
 
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA 

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 1 

PERMANENTE DE MINERAÇÃO. 2 

Aos dezenove dias mês de outubro de dois mil e vinte, realizou-se a 13ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 3 

Permanente de Mineração, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, através de vídeo conferência, com início às 4 

14 horas e com a presença dos seguintes representantes: Sra. Verônica Della Mea, representante Comitês de 5 

Bacias Hidrográficas; Sra. Mariana Stein, representante do Corpo Técnico FEPAM; Sr. Eduardo Schimitt da Silva, 6 

representante do CREA-RS; Sra. Marion Heinrich, representante da FAMURS; Sra. Paula Paiva Hofmeister, 7 

representante da FARSUL; Sra. Andreia Garcia, representante da FEPAM; Sra. Tuanny Borba de Freitas, 8 

representante SEMA; Sr. Cylon Rosa Neto, representante SERGS e Sra. Luana Silva da Rosa, representante do 9 

Movimento Roessler. Também participaram da reunião: Sra. Ana Paula/DMIN; Sra. Claudia Bos Wolf/FEPAM; 10 

Sra. Cristina Rodrigues Wenzel/FEPAM; Sr. Glaucus Vinicius Biasetto Ribeiro/FEPAM; Sr. Clebes Brum 11 

Pinheiro/FEPAM e Sr. Eduardo/FEPAM. Secretaria Executiva: informa que devido à falta de conexão a internet o 12 

Sr. Presidente não conseguirá participar da reunião. Constatando a existência de quórum, o Sr. Cylon Rosa 13 

Neto/SERGS, deu início a reunião às 14h12 min. Sr. Cylon Rosa Neto/SERGS solicitou uma inversão de pauta, 14 

ficando do seguinte modo: 1º item da pauta: Aprovação das Atas das 92ª e 93ª Reunião Ordinária da CTP 15 

MINER - conforme anexo; 2º item da pauta: Situação do Processo sobre Zoneamento Ambiental do Rio 16 

Jacuí; 3º item da pauta: Andamento minuta Resolução Mineração escareia/cascalho no RS. Passou-se ao 17 

1º item da pauta: Aprovação das Atas das 92ª e 93ª Reunião Ordinária da CTP MINER - conforme anexo; 18 

Sr. Cylon Rosa Neto/SERGS: dispensa a leitura das atas e as coloca em apreciação. APROVADO POR 19 

UNANIMIDADE. Passou-se ao 2º item da pauta: Situação do Processo sobre Zoneamento Ambiental do 20 

Rio Jacuí; Sr. Cylon Rosa Neto/SERGS: relata que na semana anterior, no grupo dos presidentes das câmaras 21 

técnicas, houve uma apresentação sobre o zoneamento do Rio Jacuí, contudo, havia um o acordo de esse 22 

trabalho ser apresentado na câmara técnica e a câmara técnica, suas representações e o setor produtivo 23 

fazerem as suas contribuições, no entanto, não houve nenhuma contribuição a mais do que o formulado no plano 24 

de trabalho, portanto esta observação foi posta no grupo dos presidentes, que levou ao presidente do 25 

CONSEMA, que por sua vez convocou esta reunião. Comenta também, que foi solicitada a apresentação dos 26 

relatórios aprovados pela FEPAM. Sugere que o GT formule uma manifestação, em um prazo compatível com os 27 

da FEPAM. Sra. Claudia Bos Wolf/FEPAM: informa que a FEPAM está trabalhando no 7º e 8º relatório, e após 28 

serem concluídos serão disponibilizados para os integrantes da Câmara Técnica. Sra. Verônica Della Mea/CBH: 29 

sugere que o GT revise os relatórios anteriores para ver se há algo mais a ser levado em consideração. 30 

Manifestaram-se com contribuições, questionamentos e esclarecimentos os seguintes representantes: Luana 31 

Silva da Rosa/Movimento Roessler; Sra. Claudia Bos Wolf/FEPAM; Verônica Della Mea/CBH: Passou-se ao 3º 32 

item da pauta: Andamento minuta Resolução Mineração areia/cascalho no RS; Sr. Cylon Rosa 33 

Neto/SERGS: informa que devido à falta de andamento da discussão sobre a minuta de resolução, o assunto 34 

continua pendente para uma próxima reunião. Sra. Andreia Garcia/FEPAM: comenta que ainda é cedo para dizer 35 

que não há andamento no trabalho, antes de ser feita uma reunião para discutir o assunto. Sra. Verônica Della 36 

Mea/CBH: comenta que foi enviado do grupo de trabalho para a FEPAM, um documento com contribuições e 37 

suas justificativas acerca do texto da resolução e a minuta que retornou da FEPAM não possuía justificativa 38 

alguma das decisões tomadas. Sra. Andreia Garcia/FEPAM: informa que há um documento base, da minuta 39 

enviada, que possui as argumentações técnicas de cada setor. Sra. Mariana Stein/ Corpo Técnico FEPAM: 40 

sugere que seja disponibilizado o documento base para os participantes do GT. Sra. Andreia Garcia/FEPAM: 41 

sugere que se faça uma reunião do grupo de trabalho para debater a minuta de resolução. Sr. Cylon Rosa 42 

Neto/SERGS: propõe que a Secretaria Executiva consulte os participantes do grupo de trabalho para agendar 43 

uma reunião para discutir a minuta de resolução, e que a FEPAM encaminhe uma síntese que justifique as 44 

decisões tomadas no documento enviado. Passou-se ao 4º item da pauta: Assuntos gerais: Não havendo 45 

nada mais a ser tratado encerrou-se a reunião às 14h43min. 46 


