
 
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA 

ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINARIA DA CÂMARA TÉCNICA 1 

PERMANENTE DE MINERAÇÃO. 2 

Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, realizou-se a 96ª Reunião Ordinária da Câmara 3 

Técnica Permanente de Mineração, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, através de vídeo conferência, 4 

com início às 14 horas e com a presença dos seguintes representantes: Sra. Alpha da Rosa Teixeira, 5 

representante Comitês de Bacias Hidrográficas; Sra. Monique Beker, representante do Corpo Técnico 6 

FEPAM; Sr. Eduardo Schimitt da Silva, representante do CREA-RS; Sra. Marion Heinrich, representante da 7 

FAMURS; Sra. Paula Paiva Hofmeister, representante da FARSUL; Sra. Andrea Garcia de Oliveira, 8 

representante da FEPAM; Sr. Leandro Fagundes, representante da FIERGS; Sra. Tuanny Borba de Freitas, 9 

representante da SEMA; Sr. Adonis, representante da SSP e Sr. Cylon Rosa Neto, representante SERGS. 10 

Também participaram da reunião: Sra. Ana Paula de Oliveira Dani/DMIN/FEPAM e Sr. Ivo Lessa Silveira 11 

Filho/SERGS. Constatando a existência de quórum, o Sr. Presidente, deu início a reunião às 14h e 07min. 12 

Passou-se ao 1º item da pauta: Aprovação da Ata da 95ª Reunião Ordinária e 14ª Reunião 13 

Extraordinária da CTP MINER: Sr. Leandro Fagundes/FIERGS-Presidente: Dispensa a leitura das atas e, 14 

em seguida, as coloca em apreciação. APROVADO POR UNANIMIDADE. Passou-se ao 2º item da pauta: 15 

Minuta Resolução Mineração Areia/cascalho no RS Zoneamento Ambiental do Rio Jacuí – Retorno 16 

Consulta Pública: Sr. Leandro Fagundes/FIERGS-Presidente: Informa que o lançamento das contribuições 17 

recebidas no período de consulta pública, assim que concluído, será enviado para análise do Grupo de 18 

Trabalho. A planilha de organização incluirá comentários pessoais acerca das manifestações, no intuito de 19 

alterar o mínimo necessário a Minuta de Resolução. Sr. Cylon Rosa Neto/SERGS: Sugere que a reunião da 20 

Câmara Técnica de Mineração seja alterada para a segunda segunda-feira de fevereiro, para que a minuta 21 

esteja concluída na reunião da Plenária do CONSEMA no referido mês. Secretaria Executiva: Informa que a 22 

referida data, contabiliza em um tempo mínimo inferior ao necessário para o envio da minuta aos conselheiros 23 

participantes da plenária do CONSEMA, segundo o regimento interno da secretaria. Sr. Cylon Rosa 24 

Neto/SERGS: sugere que para respeitar o tempo mínimo necessário, seja encaminha à plenária do 25 

CONSEMA a versão atual da minuta e, na reunião, sejam informadas as alterações feitas na reunião da 26 

Câmara Técnica no mês de fevereiro.  Sr. Leandro Fagundes/FIERGS-Presidente: Propõe o encaminhamento 27 

da minuta preliminar para a plenária do CONSEMA, como também, enquanto presidente da Câmara Técnica 28 

comunica que levará as propostas do Sr. Cylon/SERGS ao Presidente do CONSEMA. Manifestaram-se com 29 

contribuições, questionamentos e esclarecimentos os seguintes representantes: Andrea Oliveira/ FEPAM; 30 

Cylon Rosa Neto/SERGS. Passou-se ao 3º item da pauta: Zoneamento Rio Jacui – andamentos: Sr. 31 

Leandro Fagundes/FIERGS-Presidente: Informa que foi liberado o relatório técnico nº 5 da parte de 32 

hidrossedimentologia e hidrossedimentografia do rio Jacui, e que o GT já iniciou a análise. Cylon Rosa Neto: 33 

comenta que o conteúdo do relatório nº 5 é puramente geológico, por isso terão de aguardar as 34 

manifestações dos geólogos do grupo para iniciar a discussão. Informa que, está solicitando ao presidente do 35 

CONSEMA a liberação dos relatórios nº 7, 8 e 9, que tratam do zoneamento em si e do relatório final, pois são 36 

necessários para deliberação. Sra. Andrea Garcia/FEPAM: informa que os relatórios, finalizados e aprovados, 37 

estarão disponíveis ao público geral através da pagina da FEPAM. Informa também, que o contrato com a 38 

PROFIL foi aditado por mais 120, encerrando no dia 19 de março de 2021. Manifestaram-se com 39 

contribuições, questionamentos e esclarecimentos os seguintes representantes: Cylon Rosa Neto; Leandro 40 

Fagundes/FIERGS; Andrea Garcia/FEPAM. Passou-se ao 4º item da pauta: Assuntos gerais: Não havendo 41 

nada mais a ser tratado encerrou-se a reunião às 14h29min. 42 


