SÍNTESE DA 197ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA
Data: 09/02/2017
Horário: 14h00min
Local: Av. Borges de Medeiros, 261 – 15º andar – Auditório.
Início: 14h19min
Participantes: Conforme Livro de Registro
PAUTA
DELIBERAÇÕES
1 – Aprovação das Atas da 195ª e 196ª Dispensada a leitura. Sem retificações. Ata da 195ª reunião ordinária:
1 abstenção, APROVADA POR MAIORIA. Ata da 196ª reunião
Reunião Ordinária;
ordinária: APROVADA POR UNANIMIDADE.
2 – Cronograma de Reuniões 2017 – Maria Patrícia/SEMA: Esclareceu que no cronograma aprovada a
Alteração de data da reunião do mês de reunião de abril ficou agendada para o dia 13/04, quinta véspera da
sexta-feira santa, onde o expediente do estado é matutino, por isso
Abril;
sugere-se a troca da data da reunião.
Colocado em votação a alteração para o dia 12/04 (quarta-feira) às
14h: APROVADA POR UNANIMIDADE
3 – Minuta de Resolução: Alteração CTPs;

Secretaria Executiva: apresentou a solicitação da SEAPI para
compor a CTP de Gestão Compartilhada Estado/Municípios e a
solicitação do CREA-RS para retornar a CTP de Agropecuária e
Agroindústria.
Colocado em votação: APROVADA POR UNANIMIDADE

4 – Minuta de Resolução: Alteração Eduardo Condorelli/Presidente da CTP AGROIND: Apresentou as
alterações
Resolução 323/2016, Irrigação;
Esclarecidas as dúvidas dos conselheiros, colocada em votação:
APROVADA POR UNANIMIDADE.
5 – ZEE – Relato;

Maria Patrícia/SEMA: divulgou o Calendário das oficinas
participativas, com as datas já confirmadas e esclareceu dúvidas
dos conselheiros.

6 – Minuta de Resolução: Alteração do Maria Patrícia/SEMA: Apresentou a proposta de alteração no plano
Plano de aplicação do FEMA, exercício de aplicação que foi apresentada e aprovada na CTP do FEMA e
esclareceu as dúvidas dos conselheiros.
2017;
Foi corrigida a nomenclatura do objeto da FEPAM, ficando a
seguinte redação: Contratação de Serviços visando à execução do
Zoneamento Ambiental para atividade de mineração do Rio Jacuí.
Colocado em votação a minuta com alteração do plano: 4
abstenções, APROVADO POR MAIORIA.
7 – FEMA após Lei 14.961/2016;

Maria Patrícia/SEMA: apresentou as alterações no FEMA, após a
publicação da Lei 14.961/2016 e trouxe a proposta da CTP do FEMA
que é pela continuidade da câmara, neste momento de transição e
que a câmara faça a escolha dos representantes do CONSEMA para
compor o conselho gestor do FEMA.
Colocada em votação a proposta pela continuidade da CTP e pela
escolha dos representantes dentro da câmara: 2 abstenções,
APROVADO POR MAIORIA.
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8 – Sugestões sobre alteração da Lei Maria Patrícia/SEMA: Apresentou as mudanças sugeridas no
anteprojeto, esclareceu dúvidas dos conselheiros e colheu
10.330/1994;
sugestões.
Pedro/SOP: sugere que no Art. 8º, inciso I, se insira a questão dos
resíduos sólidos;
Lisiane/Mira-Serra: solicitou apresentação no CONSEMA sobre a
transição das funções da FZB para a SEMA, e sobre a estrutura do
setor de fauna da SEMA.
Houve debates quanto a composição do CONSEMA ser por decreto,
neste ponto por consenso da plenária deliberou-se por reativar o GT
do regimento interno.
Após os debates e contribuições ficou definido os seguintes
encaminhamentos:
Foi aberto prazo para encaminhar sugestões sobre o anteprojeto de
lei até 16/02 à Secretaria Executiva do CONSEMA.
E o Grupo de trabalho que revisou o regimento interno será
reativado para analisar a questão da composição do CONSEMA.
9 – Apresentação GT Educação Ambiental;

José Finamor/Presidente da CTP CQA: informa que a representante
que faria a apresentação do GT não compareceu a reunião.
Maria Patrícia/SEMA: Solicita a continuação do grupo de trabalho na
CTP de Controle e Qualidade Ambiental com a coordenação da
SEMA, que esta reestruturando a Assessoria de Educação
Ambiental e entende que este assunto é de importância e que o
grupo de trabalho pode construir algo.
Lilian/SEMA: apresentou a reestruturação da SEMA, com o retorno
da Assessoria de Educação Ambiental e esclareceu dúvidas dos
conselheiros.
Colocado em apreciação dos conselheiros a continuação do GT na
CTP de Controle e Qualidade com a coordenação da SEMA:
APROVADO POR UNANIMIDADE.

10 – Assuntos Gerais;

Pedro/SOP: comunica e convida os conselheiros para o lançamento
do Plano Estadual de Saneamento que ocorrerá no dia 16 de
fevereiro às 14h na Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação.
Secretaria Executiva

Encerramento: 17h05

09/02/2017
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