ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA
ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE AGROPECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA
Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezesseis, realizou-se a 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica
Permanente de Agropecuária e Agroindústria, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, na sede da SEMA, situada na
Av. Borges de Medeiro, 261, 15º andar – Auditório, nesta Capital, com início às 14horas e com a presença dos seguintes Conselheiros: Sr. José Carlos Tedesco, representante da Sociedade de Engenharia; Sr. Ernani Rossi, representante
do Comitês de Bacias Hidrográficas; Sr. Eduardo Conderelli, representante da FARSUL; Sr. Nadilson Ferreira, representante da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação; Sr. Ivo Lessa, representante dos Amigos da Floresta; Sra. Marion Heinrich, representante da FAMURS; Sr. Cristiano Prass, representante da FEPAM; Sr. Guilherme Velten, representante da FETAG; Sra. Maria Patrícia Mollmann, representante da Secretaria Estadual do Meio Ambiente; Sr. Alberto
Becker, representante do Secretaria de Segurança Pública; Sr. Diogo de Cesaro, representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; Sr. Rafael Ferreira, representante da FIERGS. Participaram também:
Sra. Nicole Escouto/Amigos da Floresta; Sr. Enio de Jesus/FEPAM e Sra. Tânia Sette/FIERGS. A presidente do CONSEMA Sra. Maria Patrícia Mollmann iniciou a reunião às 14he25min, constatando a existência de quórum deu início aos
trabalhos. Passou-se para o 1º item de pauta: Eleição do Presidente: Eduardo Condorelli passa a ser o novo presidente da CTP. Passou-se ao 2º item de pauta: Cronograma de Reuniões: Secretária Executiva do CONSEMA comenta que as reuniões serão as quartas segundas-feiras de cada mês às 14horas, passando todas as datas. Cronograma de reuniões dois mil e dezesseis aprovado com as seguintes datas. Passou-se ao 3ºitem de pauta: Minuta de
Resolução sobre Procedimentos de Licenciamento Ambiental dos Empreendimentos de Irrigação: Eduardo
Condorelli – Presidente/FARSUL: Pergunta se alguém tem alguma consideração a fazer, colocando a palavra a disposição. Maria Patricia/SEMA: Sugere que a FEPAM faça uma apresentação da minuta. Nadilson Ferreira/SEAPI: Comenta que a secretaria participou desde o início do trabalho e sugere formar um GT pois tem pessoas que não participaram.
Propõem alguns incisos no art.12º, no anexo I - item 5 e uma observação no art.2. Maria Patricia/SEMA: Comenta que
pedirá para o Cristiano/FEPAM apresentar a minuta e em relação ao GT elucida que poderiam verificar e fazer as reuniões na própria câmara técnica. Ivo Lessa/Amigos da Floresta: Elucida que deveriam analisar com mais profundidade a
minuta e expôs seu ponto de vista. Eduardo Condorelli – Presidente/FARSUL: Concorda com a ideia de não criar um
GT para não burocratizar e fazer a discussão na CTP. Obviamente pormenorizar todos os detalhes da minuta e em seu
entendimento seria valido ouvir o Cristiano/FEPAM como uma ideia geral, para ter uma base de discussão com esta
apresentação prévia. Marion Heinrich/FAMURS: Comenta que se preocupa que como é uma normativa que vai regrar
procedimentos que hoje os municípios já tem os seus próprios e todos estes assuntos que vão influenciar de alguma
maneira o órgão municipal/ambiental, costuma consultá-los e conversar sobre o assunto com os secretários, então seria
interessante que houvesse um prazo para possibilitar que eles tragam as suas colaborações. Eduardo Condorelli –
Presidente/FARSUL: Pergunta se esta proposta de prazo seria fazer antes de quinze dias e depois uma outra após
consultar as bases em relação as manifestações. Marion Heinrich/FAMURS concorda. Cristiano/FEPAM: Apresentou a
minuta e esclareceu dúvidas. Se manifestaram os seguintes representantes, apresentando sugestões e questionamentos: Eduardo Condorelli – Presidente/FARSUL; Ivo Lessa/Amigos da Floresta; Rafael Ferreira/FIERGS; Marion Heinrich/FAMURS; Maria Patricia/SEMA; Nadilson Ferreira/SEAPI; Guilherme Velten/FETAG. Eduardo Condorelli – Presidente/FARSUL: Encerra a discussão preliminar sobre a minuta e fica acertado de fazer uma reunião extraordinária no
dia 13 de Abril às 14 horas. E solicita que se houver sugestões que sejam encaminhadas por e-mail. Passou-se para o
4º item de pauta: Assuntos Gerais: Ivo Lessa/Amigos da Floresta: Comenta que existe uma polêmica relacionada
com as queimas de combustível da serra que não anda no Estado e sugere resgatar este assunto para ver se evolui.
Maria Patricia/SEMA: Responde que seria interessante propor o assunto na plenária para ser encaminhada para câmara técnica. E comenta que existem dúvidas jurídicas de como tratar isto, se o Estado licencia ou se pode fazer delegação de competência para os municípios, ou se a lei Estadual existente ainda está em vigor. Não havendo nada mais a
ser tratado encerrou-se a reunião às 15h49min.

