
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA 

ATA DA 181ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 1 

TÉCNICA PERMANENTE GESTÃO COMPARTILHADA 2 

ESTADO/MUNICIPIO. 3 

Aos seis dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, realizou-se a 181ª Reunião Ordinária da Câmara 4 

Técnica Permanente Gestão Compartilhada Estado/Município, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, 5 

na sede do SEMA, situada na Av. Borges de Medeiro, 261, 15º andar – Auditório, nesta Capital, com início 6 

às 14 horas e com a presença dos seguintes Conselheiros: Sra. Sandra Berto, representante da 7 

Sociedade de Engenharia; Sra. Marion Luiza Heinrich, representante da FAMURS; Sra. Leda Famer, 8 

representante do Comitê de Bacias Hidrográficas; Sra. Cristiano Prass, representante da FEPAM; Sr. 9 

Alberto Nierderauer Becker, representante da Secretaria de Segurança Pública; Sra. Ana Lúcia Pereira 10 

Flôres Cruz, representante do SINDIÁGUA; Sra. Maria Patrícia Molmann, representante da SEMA e Sra. 11 

Lisiane Becker, representante da ONG Mira-Serra; Luis Fernando Pires, representante da FARSUL; 12 

Guilherme Velten, representante da FETAG; Pedro Antonio Dallacqua, representante da SOP e Carlos 13 

Alberto Andrade, representante SDECT. Participaram também o Sr. Valtemir Bruno Goldmeier/SEMA; 14 

Eduardo Condorelli/FARSUL e Ana Amélia Schreinert/FAMURS. Constatando a existência de quórum, o 15 

Sr. Presidente, deu início a reunião às 14h20min. Passou-se ao 1º item da pauta: Eleição do 16 

Presidente: Sandra Berto/SERGS: Informa que já tem um ano que esta Câmara Técnica não se reúne 17 

devido a estar trabalhando em cima da tabela da Resolução 288. E colocou como primeiro ponto de pauta 18 

a eleição do presidente para este assunto dar seguimento. A SERGS coloca a disposição o cargo e o 19 

representante será substituído. Leda Famer/CBH: Opina que permaneça a entidade a frente da 20 

presidência da Câmara ou a FAMURS. Marion/FAMURS: Coloca que o assunto é delicado e prefere não 21 

estar a frente do cargo. Maria Patrícia/SEMA: Declara que a SEMA tente não ficar a frente das Câmaras 22 

Técnicas e que apoia a participação de outras entidades nestes cargos e propõem o Eduardo Condorelli 23 

da FARSUL para assumir a presidência. Eduardo Condorelli/FARSUL: Coloca que a FARSUL, assim como 24 

a FAMURS, é parte interessada nessa tabela. Coloca-se a disposição para ser o presidente desta Câmara 25 

e coloca que trabalharia como trabalhou na Irrigação, em conjunto com todos os membros. Lisiane 26 

Becker/Mira-Serra: Coloca que não é apenas esse assunto a ser discutido na Câmara Técnica e tem 27 

diversos outros. Maria Patrícia/SEMA: Informou um pouco sobre como se procedeu as atividades neste 1 28 

ano em que as reuniões da Câmara Técnica ficou parada. Outros assuntos, a Câmara está aberta. 29 

Marion/FAMURS: Coloca que todos irão ver na apresentação, o motivo da demora e que a Câmara está 30 

aberta a outros assuntos. Sandra Berto: Encaminha a votação para o novo presidente da Câmara Técnica, 31 

sendo conduzida pelo representante da FARSUL. Eduardo Condorelli, representante da FARSUL, é o 32 

novo presidente da CTPGCEM de forma unanime. Marion/FAMURS: Faz pedido de que a Sandra 33 

continue de certa forma a frente dos trabalhos, pois esteve envolvida no processo todo. Eduardo 34 

Condorelli: Agradeceu a confiança de todos, apresentou a pauta de reunião e explicitou a sua forma de 35 

trabalho. Estabelecendo um contrato de convivência. Passou-se ao 2º item da pauta: Aprovação da ata 36 

180ª Reunião Ordinária da CTPGCEM: Dispensada a leitura da ata que foi encaminhada aos 37 

conselheiros anteriormente, ATA APROVADA POR UNANIMIDADE. Passou-se ao 3º e 4º item da pauta: 38 

Minuta de alteração da Resolução 288/2014 e Tabela de Atividade Agrossilvopastoril: Eduardo 39 

Condorelli/FARSUL: Passa a palavra para Maria Patrícia, que irá apresentar a minuta. Maria Patrícia 40 

Molmann/SEMA: Relata que percebeu-se a necessidade de uma unificação das atividades, seguindo o 41 

código Estadual. Comenta detalhes importantes da Minuta. Carlos Andrade/SDECT: Coloca que a 42 

Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia tem como proposta que a tabela fique 43 

disponível, no site da SEMA, SDECT e FAMURS, servindo de norte para as prefeituras. Lisiane 44 

Becker/Mira-Serra: Faz pedido de vistas da planilha e da Minuta. Marion/FAMURS: Com relação aos órgão 45 

ambientes, não foi mexido muita coisa com o que a resolução 288 já colocava. Cristiano Prass/FEPAM: 46 



Lembra que na minuta ainda pode ser colocado uma transcrição relacionada aos programas que o Estado 47 

lança. Sandra Berto/SERGS: Explica o motivo para se propor que se utilize o enquadramento em códigos 48 

CNAE. E propõem que seja colocado na resolução um indicativo que os enquadramentos sejam colocados 49 

em uma tabela disponível em um site. Indicando a melhor forma de se publicar isso. Eduardo 50 

Condorelli/FARSUL: Coloca que o trabalho se realizará em forma de bloco e solicita que se evite pedidos 51 

de vista, pois a minuta completa será analisa apenas no final. Lisiane Becker/Mira-Serra: Coloca que tem o 52 

direito de pedir vista e que no momento que ela recusar isso, não pode ser negado. Solicita prazo maior, 53 

devido a uma semana ser pouco tempo para analisar e elaborar propostas. Maria Patrícia 54 

Molmann/SEMA: Propõem encaminhar a tabela inteira. Sandra Berto/SERGS: Explica que esta reunião 55 

seria apenas pra apresentar a tebela e explicar como foi o trabalho feito no Grupo de Trabalho e que não 56 

tem votação. Maria Patrícia Molmann/SEMA: Combina-se o dia 20 de outubro, em reunião extraordinária, 57 

para apresentar a tabela completa. Leda Famer/CBH: Acredita que o prazo para a entrega das propostas é 58 

temerário e sugere prazo de 30 dias, para ser trabalhado com os Comitês de Bacias Hidrográficas e com 59 

os órgãos ambientais licenciadores. Coloca também, que o CAR, por não estar consolidado, sugere uma 60 

melhor redação, não o deixando com o dever, no Artigo 3º. Eduardo Condorelli/FARSUL: Informa que a 61 

intenção não é atropelar nada. E que seria parte apenas de um bloco. As datas das reuniões ficam as 62 

seguintes: Dia 20 de outubro, extraordinária, apresentação das demais tabelas. Dia 03 de novembro, 63 

ordinária, se analisaria a tabela do agrossilvopastoril e analisa-se se será feita outra reunião extraordinária 64 

ou se mantém o dia 1º de dezembro, reunião ordinária. Marion/FAMURS: Informa que é repassado aos 65 

municípios tudo que acontece dentro do CONSEMA. Relacionado ao CAR, fazer um treinamento, pra 66 

questão da irrigação, pois estão tendo muitas dificuldades e questiona como está o andamento do acesso 67 

ao CAR, para ser colocada em execução essa resolução. Maria Patricia Molmann: Informa não ter últimas 68 

notícias da Universidade Federal de Lavras. Eles estavam trabalhando em ajustes de sistema, pra FEPAM 69 

e para os Municípios. Cristiano/FEPAM: Comenta que em conversa com a representante do DBIO e que 70 

obteve a informação de que eles conseguiram ajustar alguns detalhes, criando um login Federal mas que 71 

não resolve, pois precisa de um Estadual. E no Federal tem parte do necessário. Apresenta também 72 

alguns detalhes da Minuta agrossilvopastoril, para não deixar dúvidas. Eduardo Condorelli/FARSUL: 73 

Resume o cronograma de reuniões a serem feitas e reafirma pedido de vistas da SEMA e da FARSUL. 74 

Mira-Serra retirou seu pedido de vista. Questiona o grupo se quem faz considerações a Minuta é para 75 

quem apenas faz o pedido de vista ou se será feita a construção de tabela a tabela, de maneira aberta. 76 

Marion/FAMURS: Coloca que no grupo de trabalho foi feita considerações e que não acha necessário 77 

fazer novo pedido escrito e sim pedir destaque na votação. Ivo Lessa/FARSUL: Preocupa-se com o pedido 78 

de vista, pois na próxima reunião pode ser feito novo pedido de vista. Leda Famer/CBH: Sugere que 79 

propostas que já foram encaminhadas, sejam enviadas novamente e serem encaminhadas aos demais 80 

representantes. Marion/FAMURS: Coloca que algumas instituições que não cumpriram prazos, irão poder 81 

agora fazer contribuições. Maria Patrícia Molmann/SEMA: Esclarece que no regimento o pedido de vista é 82 

quando a pessoa precisa de tempo pra pensar e não impede de que na plenária, o representante faça 83 

colocações. Eduardo Condorelli/FARSUL: Pede para que na medida do possível enviem as sugestões por 84 

escrito, 7 dias antes. Passou-se ao 5º item da pauta: Solicitação da empresa COTAPEL - alteração do 85 

ramo 2611-20 referente à SECAGEM DE OUTROS GRÃOS: Maria Patrícia Molmann/SEMA: O envio da 86 

documentação foi trocado. E propõem que o assunto seja discutido quando for tratado dentro da tabela. 87 

Passou-se ao 6º item da pauta: Assuntos Gerais: Sandra Berto/SERGS: Relata a manifestação que 88 

trata sobre linhas de transmissão. E há uma solicitação de licenciamento. Maria Patrícia Molmann/SEMA: 89 

Esclarece que sempre que o Conselheiro concordar, trás para a plenária esse documentos. Leda 90 

Famer/CBH: Acredita que deve de ser enviado os documentos para o órgão técnico competente, FEPAM. 91 

Eduardo Condorelli/FARSUL: Enaltece que há um conflito entre algumas regulamentações conforme o 92 

entendimento do solicitante. Sugere que seja repassado ao CONSEMA. Maria Patrícia Molmann/SEMA: A 93 

Secretaria Executiva sempre dá ciência das comunicações, que podem virar pauta no CONSEMA. Quem 94 

pauta é o Conselheiro. Eduardo Condorelli/FARSUL: Declara encerrada a reunião. Não havendo nada 95 

mais a ser tratado, encerrou-se a reunião às 16h01min. 96 


