
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA 

ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINARIA DA CÂMARA TÉCNICA 
PERMANENTE DE MINERAÇÃO. 

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, realizou-se a 87ª Reunião Ordinária da Câmara 
Técnica Permanente de Mineração, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, na sede do SEMA, situada na Av. Borges 
de Medeiro, 261, 15º andar – Auditório, nesta Capital, com início às 14 horas e com a presença dos seguintes 
membros: Sr. Leandro Fagundes, representante da FIERGS; Sra. Sarah Ribeiro Guazelli, representante da FEPAM; Sr. 
Cylon Rosa Neto, representante da Sociedade de Engenharia do RS (SERGS); Sr. Eduardo Schimt da Silva, 
representante do CREA-RS; Sr. Guilherme P. S. Priebe, representante da SEMA; Sr. Veronica Della Mea, representante 
dos Comitês Bacias Hidrográficas (CBH);  Sra. Marion Heinrich, representante da FAMURS; Sr. Marcelo Camardelli, 
representante da FARSUL; Sr. Eduardo Machado, representante do CODEMA. Também participaram da reunião: Sra. 
Mariana Silva/FEPAM e Sr. Ivan Luis Zanette/SINDIBRITAS. Constatando a existência de quórum, o Sr. Presidente, deu 
início a reunião às 14 horas e 10 minutos. Passou-se ao 1º item da pauta: Aprovação da Ata da 86ª Reunião 
Ordinária da CTP MINER- conforme anexo; Dispensada a leitura da ata que foi encaminhada aos conselheiros 
anteriormente. Sr. Leandro Fagundes-Presidente/FIERGS colocou em apreciação a Ata da 86ª Reunião Ordinária da 
CTP de Mineração. ATA APROVADA POR UNANIMIDADE. Passou-se ao 2º item da pauta: Relato dos GT´s: 
Leandro Fagundes-Presidente/FIERGS relatou a respeito dos grupos de trabalho que estão em andamento. Informa 
que sobre a Mineração do Lago Guaíba tem recebido informação referente ao andamento do Manuel Salvaterra/CBH. 
Informa também que a Mineração da Lagoa dos Patos, a princípio esta parado, não há relato que esse grupo esteja em 
andamento. Lavra em Recursos Hídricos Portaria FEPAM 09/2018 informou aos conselheiros que o relato seria esse a 
principio, esse posicionamento, de que se manter todos ou não, em função do tempo. Para a próxima reunião ficou 
esse mesmo item de pauta para discussão. Foi realizada uma reunião com setor privado e setor público, logo após o 
setor privado montou a minuta e a FEPAM iria analisar, pois haveria ajustes a serem realizados.  O grupo do PRAD será 
mantido. Sr. Cylon Rosa Neto/ SERGS: Informa que o grupo de trabalho do Rio Jacuí está parado e sugere ao 
Presidente da Câmara enviar um oficio ao Presidente do CONSEMA, solicitando que a FEPAM e a empresa contratada 
fosse a plenária apresentar o andamento do Zoneamento. Manifestaram-se com contribuições, questionamentos e 
esclarecimentos os seguintes representantes: Sr. Ivan Luis Zanette/SINDIBRITAS; Sr. Marion/FAMURS; Marcelo 
Camardelli/FARSUL. Sr. Leandro Fagundes-Presidente/FIERGS colocou em apreciação o encaminhamento do Ofício 
para a Presidência do CONSEMA. 2 ABSTENÇÕES. APROVADO POR MAIORIA. Sr. Leandro Fagundes-
Presidente/FIERGS informou referente a Resolução 221/2009 que irá redigir o texto e irá passar para o Secretário 
Paulo Pereira/SEMA. Leandro Fagundes-Presidente/FIERGS informou que a Regulamentação do Licenciamento da 
Pesquisa Mineral, que já esta aprovada, atividade de pesquisa mineral que consta no anexo 3, isento de licenciamento. 
Manifestaram-se com contribuições, questionamentos e esclarecimentos os seguintes representantes: Sra. Veronica 
Della Mea/CBH e Sr. Ivan Luis Zanette/SINDIBRITAS. Passou-se ao 3º item da pauta: Comunicação de Eleição da 
Presidência: Sr. Leandro Fagundes-Presidente/FIERGS informa que a eleição da presidência será feita no mês de 
novembro. Passou-se ao 4º item da pauta: Assuntos gerais: Sra. Mariana Silva/FEPAM esclarece, a respeito da 
Portaria do desmonte de Rocha, que a minuta ela teve uma alteração no momento que ela foi publicada, gerando certo 
desentendimento. Tudo que foi anexado na consulta pública vai ser levado em conta pela FEPAM e acredita-se que irá 
haver uma segunda consulta pública. Sr. Cylon Rosa Neto/SERGS sugere quando houver a convocação do CONSEMA, 
se houver pauta, que a Secretaria Executiva do CONSEMA faça uma chamada para os integrantes dessa Câmara 
Técnica, para que se faça presente na reunião da plenária. Entende-se que é fundamental a participação para todos 
ficarem a par do andamento e com a oportunidade de opinar. Não havendo nada mais a ser tratado encerrou-se a 
reunião às 14h40min. 

 

 

 

 

 



 


