
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA 

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 
PERMANENTE DE MINERAÇÃO. 

 Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezessete, realizou-se a 77ª Reunião Ordinária da Câmara 1 

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

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

seguintes Conselheiros: Sr. Walter Alexandre Rizzo Fichtner, representante da FIERGS; Sr. Ivo Lessa, 4 

representante da FARSUL; Sra. Veronica Della Mea, representante dos Comitês de Bacias Hidrográficas 5 

(CBH); Sra. Ana Ámelia Schreinert, representante da FAMURS;  Sra. Valquíria Chaves da Silva, representante 6 

da Secretaria de Minas e Energia (SME);Sra. Andrea Garcia de Oliveira, representante da FEPAM; Sr. Victor 7 

Urach, representante do CREA/RS; Sra. Liliane Cafruni, representante da SERGS; Sr. Fernando Meirelles, 8 

representante da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA); Sr. Alberto Niederauer 9 

Becker, representante da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Também participaram da reunião:  Sr. Ivan 10 

Zanette/Agabritas; Sr. Leandro Fagundes/FIERGS; Sra. Mariana Stein/FEPAM; Sra. Maila/FEPAM; Sr. Carlos 11 

Augusto/SME; Sr. Manoel Salvaterra/CBH; Sr. René Caramez/SOMAR. Constatando a existência de quórum, o 12 

Sr. Presidente, deu início a reunião às 14h12min. Passou-se ao 1º item da pauta: Aprovação da Ata da 76ª 13 

Reunião Ordinária da CTPMINER: dispensada a leitura da ata que fora encaminhada aos conselheiros 14 

anteriormente, ATA APROVADA POR UNANIMIDADE. Inversão de Pauta passando ao 3º item de Pauta: 15 

Portaria 93: Andrea/FEPAM: Relata que o grupo de trabalho não se reuniu no ano de 2017 para aplacar este 16 

tema pois se dedicaram a finalização da portaria da poligonal ambiental que resultou na resolução 347 do 17 

CONSEMA (aprovada), também informa que foram provocados pelo ministério público a revisar a portaria 93 no 18 

âmbito da fundação. O fim dessa revisão está previsto até o fim do mês de junho e em julho pretendem 19 

convocar a reunião do grupo de trabalho para então trazer a câmara técnica. Walter/FIERGS: Questiona se os 20 

representantes tem alguma pergunta, não havendo nenhuma dúvida Passou-se ao 2º item da pauta: critérios 21 

para licenciamento ambiental para atividades de extração de área na Lagoa dos Patos: Walter/FIERGS 22 

explica que essa demanda veio da FEPAM que pediu para colocar este assunto em pauta e solicita que 23 

Andrea/FEPAM explane o assunto. Andrea/FEPAM: Relata que assim como havia sido apresentado na plenária 24 

do CONSEMA e o que já foi discutido, não há critérios para o licenciamento, pois a portaria 93 não aborda essa 25 

tipologia de extração em Lagoa. Então sugeriram trazer a câmara técnica para criar e estabelecer critérios 26 

técnicos através de um grupo de trabalho para evitar uma possível judicialização do tema. Walter/FIERGS: 27 

coloca em apreciação dos representantes a criação de um GT para tratar deste assunto sob coordenação da 28 

FIERGS, APROVADO POR UNANIMIDADE. Grupo de trabalho ficou composto por: FIERGS/coordenação - 29 

Leandro, FEPAM, SERGS - Cylon, Secretaria de Minas e Energia, Comitês de Bacias Hidrográficas, FARSUL e 30 

CREA-RS. Passou-se ao 4º item da pauta: Assuntos gerais: Mineração Guaíba: Fernando/SEMA: explana 31 

que a SEMA adquiriu um ecobatímetro multifeixe para fazer a simetria do Guaíba e se encerrou na semana 32 

anterior o piloto da batimetria, o grupo então se reunirá para adotar uma estratégia para tratar esse problema. 33 

Walter/FIERGS: esclarece que o assunto só virá para a câmara técnica de mineração depois de resolvidos os 34 

projetos pendentes da área jurídica. Não havendo nada mais a ser tratado encerrou-se a reunião às 14h32min.  35 


