
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA 
ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 
PERMANENTE DE MINERAÇÃO. 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, realizou-se a 74ª Reunião Ordinária da 1 

Câmara Técnica Permanente de Mineração, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, na sede da SEMA, 2 

situada na Av. Borges de Medeiro, 261, 15º andar – Auditório, nesta Capital, com início às 14 horas e com a 3 

presença dos seguintes Conselheiros: Sr. Walter Alexandre Rizzo Fichtner, representante da FIERGS; Sr. 4 

Nestor Halmenschlager, representante dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH); Sr. Ivo Lessa, represen-5 

tante da FARSUL; Sr. Regis Wellausen Dias, representante do CREA/RS; Sr. Errol Gaspar Santos represen-6 

tante da SEMA; Sra. Viviane Corteletti, representante da Secretaria de Minas e Energia (SME); Sr. Alexandre 7 

Tracante, representante da UPAN; Sra. Marion Luiza Heinrich, representante da FAMURS; Sra. Elaine Costa, 8 

representante da Secretaria de Saúde (SES); Sr. Claudiomiro da Silva Bueno, representante da Secretaria da 9 

Segurança Pública (SSP); Sra. Andrea Garcia de Oliveira, representante da FEPAM; Sr. Cylon Rosa Neto, 10 

representante da SERGS; Também participaram da reunião: Sra. Veronica Della/Comitês de Bacias; Sr. Rene 11 

Caramez/SOMAR; Sr. Vitor Della Mea/SOMAR; Sr. Luis Carlos Zancan/DNPM-RS; Sr. Ivan Zanet-12 

te/AGABRITAS; Sra. Sarah Guazzelli/FEPAM; Sra. Mariana Stein/FEPAM; Sra. Rosana Goulart/FEPAM e Sr. 13 

Rafael F/ FEPAM. Constatando a existência de quórum, o Sr. Presidente, deu início a reunião às 14h20min. 14 

Passou-se ao 1º item da pauta: Aprovação da Ata 73ª Reunião Ordinária da CTPMINER: dispensada a 15 

leitura da ata que foi encaminhada aos conselheiros anteriormente, ATA APROVADA POR UNANIMIDADE. 16 

Passou-se ao 2º item da pauta: Altura de Bancadas – apresentação da Minuta de Resolução (Expedien-17 

te Administrativo nº 14542-0500/15-0) – Regis/CREA: Walter-Presidente/FIERGS: apresenta o assunto 18 

informando que foi feita uma resolução e encaminhada á todos os representantes. Régis/CREA: explana que 19 

a maneira como esta redigida a redação no paragrafo 2º do Art. 2º como instrumento legal está mal colocado, 20 

mas para não retirar do texto sugere que se coloque como um considerando. Ivo/FARSUL: ressalta que se 21 

colocar como considerando não fica como definição da lei. Régis/CREA: complementa que não tem efeito 22 

legal como está sendo colocado. Luis Carlos/DNPM/RS: ressalta que na portaria 237 DNPM falta o ano dela. 23 

Andreia/FEPAM: alterar no Art. 4º a redação e criar Art. 5º. Marion/FAMURS: questiona se é necessário colo-24 

car nos considerandos e também referir as questões de impacto local, pois vai valer para todos os órgãos 25 

ambientais, a 288 será alterada e não adianta citar o numero da norma, pois será alterada. Andreia/FEPAM: 26 

ficou de passar a minuta com as alterações sugeridas, para ser encaminhada ao CONSEMA. Walter/FIERGS: 27 

solicita que após alterações da minuta seja encaminhada á Secretaria Executiva para ir com a pauta aos con-28 

selheiros do CONSEMA, solicita que a Andreia da FEPAM esteja presente na próxima reunião do CONSEMA. 29 

Coloca em votação a minuta de altura de bancadas, APROVADA POR UNANIMIDADE. Passou-se ao 3º e 4º 30 

itens da pauta: 3º Relato do Grupo de Trabalho: Poligonal Ambiental (Expediente Administrativo nº 31 

3868-0500/16-0); 4° Relato do Grupo de Trabalho: Portaria 93 (Expediente Administrativo nº 3867- 32 

0500/16-7) – Andrea/FEPAM: Andreia/FEPAM: pede desculpas aos membros dos dois GTs, mas será reto-33 

mada as reuniões no máximo até semana que vem, ressalta que não conseguiu fazer o agendamento das 34 

reuniões devido aos trabalhos internos, mas em breve estará convocando as reuniões dos GTs. 35 

Cylon/SERGS: sugere que se faça uma reunião única para ambos os assuntos. Passou-se ao 5º item da 36 

pauta: Mineração do Lago Guaíba (Expediente Administrativo nº 14541-0500/15-8): Walter/FIERGS: in-37 

forma que na ultima reunião do CONSEMA questionou a presidente sobre o assunto e esclareceu não ter 38 

recebido nenhuma posição oficial do Comitê e comprometeu-se que quando a demanda chegasse à SEMA 39 

será encaminhada á CTP de Mineração. Vitor/SOMAR: informa a Câmara Técnica a decisão da juíza no pro-40 

cesso do Lago Guaíba e disponibilizou para a mesa o termo de audiência e ressalta que qualquer movimento 41 

administrativo por parte de comitê e demais órgãos não seria conveniente. Walter/FIERGS: explana que esse 42 



assunto é fato novo e tem que se avaliar qual atitude será tomada pela secretária. Cylon/SERGS: explica que 43 

só se pode agir com a anuência da Secretaria, e para a CTP é um fato novo e entende que talvez exista den-44 

tro da justiça uma desinformação, sugere que marque uma audiência com a Secretária Maria Mollmann para 45 

ver a postura juntando a questão legal com a institucional, se ela quiser levar tecnicamente a sugestão é levar 46 

o grupo da FEPAM que levantou todos os considerandos que culminaram na proposta de enquadramento e 47 

regramento e marcarmos uma audiência com a juíza para ouvi-la e ela nos ouvir. Ivo/FARSUL: esperava que 48 

o comitê tivesse mandado alguma informação, mas vê que a situação é um pouco diferente sem duvida, 49 

acredita que a proposta que foi colocada do Dr. Vitor vem em contra, a Câmara Técnica tem que receber o 50 

assunto ou ele ser encaminhado pela Secretária. Walter/FIERGS: informa que irá solicitar uma reunião com a 51 

Secretária Maria Patrícia para esclarecimento. Passou-se ao 6º item da pauta: Eleição ou Recondução da 52 

Presidência: Walter/FIERGS: esclarece que na ultima reunião da Câmara Técnica de Mineração foi comen-53 

tado esse assunto, e foi externado pelo grupo de representantes á dar continuidade a presidência atual, ques-54 

tiona se a Câmara concorda com a decisão de recondução do Presidente. Coloca em votação a recondução 55 

da presidência, APROVADO POR UNANIMIDADE. Passou-se ao 7º item da pauta: Assuntos Gerais: 56 

Cylon/SERGS: sugere levar a plenária do CONSEMA o assunto da ação judicial referente ao Lago Guaíba. 57 

Não havendo nada mais a ser tratado encerrou-se a reunião às 14h49min.  58 


