
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE-2 

CONSEMA 3 

 4 

Aos vinte e oito dias do mês de julho de 1995, realizou-se a Primeira Reunião Ordinária do 5 

Conselho Estadual de Meio Ambiente-CONSEMA, na Sala de Eventos da Fundação Estadual de 6 

Proteção Ambiental-FEPAM, situada na Av. A. J. Renner, 10, nesta Capital, com início às 9:30 hs e 7 

com a presença dos seguintes Conselheiros: Sr. Germano Mostardeiro Bonow, Secretário da Saúde e 8 

do Meio Ambiente, Presidente do CONSEMA; Sra. Verena Nygaard, Diretora-Presidente da 9 

FEPAM e Secretária Executiva do CONSEMA; Sr. Mário Rache Freitas, Representante Suplente da 10 

Secretaria de Energia, Minas e Comunicações; Sr. Ronaldo Dornelles e Sr. Leopoldo Witeck Neto, 11 

Representantes Titular e Suplente, respectivamente, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 12 

Sr. Ronei Antônio Dalla Costa, Representante Suplente da Secretaria da Justiça e Segurança Pública; 13 

Sra. Sílvia Maria Albertani Machado, Representante Suplente da Secretaria da Educação; Sr. Luiz 14 

Paulo Rodrigues Cunha, Representante Suplente da Secretaria de Ciência e Tecnologia; Sr. Paulo 15 

Renato Paim, Representante Titular da Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação; Sr. 16 

Luiz Augusto Signor e Sr. Joele Segatto, Representantes Titular e Suplente, respectivamente, da 17 

ABEPAN; Sr. Antônio Carlos Porciúncula Soler, Representante Titular do Centro de Estudos 18 

Ambientais-CEA; Sr. Sandor Arino Grehs e Sr. Bruno Edgar Irgang, Representantes Titular e 19 

Suplente, respectivamente, de Instituição Universitária Pública-UFRGS; Sra. Ellen Regina Mayhe 20 

Nunes, Representante Titular de Instituição Universitária Privada-PUCRS; Sr. Carlos Adílio do 21 

Nascimento, Representante Titular da FIERGS; Sr. Valmir Susin, Representante Titular da 22 

FARSUL; Sr. Gilberto Gonçalves e Sr. Valtemir Goldmeier, Representantes Titular e Suplente, 23 

respectivamente, da FAMURS; Sr. Carlos Hormínio Rebelo e Silva, Representante Suplente da 24 

Superintendência Regional do IBAMA; Sr. Isaac Zilbermann e Sr. Cláudio C. Marques, 25 

Representantes Titular e Suplente, respectivamente, dos Comitês de Bacias Hidrográficas; Sr. João 26 

Antônio Pegas Henriques, Representante Titular do Centro de Biotecnologia do RS; Sr. Sérgio 27 

Gilberto Bottini, Representante Titular da Sociedade de Engenharia do RS; Sr. Ivo Krauspenhar, 28 

Representante Suplente da Fundação Zoobotânican do RS, Sr. Homero Dewes, Representante 29 

Suplente do Centro de Biotecnologia do RS e, como convidado especial, Sr. Haroldo Mattos de 30 

Lemos, Secretário de Coordenação dos Assuntos do Meio Ambiente do Ministério do Meio 31 

Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Enviaram justificativas de não 32 

comparecimento à reunião, os Srs. Adolfo Fetter Júnior e João Carlos Minella, Representantes 33 

Titular e Suplente, respectivamente, da Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos 34 

Internacionais; os Srs. Paulo Fernando Oliveira Cornélio e Marco Antônio Hofmann, Representantes 35 

Titular e Suplente, respectivamente, do GESP e Srs. Francisco Milanez e Edi Xavier Fonseca, 36 

Representantes Titular e Suplente, respectivamente, da AGAPAN. A reunião foi presidida pelo Sr. 37 

Germano Bonow, que saudou a todos os presentes e em nome do Governador Antônio Britto, 38 

demonstrou satisfação por ser neste Governo, a instalação do Conselho Estadual de Meio Ambiente. 39 

Dando início à reunião e como primeiro ítem da pauta: Posse dos Conselheiros, o Dr. Germano 40 

Bonow procedeu à chamada de todas as entidades que compõem o Conselho Estadual de Meio 41 



Ambiente-CONSEMA, para que seus representantes, Titular ou Suplente, presentes à reunião, 42 

assinassem o livro de posse e, para finalizar, encerrando a solenidade de posse, convidou o Sr. 43 

Haroldo Mattos de Lemos para assinar o livro, como testemunha. O Dr. Germano Bonow 44 

aproveitando a oportunidade, convidou o Sr. Haroldo Mattos de Lemos para que fizesse uma 45 

explanação ao Conselho, a respeito das atividades desenvolvidas pelo Ministério do Meio Ambiente, 46 

dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Dando início a sua manifestação, o Sr. Haroldo Mattos 47 

de Lemos relembrou o seu convívio, ao longo dos anos, com o Estado do Rio Grande do Sul, no que 48 

diz respeito à troca de experiências na área de Meio Ambiente, mostrando-se satisfeito em estar 49 

presente, neste momento, no Estado, exercendo esta sua nova atividade, que é a coordenação dos 50 

Assuntos de Meio Ambiente do Ministério. Falou aos Conselheiros a respeito da visão do Ministério 51 

sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, que está se tendando estabelecer, atualmente em fase 52 

de discussão, a fim de torná-la clara aos Estados e Municípios brasileiros, ficando claro, em primeiro 53 

lugar, que a missão principal do Ministério será a de incorporar a dimensão ambiental nas políticas 54 

nacionais e em segundo lugar, a promoção de condições para o desenvolvimento sustentável em 55 

parceria com a sociedade, visando a melhoria da qualidade de vida desta e das futuras gerações. Para 56 

tanto, esclareceu algumas das principais metas do Ministério, que são: - implantar efetivamente uma 57 

Política Nacional de Meio Ambiente, -discutir, cada vez mais, instrumentos econômicos para 58 

proteção ambiental, e dentro destas metas, falou sobre os programas que estão sendo desenvolvidos. 59 

Finalizando, ressaltou a importância do Estado, através do seu Conselho de Meio Ambiente, em 60 

definir com clareza seu perfil de Política Estadual de Meio Ambiente, a fim de encaminhá-lo à 61 

aprovação do Ministério, visando a obtenção de recursos. Dando prosseguimento à reunião, o Dr. 62 

Germano Bonow, propôs como primeira atividade do Conselho, a elaboração de seu regimento 63 

interno. Esclareceu que a proposta deste regimento interno partiu da FEPAM e deverá ser submetida 64 

à aprovação deste Conselho, não tendo a pretensão de que ela seja apreciada e aprovada nesta 65 

primeira reunião. Sugeriu que a proposta de regimento interno seja levada ao conhecimento de cada 66 

Instituição, que se faz representar neste Conselho, para que a estude e que sejam submetidas 67 

posteriormente emendas à FEPAM. Estas emendas poderão aditar, suprimir ou receber destaques, ou 68 

se acharem necessário, a apresentação de substitutivo. Estas propostas deverão ser protocoladas e 69 

encaminadas à presidência da FEPAM, que fará a análise e na próxima reunião, serão submetidas à 70 

aprovação, podendo, por maioria simples dos Conselheiros, aprová-las ou não, sendo que a 71 

prioridade da apreciação, será o número do protocolo de entrada da emenda na FEPAM. Colocada 72 

em discussão a presente proposta, o Sr. Antônio Soler, representante do CEA, adiantou-se trazendo 73 

ao conhecimento de todos, uma proposta de Regimento Interno elaborada pelo CEA, solicitando à 74 

mesa, providências quanto a sua distribuição aos demais Conselheiros, para utilizá-la também como 75 

subsídio. Conforme solicitado, foi distribuída cópia aos Conselheiros e tomadas as providências para 76 

o protocolo do documento. A Sra. Verena Nygaard, Secretária Executiva do Conselho, esclareceu 77 

que na proposta apresentada pela FEPAM, está previsto que o Conselho se reuna ordinariamente a 78 

cada dois meses, confessando abertamente que a FEPAM não possui estrutura para ser secretaria 79 

executiva de um Conselho que se reunisse com uma periodicidade inferior a proposta. Entretando, 80 

para não atrasar excessivamente os trabalhos, fez a sugetão de se realizar uma reunião 81 

extraordinária, em trinta dias, com o objetivo específico e exclusivo de analisar as propostas de 82 



regimento interno, que é absolutamente imprescindível para o funcionamento deste Conselho. 83 

Posteriormente, o Conselho se dedicará a análise da proposta de Política Estadual de Meio 84 

Ambiente. Após algumas considerações dos Conselheiros presentes à reunião, decidiu-se por aceitar 85 

a proposta do Presidente do Conselho para análise do Regimento Interno, considerando-se como 86 

base a proposta encaminhada pela FEPAM, tendo como primeiro substitutivo apresentado a proposta 87 

do Centro de Estudos Ambientais. Ficou aceita também a proposta da Sra. Verena Nygaard de 88 

realizar-se uma reunião extraordinária, dentro de aproximadamente trinta dias, que tratará 89 

exclusivamente da análise de regimento interno, sendo estabelecido o dia 11 de agosto próximo 90 

como data limite para apresentação de emendas e substitutivos ao regimento, para que a FEPAM 91 

tenha condições de pré analisá-las. Definiu-se também que o Documento que será encaminhado aos 92 

Conselheiros, previamente à reunião, será o documento que irá acompanhado de todas as propostas 93 

apresentadas e será remetido até o dia 25 de agosto próximo, ficando a reunião extraordinária do 94 

Conselho agendada para o dia 31 e, por solicitação dos Conselheiros, às !4:00 hs. No que diz 95 

respeito à análise da proposta de Política Estadual de Meio Ambiente, a Sra. Verena Nygaard 96 

observou que esta proposta é apenas uma contribuição da secretaria executiva do CONSEMA, tendo 97 

o objetivo apenas de ser um ponto de partida, para coloborar nos trabalhos do Conselho, sendo que a 98 

mesma voltará à análise do Conselho quando estiverem definidas as regras do regimento interno. 99 

Ficou também definido que a qualquer momento, em documento separado, poderão ser 100 

encaminhadas à secretaria executiva do Conselho, propostas de Política Estadual de Meio Ambiente, 101 

que serão apreciadas pela FEPAM e submetidas à análise do Conselho, posteriormente. Encerrando-102 

se a pauta, passou-se ao ítem assuntos gerais. Dentro deste ítem, o representante da FAMURS 103 

solicitou esclarecimentos à Diretora-Presidente da FEPAM e ao Sr. Haroldo Mattos de Lemos, a 104 

título de orientação, quanto à participação da FEPAM na reunião que ocorrerá em Curitiba no 105 

próximo dia 04 de agosto e que tratará sobre a questão da Mata Atlântica. A Sra. Verena Nygaard 106 

informou que a FEPAM vai participar desta reunião e que será uma reunião regional, que tratará 107 

sobre a matéria. Dando continuidade, o Sr. Haroldo Mattos de Lemos fez os devidos esclarecimentos 108 

a respeito. Antes de encerrar a reunião e aproveitando o assunto em pauta, o Sr. Antônio Soler 109 

perguntou a Sra. Verena Nygaard, quando a FEPAM formará o Comitê Estadual de Mata Atlântica, 110 

com a partipação das ONGs, que já encontram-se escolhidas e no aguardo de um posicionamento. A 111 

Sra. Verena Nygaard esclareceu que no momento, existe, definida, apenas a Comissão de 112 

Tombamento da Mata Atlântica e esta comissão está dependendo da designação de um presidente, 113 

sendo de responsabilidade da Secretaria de Cultura. Quanto a questão da formação do Comitê 114 

Estadual da Mata Atlântica, comprometeu-se de trazer maiores esclarecimentos na próxima reunião. 115 

O Sr. Ivo Krauspenhar, Diretor Executivo do Jardim Botânico, aproveitou a oportunidade para 116 

parabenizar a todos pela instituição do CONSEMA e solicitou esclarecimentos ao Sr. Haroldo 117 

Mattos de Lemos, quanto aos procedimentos e encaminhamentos necessários, de projetos, visando a 118 

solicitação de recursos ao Fundo Nacional de Meio Ambiente. Feitos os devidos esclarecimentos, o 119 

Dr. Germano Bonow, Presidente deste Conselho, retomou a palavra agradecendo a presença de todos 120 

e, em especial, a participação do Sr. Haroldo Mattos de Lemos, lembrando a data da próxima 121 

reunião do CONSEMA que se realizará no próximo dia 31 de agosto, às 14:00 hs, tendo como pauta 122 

o Regimento Interno do Conselho.Não havendo mais nada a tratar, os trabalhos foram encerrados às 123 



11:20 hs. Nada mais havendo a registrar, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos 124 

Conselheiros presentes à reunião. 125 

 126 

 127 

Verena Nygaard-Secretária Executiva do CONSEMA. 128 


