
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

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

ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINARIA DA CÂMARA TÉCNICA 
PERMANENTE DE MINERAÇÃO. 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, realizou-se a 90ª 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 representantes: Sr. Leandro Fagundes, representante da FIERGS; Sr. Cylon Rosa 
Neto, representante da Sociedade de Engenharia do RS (SERGS); Sr. Eduardo Schimt da Silva, 
representante do CREA-RS; Sr. Veronica Della Mea, representante dos Comitês Bacias Hidrográficas (CBH), 
Marcelo Camardelli/FARSUL. Também participaram da reunião: Sr. Ivan Luís Zanette/SINDIBRITAS, Sra. Ana 
Amélia Schereinert/FAMURS, Sra. Mariana Stein/FEPAM, Sr. Antônio Severo/SSP. Constatando a existência 
de quórum, o Sr. Presidente, deu início a reunião às 14 horas e 11 minutos. Passou-se ao 1º item da pauta 
Aprovação da Ata da 89ª Reunião Ordinária da CTP MINER- Leandro Fagundes/FIERGS apresenta os 
itens de pauta e logo depois coloca a ata em regime de votação. Não havendo manifestações. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Passou-se ao 2º item da pauta: Zoneamento Rio Jacuí: Leandro Fagundes/FIERGS 
relata o retorno que foi recebido da Claudia da FEPAM sobre o acompanhamento do projeto e explica que 
houve um adiantamento de prazo no contrato, essas medidas foram necessárias devido às condições 
climáticas durante o período do fechamento do contrato, que reduziu as condições de ida a campo por parte 
dos técnicos da FEPAM. Então sendo o prazo de seis meses terá que ser definido o tempo para essa câmara 
técnica avaliar. Passou-se ao 3º item da pauta: Oficio do Município de São Luiz Gonzaga: Ana 
Amélia/FAMURS explica que o secretario veio através da FAMURS dizer que essa demanda será resolvida 
juntamente com o CREA, e então pede para ser retirado de pauta. Manifestaram-se com contribuições, 
questionamentos e esclarecimentos os seguintes representantes: Mariana/FEPAM, Leandro 
Fagundes/FIERGS. Passou-se ao 4º item da pauta: Assuntos gerais: Leandro Fagundes/FIERGS cita que 
foi feita a revisão da minuta da resolução das dragas e foi repassado os documentos junto a FIERGS, 
SINDIBRITAS e AGRABRITAS. Não havendo mais assuntos a se tratado deu por encerrada a reunião às 14h 
e 21min. 

 

 

 

 






