
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA 
ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 
PERMANENTE DE MINERAÇÃO. 

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, realizou-se a 73ª Reunião Ordinária da Câmara 1 

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

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

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

menschlager, representante dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH); Sra. Ana Amélia Schreinert, repre-5 

sentante da FAMURS; Sra. Andrea Garcia De Oliveira, representante da FEPAM; Sr. Alexandre Tracante, 6 

representante da UPAN; Sr. Regis Wellausen Dias, representante do CREA/RS; Sr.  Ivo Lessa, representante 7 

da FARSUL; Sr. Cylon Rosa Neto, representante da SERGS;  Sra. Viviane Corteletti, representante da Secre-8 

taria de Minas e Energia; Sr. Errol Gaspar Santos representante da SEMA; e Sr. Rodrigo Gonçalves Dos San-9 

tos, representante da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Também participaram da reunião: Sr. Fernando 10 

Machado/ARO MINERAÇÃO; Sra. Ana Paula de Oliveira/FEPAM; Sr. Sandro de Almeida/AGABRITAS; Sr. 11 

Claudiomiro Bueno/SSP; Sr. Laércio Thadeu P. Silva/SINDIAREIA-RS; Sra. Sarah Guazzelli/DMIN-FEPAM; 12 

Sr. Sérgio Turelly/DMIN-FEPAM; Sr. René Caramez/SOMAR; Sr. Ivan Zanette/AGABRITAS; Sr. Leandro Fa-13 

gundes/FIERGS; Sr. Mauricio Colombo/PM Viamão; Sr. Renato Das Chagas Silva/FEPAM; Sr. Emilio G. Reis 14 

Da Silva/ROOS; Sr. José Luiz Machado/ARO MINERAÇÃO; e Sra. Mariana Stein/FEPAM. Constatando a 15 

existência de quórum, o Sr. Presidente, deu início a reunião às 14h12min. Passou-se ao 1º item da pauta: 16 

Aprovação da Ata 72ª Reunião Ordinária da CTPMINER: dispensada a leitura da ata que foi encaminhada 17 

aos conselheiros anteriormente. Correções na linha 82. ATA APROVADA POR UNANIMIDADE. Passou-se ao 18 

2º item da pauta: Altura de Bancadas – apresentação da Minuta de Resolução (Expediente Administra-19 

tivo nº 14542-0500/15-0) – Regis/CREA: Walter-Presidente/FIERGS: apresenta o assunto, lembrando que 20 

há três propostas todas no mesmo sentido. Leandro/FIERGS: ressalta que os três documentos estão indo no 21 

mesmo sentido e que se pode hominizar para chegar há uma proposta, sugere que se faça uma reunião com 22 

os agentes das propostas para alinhar uma única proposta. Walter-Presidente/FIERGS: pergunta aos repre-23 

sentantes se há alguma objeção na sugestão do Sr. Leandro de fazer uma reunião com o grupo (FEPAM, 24 

CREA-RS, FIERGS) para alinhar as propostas em uma única proposta. Renato Chagas/FEPAM: esclarece 25 

que enviou um e-mail com a proposta, pois estranharam que quando receberam o texto da minuta não estava 26 

nenhuma das sugestões da FEPAM contempladas e concorda que o grupo se reúna para alinhar uma propos-27 

ta única para apresentar a minuta definitiva para a próxima reunião. Walter-Presidente/FIERGS: informa que 28 

como houve consenso entre os representantes, fica decidido que o grupo se reunirá e apresentará uma pro-29 

posta única na próxima reunião. Regis/CREA-RS: esclarece que como não havia recebido nenhuma contri-30 

buição encaminhou a primeira proposta, após o envio recebeu sugestões e considerações, e como explicou 31 

no e-mail que criou uma linha de montagem da minuta, e a partir dai fez uma segunda versão incluindo as 32 

sugestões que recebeu, dentro do mesmo escopo, e então recebeu mais uma contribuição e então se fez a 33 

terceira versão, procurando unificar todas as propostas e concorda que o caminho é reunir o grupo e trazer a 34 

proposta purificada para bater o martelo. Walter-Presidente/FIERGS: solicita ao Sr. Leandro que era o coor-35 

denador do grupo agende a reunião. Também aproveita para consultar os representantes sobre a data da 36 

próxima reunião, pois esta agendada para o dia 19/09 segunda-feira véspera de feriado e pergunta aos re-37 

presentantes se matem a data da reunião ou transferem para a próxima segunda dia 26/09. Cylon/SERGS: 38 

concorda em fazer a reunião ordinária dia 26/09, mas destaca que antes seja realizada a reunião do grupo 39 

para resolver este assunto da altura de bancadas, e que na reunião do dia 26 já possa se encerrar este as-40 

sunto e encaminha-lo à Plenária do CONSEMA. Passou-se ao 3º e 4º itens da pauta: 3º Relato do Grupo 41 

de Trabalho: Poligonal Ambiental (Expediente Administrativo nº 3868-0500/16-0); 4° Relato do Grupo 42 



de Trabalho: Portaria 93 (Expediente Administrativo nº 3867- 0500/16-7) – Andrea/FEPAM: An-43 

drea/FEPAM: informa que enquanto estava em férias os grupos se reuniram e houve uma proposta de unificar 44 

por conta dos portes, e por enquanto ainda não foi chamada a reunião conjunta dos  grupos, e comunica que 45 

para a próxima reunião trará uma proposta. Passou-se ao 5º item da pauta: Mineração do Lago Guaíba 46 

(Expediente Administrativo nº 14541-0500/15-8): Walter-Presidente/FIERGS: comunica que recebeu convi-47 

te para uma reunião do comitê do lago que esta agendada para amanhã, onde vai ser apresentado o assunto. 48 

Ivo/Lessa: informa que faz parte do comitê do lago e que as demandas e trabalhos já foram todos apresenta-49 

dos e que na reunião marcada será apresentada a proposta final para votação da proposta do comitê. 50 

Cylon/SERGS: comunica que recebeu relato do presidente do comitê do lago que nesta reunião ele deve 51 

encerrar a manifestação do comitê em relação a proposta da SEMA e a principio tem como encaminhamento 52 

aprovação com algumas sugestões, contribuições e acréscimos e isso será entregue para a SEMA encami-53 

nhar para nossa Câmara Técnica. E sugere que já se nomeia um grupo de trabalho para acompanhar isso e 54 

assim que a secretaria executiva recebesse a manifestação do comitê convocasse o grupo para trabalhar na 55 

proposta de resolução com base na manifestação do comitê, para tentar liquidar este assunto já na reunião 56 

de setembro. Walter-Presidente/FIERGS: concorda com a sugestão e convida o Sr. Cylon para coordenar 57 

este grupo de trabalho. Cylon/SERGS: concorda que a Sociedade de Engenharia que vem acompanhando o 58 

assunto desde a origem tem condições de coordenar este trabalho. Walter-Presidente/FIERGS: pergunta aos 59 

representantes se há consenso para esta sugestão de encaminhamento e quem gostaria de participar do 60 

grupo de trabalho. Formou-se o Grupo de Trabalho da Mineração do Guaíba, com os seguintes membros: 61 

Nestor/CBH, Regis/CREA, Andrea/FEPAM, Walter e Leandro/FIERGS, Viviane/SME e com a coordenação do 62 

Cylon/SERGS, serão convidados a AGABRITAS, DNPM e quem o grupo decidir necessário para os debates. 63 

Cylon/SERGS: ressalta que a principio não se sabe o que vai vim do comitê, por isso tem que aguardar a 64 

dimensão da proposta, pois dependendo da proposta será o trabalho do grupo. Passou-se ao 6º item da 65 

pauta: Assuntos Gerais: Walter-Presidente/FIERGS: esclarece que na próxima reunião será incluída em 66 

pauta a eleição ou recondução da presidência da câmara conforme o regimento interno. Ivo Lessa/FARSUL: 67 

ressalta que conforme o regimento o mandato é por um ano podendo ser reconduzido por mais um, e pela 68 

continuidade do trabalho acredita que o melhor é a recondução da presidência e ano que vem se discuti um 69 

novo candidato. Cylon/SERGS: destaca que a câmara já tem uma pauta bem extensa para ter mais esta 70 

questão e sugere que se tenha recondução. Walter-Presidente/FIERGS: esclarece que só queria trazer a 71 

informação, pois o assunto estará na pauta da próxima reunião, pois precisa constar em ata. Renato Cha-72 

gas/FEPAM: concorda com a sugestão de recondução e voltando ao assunto do grupo da poligonal e portaria, 73 

onde foi comentado sobre o porte, informa que faz parte do grupo técnico que esta revisando a Resolução 74 

288, relata o andamento do grupo e como tem relação a porte fica de acompanhar e trazer as informações à 75 

câmara os que tiverem relação com a mineração. Não havendo nada mais a ser tratado encerrou-se a reuni-76 

ão às 14h48min. 77 


