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Ata da Reunião referente á Resolução do CONSEMA Nº 288/2014 

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às 10h45min no Plenário da 

Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a reunião para abordar 

sobre a Resolução do CONSEMA Nº 288/2014, que atualiza e define as tipologias, que 

causam ou que possam causar impacto de âmbito local, para o exercício da 

competência Municipal para o licenciamento ambiental, no estado do Rio Grande do 

Sul. A presente Reunião teve como propositora a Vereadora Sirlei Teresinha Bernardes 

da Silveira (PTB), conforme Requerimento 307/2015 aprovado na Sessão Ordinária do 

dia 24 de novembro de 2015. Estiveram presentes os Senhores Sérgio Luiz Prates de 

Moraes (Secretário Municipal do Meio Ambiente), Dione Maria Gelinger (Fiscal 

Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente de Taquara), Maria Alice Fleck Tedesco 

(Bióloga da Secretaria do Meio Ambiente de Taquara). Presentes os Pastores, Oziel de 

Siqueira Dorneles, Jauri Fagunde, Tiago Duarte Maciel, Fredolino Falmer da Silva, 

André Antônio, Jussiê Alberto Teixeira, Enilton Vasconcelos Bitencourt e Rui Barbosa 

Silva. Presente os Vereadores, Moisés Cândido Rangel (PSC) e Sirlei Teresinha 

Bernardes da Silveira (PTB). Ausente os Vereadores, Adalberto Carlos Soares (PP), 

Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos 

Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Calos 

Balbino de Oliveira (PTB), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza 

(PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos (PP), Sandra Beatriz Schaeffer 

(PSDB), Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). A lista de 

presença esta em anexo na Ata, bem como o depoimento dos presentes na reunião 

encontra-se gravado na íntegra no arquivo digital de áudio no CD-ROM. A Vereadora 

Sirlei Silveira abriu a reunião dando boas vindas e bom dia a todos. Disse que chamou 

o Secretário do Meio Ambiente juntamente com as profissionais da Secretaria para 

explicar as deliberações e o que vai acontecer a partir de agora pra que ninguém seja 

pego de surpresa, evitando as multas que poderão vir em função desta resolução. A 

Senhora Maria Alice cumprimentou a todos. Disse que em outubro de dois mil e 

quatorze veio uma substituição de uma Resolução chamada Resolução CONSEMA 

número duzentos e oitenta e oito, ela veio substituir a Resolução CONSEMA cento e 

dois. Esta Resolução consta com a regulamentação de todas as atividades que no 

Estado do Rio Grande do Sul tem a obrigatoriedade de fazer licenciamento a âmbito 

Municipal. A Senhora Dione Gelinger disse que o prazo a partir da vistoria é de 

quarenta e cinco dias para encaminhar o processo de licenciamento. O empreendedor 

só vai ser autuado diretamente se ele já tiver recebido uma advertência para 

encaminhar o licenciamento e tiver descumprido a mesma, no final do prazo ele será 

autuado com multa. O Pastor Oziel Dorneles questionou a não participação dos 

terreiros de umbanda e padres na reunião. A Senhora Dione Gelinger disse que a 

obrigação é de todos os templos buscarem a regularização desde outubro de dois mil e 

quatorze. A Senhora Maria Alice explicou o passo a passo de como fazer o 

licenciamento ambiental. Disse que licenciar é juntar toda uma documentação que vem 

listada junto a um formulário, este formulário tem sempre uma primeira página com 

um empreendimento caracterizado, o responsável, a localização, dados pertinentes 
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como horário de funcionamento o tipo da instalação, se tem horas noturnas, horas 

diurnas, todas as informações que o órgão ambiental acha que realmente é pertinente a 

avaliação daquela licença. O formulário pode ser buscado na internet no site da 

Prefeitura ou na Secretaria de Meio Ambiente. A Senhora Dione Gelinger disse que a 

multa mínima para um empreendimento que não atende a advertência é de onze URMS 

(Unidade de referência Municipal) e pode chegar a vinte e cinco URMS. Onze URMS 

significam quatro mil quatrocentos e sessenta e seis reais. Concluiu dizendo que é uma 

multa bastante pesada. Ao final da reunião ficou combinado entre os convidados da 

mesma que será marcada uma nova data com os pastores e demais entidades (padres e 

terreiros de umbanda) para ser abordado sobre o mesmo assunto de hoje onde foi dado 

esclarecimentos sobre a Resolução do CONSEMA Nº 288/2014. Nada mais havendo a 

tratar, às 12h11min, a Vereadora Sirlei da Silveira agradeceu a presença de todos e 

declarou encerrada a reunião. E para constar, eu, Aline Sjtormowski Dorscheidt, 

servidora da Câmara Municipal de Taquara/RS, lavrei a presente Ata que segue 

assinada por mim e pelos Vereadores do Legislativo Taquarense. Sala de Sessões, 04 

de dezembro de 

2015........................................................................................................Aline Dorscheidt. 

 


