
ATA da 7ª Reunião da Comissão Técnica do Meio Ambiente do Setor 
Carbonífero  

Data: 18 de Novembro de 2003 
Hora: 8:15 as 12:00 h. 
Local: SIECESC  

Presentes:  

Cleber J. B. Gomes   cleber@satc.rct-sc.br

  

Siecesc 
André Luiz Smaniotto  meioambiente@riodeserto.com.brRio Deserto 
Giovano Isidoro   giovano@carboniferametropolitana.com.br

 

Carlos H. Schneider   schneider@carbocri.com.br

 

Criciuma 
Cezar Goularte   fatma@unisul.br

   

FATMA  
Dario Valiati    dnpmcriciuma@matrix.com.br

 

DNPM 
Antônio Silvio Krebs   krebs@cyber.com.br

  

CPRM 
Luciano Correa    cppa10p@pm.cs.gov.br

  

P. Ambiental 
Gerson Garcia Lisboa  comcia@terra.com.br

  

Cooperminas 
Adhyles Bortot        FATMA  

1. Leitura da ATA  

Foi procedida pelo secretário Eng Cleber Gomes a leitura da ATA da 6ª 
Reunião que foi aprovada por unanimidade pelos presentes.  

O Engº Adhyles defende a realização de audiências publicas que 
considera como uma ótima oportunidade para as empresas mostrarem 
seu trabalho.  

O Geol. Schneider sugere que seja formalizado o convite para que 
representante da FEPAM do Rio Grande do Sul venha até aqui para 
mostrar os procedimentos de licenciamento naquele estado.    

2. Discussão do Protocolo de Intenções   

Clausula Sexta: Das Atribuições Gerais  

Todos os signatários deste Protocolo de Intenções se comprometem a 
manter representante na Comissão Técnica do Meio Ambiente do Setor 
Carbonífero bem como a participar de reuniões abertas aos 
representantes das comunidades interessadas com periodicidade 
preferencialmente a cada 6 (seis) meses com data, duração e local pré-
fixados visando apresentar a situação ambiental de cada unidade dentro 
do “Programa de Cumprimento de Obrigações Ambientais ” a ser 
elaborado como produto deste protocolo.  



Das Atribuições da Polícia Ambiental.  

A Polícia compromete-se a manter membro na Comissão Técnica e a 
participar das ações de fiscalização conjunta da FATMA e DNPM e a 
comunicar a FATMA e à Comissão Técnica as ações adotadas com 
relação a danos ambientais que porventura estiverem ocorrendo na 
instalação, implantação ou operação da atividade das signatárias deste 
protocolo.  

Das Atribuições do SIECESC  

O SIECESC compromete-se a manter membro na Comissão Técnica, a 
atuar na secretaria executiva desta comissão e a agir como interlocutor 
junto as empresas carboníferas para a elaboração e implementação do 
“Programa de Cumprimento de Obrigações Ambientais ”   

Farão parte deste protocolo FATMA, DNPM, MPF, MPE, CPPA,  
SIECESC e empresas mineradoras.  

Sugere-se que as seguintes instituições, entre outras, sejam 
convidadas a participar como signatárias deste Protocolo: 

 

Fed. Dos Trabalhadores Da Indústria de Extração de Carvão; 

 

ONG (01 representante das ONG da região carbonífera de SC); 

 

UNESC 

 

UNISUL 

 

Associações dos Municípios da Bacia Carbonífera (AMREC, 
AMESC e AMUREL) 

 

Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHRA, CBHRTCL, CBHRU)  

 

IBAMA 

 

Secretaria de Minas e Metalurgia 

 

CPRM  

3. Encaminhamentos  

Na próxima reunião será feito um documento encaminhando a proposta 
de alteração do Protocolo de intenções à Direção da FATMA, 
acompanhada das ATAS das reuniões e listas de presenças.  

A partir do fechamento da proposta do protocolo intenções a Comissão 
Técnica passará a se reunir quinzenalmente para elaborar propostas de 
alteração da Instrução Normativas para o Licenciamento Ambiental, e 
elaboração de propostas para o Programa de Cumprimento das 
Obrigações Ambientais.   



3. Próxima Reunião  

A próxima reunião foi marcada para o dia 20 de Novembro de 2003 às 
8:00 h no SIECESC.  

Sem mais para tratar a reunião foi encerrada as 11:45 h.  

Engº Cleber J. B. Gomes 
Secretário da CTMASC 
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