
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE  

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA 
ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 1 

PERMANENTE DE MINERAÇÃO 2 

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, realizou-se a 66ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 3 

Permanente de Mineração, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, na sede da SEMA, situada na Av. Borges de Medeiro, 4 

261, 15º andar – Auditório, nesta Capital, com início às 14horas e com a presença dos seguintes Conselheiros: Sr. Walter 5 

Alexandre Rizzo Fichtner, representante da FIERGS; Sra. Marion Luiza Heinrich, representante da FAMURS; Sr. Ivo Lessa, 6 

representante da FARSUL;  Sr. Fabricio Dutra, representante da Secretaria de Minas e Energia (SME); Sr. Rafael Volquind, 7 

representante da FEPAM; Sra. Liane Farinon, representante da Secretaria da Saúde (SES); Sr. Rodrigo dos Santos, 8 

representante da Secretaria da Segurança Pública (SSP); e o Sr. Nestor Halmenschlager, representante dos Comitês de 9 

Bacias Hidrográficas (CBH). Também participaram da reunião: Sr. Sérgio Bizarro Cesar/DNPM; Sr. Luis Carlos Zancan 10 

F./DNPM; Sr. Mario A. Bertol/DNPM; Sr. Jose Luiz Machado/Aromineração; Sra. Natália Rosa Delazeri/DBIO-SEMA; Sr. 11 

Diego Carrillo/DMIN-FEPAM; Sra. Roberta Dalsotto/DMIN-FEPAM; Sr. Leandro Fagundes/FIERGS; Sr. José Paulo A. 12 

Moraes/Gente e Terra; Sr. Manuel Salvaterra/CBH; Sr. Bruno T.; Sr. Rogério A.; Sr. Renato Chagas/FEPAM; Sr. Maurício 13 

Colombo/DMIN-FEPAM; Sr. Alexandre Macedo/Mineração Barra; Sr. Adroaldo Couto/Estaleiro Couto Ltda; e o Sr. Sergio 14 

Turelly/DMIN-FEPAM; Constatando a existência de quórum, o Sr. Presidente, deu início a reunião às 14h30min, iniciando os 15 

trabalhos. Passou-se ao 1º item da pauta: Aprovação da Ata 65ª Reunião Ordinária da CTPMINER: dispensada a leitura 16 

da ata que foi encaminhada aos conselheiros anteriormente. Sem retificações. ATA APROVADA POR UNANIMIDADE. 17 

Passou-se ao 2º item da pauta: Cronograma de Reuniões 2016: apresentada sugestão da secretaria executiva. Alterou-se 18 

a data da reunião de janeiro para ser possível o Sr. Renato Zucchetti estar presente. APROVADO POR UNANIMIDADE as 19 

seguintes datas: 11/01; 15/02; 21/03; 18/04; 16/05; 20/06; 18/07; 15/08; 19/09; 17/10; 21/11; e 05/12 às 14h. Passou-se ao 3º 20 

item da pauta: Altura de Bancadas em Mineração de Agregados – análise do andamento dos trabalhos (Sr. Leandro 21 

Fagundes): Sr. Leandro Fagundes/FIERGS: informa que o grupo de trabalho realizou uma reunião e que a próxima reunião 22 

se realizará no dia 15/12, que o assunto esta sendo discutido para chegar a um consenso e em uma resolução CONSEMA. 23 

Destaca que na primeira reunião foi solicitado que fossem convidados também os técnicos do DNPM para discutir o assunto e 24 

que ficou definido que só será tratado a mineração de agregados que não se falará nada com relação a mineração de carvão, 25 

nem de calcário e nem de metálicos, que esses assuntos são para outro momento, primeiramente será construída uma 26 

solução para o setor que tem mais conflitos que é o de Agregados. Sr. Walter Fichtner/FIERGS – Presidente: Pergunta se há 27 

uma previsão para o termino dos trabalhos. Sr. Leandro Fagundes/FIERGS: informa que não há uma previsão. Passou-se ao 28 

4º item da pauta: Mineração do Lago Guaíba – análise do andamento dos trabalhos da comissão criada pela SEMA 29 

(Sr. Renato Zucchetti): Sr. Renato Zucchetti/FEPAM: comunica que o trabalho do grupo esta sendo finalizado, fazendo-se 30 

uma revisão final e acredita que o relatório seja apresentado no dia 15/12, informa que o trabalho foi basicamente montado no 31 

meio físico e biótico, no meio físico usando os dados disponíveis nos processos de licenciamento da FEPAM, no meio biótico 32 

praticamente não existiam dados, porque a Escola Filosófica de Licenciamento da FEPAM não contempla o meio biótico na 33 

Divisão de Mineração com relação a extração de areia e o corpo hídrico, então foi feito uma investigação de outros processos 34 

existentes na FEPAM. Esclarece que o trabalho não teve como propósito emitir um parecer conclusivo, mas sim fazer um 35 

levantamento de dados e então trabalhar com esses dados para se chegar ao TR. Solicita que a reunião de janeiro seja dia 36 

11/01 para poder apresentar o relatório final dos trabalhos, pois no dia sugerido estará de férias. Sr. Walter Fichtner/FIERGS 37 

– Presidente: Acolhe a solicitação, com a concordância dos demais membros da câmara. Ficando agendada a reunião de 38 

janeiro para o dia 11/01 com pauta exclusiva para a apresentação do Relatório final dos trabalhos do Grupo criado pela 39 

SEMA, devido a importância do assunto, e caso tenha outro assunto para inclusão em pauta ficará para a reunião de 40 

fevereiro. Passou-se ao 5º item da pauta: Redação da regulamentação Dragas de Classe III: Após esclarecimentos sobre 41 

o assunto, deliberou-se que a minuta da Resolução apresentada pela FEPAM será encaminhada a todos representantes da 42 

câmara para conhecimento e que na reunião de fevereiro será pautado novamente o assunto para apresentação de 43 

sugestões, propostas e apreciação da minuta. Sr. Walter Fichtner/FIERGS – Presidente: Aproveitou o assunto, para noticiar 44 

aos representantes o convite que a câmara técnica recebeu, do Sr. José Paulo da Gente e Terra, para um evento que será 45 

realizado no dia 22 de dezembro às 14h, com o local a definir, onde será apresentada uma nova tecnologia que garante a 46 

precisão posicional para as coordenadas informadas pelo equipamento de rastreamento. A secretaria executiva encaminhará 47 

o convite a todos representantes e informará o local do evento, assim que o Sr. José Paulo passar esta informação. Passou-48 

se ao 6º item da pauta: Remoção de Vegetação Nativa em Zonas de Mineração já licenciadas – Análise da Minuta de 49 

Recomendação (Sr. Ivo Lessa): Sr. Ivo Lessa/FARSUL: Esclarece que o assunto foi pautado na reunião passada e que o 50 

presidente solicitou que ele apresentasse uma minuta de Recomendação, apresenta a minuta e se coloca a disposição para 51 

receber contribuições sobre o assunto. Sr. Walter Fichtner/FIERGS – Presidente: sugere a criação de um grupo para 52 

fundamentar melhor o assunto e então poder apresentar a Plenária do CONSEMA. Sr. Ivo Lessa/FARSUL: Ressalta que a 53 

minuta foi apresentada realmente para se iniciar o assunto para receber contribuições e melhorar antes de enviar ao 54 

CONSEMA, que esta não é uma proposta definitiva para apreciação da câmara técnica e que concorda com a criação do 55 

grupo. Após contribuições dos representantes e dos participantes da reunião (Sr. Rafael/FEPAM; Sra. Marion/FAMURS; Sra. 56 

Natália/DBIO-SEMA; Sr. Sérgio/DNPM;) criou-se o grupo com os seguintes participantes FEPAM, SEMA e FARSUL para 57 

contribuições para o assunto, à coordenação do grupo fica com o Sr. Ivo/FARSUL e as demais entidades indicarão os 58 



representantes. Passou-se ao 7º item da pauta: Posição do CONSEMA sobre Resolução 275/2012: Sr. Walter 59 

Fichtner/FIERGS – Presidente: Relata que conforme solicitado na reunião anterior o assunto foi encaminhado à Presidência 60 

do CONSEMA, incluído na pauta da Plenária, foi apresentado pela Dra. Maria Patrícia Mollmann o pedido da câmara técnica 61 

e a resposta apresentada pela FEPAM, que consta no expediente administrativo nº14539-0500/15-8 (fl. 42/55), após 62 

apresentação e contribuições dos conselheiros a Plenária deliberou que não há ato do CONSEMA a ser editado e que o 63 

expediente administrativo retornasse a câmara técnica para ciência e debate, tendo em vista o esclarecimento de que a 64 

Resolução vem sendo aplicada e é vigente. Após debates e contribuições dos presentes, (Sr. Rafael/FEPAM; Sra. 65 

Marion/FAMURS; Sr. Sérgio/DNPM; Sr. Nestor/CBH; Sr. Ivo/FARSUL, Sr. Renato/FEPAM; Sr. José Luiz/ARO;) sobre a 66 

questão da pesquisa mineral e com a peculiaridade da pesquisa no Lago Guaíba estar proibida por recomendação do MP que 67 

foi acolhida pela SEMA, FEPAM e DNPM deliberou-se que a câmara técnica deve aguardar, para ver o andamento do 68 

assunto. Passou-se ao 8º item da pauta: Assuntos Gerais: Sr. Walter Fichtner/FIERGS – Presidente: Destaca que a CTP 69 

de Mineração está disposta e tem interesse de colaborar, especialmente com o DMIN, e solicita ao setor que em tudo que 70 

achar que a câmara possa ajudar, colaborar ou normatizar que apresente a demanda para facilitar o trabalho do setor.  Sr. 71 

Rafael Volquind/FEPAM: informa que esta com Diretor Técnico da FEPAM e também respondendo interinamente pela DMIN – 72 

Divisão de Mineração, que o Sr. Renato Chagas é o chefe do Departamento de Controle que abrange além da Mineração, a 73 

Indústria e o Polo Petroquímico e destaca a presença dos colegas da DMIN que estão acompanhando a reunião, e quanto a 74 

disposição oferecida pelo Sr. Presidente, ressalta que com certeza cada vez mais é importante que os procedimentos sejam 75 

feitos por Resolução do CONSEMA para que eles sejam adotados por todos os órgãos licenciadores ambientais do RS, para 76 

que todos possam seguir a mesma regra e que se tenha uma padronização dos critérios e que com certeza cada definição 77 

que tiver que envolver os municípios será encaminhado ao CONSEMA como proposta de Resolução e provavelmente será 78 

discutido na câmara técnica. Sr. Walter Fichtner/FIERGS – Presidente: Agradece a presença dos técnicos da FEPAM e 79 

ressalta a intenção da câmara de colaborar com o bom andamento do trabalho. Não havendo nada mais a ser tratado 80 

encerrou-se a reunião às 15h37min. Foi lavrada a presente Ata que deverá ser assinada pelo Presidente da Câmara.  81 


