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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 1 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE RIO NOVO DO SUL-COMMA, 2 
REALIZADA ÀS NOVE HORAS DO DIA DEZ DE AGOSTO DE DOIS MIL E 3 
VINTE E DOIS, NO ESCRITÓRIO LOCAL DO INCAPER, EM RIO NOVO DO 4 
SUL/ES. A reunião se iniciou com a presença dos membros: André Santos de 5 
Barros (Presidente do COMMA); Gildo Miguel Natal Mozer (STRRNS); Ademar 6 
Eurico Wetler (Secretaria Municipal de Planejamento; Ronald de Souza Rohr 7 
(MEPES) Luana Salvador (secretaria executiva). Após saudar a presença de 8 
todos, foi apresentada a ordem do dia. Aprovação da Tabela de 9 
Enquadramento das Atividades passíveis de licenciamento ambiental: Foi 10 
aberta consulta pública para colher contribuições da sociedade referente ao porte 11 
das atividades potencialmente poluidoras a serem licenciadas pelo município. O 12 
formulário para envio de sugestões ficou disponível no site da Prefeitura Municipal 13 
de Rio Novo do Sul no período de 14 de julho de 2022 a 08 de agosto de 2022. 14 
Foram realizadas duas sugestões para alteração na minuta de tabela proposta, 15 
ambas por membros da sociedade civil. As sugestões ficarão arquivadas na 16 
SEMDERIMA para consultas. A primeira sugestão refere-se à alteração do índice 17 
de enquadramento proposto para as atividades 18.01, 18.02 e 18.04. A sugestão 18 
foi considerada pelo conselho que definiu o Índice para enquadramento como: nº 19 
de lotes, limitado a área de intervenção. Pequeno: nº de lotes ≤ 200 e limite de 20 
área 5 hectares (ha); Médio: 200 < nº de lotes ≤ 400 e limite de área de 10 ha; 21 
Grande: nº de lotes < 400 e área < 10 ha. A sugestão foi acatada pelo conselho. 22 
Outra sugestão enviada foi a atualização da Instrução Normativa IEMA n° 23 
05/2010. A instrução normativa em questão foi substituída no município pela SAG 24 
nº 002/2021, instituída pelo Decreto 669 de 17 de setembro de 2021. Relação 25 
das entidades aptas à concorrer às vagas destinadas à sociedade civil no 26 
COMMA para o ano de 2022: O prazo para inscrição das entidades civil 27 
organizadas participarem da eleição para o COMMA Biênio 2022/2024 se 28 
encerrou no dia 08/08/2022. Até a reunião foram inscritas: Sindirochas, indicando 29 
para composição do conselho os representantes - Rosimeri Mastela Olioze 30 
(titular) e Venagino da Cunha Bernardi (suplente); Sindicato dos Trabalhadores 31 
Rurais de Rio Novo do Sul, indicando como representantes – Gildo Miguel Natal 32 
Mozer (titular) e Dalila Martins Oinhos Cardoso (suplente) e MEPES, indicando 33 
Ronald de Souza Rohr (titular) e Silvana Maria Laquini Moro (suplente), restando 34 
02 vagas a ser preenchida com representantes da sociedade civil. Ficou acordado 35 
a prorrogação do prazo para inscrição das entidades, sendo o prazo estendido até 36 
27/08/2022. Aprovação do calendário das reuniões ordinárias do COMMA 37 
para o ano de 2022: Com o objetivo de facilitar a conciliação de agenda e se 38 
fazer cumprir o regimento interno do COMMA, foram definidas as datas para 39 
realização das reuniões ordinárias de 2022. As próximas reuniões serão 40 
realizadas nos dias 27/09/2022 e 06/12/2022, no horário de 9h, local a definir. 41 
Assuntos Gerais: Foi informado sobre a intenção de criação de um novo pólo 42 
industrial na região de Capim Angola, devido à limitação de crescimento do atual 43 
pólo industrial, por se encontrar na zona de amortecimento do Monumento natural 44 
o Frade e a Freira. A região de Capim Angola configura um importante vetor de 45 
crescimento, devido sua proximidade com a BR 101 e ausência de áreas 46 
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protegidas. Destacou-se a importância da existência de um conselho forte e 47 
capacitado para garantir a implantação de grandes empreendimentos em 48 
concordância com a política municipal de meio ambiente. Foi debatido sobre a 49 
ausência de fiscalização de obras no município, gerando problemas com 50 
ocupação irregular de terrenos, algumas vezes em áreas de risco e de maneira 51 
desordenada. Ronald manifestou-se sobre a ausência de comunicação das ações 52 
do Conselho, que deveria ser realizada uma campanha informativa sobre a 53 
necessidade de licenciamento ambiental para o parcelamento do solo e 54 
loteamento, visando inibir loteamentos irregulares. Por fim, foi consenso entre os 55 
conselheiros presentes a importância de os secretários municipais assumirem a 56 
cadeira de titular reservada às secretarias, de modo a difundir as demandas, 57 
alinhar procedimentos, bem como assumir ações concretas para implementação e 58 
regulamentação da política ambiental no município. Nada mais havendo a tratar, 59 
eu, Luana Salvador, secretária executiva, lavrei a presente ata, que vai 60 
devidamente assinada por mim e pelo presidente do Conselho. 61 
  

 
 
 
 

________________________________________ 
Luana Salvador 

Engenheira Ambiental 
 Secretária Executiva  
 

 
___________________________________________________ 

André Santos de Barros 
Secretario Mun. de Des. Econ. Rural, Ind. e Meio Ambiente 

Presidente do COMMA 


