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Aprovação da Pauta  

O Sr. Damião abriu a reunião, onde foi proposta a seguinte pauta: 
1. Aprovação da Ata da 18º Reunião Ordinária e 1º Reunião Extraordinária 
2. Carta da Procuradoria 

2.1 Protocolo de intenções 
2.2 TAC 

3. Caução Ambiental 
4. Apresentação do Software de Gestão Ambiental da DATASUL 
5. Discussão do Follow up das reuniões anteriores. 
6. Outros Assuntos.  

O Sr. Hilton sugeriu que fosse agendada uma reunião da Comissão para 
apresentação dos trabalhos realizados pelo Professor Krebs em sua viagem a 
Cuba. O Sr Cleber informou que, nessa reunião, poderia ser relatado também o 
Workshop sobre drenagem ácida, realizado em Belo Horizonte, do qual 



participou. A proposta foi aceita por todos e a coordenação ficou de agendar 
uma data. 
A Sra Rosimeri informou que audiência pública do licenciamento ambiental da 
Mina Santa Cruz, solicitado pela Empresa Rio Deserto, será realizada no dia 
03/11/2005, às 19:00hs, no salão Paroquial, no centro de Içara e convidou a 
todos para participar.  

1 Aprovação da Ata 
Foi apresentada a ATA da 18ª reunião, que foi aprovada por unanimidade pelos 
presentes, lembrando que a mesma já havia sido encaminhada e revisada por 
via eletrônica.  

2 Resposta à Carta da Procuradoria 
Foi feito um relato pelo Sr. Cleber, sobreo andamento de cada item solicitado 
pela Procuradoria, conforme abaixo.  

2.1. Protocolo de intenções 
O Sr. Cleber procedeu a leitura da carta da Procuradoria encaminhada às 
empresas, solicitando informar as ações adotadas pelas empresas para o 
cumprimento do TAC e do Protocolo de Intenções 24/04. O prazo para resposta 
é de 15 dias. O Protocolo determina a criação de um Comitê de 
acompanhamento de minas, composto por representação da empresa, da 
comunidade do Poder Público. Após ampla discussão, concluiu-se que a criação 
da Comissão é prerrogativa dos órgãos fiscalizadores, sendo a empresa 
responsável por indicar seu representante e convidar representantes da 
comunidade. Assim, ficou decidido que as empresas irão encaminhar 
expediente às associações de bairro para indicação de representante e irá 
indicar seu representante, informando estas ações à procuradoria.  

2.2. TAC 
Quanto ao cumprimento da Clausula 3a a e b , que exige a implantação do 
SGA e a apresentação do cronograma executivo, respectivamente, todas as 
empresas cumpriram a determinação, apresentando à FATMA, sendo 
necessário, então, informar à Procuradoria. Quanto à Cláusula 5a, que trata da 
apresentação do PRAD, este foi contemplado no cronograma que foi 
apresentado à FATMA. Quanto à Cláusula 6a, as empresas propuseram uma 
forma de compensação à FATMA, definindo um valor percentual do 
empreendimento a ser considerado e aguardam resposta, sendo esta a resposta 
a ser dada à Procuradoria. A Cláusula 9a, trata da caução para recuperação 
ambiental, que deve ser apresentada em 02/11/2005. O assunto será discutido 
no item 3. 
A cláusula 10a do TAC e 11a do Protocolo, trata do mesmo assunto, o estudo 
técnico sobre parâmetros de efluentes. A instituição indicada pela FATMA foi 
contatada e enviou proposta, que já foi discutida na comissão, tendo sido 
levantadas algumas questões, principalmente quanto a necessidade de enfatizar 
temas como ensaios de ecotoxicidade, toxidez cinegética, medidas mitigadoras, 



análise crítica da Res. CONAMA 257/05 quanto a flexibilização de parâmetros. 
O SIECESC irá elaborar um resumo do que foi realizado e os 
encaminhamentos adotados irá encaminhar às empresas, para embasar a 
resposta a ser encaminhada à Procuradoria. O prazo para a realização do 
estudo é ate 02/03/2006.  

3. Caução para recuperação ambiental 
Foi esclarecido que a questão do seguro foi descartada devido à falta de 
empresas para efetuar o seguro ambiental e que o prazo estabelecido é muito 
curto para se estabelecer um fundo, por isso, ficou decidido que as empresas 
iriam oferecer garantias reais do patrimônio como caução, calculando o 
montante de equipamentos de acordo com o custo de recuperação ambiental. 
Neste ponto a reunião foi interrompida para apresentação do candidato a 
presidência do CREA / SC.  

4. Apresentação do Software de Gestão Ambiental da DATASUL 
Foi realizada a apresentação do software de gestão ambiental da Datasul, 
oportunidade em que os membros solicitaram esclarecimentos a respeito do 
funcionamento do mesmo.  

5. Discussão do Follow up das reuniões anteriores. 
O Sr. Cleber informou que o SIECESC irá realizar reunião de sua alta direção no 
dia 28/10/2005 para discutir o planejamento estratégico que foi realizado em 
setembro, sendo esta ocasião onde serão definidas as ações de re-estruturação 
do SIECESC.   

6. Outros Assuntos.   

Sem mais para tratar, a reunião foi encerrada as 19:15 h.   

Engº Márcio Zanuz e Engº Cleber Gomes 
SIECESC            



Follow up: 
(os assuntos tratados neste item somente serão retirados da pauta quando 
forem executados e finalizados).  

1. o SIECESC irá ampliar a estrutura para dar apoio às empresas para 
atender as novas demandas. 

2. As empresas definirão suas necessidades de treinamento no SGA e 
apresentarão à Coordenação da comissão 

3. O Centro SATC de meio ambiente irá definir proposta para 
atualização da legislação e disponibilização da legislação ambiental 
às empresas. 

4. Os representantes das empresas irão avaliar a aplicabilidade dos 
indicadores de desempenho ambiental propostos pela coordenação 
de comissão. 

5. O Sr. Cleber irá encaminhar, para avaliação dos membros, uma 
proposta de termo de referência para os estudos de compactação 
tomando por base as propostas encaminhadas pela UFSC e 
UNESC/IPAT. 

6. O Sr. Cleber solicitará ao IPH esclarecimentos e detalhamento da 
proposta encaminhada para o estudo do manganês.  
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