
 
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA 
ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 1 

PERMANENTE DE MINERAÇÃO 2 

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, realizou-se a 70ª Reunião Ordinária da Câmara 3 

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

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

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

Ivo Lessa, representante da FARSUL;  Sr. Fernando Machado/ARO MINERAÇÃO; Sr. Regis Wellausen 7 

Dias, representante do CREA/RS; Sra. Liane Farinon, representante da Secretaria da Saúde (SES); Sra. 8 

Marion Luiza Heinrich, representante da FAMURS; Sra. Andréa Garcia, representante da FEPAM; Sra. 9 

Viviane Morbach/HAR ENGENHARIA; Sr. Cassiano Copetti, representante da SEMA; Sr. Claudiomiro 10 

Bueno, representante da Secretaria de Segurança Puplica (SSP); Sr. Nestor Halmenschlager, representante 11 

dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH); Sra. Liliani Cafruni, representante da SERGS; Sr. Viviane 12 

Corteletti, representa da Secretaria de Minas e Energia; Também participaram da reunião: Sra. Tatiana 13 

Lima/FEPAM; Sr. Vitor O. Della Mea/CBH; Sra. Veronica Mea/CBH; Sr. Cylon R. Neto/SERGS e Sr. San-14 

dro Almeida/AGABRITAS-SMARJA. Constatando a existência de quórum, o Sr. Presidente, deu início a 15 

reunião às 14h14min. Passou-se ao 1º item da pauta: Aprovação da Ata 69ª Reunião Ordinária da 16 

CTPMINER; dispensada a leitura da ata que foi encaminhada aos conselheiros anteriormente. Sem reti-17 

ficações. ATA APROVADA POR UNANIMIDADE. Passou-se ao 2º Altura de Bancadas em Mineração 18 

de Agregados (Sr. Leandro Fagundes): Devido justificativa do Sr. Lenadro Fagundes, que não pode 19 

estar presente na reunião, o item ficou prejudicado e será pautado novamente na próxima reunião. Pas-20 

sou-se ao 3º item da pauta: Revisão Portaria FEPAM 93/2015 (Sra. Andrea Oliveira): Walter Fi-21 

chtner/FIERGS-Presidente: Relata que na última reunião do CONSEMA, foi aprovado o grupo de traba-22 

lho para redigir minuta de resolução sobre lavra de areia e cascalho com base na portaria FEPAM 23 

93/2015, conforme criado na reunião passada. Aproveita para informar os representantes que foi aprova-24 

da a Resolução das Dragas Classe III, e que a Plenária do CONSEMA, encaminhou para a câmera téc-25 

nica a tarefa de redigir uma minuta de resolução sobre poligonal ambiental com base portaria FEPAM 26 

25/2016, conforme solicitado pela FEPAM. Por este motivo inclui-se este item de pauta. Passou-se ao 4º 27 

item da pauta: Resolução sobre poligonal ambiental com base portaria FEPAM 25/2016: Item de 28 

pauta incluído no dia. Criou-se um grupo de trabalho com a coordenação da Sra. Andrea/FEPAM e com 29 

os seguintes membros: Marion/FAMURS, Regis/CREA, Ivo/FARSUL e Cylon ou Liliane/SERGS. Passou-30 

se ao 5º item de pauta: Mineração Lago Guaíba – avaliação e sugestões de andamento para o 31 

tema: Walter Fichtner/FIERGS-Presidente: Explica que esse assunto foi colocado em pauta para se dis-32 

cutir qual andamento a câmara técnica irá tomar. Esclarece que a Secretária do Meio Ambiente, Ana 33 

Pellini, criou uma comissão para tratar do assunto Lago Guaíba com o intuito de obter um “OK” do Comi-34 

tê de Bacias e que este assunto esta no comitê e esta demorando em vim para a câmera técnica para 35 

que haja andamento. Ivo Lessa/FARSUL: Informa que parte do Comitê do Lago e concorda que o assun-36 

to está se arrastando demais, mesmo que o relatório tenha demorado mais que o prazo estipulado na 37 

portaria, o relatório já foi entregue e apresentado no comitê, mas no dia o comitê não se posicionou e 38 

que realmente só falta o comitê dar o “ok” ou não, mas ressalta que lhe causa estranheza não esta ques-39 

tão do comitê e sim que dentro deste meio tempo do relatório pronto já houve uma audiência pública 40 

marcada pelo Ministério Público, onde as técnicas que trabalharam no relatório foram convocadas, e 41 

destaca que acha um desrespeito o comitê não se posicionar definitivamente.   42 



Veronica/CBH: Esclarece que também participa do Comitê do Lago e que ficou definido é que o comitê 43 

ficou de ver o Zoneamento e este zoneamento ainda não foi levantado, foi apenas um relatório de levan-44 

tamento interno da FEPAM, por este motivo acredita que o comitê não tenha se manifestado sobre o 45 

assunto. Andrea/FEPAM: Esclarece que o relatório, é referente ao levantamento de dados do Meio Físi-46 

co, e que os dados do Meio Biótico ainda está sendo finalizado pela FEPAM e acredita que o comitê esta 47 

aguardando este segundo relatório para se posicionar. Sandro/AGABRITAS-SMARJA: Explica que tam-48 

bém faz parte do comitê e que a informação que tem é que o comitê ira passar o trabalho que foi feito e 49 

pegará a aprovação em breve, e que esta em andamento. Walter Fichtner/FIERGS-Presidente: Ressalta 50 

que colocou este assunto em pauta para debater com os representantes, pois o relatório vai para o comi-51 

tê e sua função é aprovar, por parte do comitê, porem não basta o comitê dizer que aprova e a FEPAM 52 

vai sair licenciando, tem uma série de regramentos que terão que serem feitos. Por isso a câmara tem 53 

que pensar como será feito, quais os caminhos serão seguidos, se seria criado um Grupo de Trabalho 54 

para isto e pergunta se os representantes gostariam de já criar um GT ou postergar mais uma vez?. Re-55 

gis/CREA-RS: Chama atenção que para a câmara chegar a uma conclusão, deve decidir sob uma pro-56 

posta e no momento não existe proposta, que no momento o que existe é um levantamento de dados, 57 

Meio Físico que esta completo e o Meio Biótico que esta em andando, e acredita que para criar um GT 58 

precisa-se ter os dois já prontos, que agora não seria o momento. Walter Fichtner/FIERGS-Presidente: 59 

Esclarece que no seu entendimento não virá como uma proposta, que o que virá será uma aprovação ou 60 

não do comitê de bacias e quem irá construir a proposta é a câmara técnica para apresentar a Plenária 61 

do CONSEMA. Ivo/FARSUL: Coloca que levantara a questão dentro do comitê e que farão os esforços 62 

necessários para aprovar o relatório e encaminhar a posição à câmara técnica para andamento. Walter 63 

Fichtner/FIERGS-Presidente: Abre espaço para manifestações. Vitor/SOMAR: Solicita a palavra e relem-64 

bra que esta questão está judicializada e que as mineradoras estão tendo que fazer manifestação nos 65 

autos e que é preciso ver alguma informação, pois sem uma posição do Ministério Público acredita que 66 

os andamentos não levarão a nada e sugere que em forma de esclarecimento deveria ser feito uma au-67 

diência para resolver o assunto. Nestor/CBH: Destaca, com o devido respeito aos colegas da câmara 68 

técnica, que o assunto está sendo enrolado cada vez mais a cada reunião, pois o que foi combinado é 69 

que a câmera técnica de mineração juntamente com o comitê de bacia do Lago Guaíba, iria fazer um 70 

estudo de qual a situação do processo de mineração que existe dentro do órgão ambiental do Estado, 71 

para depois a câmera técnica formar uma comissão junto com a SEMA e a FEPAM para se formar um 72 

termo de referência para ver se existe uma possibilidade de fazer mineração ou não no Lago Guaíba e 73 

acredita que este é o passo que deveria ser tomado e não aguardar o Ministério Público Estadual ou 74 

Federal, porque se não este assunto não irá andar nunca. Walter Fichtner/FIERGS-Presidente: Ressalta 75 

que é justamente isso e informa que o assunto só não foi antecipado em respeito ao comitê, pois o pri-76 

meiro passo é o posicionamento do comitê de bacia do Lago Guaíba e posteriormente o assunto vem pra 77 

câmara técnica para se fazer o regramento todo, e que neste momento a câmara vai esperar o retorno 78 

do comitê de bacias e depois então se cria o GT e se dá andamento ao assunto. Sandro/AGABRITAS-79 

SMARJA: Informa que o assunto será cobrado do presidente do comitê para trazer um posicionamento 80 

para a câmera técnica o mais breve possível. Walter Fichtner/FIERGS-Presidente: Esclarece que este 81 

assunto voltará em pauta e pergunta se há alguma objeção ou sugestão.  Sem manifestações. Passou-82 

se ao 6º item da pauta: Assuntos gerais. Não havendo nada mais a ser tratado encerrou-se a reunião 83 

às 14h50min. 84 


