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Belluno  

O Sr. Damião abriu a reunião, solicitando aos membros que se apresentassem, já 
que alguns estavam comparecendo à reunião pela primeira vez. Em seguida, o Sr. 
Cleber fez um breve histórico da comissão para os novos membros.  

1. Aprovação da pauta e das atas  

O Sr. Damião apresentou as atas da 22a reunião ordinária e da 2a extraordinária, que 
foram aprovadas por todos, sendo destacados os pontos que ficaram para ser 
definidos. Foi então apresentada a pauta da reunião, sendo destacado que os assuntos 
prioritários são aqueles que incluem os itens do TAC e os assuntos que não puderem 
ser discutidos nesta reunião, passarão para a pauta da próxima. A pauta aprovada foi:  

1. Aprovação da pauta e das atas 
2. Definição de proposta de compensação ambiental 
3. Prazos para o cumprimento do cronograma do TAC 
4. Definição do escopo das auditorias ambientais 



5. Regimento interno para funcionamento das audiências públicas 
6. Apresentação da demanda por mudas para definição do projeto do horto único 
7. Central de resíduos 
8. Proposta de realização do estudo do manganês 
9. Propostas dos estudos sobre compactação de rejeitos 
10. Apresentação do que está sendo feito pela Catarinense a respeito de backfill 

(retorno dos rejeitos ao subsolo) 
11. Ação das empresas para fechamento das bocas de minas 
12. Outros assuntos  

2. Definição de proposta de compensação ambiental  

Foi feita uma apresentação pelo grupo que preparou uma proposta de aplicação 
dos recursos da compensação ambiental, sendo destacada a necessidade de se 
definir uma Unidade de Conservação de uso restrito, foi apresentada como 
alternativa para aplicação dos recursos a REBIO de Aguaí, o Parque Morro do Céu 
em Criciúma e a possibilidade de criar um parque em cada município afetado pela 
atividade carbonífera. Foi discutida também a possibilidade de se criar uma UC nas 
áreas degradadas pela atividade e que se encontram em processo de recuperação 
e a transformação das APAs do Montanhão em UC de proteção integral, o que 
demandaria a desapropriação de terras. O Sr. Mário sugeriu a aplicação dos 
recursos para projetos sócio-ambientais, sendo esclarecido que a lei do SNUC não 
permite esse tipo de uso dos recursos. O representante da prefeitura de Jacinto 
Machado informou que o Parque Nacional da Serra Geral, situado na encosta da 
serra, precisa de recursos para controlar o acesso e a degradação ambiental. O Sr. 
Fernando informou que os recursos da compensação são escassos e que devem 
ser utilizados de forma a trazer os maiores benefícios para a meso-região e a 
preservação das encostas da serra é a maior e o mais urgente problema, tendo em 
vista que pode comprometer a recarga dos aqüíferos da região. O Sr. Krebs 
informou que na encosta existem problemas de especulação imobiliária e plantio de 
arroz que podem estar comprometendo os aqüíferos. Após ampla discussão ficou 
decidido que a comissão indica como alternativa o Parque Nacional da Serra Geral 
para a aplicação dos recursos da compensação ambiental, sendo necessário 
realizar uma visita ao parque pelos membros da comissão e organizar informações 
sobre o mesmo. O Sr. Dilton fará o contato com o administrador do Parque para 
marcar uma visita da comissão e para orçar o custo das obras de infraestrutura 
necessárias para melhorar o controle do acesso.  

3. Prazos para o cumprimento do cronograma do TAC  

O Sr. Adhyles informou que a FATMA está discutindo e avaliando os prazos do 
cronograma com cada empresa, visando a adequação dos PRADs ao licenciamento 
ambiental, dentro do prazo de dois anos de validade das licenças ambientais e que 
a entidade possui 45 dias para aprovar os cronogramas O Sr. Cleber destacou a 
necessidade de se aprovar os cronogramas para que as ações propostas pelas 
empresas tenham validade e possam ser executadas, pois algumas das ações são 



importantes para o SGA e para o próprio licenciamento ambiental das empresas e , 
por isso, os itens que dependem de aprovação da FATMA devem ter os prazos de 
execução rediscutidos. Comentou sobre a sugestão do MPE de, caso seja 
necessária a ampliação de algum prazo para execução de ação necessária ao 
licenciamento, que seja concedido com a respectiva redução do prazo de validade 
da licença inicialmente previsto para 24 meses. Ficou decidido que os prazos do 
cronograma serão revistos considerando as reuniões entre as empresas e a 
FATMA, sendo analisado cada caso.  

4. Definição do escopo das auditorias ambientais  

O Sr. Cleber informou que foram indicadas pelo MPF, 05 empresas para executar 
as auditorias ambientais, tendo sido realizado sorteio para definir quais consultoras 
realização as auditorias e em que empresas. Após o sorteio, a FATMA ficou 
responsável por solicitar das auditoras uma proposta de custos para realizar as 
auditorias. Foi questionado na CTMA por que não foram escolhidas empresas locais 
ou de Santa Catarina. Em seguida foram apresentados todos os assuntos que 
constam do TAC que são passíveis de auditoria ambiental, sendo destacado que 
apenas os itens dos cronogramas que forem aprovados pela FATMA é que serão 
auditáveis. Foi formado um comitê, composto pelos Srs Cleber, Krebs, Damião, 
Ivar, André, Giovano, José Luiz, para discutir para cada unidade de cada empresa o 
escopo das auditorias, de acordo com a discussão e aprovação dos cronogramas e 
definir uma proposta, tendo sido marcada a reunião para o dia 08/03/06, às 15 h no 
SIECESC.  

5. Regimento interno para funcionamento das audiências públicas  

Foi apresentada a proposta de alguns itens do regimento interno que haviam sido 
definidos na última reunião da comissão, sendo que o Sr. Adhyles se colocou 
contrário ao item da proposta, que não permite que o microfone fique aberto para 
manifestações, sendo as questões apresentadas apenas por escrito. Destacou que 
nessas audiências a empresa irá apresentar suas realização quanto ao cronograma 
do TAC e não haveria problemas para manifestações da comunidade. Destacou 
também que as audiências podem ser controladas mediante um regimento interno, 
nos moldes daquele que a FATMA utiliza. Assim, ficou decidido que na reunião do 
dia 08/03/06, onde será discutido o escopo das auditorias, será estabelecido o 
regimento interno das audiências, com base no que a FATMA aplica.  

6. Outros assuntos  

Tendo em vista o adiantado da hora, os demais assuntos foram deixados para ser 
discutidos na próxima reunião, sendo informado apenas que o Sr. Cleber ainda está 
aguardando a proposta da empresa Golder sobre os estudos do Manganês; o Sr. 
Cleber está procedendo a avaliação das opções de custo dos transportes, ensaios e 
estudos de compactação. O Sr. Damião informou que a SATC está à disposição 
das empresas para colocar um curso técnico de meio ambiente no período noturno, 



para atender a demanda das empresas. O Sr. Mário informou que será realizada 
aula inaugural do curso de engenharia ambiental com o tema da gestão participativa 
na APA de Gueraqueçaba.  

Sem mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às 17:30 hs.  

Biol. Damião Guedes e Engº Cleber Gomes 
SATC / SIECESC  

Follow up  

1. A comissão indica o Parque Nacional da Serra Geral para a aplicação dos 
recursos da compensação ambiental, sendo necessário realizar uma visita ao 
parque pelos membros da comissão e organizar informações sobre o 
mesmo; 

2. Os prazos do cronograma serão revistos considerando as reuniões entre as 
empresas e a FATMA; 

3. Foi formado um comitê, composto pelos Srs Cleber, Krebs, Damião, Ivar, 
André, Giovano, José Luiz, para discutir o escopo das auditorias, de acordo 
com a discussão e aprovação dos cronogramas e definir uma proposta, 
tendo sido marcada a reunião para o dia 08/03/06, às 15 hs no SIECESC; 

4. Na mesma reunião será estabelecido o regimento interno das audiências, 
com base no que a FATMA aplica; 

5. O Sr Cleber ficou responsável por avaliar as propostas dos estudos sobre 
compactação de rejeitos. 
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