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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 2 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 3 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA 4 

ATA DA 194ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 5 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – 6 

CONSEMA 7 

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis realizou-se a Centésima nonagésima quarta Reunião 8 

Ordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA, no Auditório do SEMA, situada à Avenida Borges de 9 

Medeiros, 261, 15º andar, com o início às quatorze horas, com a presença dos seguintes Conselheiros: Sra. Maria 10 

Patrícia Mollmann, representante da SEMA; Sr. Mauri Machado Antunes, representando á Secretaria de Obras, 11 

Saneamento e habitação-SOP; Sr. Marcus Arthur Graff, representante Titular da ASSECAN; Sr. Cylon Rosa Neto, 12 

representante Titular da Sociedade De Engenharia do RS – SERGS; Sra. Lisiane Becker, representante Suplente da 13 

ONG Mira-Serra; Sr. Walter Alexandre Rizzo Fichtner, representante Suplente da FIERGS; Sra. Katiane Roxo, 14 

representante Suplente da FECOMÉRCIO; Sr. Carlos Alberto Boa Nova Andrade, representante da Secretaria de 15 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia-SDECT; Sr. Alexandre José Macedo, representante do Centro De 16 

Biotecnologia Do Estado-CBIOT; Sr. Renato dos Chagas, representando a FEPAM; Sr. Ivo Lessa, representante 17 

Suplente da FARSUL; Sr. Kuriakin Toscan, representante suplente do IBAMA; Sra. Melina Knolow, representante da 18 

Secretaria da Cultura-SEDAC; Sr. Vanderlan Frank Carvalho, representante da Secretaria de Transporte e Mobilidade-19 

STM; Sra. Marion Luiza Heinrich, representante Titular da FAMURS; Sr. Viviane Corteletti, representante do 20 

Secretaria de Minas e Energia-SME; Sr. Alexandre Scheifler, representante Suplente da FETAG; Sr. Carlos Eduardo 21 

Neumann Passos, representante Suplente do SINDIAGUA; Sr. Júlio Salecker, representante Suplente do Comitês de 22 

Bacias Hidrográficas-CBH; Sra. Maria do Socorro Ramos Barbosa, representante do Secretário de Planejamento e 23 

Desenvolvimento Regional-SEPLAN; Sra. Ilse Iob Boldrini, representante Titular da IGRÉ; Sr. Marco Aurélio 24 

Azevedo, representante Titular da Fundação Zoobotânica-FZB; Sr. Daniel Chies, representante Titular da ONG Os 25 

Amigos da Floresta e Sr. Alberto Becker, representante da Secretaria de Segurança Pública-SSP. Participou também, 26 

Sr. Felipe Backes/Amigos Da Floresta; Luciano V/ YARA; Sr. Cicero Zorzi/DRH; Sr. Tiago Neto/FIERGS; Sra. Nicole 27 

Fantinel/Amigos da Floresta; Sr. Eduardo Condorelli/FARSUL; Sra. Tânix W/Comitê de Bacias; Sr. Patrick 28 

Colombo/FZB-RS e Sra. Mariana Steim/FEPAM. Maria Patrícia/SEMA-Presidente: comunica que está aberta uma 29 

consulta pública no site do IBAMA sobre a elaboração do Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento do 30 

Javali até o dia 21 de outubro. Solicita aos conselheiros que possa ser colocado mais um assunto em pauta “Alteração 31 

dos Planos de aplicação do FEMA, exercício 2016 e 2017 – Fauna” como item 3 de pauta. Cylon/SERGS: explana que 32 

o setor de fauna precisa de um recurso emergencial para o resgate de animais e atende ao estado inteiro, foi 33 

convocada uma reunião extraordinária da CTP do FEMA e foi aprovado esse assunto por unanimidade.  Ficando a 34 

seguinte pauta: 1. Aprovação das Atas da 192ª e 193ª Reunião Ordinária do CONSEMA; 2. Projeto de Gestão de 35 

Risco; 3. Alteração dos Planos de aplicação do FEMA, exercício 2016 e 2017 – Fauna: 4. Minuta de 36 

Altura de Bancada – em anexo; 5. Minuta de Resolução Alteração CTPs – conforme anexo; 6. Proposta 37 

de Regulamentação: Logística Reversa de Lâmpadas Florescentes; 7. ZEE – Relato; 8. Assuntos 38 

Gerais. Após a verificação do quórum a Senhora Presidente deu início aos trabalhos ás quatorze horas e quinze 39 

minutos. Passou-se ao 1º item da pauta: Aprovação das Atas da 192ª e 193ª Reunião Ordinária do 40 

CONSEMA: Dispensada leitura, coloca em votação a aprovação das atas, UMA ABSTENÇÃO E 41 

APROVADAS POR MAIORIA. Passou-se ao 2º item da pauta: Projeto de Gestão de Risco: Cicero/ DIPLA-42 

SEMA: apresentou o projeto de Gestão de Risco, ressaltou que é um projeto que vem sendo discutido no governo 43 

desde o ano de 2012 possui recursos do banco mundial, os gestores do projeto são: SEMA, Defesa Civil Estadual/Casa 44 

Militar e SEPLAN e tem como objetivo a construção de uma politica estadual de gestão de risco e implantação dos 45 

instrumentos básicos de operacionalização para obtenção das informações básicas para o planejamento e execução de 46 

ações de prevenção, mitigação e remediação de eventos climáticos críticos. A apresentação encontra-se em anexo na 47 

ata.  Maria Patrícia/SEMA-Presidente: salienta que esses dois projetos são muito importantes tanto quanto o ZEE, pois 48 

a parte de gestão de risco não é só quando acontece o desastre é muito mais amplo, tem que se fazer todo o 49 

planejamento antes do desastre acontecer, esse projeto pega o antes do desastre a mitigação e a construção, esses 50 

sistema vem para estruturar e oferecer ferramentas para essa gestão.  Lisiane/Mira-Serra: questiona se existe 51 

integração desses projetos com os municípios e se esses equipamentos e logística serão aproveitados. Cicero/DIPLA-52 

SEMA: informa que se tem uma sala de situação e essa sala tem responsabilidade pela rede de monitoramento 53 

meteorológica do estado, ressalta que todo o projeto foi elaborado pensando em aproveitar o que já se tem e tenta 54 

concluir algumas lacunas para tentar achar alguma solução, foi feito um planejamento um mapeamento de todas as 55 



redes de monitoramento e foi encaminhado para a agência de aguas para que a mesma pudesse avaliar e dar o ok. 56 

Cylon/SERGS: parabeniza o projeto e questiona sobre o prejuízo ao estado com menor abrangência; pergunta se há 57 

pessoas experientes e capacitadas para locais públicos na comunidade e se tem alguma previsão de se visitar outros 58 

países que tenham experiências com catástrofes naturais para explicar como se faz em casos que possam 59 

eventualmente acontecer. Cicero/DIPLA-SEMA: reponde que em relação á outorgas e estiagens existe um estudo que 60 

está sendo feito sobre estiagens envolvendo a questão da outorga;  a Defesa Civil Estadual possui um programa de 61 

capacitação que é realizado todo o ano e ressalta que como o projeto é financiado pelo banco mundial tem um 62 

especialista do banco que acompanha o projeto é uma pessoa que trabalha com o tema e tem seus meio internos 63 

aonde traz alguns especialistas para que possam auxiliar no projeto.  Marion/FAMURS: pergunta se a sala de situação 64 

está ligada a esse projeto e questiona se já está sendo feito algum tipo de alerta da sala de situação da SEMA  para os 65 

municípios e regiões antes de acontecer o evento. Cicero/DIPLA-SEMA: responde que a sala de situação está 66 

totalmente envolvida no projeto e atualmente conta com uma empresa contratada que desenvolveu um sistema de 67 

visualização na sala, uma modelagem meteorológica para o Estado e ajuda na operação da sala e nos plantões. Na 68 

reunião é mostrado o portal da sala de situação com seus boletins diários e ressalta que a SEMA tem responsabilidade 69 

pela informação e pelo dado e a Defesa Civil emite alerta. Ivo/FARSUL: informa existe um grupo que se reúne 70 

trimestralmente, meteorologistas da América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, questiona se estão 71 

participando ou tiveram contato, ressalta que é importante participar dessa reunião. Cicero/DIPLA-SEMA: o projeto da 72 

sala é desde 2013 e estão tentando fazer essa integração. Renato/FEPAM: parabeniza e ressalta que tem bastante 73 

casos de enchentes no estado e sendo esses um dos motivos ao qual será importante o projeto para que antes de se 74 

fazer uma construção em áreas perigosas e que possa futuramente trazer inundações esse projeto tem por um de seus 75 

objetivos prevê essas situações. Cicero/DIPLA-SEMA: complementa que várias pessoas contribuíram ao projeto e 76 

sempre se falou muito em prevenção, pois com prevenção consegue-se minimizar um pouco o impacto do evento, 77 

informa que foi instalado um radar meteorológico no Morro Reuter com raio de 100km da região metropolitana até o 78 

litoral e esta em fase de calibração. Mauri/SOP: pergunta se possui algum trabalho ou alguma ação em relação ao 79 

desmatamento. Cicero/DIPLA-SEMA: responde que não e que existem trabalhos em outras instancias que tratam desse 80 

assunto. Lisiane/Mira-Serra: explana que o Ministério do Meio Ambiente está tratando mais desse assunto sobre 81 

desmatamento da Amazônia. Passou-se ao 3º item da pauta: Alteração dos Planos de aplicação do FEMA, 82 

exercício 2016 e 2017 – Fauna; Maria Patrícia/SEMA-Presidente: relata que se teve uma reunião extraordinária na 83 

segunda feira e esse item de pauta trata da relocação de dois recursos, tinha uma rubrica de R$ 500.000,00 só para 84 

material permanente e foi desmembrado para consumo e serviço de terceiros dentro do que a fauna precisa essa 85 

rubrica se repete no orçamento do ano que vem. Lisiane/Mira-Serra: questiona como funciona o serviço de resgate e 86 

quem são os terceiros. Maria Patrícia/SEMA-Presidente: ressalta esta sendo finalizado um termo de referência que 87 

seria uma contratação, quando tem o atendimento de alguma ocorrência que se possa fazer o transporte e resgate até 88 

o centro de triagem e a ideia é o Estado todo.  Lisiane/Mira-Serra: acredita ser pouco esse valor pelo que se pretende, 89 

sugere que se amplie essa rede de parceiros e sugere que se faça uma resolução CONSEMA. Cylon/SERGS: explana 90 

que nesse recurso já tem o processo de atendimento o cuidado e a destinação, talvez ela não tenha com esse recurso 91 

toda a dimensão da demanda que talvez venha necessitar, mas para o mais emergencial para médio e pequeno prazo 92 

esse orçamento estaria resolvendo, mas se tiver um incremento de demanda dai terá que se fazer um complemento no 93 

ano que vem. Explica que tem uma ação civil pública proibindo que as pessoas que estavam vinculadas ou 94 

emergencialmente contratadas continuassem e por esse motivo se terceirizou momentaneamente até que haja o 95 

concurso para que o Estado novamente tenha os meios pessoal para fazer esse trabalho. Maria Patrícia/SEMA-96 

Presidente: coloca em votação, favoráveis a aprovação a alteração dos planos de aplicação do FEMA exercícios 2016 e 97 

2017, APROVADO POR UNANIMIDADE. Passou-se ao 4º item da pauta: Minuta de Altura de Bancada – em 98 

anexo: Walter/FIERGS: relata que esta proposta de resolução vem para atender ao setor de mineração e 99 

FEPAM, pois ate hoje não existe um regramento que alterava as alturas de bancadas especialmente em 100 

britagens sendo de acordo com o licenciador, chegou a uma conclusão geral com o DMPM finalizando a 101 

proposta de resolução. Mariana/FEPAM-Divisão de Mineração: em conjunto com o DMPM, CREA e 102 

engenheiros de minas, chegou-se a proposta de resolução. Cylon/SERGS: acredita ser importante salientar que 103 

no encerramento da operação aquela área fique estável e ambientalmente recuperada, ressalta que foi isso 104 

que se trabalhou dentro do grupo e todas as entidades chegaram a um consenso e por esse motivo criou-se 105 

essa regra. Maria Patrícia/SEMA-Presidente: coloca em votação a aprovação da resolução, 2 ABSTENÇÕES, 106 

APROVADO POR MAIORIA. Passou-se ao 5º item da pauta: Minuta de Resolução Alteração CTPs – 107 

conforme anexo: Maria Patrícia/SEMA-Presidente: informa que conforme o regimento interno do CONSEMA sai à 108 

entidade UPAN com três faltas consecutivas da Câmara Técnica Permanente do FEMA. Favoráveis pela aprovação da 109 

resolução, APROVADA POR UNANIMIDADE.  Passou-se ao 6º item da pauta: Proposta de Regulamentação: 110 

Logística Reversa de Lâmpadas Florescentes: Maria Patrícia/SEMA-Presidente: informa que veio ao CONSEMA á 111 

duas reuniões atrás e foi deliberado por essa plenária que o assunto voltaria na pauta agora de outubro, relata que se 112 

formou dentro da Câmara Técnica um grupo e se enviou um ultimo documento aos conselheiros para ciência com 113 



relação à politica do Ministério do Meio Ambiente eles noticiando como esta a implementação do acordo setorial já se 114 

fizeram seis reuniões esse grupo e o assunto possui dezesseis artigos e no grupo de trabalho foi trabalhado até o artigo 115 

9º e ainda não está finalizado e a proposta do grupo de trabalho é pedir prorrogação e a sugestão de proposta é que se 116 

traga esse assunto na reunião de dezembro. Marion/FAMURS: complementa que esta sendo discutido artigo por 117 

artigo e percebeu-se que tem colocações que não estão no seu devido lugar na minuta de resolução que foi 118 

apresentada anteriormente e se pensou que na prática começa a se perceber furos e por isso esta sendo 119 

discutido tentando colocar da melhor forma possível para que a resolução seja colocada em prática. Maria 120 

Patrícia/SEMA-Presidente: coloca em votação a prorrogação para que se traga o assunto na reunião de 121 

dezembro, 2 ABSTENÇÕES, APROVADO POR MAIORIA. Passou-se ao 7º item da pauta: ZEE – Relato: 122 

Maria Patrícia/SEMA-Presidente: relata que foi disponibilizado para a Câmara Técnica os produtos 3, 4 e 5 para 123 

analise e teremos uma reunião na terça feira que vem e vai se ver a questão do inventário e principalmente a questão 124 

das lacunas da formação é importante ter participação para se tentar ter uma foto mais realista em todos os aspectos 125 

do estado ressalta que dentro da mobilização, foi feita uma apresentação do projeto ZEE em uma reunião almoço da 126 

ABES e hoje pela manhã no fórum dos COREDES os COREDES serão os autores chaves na hora da mobilização. 127 

Passou-se ao 8º item da pauta: Assuntos Gerais: Maria Patrícia/SEMA-Presidente: relata sobre a 288/2014 do 128 

que ficou na Câmara Técnica foi apresentada a proposta de resolução e a primeira tabela do Agrossilvopastoril e nessa 129 

reunião ficaram marcadas duas reuniões no dia 20 de outubro reunião especifica para olhar as outras tabelas e no dia 130 

03 de novembro onde se pode avançar na analise da tabela agrossilvopastoril se combina o andamento das demais 131 

tabelas. A intenção é que a Câmara técnica trabalhe após o dia 03 de novembro intensamente nas outras atividades 132 

também, se combinou que no andar dessa minuta vai se fazendo as sugestões ao final das analises das tabelas. Daniel 133 

Chies/ Amigos da Floresta: questiona qual o objetivo principal da resolução do CONSEMA 288/2014. Maria 134 

Patrícia/SEMA-Presidente: explica que é a primeira resolução que se definiu as atividades de impacto local em função 135 

da lei complementar 140/2014 e ali se fala de uma necessidade de revisão daquelas atividades que são de impacto 136 

local, existem várias ordens de fundamentação algumas tem falha na descrição tem outras que ficou lacunas entre 137 

município e FEPAM se entende que daria para aumentar a competência para o município em umas esta se pensando 138 

em retornar a competência para a FEPAM então seria esse novo dialogo do que se licencia no estado na questão 139 

compartilhada e também a parte de licenciamento florestal, a resolução esta sendo revisada agregando os códigos de 140 

atividades da FEPAM. Marion/FAMURS: solicita que o DBIO a parte florestal mande as ultimas tabelas para que possa 141 

ser encaminhado juntamente com as outras tabelas. Registra seu apelo para que seja providenciado pela SEMA o 142 

acesso dos Municípios ao CAR e ao SIOUT, para que a minuta de irrigação possa ser colocada em prática. Maria 143 

Patrícia/SEMA-Presidente: informou a impossibilidade de sua presença na data agendada e consultou os conselheiros 144 

sobre a troca de data da reunião do CONSEMA. Após consulta a reunião ficou marcada para o dia 7 de novembro 145 

(segunda-feira) às 14h. Foi lavrada á presente ata que deverá ser assinada pela Presidente do CONSEMA. 146 

147 


