
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE  

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA 
ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 1 

PERMANENTE DE MINERAÇÃO 2 

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, realizou-se a 67ª 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 da FIERGS; Sra. Marion Luiza Heinrich, 6 

representante da FAMURS; Sr. Leondres Duarte de Oliveira, representante da FEPAM; Sra. Elaine Costa, 7 

representante da Secretaria da Saúde (SES); Sr. Rodrigo dos Santos, representante da Secretaria da Segurança 8 

Pública (SSP); Sr. Nestor Halmenschlager, representante dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH); Sr.Regis 9 

Wellausen Dias, representante do CREA/RS; Sr. Cylon Rosa Neto, representante da SERGS.Também 10 

participaram da reunião: Sr. Renato Zucchetti/FEPAM; Sr. Manuel Salvaterra/CGBHLG; Sra. Tatiana 11 

Lima/SINDAREIA-RS; Sr. Rogério R. Santos/ST; Sr. Jorge Alexandre Macedo/MIN.BARRA LTDA; Sr. Adroaldo 12 

Couto/ETALEIRO COUTO; Sra. Andréa Garcia/DMIN-FEPAM; Sra. Roberta Dalsotto/DMIN-FEPAM; Sr. Mauricio 13 

Colombo/DMIN-FEPAM; Sr. Ivan Luis Zanette/SINDIBRITAS; Sr. Diego Polacchimi Carrillo/DMIN-FEPAM; Sr. 14 

Emilio G. Roos da Silva/ROOS; Sr. Jocélio Rios/ROOS; Sr. André Luis Ranber/RANBER MINERAM; Sr. Sérgio 15 

Turelly/DMIN-FEPAM; Sr. Leandro Fagundos/FIERGS; Sr. Rodrigo oliveira/FOCUS GEOLOGIA; Sra. Sandra 16 

Fraga/JOINVILLE MIN.LTDA; Sra. Liliani Cafruní/SERGS; Sr. Rafael Volquind/FEPAM; Sr. Claudiomiro 17 

Bueno/SSP e Sra. Sandra Berto/SERGS. Constatando a existência de quórum, o Sr. Presidente, deu início a 18 

reunião às 14h22min, iniciando os trabalhos. Passou-se ao 1º item da pauta: Aprovação da Ata 66ª Reunião 19 

Ordinária da CTPMINER: dispensada a leitura da ata que foi encaminhada aos conselheiros anteriormente. Sem 20 

retificações. ATA APROVADA POR UNANIMIDADE. Passou-se ao 2º item da pauta: Mineração do Lago 21 

Guaíba – apresentação do relatório da comissão criada pela SEMA (Sr. Renato Zucchetti): Renato Zucchetti: 22 

realizou uma introdução ao assunto, esclarecendo que o grupo envolve funcionários da FEPAM, atores do Comitê 23 

do Lago Guaíba e do sindicato, que se reúne semanalmente, há seis meses, e no decorrer deste tempo foi 24 

realizado um levantamento de 12 anos dos processos que estavam parados na Divisão de Mineração da FEPAM. 25 

Convidou o Sr. Mauricio Colombo, geólogo da Divisão de Mineração que foi é o coordenador deste grupo, para 26 

apresentar os dados levantados. Mauricio Colombo: Destaca que o trabalho do grupo foi de levantamento do que 27 

existiam e não da qualidade dos dados, foi feito um levantamento do que tem dentro do processo, sem nenhum 28 

julgamento de mérito de cada processo. Apresentou os dados levantados, conforme apresentação anexa. Walter 29 

Fichtner/FIERGS – Presidente: solicita que o Sr. Renato Zucchetti esclareça qual é a sequência dos trabalhos do 30 

grupo. Renato Zucchetti: esclarece que a sequência do trabalho é fazer o levantamento do meio biótico e espera 31 

que para março já possa se ter este levantamento. Manuel Salvaterra/Presidente do Comitê do Lago Guaíba: 32 

informa que terminado os estudos será apresentado em março na reunião do Comitê de Lago, onde será debatido 33 

o assunto e encaminhar. Walter Fichtner/FIERGS – Presidente: Abre para manifestações e esclarecimentos dos 34 

presentes. Cylon/SERGS: Pede esclarecimento se procede à informação que esta vendo uma reestruturação na 35 

Divisão de Mineração da FEPAM. Walter Fichtner/FIERG – Presidente: informa que na última reunião da câmara, 36 

foi anunciado que o Sr. Rafael Volquind, Diretor Técnico da FEPAM está respondendo interinamente pela DIMIN. 37 

Rafael Volquind/FEPAM: comunica que dia 12/01 encerra-se o contrato temporário emergencial e que dia 15/01 é 38 

a posse dos novos concursados da FEPAM. Regis Dias/CREA-RS: Comenta que ficou claro como está sendo 39 

interpretado no mercado pelos executores a questão da resolução, separando a questão do licenciamento 40 

ambiental para pesquisa mineral, pois noventa por cento dos pedidos de diárias são licenciamentos de até 41 

cinquenta hectares. Walter Fichtner/FIERGS: Diz que a interpretação de Régis em relação à resolução é válida, 42 

mas se tratando do Guaíba o CONSEMA pediu que se aguardasse e se tratasse separadamente. Cylon Rosa 43 

Neto/SERGS: Reforça que o Comitê ao tomar a decisão comunique o Ministério Público do que for deliberado. 44 

Jocélio/ROOS: Elucida que todas as áreas do lago apresentam regime de pesquisa e para contemplar o DNPM o 45 

empreendedor deve fazer a pesquisa com ou sem licença ambiental. Ivan Luis Zanette/SINDIBRITAS: Diz que a 46 

colocação do Jocélio é totalmente segura, pois não existe regime de licenciamento dentro do Lago Guaíba, pois o 47 

Guaíba não é território de nem um dos municípios e sim do Estado. Walter Fichtner/FIERGS: Entende que o que 48 

existe hoje é a proibição da pesquisa, pois qualquer mineral com o alvará não precisa ter autorização pela FEPAM 49 

e pode-se fazer a pesquisa e só depois que se pede licenciamento pela FEPAM. Rodrigo dos Santos/SSP: 50 

Lembra que o Ministério Público fez uma recomendação e o Estado aceitou. Renato Zucchetti/FEPAM: Comenta 51 



que desde dois mil e dois havia uma decisão judicial e em dois mil e quatorze a PGE fez uma investigação e esta 52 

ação não teria mais impedimento para fazer a mineração do Lago Guaíba e o Ministério Publico estando presente 53 

na reunião retorna e faz uma recomendação para a Secretária do Meio Ambiente dizendo que era proibida a 54 

pesquisa e só aceitaria através do Zoneamento Ambiental. Manuel Salvaterra/CGBHLG: Explica que o Comitê vai 55 

tomar uma posição para encerrar o assunto e para isto precisa ter o Zoneamento. Renato Zucchetti/FEPAM: 56 

Comenta que ha um ano atrás a extração de areia do Lago Guaíba era um mito, atualmente já é uma realidade e a 57 

dragagem vai devolver o regime hídrico e a capacidade de autodepuração. Passou-se ao 3º item da pauta: 58 

Assuntos Gerais: Walter Fichtner/FIERGS – Presidente: informa que para o mês de fevereiro esta previsto na 59 

pauta o assunto das Dragas Classe III, e sugere que não se realize a reunião de fevereiro e que este assunto 60 

fosse pautado em março. E consulta a FEPAM sobre este encaminhamento. Rafael Volquind/FEPAM: como a 61 

reunião de março será dia 21, a demanda só seria encaminhada à Plenária do CONSEMA na reunião de abril, 62 

então solicita que se realize a reunião agendada para fevereiro para que esta demanda seja já encaminhada à 63 

Plenária do CONSEMA de março. Walter Fichtner/FIERGS – Presidente: comunica que será mantida a reunião de 64 

fevereiro para o dia 15, onde será pautado este assunto e esclarece que todos já receberam a minuta da 65 

resolução e que se desejarem se manifestem. Sandra Fraga/Joinville Mineração: Sugere que seja retomado o 66 

assunto que ficou pendente nas reuniões, antes de ser suspensa a câmara técnica, que seria sobre fazer uma 67 

Recomendação aos Municípios quanto as licenças ou autorizações ambientais, que os municípios estão dando 68 

por um ano e acontece que o empreendedor vai renovar com o DNPM  e eles dão de acordo com o que o 69 

município liberou, 1 ano, a licença de operação vale 4 anos e isso representa um alto custo para o empreendedor, 70 

pois todo ano precisa-se requerer a renovação com o município e com o DNPM e tudo gera custo. Com base nisto 71 

solicita que seja retomado este tema e que seja feito uma Recomendação aos Munícipios. Marion 72 

Heinrich/FAMURS: esclarece que cada município tem autonomia para estabelecer os procedimentos dos 73 

licenciamentos ambientais que são de competência dos munícipios. Walter Fichtner/FIERGS – Presidente: 74 

Comunica que conversará com a presidente do CONSEMA para ver qual seria a melhor forma de trabalhar este 75 

assunto e que será pautado e apreciado pela câmara técnica. Não havendo nada mais a ser tratado encerrou-se a 76 

reunião às 15h21min. Foi lavrada a presente Ata que deverá ser assinada pelo Presidente da Câmara. 77 


