualmente com cada empresa. No final do trabalho foi incorporado um 
Termo de Ajuste de Conduta, comum a todas às empresas, que introduz uma 
série de restrições que acarretarão problemas técnicos e jurídicos na 
implementação do TAC.  

Pela opinião da maioria, a própria FATMA está introduzindo restrições 
técnicas descabidas que acarretarão problemas para a atuação do próprio 
órgão ambiental.  

Foi lida pelo Eng. Zancan o ofício recebido do Ministério Público Federal que 
não concorda com a prorrogação pedida pelo SIECESC.   

Fica definido que a Comissão poderá centralizar os assuntos técnicos da 
empresas, incluindo SGA, elaborando documentos técnicos que busquem 
embasem as empresas no cumprimento do TAC ou na justificativa técnica 
que embase eventuais prorrogações de prazo.   

Na parte técnica estamos amarrados 

 

dependemos de definição jurídica, 
portanto sugerimos a participação dos advogados na reunião de mineradores 
marcada para quarta-feira pela manhã.     

2. Demais Assuntos  

Foi apresentada a proposta da Golder para a realização de estudo conceitual 
para a utilização de backfill com rejeitos finos e grosseiros de benficiamento.  

Estudo manganês, deverão ser encaminhadas sugestões pelos presentes de 
pessoas ou instituições capazes de realizar o referido estudo. As instituições 
selecionadas serão encaminhadas ao Ministério Público como sugestão 
desta Comissão. 



4. Pauta da Próxima Reunião  

Sem mais para tratar a reunião foi encerrada as 16:00 h.  

Engº Cleber J. B. Gomes 
Secretário-Executivo da CTMASC 
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