
 
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA 

ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINARIA DA CÂMARA TÉCNICA 1 

PERMANENTE DE MINERAÇÃO. 2 

Aos dezesseis dias do mês de Março de dois mil e vinte, realizou-se a 92ª Reunião Ordinária da Câmara 3 

Técnica Permanente de Mineração, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, na sede do SEMA, situada na 4 

Av. Borges de Medeiro, 261, 15º andar – Auditório, nesta Capital, com início às 14 horas e com a presença 5 

dos seguintes representantes: Sr. Leandro Fagundes, representante da FIERGS; Sr. Eduardo Schimitt da 6 

Silva, representante do CREA-RS; Sra. Mariana Stein, representante da FEPAM; Sr. Ivo Lessa, representante 7 

SERGS, Sr. Marcelo Camardelli Rosa, representante FARSUL; Sr. Guilherme de Souza, representante SEMA 8 

e Sr. Cylon Rosa Neto, representante da SERGS. Também participaram da reunião: Sr. Ivan Luís 9 

Zanette/SINDIBRITAS, Sra. Paula Hofmeister/FARSUL. Constatando a existência de quórum, o Sr. 10 

Presidente, deu início a reunião às 14h e 16 min. Passou-se ao 1º item da pauta: Aprovação da Ata da 91ª 11 

Reunião Ordinária da CTP MINER - conforme anexo: Dispensada a leitura da Ata que foi encaminhada aos 12 

membros. Sr. Leandro Fagundes/FIERGS-Presidente: colocou em apreciação a Ata da 91ª Reunião Ordinária 13 

da CTP de Mineração. Sr. Eduardo Schimitt da Silva/CREA: solicita que seja incluído no relato dos GT’ S a 14 

criação desse novo Grupo de Trabalho referente aos Terminais de Minério com a FEPAM, SINDIBRITAS e 15 

CREA. Manifestaram-se com contribuições, questionamentos e esclarecimentos os seguintes representantes: 16 

Sr. Cylon Rosa Neto/SERGS, Sr. Ivan Luís Zanette/SINDIBRITAS. ATA APROVADA POR UNANIMIDADE. 17 

Passou-se ao 2º item da pauta: Zoneamento Rio Jacuí – Descrição da situação pela Presidência: Sr. 18 

Leandro Fagundes/FIERGS- Presidente: informa o andamento do Rio Jacuí, conforme foi combinado com 19 

Sra. Claudia Boss, coordenadora do zoneamento pela FEPAM, foi dada uma posição conforme o relato a 20 

seguir, até que seja possível ser realizada a apresentação de um produto. Inicia a leitura da resposta: ”A 21 

posição da FEPAM em relação ao grupo de zoneamento do Rio Jacuí, ela informa que agora eles estão na 22 

fase de avaliação e discussão quanto a proposta dos descritores ambientais e da metodologia na analise 23 

multicritério, estão realizando a avaliação técnica conjunta pelas equipes da FEPAM e da contratada para a 24 

realização do trabalho, e a contratada também está elaborando os mapas temáticos intermediários, que são 25 

relativos aos relatórios RT 7, Macro- Atividades item 5b. Conforme a solicitação que a FEPAM fez pera eles 26 

de correção desse relatório.“  A FEPAM disponibilizou dados internos à Câmara Técnica, no entanto não 27 

chegou nenhum retorno da equipe técnica, mas os dados foram utilizados como deveriam ser no pró-28 

diagnóstico. Manifestaram-se com contribuições, questionamentos e esclarecimentos os seguintes 29 

representantes: Sr. Ivan Luís Zanette/SINDIBRITAS, Sra. Mariana Stein/FEPAM, Sr. Cylon Rosa 30 

Neto/SERGS: ressalta e solicita que seja constado em ata que, isso e o resultado de se fazer licitação por 31 

pregão eletrônico, o menor preço a qualquer custo. Passou-se ao 3º item da pauta: Grupos de Trabalho – 32 

Verificação das prioridades; Relato PRAD - FIERGS; Sr. Leandro Fagundes/FIERGS-Presidente: informa 33 

que foi feito uma analise de verificação de prioridade para o ano 2020, referente aos Grupos de Trabalhos. A 34 

presidência deseja encaminhar a proposta que já tem feita de dois GT’S, GT de PRAD e os GT’S das dragas, 35 

ambos finalizados a parte técnica para a avaliação, Sr. Presidente Leandro Fagundes/FIERGS: informa que 36 

irá encerrar os dois GT’S e passará  o material com a última versão de cada um deles que ficou sobre a 37 

responsabilidade da FIERGS, construído com o CREA, SINDIBRITAS, FAMURS e outras entidades para que, 38 

os conselheiros analisem e nós possamos verificar, pedindo que fosse levado em consideração o novo código 39 

ambiental do Rio Grande do Sul, e também relembrando que não pode haver conflito, pois a FEPAM 40 

participou dos trabalhos com minutas de portarias. Passou-se ao 4º item da pauta: Assuntos gerais: A 41 

palavra é passada para o Sr. Marcelo Camardelli Rosa/FARSUL: Na ultima reunião do CONSEMA, foram 42 

deliberadas algumas sugestões de atividades passíveis de Licença Por Adesão e Compromisso – LAC. Foi 43 



uma lista enviada e apresentada pela presidente da FEPAM, trazidas pelos técnicos, referente a esta câmara. 44 

São duas as atividades sobre as dragas. A Câmara irá discutir a deliberar sobre o enquadramento dessas 45 

atividades na LAC. A proposta que foi sugerida durante o CONSEMA, de encaminhamento, era de que esse 46 

tema LAC, tanto essas atividades como todas as outras demais, fossem encaminhadas à CTP de Gestão 47 

Compartilhada Estado e Município. A Câmara seria responsável, com o auxilio das demais câmaras, será 48 

construída uma minuta com uma regra geral, para se apontar o que é necessário cumprir no enquadramento 49 

de um LAC, sendo encaminhada para cada Câmara Técnica a sua matéria especifica. Isso será pautado na 50 

quinta-feira, na reunião da Câmara de Gestão Compartilhada, para começar a discutir a proposta de, ser 51 

criado um grupo de trabalho. Manifestaram-se com contribuições, questionamentos e esclarecimentos os 52 

seguintes representantes: Sr. Ivan Luís Zanette/SINDIBRITAS; Sr. Leandro Fagundes/FIERGS-Presidente. 53 

Não havendo mais assuntos a ser tratado á reunião se deu por encerrada ás 14h40min. 54 


