
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO ESTADUAL DE MEIO 2 

AMBIENTE- CONSEMA 3 

Aos dezenove dias do mês de setembro de 1996, realizou-se a Quarta Reunião Ordinária do 4 

Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, na Sala de Eventos da Fundação Estadual de 5 

Proteção Ambiental - FEPAM, situada na Av. A. J. Renner, 10, nesta capital, com início às 6 

14h20min e com a presença dos seguintes Conselheiros: Sr. Moacir Angelo Deves, Representante 7 

Titular do SINDAGUA; Sr. Sandor Arvino Grehs, Representante Titular de Instituição 8 

Universitária Pública - UFRGS; Sra. Vera Lúcia Maróstica Callegaro, Representante Titular da 9 

Fundação Zoobotânica; Sr. César Augusto Mazzillo, Representante Suplente de Instituição 10 

Universitária Privada - PUCRS; Sr. Valtemir Bruno Goldmeier, Representante Suplente da 11 

FAMURS; Sr. Claudio Moreira Krebs, Representante da Secretaria de Energia, Minas e 12 

Comunicações; Sr. Luiz Augusto Signor, Representante Titular da ABEPAN; Sr. João Carlos 13 

Minella, Representante da Secretaria do Desenvolvimento e Assuntos Internacionais; Sr. Régis 14 

Alberto Thalheimer, Representante da Secretaria da Cultura; Sr. Isaac Zilberman, Representante 15 

Titular do Comitê de Bacia Hidrográfica; Sr. Francisco Milanez, Representante Titular da 16 

AGAPAN; Sr. Carlos Adilio do Nascimento e Sr. Hugo Springer, Representantes da FIERGS; 17 

Sra. Christina Guimarães Gresele, Representante da Secretaria de Educação; Sr. Valmir Susin, 18 

Representante Titular da FARSUL; Sr. Luiz Paulo Rodrigues Cunha, Representante da Secretaria 19 

de Ciências e Tecnologia; Sr. Marco Antônio Simon, Representante Titular da ASEPAN; Sr. 20 

Herbert Klarmann, Representante da Secretaria de Coordenação e Planejamento; Cel. Ronei 21 

Antônio Dalla Costa, Representante da Secretaria da e Segurança Pública; Sr. Antônio Carlos 22 

Porciúncula Soler, Representante Titular do Centro de Estudos Ambientais; Sr. Paulo Renato 23 

Paim, Representante da Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação; Sr. Leopoldo 24 

Witeck, Representante da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. A Sra. Verena Nygaard deu 25 

início à reunião, procedendo a leitura das comunicações enviadas à Secretaria Executiva do 26 

CONSEMA, que são as seguintes: Proc.n° 01844-20.00/96.2-Secretaria de Coordenação e 27 

Planejamento, indica o Sr. Herbert Klarmann e Sra. Silvia Maria Berwanger Profes como 28 

representantes neste Conselho; Ofic.n° 521/96-Secretaria de Agricultura e Abastecimento 29 

indica o Sr. Leopoldo Witeck Neto para representante no CONSEMA; Ofic.n° 18/96-30 

GESP/AT- Solicita exclusão do Conselho e indica a Associação Democrática Feminina 31 

Gaúcha-Amigos da Terra (ADFG/AT); Ofic.n° SEMC-1083/96- A Secretaria de Energia e 32 

Minas e Comunicações se fará representar nesta Reunião pelo Sr. Claudio Moreira Krebs; Sr. 33 

Carlos Horminio Rebello e Silva comunica que por estar substituindo o Superintendente do 34 

IBAMA, Sr. Nélton Reis, não poderá comparecer à esta Reunião. Após, precedeu a verificação 35 

do quorum e assinatura do Livro de Presenças, informou que o Sr. Germano Bonow, Presidente 36 

deste Conselho chegará mais tarde à reunião. Em seguida, comentou a respeito da pauta para esta 37 

reunião, explicando os motivos desta apresentar-se  excessivamente extensa. Sugeriu aos 38 

Conselheiros que a reunião tivesse por objetivo central a questão da Política Estadual de Meio 39 

Ambiente. Outro item importanta da pauta diz respeito a questão de loteamentos no Litoral Norte. 40 

Ainda em relação a pauta, o Sr. Francisco Milanez comentou que devem ser priorizados os temas 41 

mais urgentes. Aproveitou a oportunidade para comentar sobre as reuniões do Conselho que não se 42 

realizaram, lembrando que deveriam ser bimestrais. Outra observação feita pelo Representante da 43 
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AGAPAN foi a questão dos RIMAS que não são apresentados ao Conselho. Perguntou também qual 44 

a estratégia do Governo em relação a contratação de funcionários. A Sra. Verena Nygaard informou 45 

que o Governo está autorizando a contratação de 75 funcionários, que irão ser absorvidos no Pró-46 

Guaíba. Quanto a questão dos RIMAS, disse que esta é uma questão que o Conselho deve discutir, a 47 

luz da legislação, e e tomar suas deliberações. Passou-se, em seguida, para o primeiro item da pauta: 48 

aprovação da Ata da Terceira Reunião Ordinária do CONSEMA, que foi aprovada por unanimidade 49 

pelos Conselheiros presentes à reunião. Por consenso, dos presentes foi estipulado que a reunião 50 

encerre as 16h30min e que os temas de pauta para a próxima sejam definidos no final desta. A Sra. 51 

Verena Nygaard sugeriu o encaminhamento dos seguintes assuntos nesta reunião: a Política Estadual 52 

de Meio Ambiente, a questão do Código Estadual de Meio Ambiente e a problemática dos 53 

loteamentos do Litoral. O Sr. Francisco Milanez demonstrou preocupação quanto aos outros temas 54 

da pauta, dizendo que também são importantes e podem perder o tempo correto de serem tratados. A 55 

Sra. Verena Nygaard, analisando a pauta, informou que o Pró-Rural pode ser tratado na próxima 56 

reunião sem prejuízo. Quanto ao Pólo-Petroquímico informou que o estudo de Impacto Ambiental 57 

está em andamento na FEPAM. Informou também que está agendada uma reunião com Técnicos da 58 

FEPAM e da REFAP para tratar sobre o aumento de capacidade de produção desta refinaria. O Sr. 59 

Antônio Carlos P. Soler sugeriu que o Plenário siga a proposta de analisar os itens sugeridos pela 60 

FEPAM e que os demais temas sejam discutidos em reuniões posteriores, salientando que os 61 

documentos sejam encaminhados aos Conselheiros com antecedência para análise. Sugeriu que a 62 

próxima reunião realise-se em trinta dias. O Sr. Luiz Paulo Cunha se pronunciou a respeito do item 63 

três da pauta: apresentação e apreciação da Política Estadual de Meio Ambiente, dizendo ser o 64 

documento principal. Sugeriu aos presentes utilizar uma dinâmica semelhante à realizada quando da 65 

elaboração do Regimento Interno do CONSEMA, onde os Conselheiros poderão aportar críticas ao 66 

documento facilitando a discussão. Sugeriu também a realização de uma reunião específica para 67 

deliberar sobre a Proposta, oportunizando-se o aporte de contribuições por escrito. O Sr. Paulo 68 

Renato Paim disse que existem dúvidas no teor do documento apresentado, necessitando maiores 69 

esclarecimentos. O Sr. Sandor Arvino Grehs, Presidente da Câmara Técnica Provisória, comentou o 70 

trabalho realizado e o prazo para o término do mesmo, estando à disposição do Conselho para a 71 

devida apreciação, esclarecimentos de dúvidas e contribuições. Dando prosseguimento, a Sra. 72 

Verena Nygaard esclareceu aos presentes a questão dos loteamentos no Litoral, reportando-se ao 73 

documento distribuído aos Conselheiros. Sugeriu que um Conselheiro fique como relator da matéria 74 

que, após estudo mais aprofundado com os Técnicos da FEPAM, será encaminhamento ao 75 

Conselho. O Sr. Antônio Carlos Porciúncula Soler comentou que , regimentalmente, as Câmaras 76 

Técnicas jé que devem analisar a questão e apresentar relatório ao Plenário. O Sr. Francisco Milanez 77 

sugeriu que a Câmara Técnica estude uma ação que reprima os loteamentos irregulares. Foi colocado 78 

em votação a criação de uma Câmara Técnica Provisória para tratar dos loteamentos no Litoral 79 

Norte, o que recebeu aprovação unânime dos presentes. Após as manifestações ficou definido que a 80 

Câmara Técnica Provisória do Litoral Norte será composta pelas seguintes entidades: Centro de 81 

Estudos Ambientais, AGAPAN, UFRGS, FAMURS, Secretaria da Agricultura e Abastecimento e 82 

FEPAM. A Sra. Verena Nygaard informou que a Secretaria Executiva do CONSEMA providenciará 83 

a elaboração de Resolução criando esta Câmara Técnica. Retomando o item três da pauta, solicitou 84 

ao Presidente da Câmara Técnica Provisória da Política Estadual de Meio Ambiente, um breve relato 85 

e considerações sobre o documento elaborado. O Sr. Sandor Arvino Grehs fez uma síntese sobre o 86 
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trabalho, dizendo que o documento foi consolidado através de contribuições dos componentes da 87 

Câmara Técnica e de apresentações realizadas, devendo ser harmonizado e apreciado pelo Plenário. 88 

O Sr. Paulo Roberto Paim fez algumas observações em relação ao documento apresentado, 89 

comentando itens e questões que devem ser trabalhadas e esclarecidas objetivamente. Sobre o 90 

Código Estadual de Meio Ambiente, destacou que não pode ser votado sem que o Conselho o estude 91 

detalhadamente. O Sr. Antônio Carlos P. Soler sugeriu que o CONSEMA, envie correspondência 92 

oficial ao Presidente da Assembléia Legislativa, solicitando que aguarde a inclusão na pauta do 93 

referido projeto de Lei, para que o Plenário do CONSEMA possa, juntamente com a Política 94 

Estadual de Meio Ambiente, analisar o referido Código. A Sra. Verena Nygaard informou que 95 

Código Estadual de Meio Ambiente encontra-se na Comissão de Serviço Público da Assembléia. O 96 

Sr. Valmir Susim fez observações a respeito do assunto. alertando sobre o Código Florestal e sobre o 97 

Código do Uso do Solo que estão em vigor. Dando prosseguimento à reunião, a Sra. Verena 98 

Nygaard destacou que está em discussão a proposta do Sr. Luiz Paulo Cunha, em relação a Política 99 

Estadual de Meio Ambiente. O Sr. Isaac Zilbermann sugeriu que a revisão do conteúdo da proposta 100 

inicie nesta reunião para se chegar a uma formulação final. O Sr. Cesar Mazillo considerou a 101 

proposta do Sr. Luiz Paulo Cunha a melhor maneira metodológica de encaminhamento e que a 102 

questão estrutural do documento deve ser abordada. O Sr. Paulo Renato Paim fez observações e 103 

disse que o documento deve ser sistematizado. O Sr. Luiz Paulo Rodrigues Cunha elogiou o trabalho 104 

apresentado, manifestando-se em relação ao estilo do documento e sua adequação. Sugeriu que a 105 

sistematização seja elaborada por outros representantes do Conselho. O Sr. Antônio Carlos P. Soler 106 

comentou que a idéia é válida, mas sugeriu manter a Câmara Técnica com novos integrantes, se 107 

necessário. Sr. Francisco Milanez comentou a complexidade do documento e que deve haver um 108 

preparo por parte das entidades aqui representadas. O Sr. Paulo Renato Paim disse que a Câmara 109 

Técnica deve ser prorrogada, confirmando sua participação, e que, em quinze dias, as contribuições 110 

sejam encaminhadas para discussão. O Sr. Sandor Arvino Grehs comunicou que estará ausente por 111 

compromissos profissionais, solicitando seu desligamento desta Câmara Técnica Provisória. O Sr. 112 

Marco Simon fez observações a respeito da sistematização do documento, alertando que representa 113 

um segmento social neste Conselho, sendo necessário um tempo hábil para retorno às instituições. O 114 

Sr.Luiz Paulo Cunha comentou que todos são representantes de entidades e esse argumento não 115 

procede. O Sr. Francisco Milanez destacou que cada entidade se faz representar de forma 116 

diferenciada, lembrando que as entidades ambientalistas são eleitas pelo Movimento Ambientalista. 117 

Fez também observações a respeito da substituição do GESP pela ADFG, solicitando que o 118 

Conselho aceite o fato. O Sr. Antônio Carlos P. Soler comentou que se o Plenário seguir a 119 

metodologia proposta pelo Conselheiro Luiz Paulo Cunha, não existe a necessidade da Câmara 120 

Técnica reunir-se nesse prazo, sendo que em quinze dias, as contribuições serão encaminhadas à 121 

FEPAM para serem acrescentadas ao documento e enviadas aos Conselheiros, previamente, para 122 

análise na próxima reunião. O Sr. Cesar Mazillo disse que a Câmara Técnica é imprescindível, pois 123 

existe uma necessidade de mudança profunda na estrutura do documento. Feitas as considerações, a 124 

Sra. Verena Nygaard colocou em votação a proposta de que as sugestões sejam sistematizadas 125 

através de uma Câmara Técnica Provisória. Seis votos foram computados contra a proposta 126 

apresentada, os demais membros do Conselho entenderam que as sistematizações devem passar pela 127 

Câmara Técnica Provisória. Após ouvidas as manifestações dos Conselheiros, ficou definido o prazo 128 

da Câmara Técnica Provisória da Política Estadual de Meio Ambiente será prorrogado até o término 129 
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do trabalho e que a Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação e Universidade 130 

Privada/PUCRS farão parte desta Câmara Técnica, em substituição à Universidade Pública/UFRGS 131 

e ao Comitê de Bacias Hidrográficas. Ficou determinado que, até o dia 09/10/96, as sugestões e 132 

propostas sejam encaminhadas à FEPAM, e a Câmara Técnica Provisória da Política Estadual de 133 

Meio Ambiente reúna-se dia 11/10/96, às 14 horas. Ficou agendada para o dia 18/10/96 às 14 horas, 134 

a próxima reunião do CONSEMA, que tratará dos seguintes assuntos: Pró-Guaíba, Pró-Rural, Pró-135 

Plast e a questão do Pólo-Petroquímico. Passou-se aos assuntos gerais. A Sra. Verena Nygaard 136 

comunicou que a Câmara Técnica de Agrotóxicos encaminhou a proposta do Relatório Técnico e 137 

Cadastro de Agrotóxicos para várias entidades. Informou que algumas enviaram respostas, sendo 138 

que a ANDEF e a AENDA solicitaram uma reunião com a Câmara Técnica de Agrotóxicos, que se 139 

realizará dia 22/10/96, a partir das 9 horas, na sede da FEPAM. Aproveitou a oportunidade para 140 

convidar os membros do Conselho para participarem desse encontro. Em seguida passou a palavra 141 

aos presentes para suas manifestações, no tópico assuntos gerais. O Sr. Antônio Carlos P. Soler 142 

comentou a questão dos agrotóxicos em Pelotas, informando que foi protocolada na FEPAM uma 143 

solicitação de providências para resolver a questão. Outro ponto comentado, foi a competência do 144 

Conselho em analisar ou não Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto Ambiental. 145 

Lembrou que está previsto nas competências do CONSEMA esta atribuição. Solicitou que seja 146 

averiguada a agilização desse mecanismo. Comentou também a existência de outras Leis em pauta 147 

na Assembléia Legislativa que versam sobre questões ambientais, salientando que o Conselho deve 148 

ser consultado. Ressaltou ainda sua preocupação em relação à questão da alteração do Código 149 

Florestal do Estado do Rio Grande do Sul, propondo a inclusão do assunto no texto do ofício que 150 

será encaminhado à Assembléia Legislativa. A Sra. Verena Nygaard deixou claro que este é um 151 

problema do Conselho e incluído na pauta da próxima reunião. O sr. Isaac Zilbermann fez 152 

observações sobre a matéria, dizendo que a Assembléia não vai levar em consideração, dentro da 153 

tramitação normal dos seus trabalhos, o posicionamento do Conselho. O Sr. Antônio Carlos P. Soler 154 

justificou sua proposta, esclarecendo que está sugerindo que o Conselho analise projetos que achar 155 

de seu interesse e que as sugestões sejam encaminhadas à Assembléia Legislativa para que esta 156 

considere ou não. O Sr. Isaac Zilbermann sugeriu que o Conselho trabalhe em conjunto com a 157 

Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembléia. Diante do exposto, a Sra. Verena Nygaard 158 

solicitou que quando for do conhecimento dos Conselheiros, a tramitação de Projetos de Lei sobre 159 

matéria ambiental na Assembléia, solicitem a inclusão do assunto na pauta do Conselho e a 160 

conclusão da discussão será encaminhada à Assembléia Legislativa. Outra alternativa sugerida seria 161 

um encontro dos membros do Conselho com o Presidente da Comissão de Meio Ambiente da 162 

Assembléia. O Sr. Germano Bonow salientou que o CONSEMA tem assento nas reuniões da 163 

Comissão de Saúde e Meio Ambiente, todas as quartas feiras às 9h30min. O Sr. Antônio Carlos P. 164 

Soler sugeriu que o Deputado Eliseu Santos seja convidado a participar da próxima reunião do 165 

CONSEMA, dia 18/10/96. Para finalizar, ficou decidido que a Câmara Técnica do Litoral reúna-se 166 

dia 11/10/96 às 10 horas. O Sr. Valtemir Goldmeier comunicou o encaminhamento de ofícios ao 167 

Presidente do CONSEMA, que tratam da regulamentação da outorga do direito de uso da água no 168 

Estado do Rio Grande do Sul, da criação da Agência Hidrográfica do Rio Guaíba e da instalação do 169 

Fundo Estadual de Meio Ambiente. Solicitou que estes assuntos sejam incluídos na Ordem do Dia 170 

da próxima reunião. Não havendo mais nada a ser tratado a Sra. Verena Nygaard encerrou os 171 
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trabalhos às 16h45min. Nada mais havendo para registrar, lavrei a presente ata que vai assinada por 172 

mim e pelos Conselheiros presentes à reunião. 173 

      Verena Nygaard - Secretária Executiva do CONSEMA. 174 


