Quadro resumo de Reuniões das Câmaras Técnicas do CONSEMA
REUNIÃO

DATA/HORÁRIO
22.11.2016

CÂMARA TÉCNICA RECURSAL
09.08.2016

10.09.2015

18.08.2015

15.07.2015
28.07.2015
12.05.2015
23.11.2016

DELIBERAÇÕES
Os Conselheiros presentes (Afonso Henrique de Jesus Lopes, Lucas Monteiro Pinto,
Ronald Henrique Gomes Chaves) optaram pela leitura dos processos, dividindo-se
em 5(cinco) para cada, na intenção de colherem conteúdo de cada processo.
Ficou acordado que os conselheiros virão continuar a análise dos processos;
Os
Conselheiros
presentes
(Lucas
Monteiro
Pinto,
Cirilo
Campelo Arruda, Ronald Henrique Chaves) optaram pela leitura dos processos,
dividindo-se em 5(cinco) pra cada, na intenção de conhecerem o conteúdo de cada
processo.
Os Conselheiros solicitaram que o Sr. Presidente da Câmara viabilize com urgência
a assinatura da Resolução que institui a Câmara Recursal até a data da próxima
Reunião que foi marcada para o dia 24.08.2016 às 14:30h.
O assessor especial e secretário executivo da comissão julgadora juntamente com o
Superintendente de Fiscalização prestaram esclarecimento quanto ao funcionamento
da referida Comissão.
Ficaram reiteradas as demandas de nivelamento previstas em reunião anterior;
Aproxima reunião ficou marcada para o dia 09 de Outubro de 2015 às 16h;
Definiu-se como Presidente da Câmara o Conselheiro Lucas
Monteiro Pinto e como Relator o Conselheiro Ronald Henrique Chaves. O
secretário executivo será eleito na próxima reunião;
Marcada para o dia 10 de Setembro de 2015 às 16h a próxima reunião da Câmara.
Registra-se a ausência do presidente da Comissão Julgadora da SEMA, Rafael
Carvalho Ribeiro, que, convocado, não compareceu e a principal pauta era para
tratar sobre o exercício da referida Comissão como legislação e inventário de
processos, sob a visão de nivelamento e embasamento para as decisões da Câmara.
Analise de processos;
Analise de Processos;
Analise de Processos;
Diálogo com representante da Secretaria de Minas e Energia sobre as alterações

CÂMARA TÉCNICA DE MINERAÇÃO E
GARIMPO

19.08.2016
28.07.2016

19.07.2016
22.10.2015
29.09.2015
17.09.2015
11.09.2015
20.08.2015
30.07.2015
20.11.2014
15.05.2014
23.11.2016
CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DE
RESÍDUOS

26.08.2016
15.07.2016

14.10.2015

08.10.2015
09.09.2015

na Resolução 03/2013 sobre licenciamento mineral;
Fora discutido o entrave que se encontram as mineradoras mormente de ouro na
fase de regularização, se tratando das licenças pertinentes;
Fora discutido sobre a problemática da indústria gesseira na região do município
de Grajaú;
Também fora discutido sobre a necessidade de fiscalização por parte da SEMA
nas províncias auríferas e demais regiões de mineração;
Fora solicitado pelos presentes a presença de representantes da Superintendência
de Licenciamento e da Secretaria de Minas e Energia;
SEM QUORUM
Encaminhamentos feitos pelas CT’s de Licenciamento e Biodiversidade
Ficou acertado próxima reunião para o dia 29.09.2015;
SEM QUÓRUM
Encaminhamentos da câmara
Encaminhamentos da câmara
SEM QUÓRUM
SEM QUÓRUM
Diálogo sobre a elaboração de um regulamento para implantação de logística reversa no
Estado do Maranhão;
SEM QUORUM
Diálogo com a Superintendente de Gestão de Resíduos sobre o Plano Estadual de
Resíduos Sólidos;
Ficou acordado entre os presentes que será discutido na Câmara Técnica os aspectos
legais e as formas de implantação de logística reversa no Estado do Maranhão;
Elaboração de Minuta de resolução pela superintendência de gestão de Resíduos;
Elaboração de minuta de recomendação para a solicitação do Plano Estadual;
Resolução através da Secretaria Executiva para os prazos escalonados, referentes a
possível prorrogação dos prazos da lei de resíduos 12.305/2010;
Deliberações sobre logística reversa
Convite ao CONLAGOS e SECID pra apresentarem projetos de resíduos
Convite grupo de trabalho da região metropolitana
Resolução da criação da CT

18.08.2015

29.11.2015

Resolução de prazos escalonados para a apresentação dos planos municipais de
resíduos, superintendência (sugestão de minuta).
Manual sobre logística reversa (empresarial) Secretaria Executiva
Interface com a superintendência de licenciamento para colocar como condicionante de
licença logística reversa
Informativo da superintendência de resíduos
Seminários Regionais (início previsto para outubro) fortalecimento do Fórum para
acompanhamento dos produtos dos seminários ISEC
Planos municipais recebidos e analisados pela superintendência (prolongamento dos
prazos)
Próxima reunião 08.10.2015 às 16h
Resolução de criação da câmara Técnica;
Resolução de prazos escalonados para a apresentação dos planos municipais de resíduos
(superintendência sugestão de minuta);
Manual sobre logística reversa;
Planos regionais recebidos e analisados pela superintendência (prolongamento dos
prazos).
Encaminhamentos: fazer e reforçar convite dos Conselheiros que fazem parte da câmara
técnica e promover junto a superintendência de resíduos a realização dos seminários, e a
avaliação e formação dos planos municipais de resíduos;
De caráter provisório ficou decidido que o senhor Elberth Trindade Muniz será o
presidente e o senhor Josean Almeida Alves o relator;

CÂMARA TÉCNICA DE
BIODIVERSIDADE

13.05.2015

SEM QUORUM

09.12.2014

Foi proposto realizar uma reunião com as Câmara Técnicas com temas afins, para
definir o projeto de realização do Seminário referido acima.
Foi proposto ainda que seja realizada reunião com a Superintendência de Licenciamento
da SEMA, assim que iniciem as atividades do ano de 2015.
Foi proposta uma reunião com a Superintendência de Resíduos Sólidos, assim que
iniciem as atividades do ano de 2015, para tratar sobre: RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL, ESTUDO DA REGIONALIZAÇÃO DOS ATERROS e
LOGÍSTICA REVERSA.

18.11.2014

Mapeamento das principais demandas da câmara Técnica para o ano
Diálogo entre os presentes sobre a lei de Gestão da fauna silvestre no Maranhão;

24.11.2016
26.08.2016

14.07.2016

Dialogo co0m a superintendência quanto ais tramites de fiscalização e licenças;
Superintendência irá enviar minuta do Projeto de Lei sobre a gestão da fauna no
Maranhão;
Debate sobre a criação legal de aves silvestres;
Foi sugerida a criação de centros de triagens de animais silvestres – CETAS nos

19.07.2013
28.11.2014
09.10.2015

respectivos biomas maranhenses;
Foi sugerida a fiscalização dos criadores amadoristas de passeriformes silvestres nativos
cadastrados no SISPASS;
SEM QUORUM
Ficou pendente a regularização da Resolução nº 004 de 25.10.2013;
Agendada próxima reunião para 07.10.2015
O Conselheiro José Herlon aceitou ser o presidente da Câmara;
Substituição do representante Osvaldo Albuquerque (SAGRIMA) pelo senhor Marcio
José Honaiser;
SEM QUORUM
SEM QUORUM
Foi lida a Resolução nº 04 de 25 de setembro de 2013, para elaboração de minuta de
alteração;
Ficou como sugestão para ser decidido na próxima reunião da Câmara, a modificação da
nomenclatura desta Câmara Técnica ficando da seguinte forma: Câmara Técnica de
Biodiversidade Aquática e Terrestre, no Art. 1º;
Foi analisado o Art.2º da Resolução com sua nova composição, que foi definido em
plenária da 19ª Reunião Ordinária do CONSEMA de 30 de outubro de 2014;
Como sugestão para o Art. 3º, que a Câmara Técnica terá reuniões periódicas,
bimestrais, e sempre antecedendo as datas das realizações das Reuniões Ordinárias do
CONSEMA, e obedecendo um calendário pela necessidade da demanda;
Os demais Artigos continuam com a mesma leitura anterior;
Ficou definida a nova data da reunião para o dia 10 de dezembro de 2014.
Analise da Resolução de Criação da Câmara Técnica de Biodiversidade.
Definição das competências da Câmara Técnica de Biodiversidade.
SEM QUORUM

10.09.2015
18.08.2015
28.07.2015
12.05.2015
09.12.2013

PROJETO DE RESOLUÇÃO
PROJETO DE RESOLUÇÃO
PROJETO DE RESOLUÇÃO
PROJETO DE RESOLUÇÃO
PEEA

07.10.2015
11.09.2015
20.08.2015
30.07.2015
14.05.2015
10.12.2014
19.11.2014

CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

18.07.2013

17.04.2013
01.08.2012
17.07.2012
09.09.2015
CÂMARA TÉCNICA DE FLORESTAS E
ATIVIDADES AGROSSILVOPASTORIS
18.08.2015
29.07.2015
13.05.2015
09.12.2014
18.11.2014
18.07.2013
13.01.2017

CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS E LEGAIS - CTIL

22.11.2016
05.11.2016

01.09.2015
24.08.2015

Tem recursos do PAR para CONVIDAS, Formação de conferências, dentre outros;
Falta a equipe na SEDUC para trabalhar a Educação Ambiental, este é o maior
problema; Secretaria Adjunta de Projetos Especiais - SAPE e Secretaria Adjunta de
Ensino – SAE, são setores que deveriam coordenar a PEEA, Cobrar providências aos
gestores; Número do Processo da CIEA (113/2013) encontra-se na Casa Civil,
identificar pendências e cobrar providências; É importante a participação da
CTEA/CONSEMA nas ações das indicações n° 02 e 03, aprovadas pelo CONSEMA,
bem como na mobilização das Conferências Infanto-Juvenis pelo Meio Ambiente, em
parceria com os órgãos gestores (SEDUC e SEMA);
Nivelamento de informações com a superintendência de EA
Nivelamento de informações com a superintendência de EA
Nivelamento de informações com a superintendência de EA
Criação de grupo de trabalho Interconselhos;
Convocar departamento do IBAMA para diálogos;

Diálogo com a superintendência sobre a minuta da Lei Estadual Florestal;
Apresentação sobre a realidade estadual do bioma amazônico;
Diálogo com o representante da Superintendência de Recursos Florestais;
CAR;
Minuta de alteração da Resolução 05 de 25/09/2013;
Analise da minuta de Resolução de criação da Câmara Técnica.
CONJUNTA COM LICENCIAMENTO
Aprovadas alterações na Resolução 03/2013
CONJUNTA COM LICENCIAMENTO
Parecer sobre analise das alterações propostas na Resolução 03/2013.
CONJUNTA COM LICENCIAMENTO
Leitura e discussão do processo nº 210009/2016 sobe as alterações na Resolução
03/2013.
Revisão final da Resolução de Criação da Câmara Técnica.
Regimento Interno com aprovação final da minuta que será apreciada pela plenária

10.08.2015
03.08.2015
27.07.2016
15.07.2015
30.06.2015
25.06.2015
15.06.2015
01.06.2015

20.05.2015
11.05.2015
26.11.2014
14.11.2014
13.01.2017
CÂMARA TÉCNICA DE
LICENCIAMENTO

22.11.2016
05.11.2016

02.09.2016
12.08.2016
27.07.2016
27.07.2016
19.07.2016

Roteiro das discussões sobre o Regimento Interno.
Roteiro das discussões sobre o Regimento Interno.
CONJUNTA COM LICENCIAMENTO
Retirada de pauta do processo nº 115431/2016.
Roteiro das discussões sobre o Regimento Interno.
Roteiro das discussões sobre o Regimento Interno.
Roteiro das discussões sobre o Regimento Interno.
Discussões sobre o Regimento Interno;
Foi alterado o art. 5º.
Foram eleitos os Conselheiros: Lídio Nojosa, como presidente da Câmara, Lucas
Monteiro, como Secretário Executivo, e Claudio Rebelo, como Relator;
Alterações no Regimento Interno;
Definição do Calendário das próximas reuniões.
Diálogos sobre o Regimento Interno.
Nivelamento com a superintendência
Nivelamento com a superintendência
Nivelamento com a superintendência
CONJUNTA COM CTIL
Aprovadas alterações na Resolução 03/2013
CONJUNTA COM CTIL
Parecer sobre analise das alterações propostas na Resolução 03/2013.
CONJUNTA COM CTIL
Leitura e discussão do processo nº 210009/2016 sobe as alterações na Resolução
03/2013.
Deliberação de processo.
Deliberação de processos de Termos de Habilitação de Municípios.
Emissão de pareceres.
CONJUNTA COM CTIL
Retirada de pauta do processo nº 115431/2016.
Discussão sobre a nova minuta de Resolução do CONSEMA;
Deliberação sobre processos.

15.04.2016
12.04.2016
05.11.2015
20.10.2015
13.10.2015
28.09.2015
22.09.2015
15.09.2015
28.08.2015
21.08.2015

14.09.2015

Nivelamento com a superintendência
Termo de Habilitação do município de Estreito, acréscimo de atividade.
Resolução da CT de Licenciamento
Proposta de Alteração da Portaria da SEMA 09/2014.
Termo de Habilitação do Município de Pedreiras, acréscimo de atividades.
Termo de Habilitação do Município de Pedreiras, acréscimo de atividades.
Analise do Ofício nº 046/2014 da Prefeitura de Pedreiras
Analises dos Ofícios: 01/2015, 052/2015 e 0106/2015.
Analises dos Ofícios: 09/2015 e 0306/2015
Analise da solicitação de acréscimos de atividades ao termo de Habilitação do
município de São José de Ribamar.
Analise da solicitação de acréscimos de atividades ao termo de Habilitação do
município de São José de Ribamar.
Analise da solicitação de acréscimos de atividades ao termo de Habilitação do
município de São José de Ribamar.
Nivelamento com a superintendência
Nivelamento com a superintendência
Lei Estadual 10.276/2015
Encaminhou-se recomendação de veto ao Governador pela Superintendência de
Recursos Florestais ao CONSEMA.
Encaminhou-se a elaboração de minuta do Manual de Controle Ambiental de Atividade
Agropecuária - MCA
Discussão sobre a Lei nº 10.276/2015

14.10.2015

Reunião adiada

20.10.2015

15.12.2015

Leitura da minuta da Recomendação elaborada a qual foi aprovada pelos presentes e
encaminhada pela Secretaria Executiva ao Secretário de Meio Ambiente para
Assinatura.
Reunião adiada

12.01.2016

Leitura da minuta de projeto da Lei Estadual sobre Politica Florestal

11.08.2015
31.07.2015
15.05.2015
20.11.2014
25.08.2015
COMISSÃO PARA ANÁLISE DA
MINUTA DO ANTEPROJETO DA LEI
ESTADUAL FLORESTAL
REUNIÕES CONJUNTAS DA CTIL E
CT DE FLORESTAS E ATIVIDADES
AGROSSILVOPASTORIS

28.01.2016

18.02.2016

Após deliberação sobre minuta de projeto da Lei Estadual sobre Politica Florestal, foi
acordado que na próxima reunião será feita votação dos seguintes pontos:
1. A minuta original constante no processo será enviada para audiências públicas;
2. A minuta alterada com ponderações das câmaras e da SRF será encaminhada
para audiências públicas;
3. Ambas as minutas após as audiências voltarão para o CONSEMA
Pauta acumulada

29.03.2016

Releitura da minuta;

20.04.2016

18.05.2016

Continuação da Releitura da minuta;
Os pontos controversos foram anotados;
Encaminhar para próxima reunião apresentação do ICMbio e esclarecimentos da SRF
sobre as Taxas Florestais;
Houve apresentação da SRF sobre suas propostas;
Solicitação de relatório da ICMbio sobre aves migratórias.
Votação das alterações nos art. 9º, 11, 15 e 21;

24.05.2016

Releitura da minuta;

01.06.2016

Votação das alterações dos art. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 41, 44, 51, 53 e 63.

06.07.2016

Discussão sobre o Capitulo IX sobra Taxa Florestal;
Alteração no art. 21 §8º

03.05.2016

