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Comissão de Meio Ambiente - Deliberação CMA-RJ n.o 003/2019

Reunião : Ordinária 1N.O: 01
Deliberação : CMA/RJ n.O 003/2019

: Tragédia de Brumadinho, consequencias e repercussões nos demais
Estados; Previsões e preocupações sobre empreendimentos no RJ

Assunto

Interessado : CREA-RJ

Processo :

A Comissão de Meio Ambiente -CMA, do CREA-RJ, reunida em Sessão Ordinária no Crea-RJ,
no dia 18 de fevereiro de 2019, após análise do assunto em epígrafe;
Considerando o que foi abordado e proposto pelos conselheiros durante a reunião,
Considerando que a CMA avaliará em sua próxima reunião, a possibilidade de inclusão, em seu
Plano de Trabalho, de algum evento conjunto, com a CAPA em 2019.

DELIBERAÇÃO: Apreciar na reunião da CMA, as propostas abaixo sistematizadas, apresentadas
na reunião conjunta da CAPAe da CMA, realizada em 18/02/2019.

PROPOSíAS APRESENTADAS
AUDITORIA
1. CREAcontratar uma empresa que levante e faça uma auditoria de todas as barragens,

tendo em vista as boas práticas que nós estabelecermos. CREA fazer uma concorrência. (Com
transparência, fazer a tomada de preço, selecionar a(s) empresa(s) para fazer(em) os
levantamentos e os estudos, que seriam cobrados das empresas de mineração, das empresas
operadoras das barragens.)
EVENTOS
2. CREA produzir evento/seminário voltado para os profissionais e/ou projetistas, envolvidos
em operação, implantação, e instalações onde podem ocorrer acidentes de grande repercussão,
que envolvam contingente significativo de pessoas ou meio ambiente, conscientizando-os sobre a
importância do seu trabalho perante a sociedade. Dar visibilidade e envolvê-Ios.
3. Crea colaborar, divulgar e realizar eventos, sobre políticas públicas, sustentabilidade,
gestão de resíduos, consumo consciente, uso de produtos recicláveis, redução da exploração,
gestão dos recursos naturais, recursos hídricos, uso sustentável dos recursos naturais,
contribuindo para a sociedade na discussão das políticas públicas,
4. CREA/CMA realizar eventos sobre sustentabilidade nas barragens, crise hídrica, excesso de
água, e gestão de risco de barragens.
5. CAPA e CMA realizarem uma atividade com a fiscalização, ou seminário, objetivando
apresentar os pontos abordados.
FISCALIZAÇÃO
6. CMA e CAPA identificar instalações e/ou empreendimentos impactantes, fazer Relatórios,
alertar o Ministério Público, Secretarias, Prefeituras e Órgãos de Licenciamento Ambiental.
7. CREA fiscalizar os órgãos de licenciamento ambiental. Deliberação da Comissão de Meio

Ambiente para levar para Plenária e para o Confea.
8. CREAexigir do INEA a equipe técnica do licenciamento ambiental, que deve estar habilitada
para exercer sua função.
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9. CREA solicitar ao INEA, DRM e DEFESA CIVIL, a relação de todas as barragens,
reservatórios, barragem de rejeitos, e pilhas de resíduos (morros de resíduos) e os respectivos
estudos de impacto ambiental, licenças, autorizações, planos de contingência, planos de
emergência, e demais informações, pertinentes a cada barragem ou pilha.
10. CREAsolicitar Planos Diretores dos municípios, onde há barragens ou pilhas de rejeitos.
11. CREA identificar os PRADS, Planos de Recuperação de Áreas Degradadas existentes, e
identificar quem assina estes PRADS.
12. Manual de Fiscalização Ambiental para uniformizar o roteiro, de fiscalização.
13. CREAcriar Comissão para pensar como, internamente, melhorar seu sistema de
informação, e tornar a fiscalização mais ativa, para prevenir novos problemas.
EXERCíCIO PROFISSIONAL EM DEFESA DA SOCIEDADE
14. Crea-RJ criar Ouvidoria específica para receber denúncia de profissionais sobre assédio.
15. CREA criar procedimentos para que o bom profissional, que se recuse a assinar um projeto
ruim, não seja perseguido, garantindo que o profissional sério, que não aceita fazer jogo, não seja
perseguido por um sistema empresarial extremamente, nocivo.
16. CREA propor ao CONFEA para trabalhar no Congresso, para que o profissional tenha
independência e possa exercer com dignidade sua profissão.
17. Pressupostos: Garantir o bom exercício profissional, além de fiscalizar e responsabilizar o
profissional, é garantir que o profissional possa exercer sua profissão sem colocar seu emprego
em risco. Importante que o CREAse mostre como valorizador do bom exercício profissional,
dando elementos para o bom profissional exercer sua profissão.
LEGISLAÇÃO
18. Melhorar o rigor das leis de manutenção e segurança das barragens, dê independência aos

fiscais para fazerem as suas funções, sem ter o risco de perder o emprego ou contrato.
19. CREAapresentar ao Confea uma proposta para um projeto de lei, no qual uma empresa não
pode contratar um ElA RIMA. Quem tem que contratar é o órgão estadual, e ela paga.
NORMAS / PROCEDIM ENTOS
20. Compor Comissão de alto nível, com profissionais que entendam de barragens, e de outros
temas, para elaborar um Roteiro de (?OAS PRÁTICAS, de projetos de barragens, de estudos
prévios, de projetos, de implantação, de operação, de planos de mitigação, e de planos de
emergência. A Comissão teria a incumbência fazer a parte técnica de determinar quais são as
boas práticas mínimas e a partir daí avaliar, se uma barragem, um projeto, uma empresa, está
conforme ou não.
21. Criar uma Comissão das Câmaras, ou a própria comissão que que gerou as boas práticas,
fazer a avaliação deste trabalho realizado pela empresa contratada.
22. Realizar reunião sobre processo de licenciamento, para nos alinharmos como o processo de
licenciamento se encaminha no Rio de Janeiro e no Brasil.
DEFESA DA PROFISSÃO
23. Crea fiscalizar, pressionar o poder público, exigindo condições para que os órgãos de
fiscalização atuem.
24. CREA criticar a falta de estrutura dos órgãos públicos, criticar a Desresponsabilização do
Estado e o Estado Mínimo. Exigir as condições mínimas de execução do trabalho técnico.
25. GEO-RIO e o DRM, os dois ór ãos res onsáveis elo ma eamento e monitoramento do risco
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geológico no RJ, foram completamente desestruturados nos últimos anos. Os mapeamentos estão
paralisados. Chamar atenção da sociedade.
26. CREA pressionar o Governo do Estado para contratar e fazer concurso para que todos os
cargos necessários sejam preenchidos.

27. Pressuposto: Se precisa de um engenheiro de segurança, contrata um engenheiro de
segurança. Não pode pegar um biólogo ou outro profissional para quebrar o galho. Esses órgãos
estão extremamente vilipendiados, estão extremamente pouco aparelhados. Tem que reverter
isso. Essa deve ser uma função do CREA.

RELACIONAMENTO
28. CREA ter papel institucional, se relacionar com o poder público. Crea é parte da
institucionalidade, da corresponsabilidade com o poder público. Ter papel ativo e contribuir neste
sistema.

29. CREA ter representação na Comissão Estadual, formada no RJ, que envolve vários órgãos.
30. CREA construir pontes com o poder público, com o governo do Estado, para se inserir na
Comissão Estadual, e contribuir, institucionalmente.

31. CREA Comissão de Relações InstitucionaisjCRI, pode cumprir o papel importante a partir de
uma provocação da CMA e da CAPA. Construir Acordos de Cooperação com os órgãos públicos.

32. CREA construir, usando sinais que temos de várias áreas, rever alguns procedimentos, fazer
propostas para outros órgãos públicos, para melhorar as práticas de gestão,

33. CREA ter uma ComissãojAssessoria de Acompanhamento Parlamentar, propondo melhorias
na legislação, nos processos que envolvem atuação profissional.

CREA formular propostas no âmbito do RJ, para levar ao Governo do Estado.

Coordenou a reunião a Conselheira Geógrafa UIARA MARTNS DE CARVALHO - Coordenadora
Adjunta

Votaram favoravelmente: Geógrafa UIARA MARTNS DE CARVALHO, Eng. Químico ABILIO
VALERIO TOZINI, Eng. Eletricista FERNANDO LEITE SIQUEIRA, Geólogo ADRIANO CELIO
MAGALHAES SAMPAIO e Geóqrafo FABIO PALMEIRO DO AMARAL

Cientifique-se e cumpra-se.

CMA Composição 2019: Conselheiros Efetivos: ng. Civil MAYRA DE CASTILHO BIELSCHOWSKY (Coordenadora), Geógrafa UIARA
MARTNS DE CARVALHO (Coordenadora Adjunta), En . Químico ABILIO VALERI TOZINI, Eng. Eletricista FERNANDO LEITE SIQUEIRA, Eng.
Civil RIVAMAR DA COSTA MUNIZ; Conselheiros Suplentes: Geólogo ADRIANO CEUO MAGALHAES SAMPAIO, Geógrafo FABIO PALMEIRa
DO AMARAL, Eng. Metalurgista LUIZ DE ARAUJO BICALHO, Meteorologista IVAN PEREIRA DE ABREU, Eng. Agrônomo LEONARDO DA
COSTA LOPES
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