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Cooperminas 
9 Márcio Zanuz marcio@satc.edu.br

 

SIECESC 
10 Roberto Romano Neto rromano@satc.edu.br

 

SIECESC 
11 Ruy Hülse siecesc@satc.edu.br

 

SIECESC 
12 Sandro Sventnickas pscccm@attglobal.com

 

CSN  

O Dr. Ruy inicia a reunião, apresentando a pauta única a ser tratada: 
1. Resultado da Reunião entre a Comitiva do SIECESC e o Procurador Federal  

1 Resultado da Reunião entre a Comitiva do SIECESC e o Procurador Federal  

Dr. Ruy iniciou a reunião fazendo um apanhado geral da situação da Ação Civil 
Pública, das recentes decisões e do porque foi necessária e oportuna a reunião com o 
Ministério Público no dia 28 de abril. Informou que o procurador, Dr. Darlan, vai querer 
o cumprimento da sentença. Foi exposto a ele, entretanto, o fato do prazo dado de 
quatro meses ser insuficiente para apresentar um PRAD bem elaborado e da 
necessidade de haver uma melhor identificação das áreas, além de outras questões 
levantadas durante a 25ª Reunião Ordinária da CTMASC. Para que fossem 
esclarecidas essas dúvidas, ficou pré-agendada uma reunião entre a comissão de 
assessoramento do Ministério Público e os técnicos das empresas para um melhor 
entendimento sobre o cumprimento da sentença. Depois, recomendou uma certa 
cautela com relação à tomada de medidas judiciais sem antes tentar se buscar o 
entendimento. Sr. Cléber ressaltou que a comitiva do SIECESC foi muito bem recebida 
pelo Dr. Darlan. O SIECESC manifestou-se explicando sobre a necessidade da 
exploração de carvão e da demanda cada vez maior por este combustível. Comentou 
que o Dr. Darlan fez a leitura de seu despacho para o juiz onde os objetivos do relatório 
da comissão de assessoramento do Ministério Público ficaram um pouco mais 
esclarecidos. Constatou que os documentos analisados pela comissão eram os que 
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foram juntados originalmente ao processo em setembro de 2000, o que explicaria a má 
impressão com relação à qualidade dos projetos citados no relatório. Com relação ao 
prazo, disse que lhe foi explicado que o Ministério Público entende contar desde 2000. 
Comentou sobre a documentação que foi fornecida à comissão pelo SIECESC, sendo 
ela as ortofotos, o projeto piloto do mapeamento de bocas de minas feito pelo Sr. 
Roberto Romano em 2003 e a tese de doutorado do Sr. Antonio Krebs. No relatório do 
Ministério Público há uma menção destacando a atuação da equipe técnica do 
SIECESC. O relatório também destaca a necessidade dos projetos serem elaborados 
de forma integrada, e não como estão atualmente, abrangendo uma área específica. 
Com relação ao prazo de quatro meses, Sr. Cléber disse que o mesmo foi proposto 
pela comissão técnica. Foi explicado ao promotor, então, que muitos PRADs já haviam 
sido elaborados, alguns inclusive aprovados e executados. Além disso, a identificação 
de algumas áreas gerou dúvidas nas empresas e que, em função disso, havia a 
necessidade de que esse assunto fosse discutido com a comissão de assessoramento 
do Ministério Público, que concordou em estruturar reuniões individuais com as 
empresas, tendo o SIECESC como interveniente. Nesta reunião, cada empresa deverá 
fazer suas observações e considerações sobre a listagem de passivo que lhe foi 
atribuída. Sr. André perguntou se foi questionado sobre a proposta de que cada 
empresa apresentasse seu cronograma de execução das obras de recuperação. Sr. 
Cléber respondeu que sim e que cada empresa deverá apresentar a sua proposta, mas 
que essas ações, entre as empresas, deverão ser conjuntas. Além disso, existe a 
necessidade de definição de indicadores de recuperação ambiental e de outros que 
definam prioridades de ação. Dr. Ruy disse que o Ministério Público se mostrou 
disposto a dialogar, desde que as proposições das empresas sejam bem elaboradas. 
Sr. André acredita que as empresas devam se unir em torno do plano de recuperação, 
sob coordenação do SIECESC e dá a idéia de um seminário para a divulgação das 
ações das empresas, que este tem sido o ponto fraco de atuação do setor. Sr. Cléber 
ressalta que somente pode divulgar o que cada empresa efetivamente realizou sob 
expressa autorização desta. Sr. André acha que por isso mesmo esse assunto poderia 
ser discutido com a direção das empresas. Sr. Schneider acha necessário que se 
estabeleçam prioridades e depois, conjuntamente, sejam integradas as ações das 
empresas. Sr. Cléber disse que desde o início essa tem sido a proposição do Núcleo 
de Meio Ambiente do SIECESC, mas que foi respeitada a decisão de cada empresa. 
Sr. José Luiz acredita que essa abordagem será individual com cada empresa. Sr. 
Cléber destacou que um problema sério refere-se as áreas órfãs, pois as mesmas 
poderão aparecer como prioritárias após a definição dos indicadores. Disse que o 
objetivo principal do Ministério Público é que sejam criados mecanismos capazes de 
garantir que a recuperação seja efetivamente alcançada. Sra. Joice pergunta qual a 
razão pela qual não foi dado andamento ao que foi decidido e priorizado no seminário 
para planejamento estratégico do setor. Sr. Cléber respondeu que as ações priorizadas 
no seminário dependem de orçamento aprovado pelo SIECESC, para serem 
executadas e o mesmo foi bastante reduzido. Depois, disse que, com o apoio das 
empresas, pretende apresentar o mapão para auxiliar na priorização das áreas e, 
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juntamente com a definição dos indicadores e métodos de monitoramento, definirão as 
ações integradas do setor. Sr. Sandro disse que as empresas devem definir logo qual 
será a sua estratégia de abordagem do assunto, pois o poderão perder o prazo para a 
apresentação do agravo sobre a decisão, que é de vinte dias a contar da juntada da 
entrega da notificação ao processo. Dr. Ruy sugere então uma reunião entre os 
técnicos e os procuradores das empresas para que seja discutida essa questão, tendo 
sido definida a data de 05/05/2006, às 14 horas, no SIECESC. Sr. Roberto comentou 
que a maior parte das bocas de minas mapeadas é da União. Sr. Cléber disse então 
que ao questionar o procurador sobre o fato da União não ter sido mencionada nesta 
decisão, ao que este respondeu que, pela sua estratégia, ainda não era o momento de 
envolver a União, mas que, oportunamente, esta seria chamada. Sugere que cada 
empresa se apresente com suas ações já desenvolvidas, o seu planejamento e que 
confronte esses dados com o mapão. Finalizando, Sr. Cléber comentou o destaque 
feito pelo procurador em seu relatório para o juiz sobre o SIECESC, o seu poder de 
concentração das discussões e do conhecimento técnico acumulado ao longo do 
período que se envolveu com a sentença.  

Sem mais para tratar, a reunião foi encerrada as 16 h 45 min.    

Engº Márcio Zanuz 
SIECESC 
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