SÍNTESE DA 192ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA
Data: 11/08/2016
Horário: 14h00min
Local: Av. Borges de Medeiros, 261 – 15º andar – Auditório.
Início: 14h29min
Participantes: Conforme Livro de Registro
PAUTA
DELIBERAÇÕES
1 – Aprovação da Ata da 191ª Reunião
Dispensada a leitura da ata.
Ordinária do CONSEMA;
Realizada as alterações solicitadas por e-mail.
Ata com as alterações APROVADA POR MAIORIA, 1 abstenção.
2 – Apresentação Votorantim – Projeto
Representantes da Votorantim apresentaram o Projeto Caçapava do Sul, e
Caçapava do Sul:
responderam as dúvidas dos conselheiros. Como havia bastante questões
a serem esclarecidas o assunto foi encaminhado da seguinte maneira: as
dúvidas, sugestões e considerações serão encaminhadas à secretaria do
CONSEMA que enviará para a Votorantim, as perguntas e respostas serão
noticiada aos demais conselheiros. A secretaria executiva encaminhará
aos conselheiros o link do EIA para conhecimento. Se for necessário ou/e
a pedido será incluído em pauta novamente.
3 – Proposta de Regulamentação: Logística
Valtemir/ASSTEC-SEMA: apresentou a proposta de resolução.
Reversa de Lâmpadas Florescentes – conforme
Daniel Martini/MP-CAOMA: destacou a importância e urgência do assunto
anexo: *inversão de pauta
ser regulamentado.
Katiane/FECOMERCIO: sugere que a proposta seja encaminhada a CTP
de Controle e Qualidade para melhor analise.
Cylon/SERGS: sugere encaminhar a CTP de Controle e Qualidade com
prazo para retorno devido a urgência.
Caroline/MP: ressalta que não há regulamentação e por isso não pode ser
exigida a lei e destaca que a regulamentação é urgente para que se possa
ter uma responsabilização.
Andrea/FAMURS: concorda com o encaminhamento para a CTP de
Controle e Qualidade, mas destaca que devido a urgência é necessário
colocar um prazo.
Finamor/CREA: como presidente da CTP de controle e Qualidade acredita
que consegue um retorno da câmara para a reunião da plenária de
outubro.
Após manifestações dos conselheiros com sugestões e esclarecimentos
foi colocado em votação o encaminhamento para a CTP de Controle e
Qualidade Ambiental com duas propostas:
Proposta A: encaminhar para a CTP de Controle e Qualidade e voltar em
pauta na plenária de outubro: 18 favoráveis.
Proposta B: encaminhar para a CTP de Controle e Qualidade e voltar em
pauta na plenária de setembro: 4 favoráveis.
1 abstenção.
Proposta A – APROVADA POR MAIORIA. Será encaminhado a CTP de
Controle e Qualidade Ambiental e voltará em pauta na reunião de outubro.
4 – Plano de Aplicação dos Recursos do FEMA
Cylon/SERGS: como presidente da CTP do FEMA apresentou
para o exercício de 2017: *Inclusão em pauta
esclarecimentos do plano e a importância de aprovação neste momento.
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Orçamento 2017 FEMA:

Após manifestações dos conselheiros e esclarecidas as dúvidas foi
colocado em votação a aprovação do plano de aplicação: minuta enviada
pela CTP: 21 favoráveis, 3 abstenções. APROVADO POR MAIORIA.

5 – Julgamento de Recursos Administrativos – Maria Patrícia/SEMA: apresentou o parecer que foi aprovado na CTP de
conforme minuta de resolução e parecer anexo: Assuntos Jurídicos.
Lisiane/Mira-Serra: Destaca que não concorda com a conversão da multa
em advertência.
Após manifestações dos conselheiros e esclarecidas as dúvidas foi
colocado em votação a aprovação da resolução com julgamento conforme
o parecer aprovado pela CTP de Assuntos Jurídicos: 15 favoráveis, 4
contrários, 3 abstenções. APROVADA POR MAIORIA.
6 – Minuta de Resolução Alteração CTP’s –
Secretaria executiva apresentou as alterações.
conforme anexo:
Colocado em votação a aprovação da resolução: 1 abstenção,
APROVADO POR MAIORIA.
7 – Minuta de Resolução Licenciamento
Eduardo Condorelli/FARSUL: como presidente da CTP de Agropecuária e
Irrigação – conforme anexo:
Agroindústria apresentou a minuta proposta.
Revisando a tabela encontrou-se uma linha a mais, em erro, que será
corrigido.
Após manifestações dos conselheiros com esclarecimentos e sugestões
foi pedido vista do processo pela SEMA, FARSUL, FETAG, CORPO
TÉCNICO e FAMURS: para apresentar adequação do texto conforme as
sugestão. A matéria terá continuidade na próxima reunião pelo pedido de
vista, o expediente administrativo ficará a disposição na secretaria
executiva para cópia e consulta e voltará em pauta na próxima reunião. As
entidades que fizeram o pedido de vista terão 20 dias para apresentar
parecer escrito à secretaria executiva do CONSEMA, por ofício ou e-mail.
8 – ZEE – Relato:

Eduardo Stumpf/CBH: como presidente da CTP de Planejamento
Ambiental, câmara que esta acompanhando o ZEE, apresentou relato
sobre o andamento dos trabalhos.

9 – Corredor Ecológico do Rio Taquari
Maria Patrícia/SEMA: apresentou o assunto e sugeriu como
(Expediente Administrativo 16/0500-0000089-6)
encaminhamento o envio a SEMA internamente, pois acredita não ser
– em anexo:
competência do CONSEMA, mas sim da gestão.
Júlio/Presidente do Comitê Taquari Antas e suplente do CONSEMA-CBH:
esclarece o assunto e sugere que a demanda deve ser encaminhada a
quem é a competência.
Após manifestações dos conselheiros entendeu-se por consenso que não
é cabe ao CONSEMA regrar e colocou-se em votação o seguinte
encaminhamento: responder ao MP e encaminhar a demanda a SEMA
(internamente) para continuidade: encaminhamento APROVADO POR
UNAMINIDADE.
O CONSEMA responderá ao MP que entende não ser de sua competência
eventual instituição e gestão dos Corredores Ecológicos, mas sim que esta
deve ser feita no âmbito do CAR e do PRA.
10 – Assuntos Gerais:
Encerramento: 17h54

Não foi tratado nenhum assunto.
Secretaria Executiva
11/08/2016
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