
 
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA 

ATA DA 248ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – 2 

CONSEMA 3 

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois realizou-se a ducentésima quadragésima 4 

oitava reunião ordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA, através de videoconferência 5 

e transmitida via YouTube, com o início às quatorze horas, com a presença dos seguintes Conselheiros: Sr. 6 

Luiz Henrique Viana, representante da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema); Sr. Luiz 7 

Eduardo Scott Hood Gautério, representante da Secretaria de Logística e Transportes (Selt); Sr. Álvaro 8 

Luis de Melo Machado, representante da Secretaria do Turismo (Setur); Sra. Norma Magalhães Duarte 9 

Mergel, representante da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict); Sra. Elaine Soares de Lima 10 

Nunes, representante da Secretaria de Obras e Habitação (SOP); Sra. Vera Inêz Salgueiro Lermen, 11 

representante da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG); Sr. Robinson Marcos 12 

Garcia, representante da Secretaria de Segurança Pública (SSP); Sr. Luis Sergio Flores Feijó, 13 

representante da Secretaria da Saúde (SES); Sra. Cláudia Pereira da Costa, representante do Ibama; Sr. 14 

Renato das Chagas e Silva, representante da Fepam; Sra. Cláudia Othoran de Lemos, representante do 15 

Sindiágua; Sr. Guilherme Velten Junior, representante da Fetag; Sr. Tiago José Pereira Neto, 16 

representante da Fiergs; Sr. Cylon Rosa Neto, representante da Sergs; Sra. Ana Amélia Schreinert, 17 

representante da Famurs; Sr. Julio Salecker, representante dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH); Sr. 18 

Fabiani Ponciano Vitt Tomaz, representante do Corpo Técnico da Fepam/Sema; Sra. Maria Augusta 19 

Kämpf, representante da Fecomércio; Sr. Marcelo Camardelli Rosa, representante da Farsul; Sra. Paulo 20 

Brack, representante da Ingá; Sra. Lisiane Becker, representante do Instituto MIRA-SERRA; Sra. Luana 21 

Silva da Rosa, representante, representante do Movimento Roessler; e Sr. Felipe Ricachenevsky, 22 

representante do Centro de Biotecnologia do Estado (CBiot). Participaram também os seguintes 23 

representantes: Sr. Valdomiro Haas/SEAPDR. Após a verificação do quórum, o Senhor Presidente Luiz 24 

Henrique Viana/Sema-Presidente faz a leitura dos presentes e deu início aos trabalhos às quatorze horas e 25 

onze minutos. Passou-se ao item 1 de pauta: Aprovação da Ata da 247ª Reunião Ordinária: Luiz 26 

Henrique Viana/Sema-Presidente: Norma Magalhães Duarte Mergel/Sict: solicita correção na ata. Consta 27 

como se ela estivesse presente, mas não participou da reunião de fevereiro. Paulo Brack/Ingá: coloca que 28 

está participando pela nova gestão dos indicados pela APEDeMA e solicita que fosse anunciado os novos 29 

membros do Consema. Informa que irá se abster por não estar presente na reunião. Lisiane Becker/MIRA-30 

SERRA: alerta para a qualidade da redação da ata. Não irá se ater a falas que não foram ditas ou que estão 31 

repetidas no texto em substituição a original. Solicita melhorar a redação, que para um Órgão Estadual está 32 

bem fraca. Estava indo bem a qualidade e deu uma queda brusca. Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: 33 

coloca que irá se atentar. Informa que a ata é feita com base no registro gravado da reunião, mas ficará 34 

atento e quando houver alteração necessária fiquem à vontade. Coloca a ata em apreciação. Cylon Rosa 35 

Neto/Sergs: informa que não conseguiu enviar o seu voto e vota favorável. 6 ABSTENÇÕES. APROVADA 36 

POR MAIORIA. Passou-se ao item 2 de pauta: Alterações nas Câmaras Técnicas Permanentes do 37 

CONSEMA e suas composições: Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: informa que a resolução inclui a 38 

Secretaria de Segurança Pública nas Câmaras Técnicas Permanentes de Agropecuária e Agroindústria, 39 

Controle e Qualidade Ambiente e de Gestão Compartilhada Estado/Municípios. Coloca em discussão a 40 

matéria.  Não havendo manifestações, coloca a resolução em apreciação. Cylon Rosa Neto/Sergs: solicita 41 

novamente que o registro do seu voto seja feito novamente fora da plataforma, pois não está conseguindo 42 

realizar. Irá tentar solucionar. 3 ABSTENÇÕES. APROVADA POR MAIORIA. Passou-se ao item 3 de 43 

pauta: Minuta de Aquicultura: Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: coloca o tema em discussão. Lisiane 44 

Becker/MIRA-SERRA: solicita vista do processo. Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: informa que o 45 

pedido de vista é coletivo. Paulo Brack/Ingá: informa que esperava uma apresentação da proposta. Faz 46 

também pedido de vista. Marcelo Camardelli Rosa/Farsul: coloca que, como Presidente da CTP de 47 



Agropecuária e Agroindústria, fica a disposição as entidades que solicitaram vista para auxílio 48 

esclarecimentos da minuta. Luana Silva da Rosa/Movimento Roessler: solicita vista da minuta também. 49 

PEDIDO DE VISTA COLETIVO. Passou-se ao item 4 de pauta: Alterações 372/2018: Luiz Henrique 50 

Viana/Sema-Presidente: coloca em discussão a matéria. Lisiane Becker/MIRA-SERRA: questiona que 51 

alguns Codrams que se referem a Aquicultura tem relação direta a minuta. Marcelo Camardelli Rosa/Farsul: 52 

informa que sim, há relação direta. Coloca que a CTP de Agropecuária e Agroindústria em sua minuta criou 53 

e alterou os Codrams, mas por ser prerrogativa da CTP de Gestão Compartilhada Estado/Municípios, enviou 54 

como sugestão a esta Câmara, para aprovação. Lisiane Becker/MIRA-SERRA: coloca que por ter relação 55 

direta com a minuta de Aquicultura, acredita que os itens que a acompanham deverão ficar suspensos. Luiz 56 

Henrique Viana/Sema-Presidente: informa que deverão acompanhar a vista anterior também. Coloca que há 57 

dois itens que não tem relação, mas que para não partilhar e fazer duas votações, fica com a vista coletiva. 58 

PEDIDO DE VISTA COLETIVO. Passou-se ao item 5 de pauta: Minuta LETAs: Luiz Henrique 59 

Viana/Sema-Presidente: informa que a minuta foi aprovada pela CTP de Controle e Qualidade Ambiental e 60 

levada a Consulta Pública. Coloca em discussão a matéria. Cylon Rosa Neto/Sergs: coloca que a Sergs 61 

teve participação, através da Diretora da Corsan. Esse assunto vem sendo discutido há bastante tempo e 62 

está bem amadurecido. Solicita que ocorra o avanço do tema com a sua apreciação. Valdomiro 63 

Haas/Seapdr: coloca que a Secretaria de Agricultura participou do grupo de trabalho, junto com a Embrapa 64 

em que foi apresentado estudo que baseou a minuta. Informa que dentro do GT foi unanime a aprovação. 65 

Entende que a utilização deste resíduo é fundamental, inclusive no atual momento, tendo em vista a 66 

disparada nos preços dos produtos fertilizantes. Lisiane Becker/MIRA-SERRA: coloca que identificou 67 

problemas em termos ambientais na minuta. Não compreende o motivo da inclusão de considerandos com 68 

frases que não tenham indicativos legais ou técnico. Coloca que na reunião passada não teve nenhuma 69 

proposta de minuta e nesta há duas, com apenas 20 dias para analisar toda parte técnica da matéria e fazer 70 

um parecer. Solicita que na medida do possível sejam divididas as matérias entre as reuniões. Pede vista da 71 

minuta. Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: esclarece que foi colocada a minuta em consulta pública. E 72 

faz mais de 60 dias que está disponível para consulta e discussão. Coloca que a vista é coletiva. Luana 73 

Silva da Rosa/Movimento Roessler: solicita vista da minuta também. PEDIDO DE VISTA COLETIVO. 74 

Passou-se ao item 6 de pauta: Assuntos Gerais: Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: coloca a palavra 75 

a disposição. Cylon Rosa Neto/Sergs: questiona se há avanços com relação a Portaria da Pesca de 76 

Arrastão próximo a Costa do Rio Grande do Sul. Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: informa que não há 77 

ainda andamento no processo. Busca-se que seja julgado o mais rápido possível. Lisiane Becker/MIRA-78 

SERRA: questiona com relação ao retorno aprovado sobre os Guarda-Parques. Solicita para uma próxima 79 

reunião um relato de como está se desenvolvendo este aparelhamento. Cylon Rosa Neto/Sergs: esclarece 80 

que foi pauta da reunião do Fema em que o Diego apresentou o que já foi feito, o que está por fazer que 81 

será pautado no Conselho Gestor do Fema e informou que solicitará para vir ao Consema como Diretor do 82 

DBio, apresentar todos os procedimentos e ações feitas dentro desses programas, possivelmente para o 83 

mês de abril. Lisiane Becker/MIRA-SERRA: sugere ao Estado retomar as comemorações, considerando 84 

uma certa liberação da Pandemia. Ao menos alguns eventos, mesmo que virtuais, com relação a semana da 85 

Mata Atlântica, que o Estado tem o costume de emendar com a semana do Meio Ambiente. O dia da Mata 86 

Atlântica é 17 de maio. Avisa com antecedência para ser possível realizar algo até mesmo compartilhado 87 

com o Comitê da Biosfera. Claudio Fioreze/IFRS: apresenta-se, enquanto não houve a designação como 88 

representante do Instituto Federal, Universidades Públicas. Faz parte do Instituto Federal do Rio Grande do 89 

Sul campus de Viamão. Espera trazer o seu olhar, contribuições e experiência. Questiona o 90 

encaminhamento de temas para uma próxima reunião, qual o procedimento. Luiz Henrique Viana/Sema-91 

Presidente: informa que deverá ser feito por e-mail e dá as boas vindas ao novo integrante. Lisiane 92 

Becker/MIRA-SERRA: informa que a ausência do Conselheiro Israel da Upan no dia de hoje é devido a 93 

falecimento de familiar próximo. Luiz Henrique Viana/Sema-Presidente: Não havendo mais manifestações, 94 

agradece a presença de todos. A reunião se encerrou às 14h 50min.  95 



 
 

Resolução CONSEMA nº 458/2022 
 

Altera Resolução 296/2015 que dispões sobre a 
reformulação das Câmaras Técnicas Permanentes 
do CONSEMA e suas composições.   

 
O Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 10.330 de 27 de dezembro de 1994 e pelo 
seu Regimento Interno, 
 
considerando que a solicitação da Secretaria de Segurança Pública (SSP) através do Ofício nº 
004/P3/EM/CABM/2022 de 07 de janeiro de 2022, para participar nas Câmaras Técnicas Permanentes 
de Agropecuária e Agroindústria; Controle e Qualidade Ambiental; e Gestão Compartilhada Estado-
municípios; 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1° - Os incisos I, IV e V do art. 1º da Resolução 296/2015 passam a ter a seguinte redação: 
 
“I- Câmara Técnica Permanente de Agropecuária e Agroindústria: 

a) Comitês de Bacias Hidrográficas; 
b) Corpo Técnico Fepam/Sema; 
c) FAMURS; 
d) FARSUL; 
e) FEPAM; 
f) FETAG; 
g) FIERGS; 
h) Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; 
i) Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão; 
j) Secretaria de Segurança Pública; 
k) Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura. 
 
IV - Câmara Técnica Permanente de Controle e Qualidade Ambiental:  

a) Comitês de Bacias Hidrográficas; 
b) Corpo Técnico Fepam/Sema; 
c) FAMURS; 
d) FARSUL; 
e) FECOMÉRCIO; 
f) FEPAM; 
g) FETAG; 
h) FIERGS; 
i) Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; 
j) Secretaria de Segurança Pública; 
k) Secretaria de Obras e Habitação; 
l) Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura; 
m) SINDIÁGUA; 
n) Sociedade de Engenharia do RS. 
 
V - Câmara Técnica Permanente de Gestão Compartilhada Estado/Municípios: 
a) Comitês de Bacias Hidrográficas; 
b) Corpo Técnico Fepam/Sema; 
c) FAMURS; 



 
d) FARSUL; 
e) FEPAM; 
f) FIERGS; 
g) Secretaria de Segurança Pública 
h) Secretaria de Obras e Habitação; 
i) Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura; 
j) SINDIÁGUA; 
k) Sociedade de Engenharia do RS. 
 

  

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
Porto Alegre,10 de março de 2022.                                                  

                                                                                                  

 
Luiz Henrique Viana 

Presidente do CONSEMA 
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Infraestrutura 


