
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE  

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA 
ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 1 

PERMANENTE DE MINERAÇÃO 2 

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e quinze, realizou-se a 63ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 3 

Permanente de Mineração, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, na sede da SEMA, situada na Av. Borges de 4 

Medeiro, 261, 15º andar – Auditório, nesta Capital, com início às 14horas e com a presença dos seguintes 5 

Conselheiros: Sr. Walter Alexandre Rizzo Fichtner, representante titular da FIERGS; Sr. Nestor Halmenschlager, 6 

representante titular dos Comitês de Bacias Hidrográficas; Sra. Veronica Della Mea, representante suplente dos 7 

Comitês de Bacias Hidrográficas; Sr. Regis Wellausen Dias, representante titular do CREA-RS; Sr. Rodrigo Gonçalves 8 

dos Santos, representante titular da Secretaria de Segurança Pública; Sra. Marion Luiza Heinrich, representante 9 

Titular da FAMURS; Sr. Ivo Lessa, representante da FARSUL; Sr. Fernando Meirelles, representante da Secretaria do 10 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Sr. Artur Lemos Junior, representante da Secretaria de Minas e Energia; 11 

Sr. Cylon Rosa Neto, representante titular da Sociedade de Engenharia do RS; Sra. Liane Farinon, representante 12 

titular da Secretaria da Saúde; Sr. Luis Fernando Carvalho Perello, representante titular da FEPAM. Participou como 13 

convidado o Sr. Renato João Zucchetti – FEPAM. Também participaram da reunião: Sr. Rene Caramez – SOMAR; Sr. 14 

Ivan L. Zanette – APSG; Sr. Vitor Mea – SOMAR; Sra. Roberta Dalsotto – DMIN/FEPAM; Mauricio Colombo – 15 

DMIN/FEPAM; Sr. Leordres Duarte de Oliveira – DMIN/FEPAM; Sr. Francisco Vieira de Moraes Barros Filho – 16 

DMIN/FEPAM; Sr. Laercio Thadeu P. Silva – SINDAREIA/RS; Sr. Sergio Inácio Teixeira da Silva – DMIN/FEPAM. A 17 

pedido da presidente do CONSEMA, Sra. Maria Patrícia Mollmann, iniciou a reunião a Secretária Executiva do 18 

CONSEMA, Sra. Franciane Bayer Muller, constatando a existência de quórum deu início aos trabalhos às 14he19min. 19 

Passou-se ao 1º item da pauta: Eleição do Presidente da Câmara Técnica: Candidatou-se o Sr. Walter Alexandre 20 

Rizzo Fichtner/FIERGS e o Sr. Regis Wellausen Dias/CREA-RS, após conversa entre os representantes o Sr. Regis 21 

retirou sua candidatura. Eleito o Sr. Walter por maioria, três abstenções da FEPAM, SEMA e Secretaria da Saúde. 22 

Passou-se ao 2º item da pauta: Cronograma de reuniões: apresentado o cronograma pela secretaria executiva e 23 

após solicitação para as reuniões se realizarem na terceira segunda de cada mês, foi aprovado por unanimidade as 24 

seguintes datas 19/10, 16/11 e 14/12 às 14h. Passou-se ao 3º item da pauta: Mineração do Lago Guaíba: Sr. 25 

Renato João Zucchetti/FEPAM apresentou o andamento dos trabalhos do Grupo criado pela SEMA para tratar do 26 

assunto da Mineração do Lago Guaíba. Os conselheiros debateram sobre o assunto, das dificuldades, do tempo que 27 

isso se enrola e não se resolve. Foi destacada a importância da liberação da Pesquisa que hoje está proibida. Sr. 28 

Cylon/SERGS: destaca que quando a SERGS presidia a câmara foi aprovada uma resolução, que também foi 29 

aprovada na Plenária do CONSEMA que a pesquisa estava liberada, tendo uma resolução que cobria este fato, sendo 30 

então que para a atividade de pesquisa não exigiria licenciamento prévio e que acredita ser importante resgatar esta 31 

resolução para resolver este problema da pesquisa. Sugeriu-se que fosse convidado o Ministério Público para vir a 32 

uma reunião da CTP para que os conselheiros possam apresentar o que gostariam de desenvolver e ver se há a 33 

possibilidade. Após os debates e sugestões ficou encaminhado que o Sr. Renato Zucchetti conversaria com a 34 

Secretária Ana Pellini para ter liberação de reunir dados e trazer na próxima reunião, caso necessário chamará o 35 

presidente da câmara, e então na próxima reunião com esses dados a câmara elaborará uma pauta para depois 36 

convidar o Ministério Público para conversar sobre o assunto. Passou-se ao 4º item da pauta: Lista de Prioridades: 37 

O presidente da câmara explicou que para um assunto entrar em debate na câmara ele deve ser apresentado na 38 

Plenária do CONSEMA por um conselheiro com justificativa e então a Plenária decide sobre o encaminhamento para 39 

a CTP.  Como no tema de Mineração há muitos assuntos a serem tratados, a Plenária solicitou que a Câmara faça 40 

uma lista de prioridades. A FIERGS entregou duas propostas: Altura de Bancada em Mineração de Agregados; e 41 

Remoção de Vegetação Nativa em Zonas de Mineração Já Licenciadas Pela FEPAM. Foi aberto prazo até o dia 05 de 42 

outubro de 2015 para as entidades, participantes da câmara, enviarem suas propostas para a Secretária Executiva. 43 

Passou ao 5º item da pauta: Assuntos Gerais: Sr. Regis Wellausen Dias/CREA-RS traz a sugestão de convidar o 44 

DNPM para apresentar em uma palestra estruturada a dimensão e variedade da Mineração no Rio Grande do Sul, 45 

para nivelar o conhecimento dos representantes da CTP e que também na oportunidade fosse aberto a outros 46 

interessados, pois acredita que a Câmara discute muito a mineração de areia, mas que há muitas outras áreas que 47 

podem serem debatidas e estudadas pela CTP. Sr. Luis Fernando Carvalho Perello/FEPAM deixa registro que não 48 

concorda com a ideia que a Plenária do CONSEMA tenha que aprovar ou encaminhar os assuntos para serem 49 

discutidos dentro da CTP, que a câmara é qualificada para trazer novos temas e criar a sua pauta e solicita para que 50 

isso seja revisto no Grupo de Trabalho do Regimento Interno. Não havendo nada mais a ser tratado encerrou-se a 51 

reunião às 15h57min. Foi lavrada a presente Ata que deverá ser assinada pelo Presidente da Câmara. 52 


