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OUTROS

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA

Às nove horas do dia quatorze do mês de julho de dois mil e vinte e
um, o Conselho Estadual do Meio Ambiente se reuniu via
videoconferência na sala virtual da SEMAR, estando presentes a
Presidente do CONSEMA e Secretária do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos do Estado do Piauí, Sádia Castro, que abriu a reunião
cumprimentando todos os demais presentes, a Secretária Executiva
do CONSEMA (ad hoc) e Diretora de Parques e Florestas, Naila
Fortes e Silva, Diretora de Licenciamento e Fiscalização, Adriana Sá,
os conselheiros: Ana Gabriela Nascimento Rodrigues, Willey Soares
de Albuquerque, membros representantes da Ordem dos Advogados
do Brasil-OAB/PI, Maria Betânia Soares dos Santos, Genival Araújo
do Nascimento, membros representantes da FETAG, Cristian Bonfim
Anchieta Campelo, Jailson Rodrigues dos Santos e José Anchieta
dos Santos Filho, membros representantes do SEST/SENAT, Marcos
Paulo Gomes Gonçalves, membro representante da SEMAN, Roger
de Carvalho Correia Jacob, membro representante da FIEPI, San
Martin Linhares, membro representante do IBAMA,  Werton
Francisco Rios da Costa Sobrinho, membro representante do UESPI,
Adriana Maria Siqueira Machado, membro representante da
SEINFRA, Luciana Maria Fernandes Machado, membro
representante do ICMBIO e Gabriel Marques Oliveira, membro
representante do PGE. A Presidente declarou aberta a sessão do
Conselho, realizando a primeira chamada, cumprimentando os
presentes e anunciou que esta sessão trataria da pauta: Posse dos
novos conselheiros, Eleição da CTPLA e discussão sobre a
Resolução 33/20. Verificada a existência de quórum deliberativo
iniciou-se a reunião. Passada a palavra para o auditor fiscal ambiental,
Felipe Gomes, que destacou pontos importantes a serem discutidos
sobre a Resolução 33/20 e a sua importância no processo de
licenciamento. O auditor passou a explicar as funcionalidades da
Resolução procedimental. Após a ampla explicação, foram elucidadas
as dúvidas entre os presentes e foi solicitado o envio do texto da
Resolução para uma análise minuciosa de todos os conselheiros.
Houve a discussão sobre artigos específicos, com pontuações feitas
entre os presentes, fomentando o debate sobre o texto da Resolução.
A Procuradoria Geral do Estado pediu vistas da Resolução,
requerendo que a Reunião fosse remarcada para novo debate.
Afirmou-se logo a data do dia 27 de julho de 2021, às 9 horas, para
novo encontro com esta pauta, que será enviado link para reunião
virtual. Dando continuidade à pauta do dia, a Presidente deu posse
para novos Conselheiros e anunciou a relação dando boas-vindas a
todas e todos. São eles: representando a FETAG: Titular: Maria
Betânia Soares dos Santos, Suplentes: Genival Araújo do Nascimento
e Devaldo da Silva Nunes; representando o IFPI: Titular Paulo Borges
da Cunha e suplentes: Bruna de Freitas Iwata e Ana Carolina Chaves
Fortes; representando o ICMBIO como titular: Luciana Maria
Fernandes Machado e suplentes: Paulo Adriano Dias e Adriano
Ricardo da Mato Rocha Souza; representando SDE, titular: Carlos
Antônio Moura Fé Junior e suplentes Hermano Araújo de Sousa
Carneiro e Ana Leide Alves Coelho da Mata; representando a FIEPI:
titular: Roger de Carvalho Correia Jacob e suplentes Lauriane Coelho
James Hermes dos Santos; representando a SAF, titular: Luciano
Sousa de Brito e suplentes Guilherme Fernandes Gonçalves e
Raimundo do Vale Azevedo; representando a CUT como titular:
Erinaldo Jose de Andrade; representando a OAB como titular: Ana
Gabriela Nascimento Rodrigues e suplente Willey Soares de
Albuquerque; representando a SEMAM como titular Marcos Paulo
Gomes Gonçalves e suplentes Ildeana Machado de Carvalho e Gabriel
Alexandrino Callado; representando o CREA como titular Antônio
Jose Sales e suplente Olavo Vieira Castelo Branco Filho;
representando a UESPI, como titular Werton Francisco Rios da Costa
Sobrinho e suplentes Auricélia do Nascimento Melo e Roselis Ribeiro
Barbosa Machado; representando a UFPI como titular Mayra
Fernandes Nobre Moscardi e suplentes Jean Prost Mascardi e Carlos
Ernando da Silva; representando a PGE como titular: Lívio Carvalho

Bonfim e suplente Gabriel Marques Oliveira; representando a SESAPI,
como titular Antonio Vieira de Sá Junior e suplentes Mauro Fernando
Barbosa Chagas e Ocimar de Alencar Alves Barbosa; representando
o SEST/ SENAT, como titular Cristian Bonfim Anchieta Campelo e
suplentes Jailson Rodrigues dos Santos e José Anchieta dos Santos
Filho, representando a SESAPI, como titular Antonio Vieira de Sá
Junior e Suplentes: Mauro Fernando Barbosa Chagas e Ocimar de
Alencar Alves Barbosa; representando o IBAMA, como titular San
Martin Linhares e suplentes Euller Martins Paiva e Francisco Macedo
da Cruz. Empossados todos, novamente Secretária Sádia Castro deu
boas vindas e agradeceu a disponibilidade de todos. Dando
andamento da pauta do dia, a Secretária passou a palavra para a
Adriana Sá, Coordenadora da CADAM, para eleição dos novos
membros da CTPLA para o Edital do Selo Ambiental 2021,
correspondente ao ICMS Ecológico. A Coordenadora explicou a
função da CTPLA e agradeceu aos participantes do ICMS de 2020
pela disposição e prestação realizada. Foi esclarecido o grande numero
de Municípios solicitantes do ano de 2021 e passou-se a candidatura
espontânea das entidades que compõe o CONSEMA. Candidataram-
se a OAB, IBAMA, SEINFRA e UESPI. A votação foi realizada entre
todos os Conselheiros presentes, sendo que cada entidade tem direito
a um voto. Por maioria, foram escolhidos as seguintes instituições
SEINFRA, IBAMA e UESPI. Entre os eleitos, a Secretária solicitou
que de forma espontânea fosse escolhido um(a) presidente, tendo
como resultado final a SEINFRA enquanto presidente da CTPLA.
Nada mais a declarar, foi lavrada a presente Ata, aprovada sua
lavratura conforme mídia de vídeo gravada durante esta reunião pelos
membros do Conselho Estadual do Meio Ambiente, redigida por
mim, Naila Fortes e Silva, Diretora de Parques e Florestas, matrícula
351947-3, Secretária Executiva desse Conselho (ad hoc).

Of. 652

���������	�
����������������������������
���������	����������������������������������

��������	��
��������������������������������������������������	�������������������������� ����!�����������
�� �"���� #$� ��� %�"���� �!����� ��� �&'�� ��� �&� ��� ������ ��� (�(��� �������� � ������� ����� ��� ���������)*�� ����
���������+�,����-������.����������+�����/������0���+��� �����1�����2�������	���� �����+��,����������
�3��� 2����� ���1 ��� ������ ����������� ������4��� �� ��5�� ��� �� 6��7�8� ���� ������� � ������ ����� ������)*��� ���
� ����)*���������� ����������((����"��!��(������
�����)*���9��������&�:;(�(�<��

������������
���������������������

���������	���

/���

�
�
�
�
�
�
�
�
�

��� !"#$��
�#"%$&&$"'�(�

�") � 	 !$&�#"�
'���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
� ��� !"#$��

�#"%$&&$"'�(�
�") �

	 !$&�#
"�'���

�� ��/=1%�
�
>
102-..?
�>?

1�
9?
/1/%?+�

���@�(� ���/=1%�
� >12
-?.��10�?.��%?��1
A1.B�� ��(��'&�

(� 4� 4� 4� ���/=1%�
� �.CA-+�%?�12
?D�E-0?/?+�FG/-�
� &�(���

�� 4� 4� 4� ��/=1%�
� F�H���1D.���1
%�+�� ����:@�

�
����������*�

���������������������

���������	���

/��

�
�
�
�
�
�
�
�
�

��� !"#$��
�#"%$&&$"'�(�

�") �
	 !$&�#"�

'���

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��� !"#$��
�#"%$&&$"'�(�

�") �
	 !$&�#
"�'���

�� 4� 4� 4� ���/=1%�
� 912
-�-��0�=1�A?.�+�� �(��$@�

(� 4� 4� 4� ��/=1%�
� I1.=?
�%?�+�D+1�+?=D21.� @�'$:�

�
=��������($�������� �������(�(���

�
��������13����9��������+�����2������

��������������� ���*��?������������
�;�-�

PP.  5454


