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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1 
MEIO AMBIENTE DE RIO NOVO DO SUL-COMMA, REALIZADA ÀS NOVE 2 
HORAS DO DIA DEZESSEIS DO NOVE DE DOIS MIL E VINTE E UM, NO 3 
CRAS Clayton Pessine, EM RIO NOVO DO SUL/ES. A reunião se iniciou com a 4 
presença dos membros: Gustavo Mozer Lorencini (Presidente do COMMA); 5 
Rosimeri Mastela Olioze (SINDIROCHAS); Gildo Miguel Natal Mozer (STRRNS); 6 
Guilherme Marchiori Sheidegger (INCAPER); Alexandro de Souza e Paulo Cesar 7 
Contaifer (Secretaria Municipal de Obras); Robson Contaifer Moreli (IDAF);  8 
Luana Salvador (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) e Eduardo Moreira da 9 
Silva (Visitante). Havendo quórum foi apresentada a ordem do dia. Leitura da Ata 10 
da reunião anterior: O presidente, Gustavo Mozzer Lorencini, Iniciou a reunião 11 
com a leitura da Ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada por 12 
unanimidade sem alteração. Anexo I do Decreto Municipal 595/2020: A 13 
Engenheira Ambiental, Luana Salvador, iniciou apresentando o Anexo I do 14 
decreto municipal 595/2020, tendo como título “TABELA DE ATIVIDADES DE 15 
IMPACTO LOCAL”. O anexo se trata de uma tabela para o enquadramento de 16 
porte das atividades das empresas de acordo com suas características, conforme 17 
o parâmetro a empresa pode ser dispensada do licenciamento ambiental ou se 18 
enquadrar para a obrigatoriedade do pedido da licença, sendo estes, Simplificado, 19 
LP, LI ou LO. A Eng. Luana continuou explicando que em algumas atividades de 20 
empresas de pequeno porte e baixo potencial poluidor os parâmetros para o 21 
enquadramento poderiam ser analisados e revisados a fim de reduzir a 22 
burocratização do pequeno empreendedor. A comissão acolheu a sugestão e 23 
iniciaram a análise da tabela. Por ser uma tabela extensa, a análise será dividida 24 
em várias reuniões. Iniciou-se com as seguintes alterações: Atividade de Extração 25 
de rochas para produção de paralelepípedos e outros artefatos artesanais, 26 
alterou-se a produção mensal de até 100 m3/mês para o procedimento 27 
Simplificado. Atividade de Extração de argila para produção de cerâmicas e 28 
outros produtos industriais/artesanais, alterou-se a área útil para 5 m³/ mês – 29 
limitado a área de 1 ha para o procedimento simplificado. Atividade Extração de 30 
agregados da construção civil, tais como areia, argila, saibro, cascalho, quartzito 31 
friável e outros, exceto pedra britada, alterou-se a área útil para até 1 ha para 32 
procedimento simplificado. Atividade Extração de areia em leito de rio, alterou 33 
todo o parâmetro para o procedimento simplificado. Atividade Suinocultura (ciclo 34 
completo) sem lançamento de efluentes líquidos em corpo hídrico e/ou em cama 35 
sobreposta, alterou-se o número de cabeças por ciclo (capacidade instalada) para 36 
20< NC ≤ 30 para o procedimento simplificado e 30 < NC ≤ 100 para pequeno 37 
porte. Atividade Suinocultura (exclusivo para produção de leitões/maternidade) 38 
sem lançamento de efluentes líquidos em corpo hídrico e/ou em cama 39 
sobreposta, alterou-se o número de matrizes (capacidade instalada) para até 5 40 
matrizes para o procedimento simplificado e 5 < NM ≤ 10 para o porte pequeno. 41 
Atividade Secagem mecânica de grãos a capacidade instalada (Volume total dos 42 
secadores em litros), alterou-se para CI ≤ 30.000 para o procedimento 43 
simplificado e 30.000 < CI ≤ 60.000 para o porte pequeno. Atividade central de 44 
seleção, tratamento e embalagem de produtos vegetais; packing-house, alterou-45 
se a área construída (m²) para 200 < AC ≤ 800 m² para o procedimento 46 
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simplificado, 800 < AC ≤ 1600 m² para o porte pequeno, 1600 < AC ≤ 3000 m² 47 
para o porte médio, AC > 3000 m² para o porte grande. Demais atividades e itens 48 
não mencionados não tiveram alterações até o findar desta reunião. Foram 49 
analisadas até as atividades Agropecuárias, ficando para a próxima reunião a 50 
continuidade da tabela. Assuntos Gerais: Foi questionado sobre o transporte 51 
regular dos resíduos, ficando a cargo da Eng. Luana verificar com o Felipe da 52 
empresa LF Comercio de Recicláveis a MTR do transporte do mesmo. Também 53 
foi discutido sobre o número reduzido de pontos de coleta de resíduos e a 54 
manutenção dos existentes, ficando s responsabilidade da secretária enviar um 55 
oficio para o prefeito sugerindo a instalação de mais pontos de coleta. Definiu-se 56 
a próxima reunião para o dia 05 de Novembro de 2021. Nada mais havendo a 57 
tratar, eu, Luana Salvador, secretária executiva, lavrei a presente ata, que vai 58 
devidamente assinada por mim e pelo presidente do Conselho. 59 
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