SÍNTESE DA 203ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA
Data: 14/09/2017
Horário: 14h00min
Local: Av. Borges de Medeiros, 261 – 15º andar – Auditório.
Início: 14h17min
Participantes: Conforme Livro de Registro
PAUTA

DELIBERAÇÕES

1 – Aprovação da ata da 202ª reunião ordinária;

Retificações solicitadas:
Linha 29 representante do IBAMA;
Linha 14 representante da FARSUL;
Correções SEMA e FAMURS solicitadas anteriormente por e-mail, já
realizadas.
Colocada em apreciação a ata com as alterações: APROVADA POR
UNANIMIDADE.

2 – Alteração CTP’s – conforme minuta anexo

Secretaria Executiva: apresentou a minuta justificando as exclusões e
inclusão das entidades nas CTPs.
Colocada em apreciação: 1 abstenção, APROVADO POR MAIORIA.

3 – Revisão Resolução 314/2016 – conforme
anexos encaminhados pela CTP de
Biodiversidade;

Maria Patrícia/SEMA: apresenta o parecer do Grupo de Trabalho e as
minutas de resolução encaminhadas pela câmara de Biodiversidade.
Sara/Emater: apresenta aos conselheiros como é realizada a proteção
das fontes e esclarece dúvidas.
Colocado em votação as duas minutas de resolução: APROVADO POR
UNAMINIDADE.

4 – Habilitação dos Municípios: Resposta ao
MP e Revogação Resolução 167/2007 –
conforme anexos;

Maria Patrícia/SEMA: apresenta o item de pauta, esclarecendo a
demanda.
Eduardo/MIRA-SERRA: apresenta of. 16 sobre a exigência de ART
pelos municípios.
Após debates, foi colocado em apreciação a minuta de resolução com a
alteração no art. 2º (habilitaram e/ou qualificaram): APROVADO POR
UNAMINIDADE.
Colocado em apreciação o encaminhamento do ofício MIRA-SERRA 16
à CTP de Assuntos Jurídicos: 1 abstenção, APROVADO POR MAIORIA.

5 – Alteração Resolução 347/2017 – conforme
anexo;

Maria Patrícia/SEMA: esclarece que a demanda surgiu através de um email que a secretaria executiva recebeu com dúvidas quanto a aplicação
da resolução.
Eduardo/MIRA-SERRA: apresenta of. 17 com propostas de alterações.
Alterações:
 §2:
Proposta redação MIRA-SERRA: 6 favoráveis;
Proposta FARSUL, com concordância FEPAM que abre mão da
proposta original: 21 favoráveis;
PROPOSTA DE REDAÇÃO FARSUL, APROVADA POR MAIORIA.
 §3º:
Proposta MIRA-SERRA: 4 favoráveis;
Proposta SEMA, com concordância da FEPAM que abre mão da
proposta original: 21 favoráveis;
PROPOSTA SEMA: APROVADO POR MAIORIA
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6 – Minuta de Resolução: Diretrizes ambientais
para a prática da atividade pastoril sustentável
sobre remanescentes de vegetação nativa
campestre em Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal no Bioma
Pampa – conforme anexo encaminhado pela
CTP de Agropecuária e Agroindústria;

Eduardo Condorelli/Presidente da CTP AGROIND: Apresenta a minuta
encaminhada pela câmara.
Alterações propostas em Plenária:
 3º considerando: face (faces);
 Negritos;
 Art. 4ª : além no lugar de excluídas;
 Numerar incisos;
 Inclusão art. 6ª:
Art. 6º Insere-se a alinea “g” no art. 1º da Resolução 314/2016:
“g) atividade pastoril realizada de acordo com as características
descritas no art. 4º da Resolução XX.”
Colocado em apreciação a minuta de resolução com as alterações:
APROVADO POR UNANIMIDADE

7 – ZEE-Relato;

Maria Patrícia/SEMA: relata que na avaliação da equipe técnica o ZEE
esta na metade de seu trabalho, onde esta sendo fechado os últimos
produtos do diagnóstico. Que a previsão de iniciar as oficinas no interior
do Estado é 14 de novembro, e que a oficina do CONSEMA será dia 30
de outubro. Esclarece como funcionarão essas oficinas e que há um
grande número de produtos em avaliação.
Eduardo Stumpf/Presidente CTP PLAMB: Ressalta que o ZEE ainda
esta na fase de diagnóstico e que a câmara terá reunião dia 19 de
setembro onde serão apresentados os produtos 16 e 17.

8 – Assuntos Gerais;

Alteração da data da reunião de outubro para o dia 11/10, quarta-feira,
havendo pauta a convocação será enviada dia 4/10.

Encerramento: 16h34

Secretaria Executiva
14/09/2017
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