
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE  

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA 
ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 1 

PERMANENTE DE MINERAÇÃO 2 

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e quinze, realizou-se a 64ª Reunião Ordinária da Câmara 3 

Técnica Permanente de Mineração, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, na sede da SEMA, situada na 4 

Av. Borges de Medeiro, 261, 15º andar – Auditório, nesta Capital, com início às 14horas e com a presença 5 

dos seguintes Conselheiros: Sr. Walter Alexandre Rizzo Fichtner, representante da FIERGS; Sr. Regis 6 

Wellausen Dias, representante do CREA-RS; Sra. Marion Luiza Heinrich, representante da FAMURS; Sr. Ivo 7 

Lessa, representante da FARSUL; Sr. Cylon Rosa Neto, representante da Sociedade de Engenharia do RS 8 

(SERGS);  Sra. Liane Farinon, representante da Secretaria da Saúde (SES);  Sr. Luis Fernando Carvalho 9 

Perello, representante da FEPAM. Sr. Jonatan Bronstrup, representante da Secretaria de Minas e Energia 10 

(SME); Sr. Nestor Halmenschlager, representante titular dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH); Sra. 11 

Maria Patrícia Mollmann, representante da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA); 12 

Também participaram da reunião: Sra. Veronica Della Mea/CBH; Sr. Vitor Della Mea – SOMAR; Sr. Flávio 13 

Anele/Sindareia-RS; Sr. Diego Carrillo/FEPAM; Sra. Liliani Cafruni/SERGS; Sr. Ivan Luis Zanette/APSG; Sr. 14 

Sandro Alex de Almeida/AGABRITAS/SINDIAREIA-RS/SMARJA; Sr. Renato João Zucchetti/FEPAM; Sr. 15 

Manuel Salvaterra/CBH; Sr. Jose Luiz M/SINDIBRITRAS; Fernando Machado/ARO. Constatando a existência 16 

de quórum, o Sr. Presidente, deu início aos trabalhos às 14he24min.  Passou-se ao 1º item da pauta: 17 

Aprovação da Ata 63ª Reunião Ordinária da CTPMINER: o Sr. Presidente realizou a leitura da ata, e abriu 18 

para manifestações dos conselheiros. Sr. Cylon/SERGS: complementa que no item sobre a Mineração no 19 

lago Guaíba, quando levantada a questão da proibição da pesquisa a SERGS se manifestou destacando que 20 

quando ela presidia a câmara foi aprovada uma resolução, que também foi aprovada na Plenária do 21 

CONSEMA que a pesquisa estava liberada, tendo uma resolução que cobria este fato, sendo então que para 22 

a atividade de pesquisa não exigiria licenciamento prévio e que acredita ser importante resgatar esta 23 

resolução para resolver este problema da pesquisa. Sra. Maria Patrícia/SEMA: Solicitou aos técnicos que 24 

informassem se tinham conhecimento da resolução e se ela era aplicada. Sr. Luis Fernando Perello/FEPAM: 25 

informa que tem ciência e que o corpo técnico segue o Art. 210 do Código Estadual do Meio Ambiente. Sr. 26 

Regis/CREA-RS: manifestou-se que na época da discussão da resolução foi ele que apresentou na plenária 27 

do CONSEMA e que esta questão foi amplamente debatida e que a conclusão foi clara de que a pesquisa 28 

não era atividade licenciável. Sr. Cylon/SERGS: solicita que este assunto conste na ata, porque foi falado na 29 

reunião passada. Sra. Maria Patrícia/SEMA: sugere como encaminhamento que, como há divergência de 30 

entendimento e que o corpo técnico mão se sente autorizado a aplicar a resolução por questões legais, que 31 

este questionamento deve ser apresentado na Plenária do CONSEMA para que a Plenária encaminhasse 32 

esta discussão. Sr. Walter/FIERGS – Presidente: ressalta a extrema importância da colocação do Sr. Cylon 33 

para o andamento do assunto e sugere que na próxima reunião do CONSEMA seja feita esta preposição. E 34 

com relação à Ata, registra que as alterações serão feitas e que a ata será encaminhada aos conselheiros 35 

com as retificações. Sr. Regis/CREA-RS: solicita que seja retificado na ata nos assuntos gerais, por questão 36 

de redação, que a proposta feita por ele não é que o DNPM participe de uma reunião, mas que o DNPM seja 37 

convidado para apresentar em uma palestra estruturada a dimensão e variedade da Mineração no Rio 38 

Grande do Sul, para nivelar o conhecimento dos representantes da CTP e que também na oportunidade 39 

fosse aberto a outros interessados. Sem mais manifestações com relação a ata. ATA APROVADA. Passou-40 

se ao 2º item da pauta: Mineração do Lago Guaíba: Manuel Salvaterra/Presidente do Comitê de Bacia do 41 

Lago Guaíba: informa que o comitê teve uma reunião especifica sobre este assunto com a Dra. Anelise do 42 

MP e que a questão do licenciamento para pesquisa no Guaíba esta confusa ainda, que ela estudará o 43 

assunto e marcará uma nova reunião para voltar a conversar sobre o assunto. Ivo Lessa/FARSUL: destaca 44 

que os integrantes da CTP devem fazer a lição de casa, e ver qual é a verdadeira intenção, pois como vamos 45 

discutir sobre mineração do Guaíba se não se sabe se tem areia no Guaíba, pois não pode pesquisar para 46 

saber se tem areia. Sr. Walter/FIERGS – Presidente: informa que a CTP foi convocada com este assunto 47 

para que a câmara estudasse e apresentasse uma sugestão ao CONSEMA para que se pudesse viabilizar a 48 

abertura do Guaíba e que existe um grupo de trabalho criado pela SEMA que assessorará a CTP com os 49 

dados e assim a CTP faça a sua sugestão à Plenária do CONSEMA. Sra. Maria Patrícia/SEMA: 50 

complementa que o grupo técnico é para suprir a lacuna com os dados gerais do lago, que este grupo esta 51 

em andamento fazendo um levantamento dos dados de EIA/RIMA que existem na FEPAM para ver o que 52 

falta para ver se tem estudos complementares. Questiona qual seria hoje o objetivo da CTP, e sugere que se 53 



acompanhe o andamento do grupo e que se aguarde o trabalho para depois voltar a pauta para debates na 54 

CTP. Sr. Renato Zucchetti/FEPAM – Coordenador do Grupo de Trabalho SEMA/FEPAM: Fez um breve relato 55 

de como esta o andamento do grupo que já realizou duas reuniões e que foi formado um novo grupo que 56 

começará há se reunir para o levantamento de dados e que este grupo é composto por técnicos da FEPAM, 57 

do Comitê do Lago Guaíba e do Agabritas e que a princípio será levantado os dados existentes e depois será 58 

construído um Termo de Referência. ENCAMINHAMENTOS APROVADOS: Acompanhar os trabalhos 59 

técnicos do grupo de trabalho SEMA/FEPAM para que posteriormente os resultados sejam apresentados na 60 

CTP, será colocado em pauta na reunião de dezembro para uma apresentação do andamento dos trabalhos 61 

do grupo. Sobre a resolução que dispensa o licenciamento de pesquisa, a FIERGS apresentará o assunto na 62 

plenária do CONSEMA e será encaminhada a Resolução sobre o assunto para os representantes. A SEMA 63 

encaminhará para os conselheiros o texto da recomendação do MP sobre a Mineração do Guaíba. Passou-64 

se ao 3º item da pauta: Demandas para encaminhamento a plenária do CONSEMA: Sra. Maria 65 

Patrícia/SEMA: salienta que na sistemática do CONSEMA as demandas devem vim da Plenária do 66 

CONSEMA para a CTP, como um fórum legítimo, pois a CTP é uma auxiliar do CONSEMA. Que é 67 

importante o debate, mas que as propostas devem ser apresentadas pelos conselheiros na Plenária do 68 

CONSEMA e de lá ser encaminhadas para as Câmaras. Tendo assim que ter uma conversa entre o 69 

representante da CTP e o representante da Plenária para a apresentação de propostas. Pois se algum 70 

representante da câmara tem um assunto importante que seja conversado com o representante da Plenária e 71 

que seja apresentado lá, para que o assunto se torne institucional do CONSEMA com um processo 72 

administrativo, contando como pendência, pois estamos com controles de andamentos dos assuntos para 73 

não se perderem e ter guardada a memória. Sr. Luis Fernando Perello/FEPAM: Apresentou a proposta de 74 

resolução sobre o licenciamento da Draga classe III. Sr. Cylon/SERGS: cumprimenta a iniciativa da DMIN e 75 

sugere que seja criado um grupo de trabalho com algumas entidades que estudem o assunto e se traga na 76 

próxima reunião. Manifesta o interesse da SERGS em participar do grupo. Sra. Marion: solicita que seja 77 

enviada a proposta, pois esta sendo revista a Resolução 288 e nela há Dragas nas atividades. Sr. 78 

Walter/FIERGS – Presidente: Cria-se o grupo de trabalho com os seguintes membros: Liliani/SERGS, 79 

Regis/CREA-RS, Luis Fernando Perello/FEPAM-DMIN, como coordenador, e o Sr. Ivan Luiz Zanetti como 80 

convidado. Também destaca que foi aberto o prazo para a apresentação das demandas e que não foi 81 

encaminhada nenhuma, a não se a da FEPAM e as duas que a FIERGS que já foram apresentadas na 82 

reunião anterior, e que estas demandas serão apresentadas pelo Presidente da Câmara na Plenária do 83 

CONSEMA para encaminhamento formal para a CTP, e assim seguir a nova sistemática do CONSEMA. 84 

Passou-se ao 4º item da pauta: Assuntos gerais: Não havendo nada mais a ser tratado encerrou-se a 85 

reunião às 15h33min. Foi lavrada a presente Ata que deverá ser assinada pelo Presidente da Câmara.  86 


