
ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO 1 

ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO 2 

AMBIENTE – CONSEMA 3 

Aos cinco dias do mês de novembro de mil novecentos e noventa e nove realizou-se a Vigésima Terceira 4 

Reunião Ordinária do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, na Fundação Estadual de 5 

Proteção Ambiental – FEPAM, situada à Rua Carlos Chagas, n.º 55, nesta Capital, com o início às quatorze 6 

horas e quarenta e cinco minutos e com a presença dos seguintes Conselheiros: Ten. Cel. Nelsonhoner 7 

Sebajes da Rochas, Representante do Secretário da Justiça e Segurança; Sr. Antônio Carlos Porciúncula 8 

Soler, Representante do Secretário da Coordenação e Planejamento; Sr. Salzano Barreto, Representante da 9 

Secretária da Saúde; Sr. Alexandre Vitalini Paranhos, Representante do Secretario de Obras Públicas e 10 

Saneamento; Sr. Mário Buede Teixeira, Representante de Instituição Universitária Privada; Sr. Alexandre 11 

Melo Soares, Representante do Centro de Estudos Ambientais; Sr. Vanderlei Weschenfelder, 12 

Representante do SINDIÁGUA; Sr. Hugo Springer, Representante da FIERGS; Sr. Francisco Lineu 13 

Schardong, Representante da FARSUL; Sr. Luiz Felippe Kunz Júnior, Representante do DRNR; Sr. 14 

Eliziário Toledo, Representante da FETAG; Sr. Nilvo Luiz Alves da Silva, Representante da FEPAM e 15 

Secretário Executivo; Sr. Cláudio Roberto Bertoldo Langone, Secretário de Estado e Presidente deste 16 

Conselho. Participaram também, o Sr. Gustavo Trindade, Assessor Jurídico da FEPAM, Sr. Alexandre 17 

Bugin, Representante da ABES-RS e Sr. Assis Pedro Perin Piccini, Presidente da Câmara Técnica do 18 

Regimento Interno. Após a assinatura do Livro de Presenças, o Sr. Presidente deu início aos trabalhos. Sr. 19 

Presidente: vamos nos limitar a avaliar o destino desta reunião. São 14h45min, não atingimos o quórum, e 20 

temos na Pauta, centralmente, a questão do Regimento Interno. Não temos condições de instalar, 21 

formalmente, a reunião. Há uma coincidência de eventos hoje, em função de que ocorre o Seminário do 22 

Plano Diretor do Programa Pró-Guaíba onde, vários membros do CONSEMA, estão, participando, 23 

especialmente, os dos órgãos de Governo. Precisamos definir como encaminhar esta Reunião. Gostaria de 24 

fazer algumas comunicações. O Departamento de Recursos Hídricos, da Secretaria do Meio Ambiente, já 25 

está instalado neste prédio, nas salas aqui ao lado e já está funcionando. Hoje está acontecendo a mudança 26 

do Departamento de Recursos Naturais Renováveis, que sai do Centro Administrativo e se instala no décimo 27 

andar. Essa modificação foi possível graças a relocação do Conselho Estadual de Educação, que ocupava o 28 

referido andar, e que também ocupava boa parte do tempo deste auditório. Essa modificação vai permitir que 29 

possamos transformar este lugar num auditório de fato para ser usado pelo conjunto das instituições que 30 

estão neste prédio e que terá, complementarmente, um outro auditório, que será o espaço do CONSEMA, 31 

onde hoje está instalado o Gabinete do Secretário. A obra já está projetada e em vias de contratação. São 32 

dois avanços importantes de configuração física da Secretaria. O Departamento de Recursos Renováveis 33 

começa a funcionar, de fato, na próxima semana. Até o final do ano, o 9º andar também deve estar liberado, 34 

e a SEMA, deve estar, praticamente, instalada. A Fundação Zoobotânica, por motivos óbvios, tem a sua sede 35 

no Jardim Botânico. Outra informação, é que temos um processo de discussão para a regulamentação e 36 

instalação do Programa Nacional de Educação Ambiental. O Ministério do Meio Ambiente está promovendo 37 

um calendário de reuniões por Estados, com a idéia de formação dos fóruns, conselhos ou comitês 38 

permanentes de educação ambiental em todos os Estados. A Região Sul será a última região atendida nesse 39 

aspecto e estamos promovendo uma reunião ampla, com todos que desenvolvem ações de educação 40 

ambiental no âmbito do Estado, numa convocatória que sairá no início da semana que vem, para uma 41 

reunião com o Ministério do Meio Ambiente, no dia 22 de novembro, com objetivo de que, até março do 42 

ano que vem, esteja consolidado o Fórum Estadual de Educação Ambiental ou o nome que este Plenário 43 

deliberar. Para viabilização, instalamos, há cerca de vinte dias, um grupo de trabalho permanente em 44 

educação ambiental, que reunirá dezoito instituições e discutirá as diretrizes e unificação das ações de 45 

educação ambiental no âmbito do Governo. Esse será um avanço importante para as ações de Governo e 46 

também para a concepção desse programa, ao qual, logo em seguida, estão vinculadas as possibilidades de 47 

busca de recursos destinados ao Programa Nacional de Educação Ambiental. Estamos tratando, também, da 48 

implementação da Resolução aprovada na última reunião do CONSEMA, sobre a Lei dos Crimes 49 

Ambientais. Fizemos uma consulta ao IBAMA sobre a aplicação da Lei Federal dos Crimes Ambientais E 50 

tivemos a informação de que ainda não está sendo aplicada. Estamos promovendo, para as próximas 51 

semanas, um evento de trabalho interinstitucional, com a participação do Ministério Público Federal, 52 

Estadual, o IBAMA e os órgãos do Estado para discutir a implementação e as relações institucionais da 53 
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aplicação, por parte do Estado. A nossa pauta é decorrente da conclusão dos trabalhos da Câmara Técnica 54 

que discutiu a questão do Regimento Interno do CONSEMA. A idéia da reunião de hoje é que fosse de 55 

discussão preliminar sobre as deliberações da Câmara, e que fossem apresentados os resultados. É nossa 56 

intenção que, para assuntos dessa complexidade, após o término do trabalho das Câmaras Técnicas e, antes 57 

de apresentar ao Plenário, realizemos seminários técnicos que façam o polimento dessas questões. Nesse 58 

caso, temos uma avaliação preliminar da conclusão da Câmara, com vários elementos apontados que 59 

necessitariam da mudança da Lei, na Assembléia Legislativa. E nos parece que, se for o caso, deveríamos 60 

fazer uma discussão mais ampla, não só de adequação do Regimento Interno, mas uma discussão semelhante 61 

ao que o CONAMA está fazendo, já há quase um ano, através do grupo de trabalho “Repensando o 62 

CONAMA” que, durante este ano, fez worhshops dos vários segmentos representativos, onde se está 63 

pensando uma grande reestruturação. No nosso caso, o Conselho é mais jovem e tem menos necessidade de 64 

mudanças. Mas, de qualquer forma, a nossa idéia é de que se fizesse uma reflexão sobre a situação do 65 

CONSEMA como um todo, se as representações estão satisfatórias, se é necessário fazer algum tipo de 66 

redimensionamento de representação, o que é tocado em parte pelo grupo da Câmara Técnica. Como temos 67 

a ausência de quórum, coloco à apreciação dos Srs. Conselheiros, abreviar o caminho no sentido de que 68 

antes de uma nova reunião de Conselho para apreciar esse assunto, pudéssemos realizar um Seminário 69 

Técnico, sem caráter deliberativo sobre o CONSEMA, vendo-se o cenário geral e desdobrando os itens cuja 70 

modificação está proposta aqui. A outra alternativa seria de convocarmos uma nova reunião, que está 71 

prevista para trinta dias, salvo situação extraordinária, para uma avaliação preliminar sobre o trabalho da 72 

Câmara Técnica. Pela complexidade, parece-nos que seria importante fazer um trabalho de reflexão. 73 

Concretamente, dada a impossibilidade de instalação desta Reunião, do ponto de vista formal, 74 

apresentaríamos como sugestão, que, em conjunto com a Câmara Técnica, a Secretaria do Meio Ambiente e 75 

seus órgãos vinculados promovessem um seminário de discussão sobre o CONSEMA, tendo como centro a 76 

questão o Regimento Interno, e que isso fosse apresentado com todo o acúmulo dos elementos motivadores 77 

das modificações propostas, para que, na seqüência, esse assunto fosse trazido ao pleno do CONSEMA, já 78 

com um polimento maior. Colocaríamos à apreciação dos Conselheiros presentes. Isso envolveria, 79 

necessariamente, que a Câmara se mantivesse ativa nesse processo. Sr. Antônio Carlos Soler: essa 80 

proposta do seminário é interessante, se tivermos prazo para realizarmos o seminário antes da votação. 81 

Poderia ser adotado, o que o CONAMA vem fazendo, várias reuniões, vários seminários, vários debates 82 

antes de efetivamente ir à apreciação. Acho que seria um encaminhamento bem cauteloso e que poderia 83 

reverter num melhoramento dos trabalhos. Sr. Presidente: a nossa proposição seria a seguinte: que se 84 

conversasse com o pessoal da Câmara Técnica, propondo a realização de um Seminário interno do 85 

CONSEMA, com a presença de convidados e Conselheiros, para uma apresentação e discussão da proposta 86 

de alteração do Regimento Interno. Seria um seminário de dia inteiro, intensivo, que pudesse permitir o 87 

aprofundamento das discussões. Combinaríamos com a Câmara uma data, comunicaríamos com a devida 88 

antecedência todas as Instituições, membros do Conselho, considerando, inclusive, que esse documento já 89 

foi distribuído a todos os Conselheiros. Durante esse processo as contribuições podem ser encaminhadas por 90 

escrito, como contribuição ao debate. Vamos receber o silêncio como acolhimento. Sr. Salsano Barreto: 91 

mas nesse seminário não teria a prerrogativa de quórum. Sr. Presidente: não. Sr. Nilvo Silva: nem de 92 

deliberar. Sr. Salsano Barreto: é só preparatório para uma futura deliberação neste fórum. Sr. Presidente: 93 

na verdade, a reunião passada foi muito longa e colocamos a apreciação a idéia de reuniões mensais. A 94 

reunião extraordinária estava prevista para dezembro, e a pauta mais objetiva que tínhamos era a 95 

comunicação desta Câmara, da conclusão dos trabalhos. Marcamos a reunião de hoje com a idéia de se fazer 96 

uma discussão preliminar do pleno do CONSEMA e que, certamente, não seria resolutiva pelo tamanho da 97 

tarefa. Como estamos impossibilitados, de fazermos uma discussão preliminar sobre a questão, a nossa idéia 98 

seria de partirmos direto para o Seminário. Não instalaríamos a reunião de hoje devido a falta de quórum. 99 

Vamos preparar um Seminário e usaríamos este espaço para as comunicações. Iniciando pela decisão da 100 

reunião passada do CONSEMA, sobre a Câmara do ICMS Ecológico, que foi formada e será instalada na 101 

próxima terça-feira, às 14h. Passamos as comunicações. Peço licença para me retirar, em função de que abro 102 

a Conferência Municipal de Meio Ambiente, em Santa Maria, às 18h30min. A reunião fica sob a condução 103 

do Sr. Nilvo. Obrigado pela presença de todos. Sr. Nilvo Silva: os Conselheiros receberam uma cópia com a 104 

tabela de prazos, as medidas e o termo de compromisso assinado com a empresa Cambará, um relato da 105 

situação da Celulose, que foi uma solicitação da Conselheira Kathia V. Monteiro, Núcleo Amigos da Terra. 106 
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Temos uma apresentação preparada sobre o assunto, que será tratada na próxima reunião do Conselho, 107 

quando a Conselheira Kathia estiver presente e tivermos quórum. Recebemos o Ofício nº 1918/99, do 108 

DAER, informando que está encaminhando, à FEPAM, os Relatórios de Supervisão Ambiental da Rota do 109 

Sol, Lotes II e III, referente ao mês de setembro de 99. Essa foi uma medida acordada aqui no Conselho, na 110 

ocasião da apresentação da atual situação da Rota do Sol. Já enviamos cópias desses documentos a Sra. 111 

Kathia V. Monteiro, do Núcleo Amigos da Terra e ao Conselheiro Marco Simon, da ASEPAN. Temos 112 

cópias disponíveis e os Conselheiros que tiverem interesse podem solicitar. Recebemos ofício do Comitê 113 

Central da Paz, comunicando que será realizado, em Brasília, o Congresso Nacional sobre a Amazônia, nos 114 

dias 14, 15 e 16 de dezembro deste ano, no auditório Zumbi dos Palmares, no espaço cultural da Câmara dos 115 

Deputados e, se possível, contam com a participação de um representante do CONSEMA. Recebemos 116 

também ofício da APEDEMA, indicando os representantes da Comissão de Luta pela Efetivação do Parque 117 

Estadual de Itapuã, Sr. Flávio Silveira Villela e Maurício Vieira de Souza, titular e suplente, 118 

respectivamente, junto ao CONSEMA em substituição à representação da ABEPAM. Recebemos, ofício da 119 

FETAG informando que está sendo representada, nesta reunião, pelo Sr. Eliziário Toledo. O Secretário de 120 

Coordenação e Planejamento está representado pelo Sr. Antônio Soler. Também recebemos o comunicado 121 

da ausência do Centro de Biotecnologia. Foi publicado, no Diário Oficial, de 18/10/99, a Resolução 122 

CONSEMA nº 006/99, que disciplina a aplicação do Decreto Federal 3.179, que regulamentou a Lei dos 123 

Crimes Ambientais e a Resolução do CONSEMA nº 007/99, que instala a Câmara Técnica Provisória para a 124 

regulamentação do ICMS Ecológico. Por último, a Secretaria da Cultura informa que não poderá estar 125 

representada, nesta Reunião, em razão de compromissos assumidos. Alguns Conselheiros informaram a 126 

ausência, e boa parte não. Eram essas as comunicações do dia. Com a palavra o Conselheiro Soler. Sr. 127 

Soler: na verdade, esta é a primeira reunião que participo, no novo Governo do Estado. Alguns Conselheiros 128 

já me conhecem, já atuei em outras reuniões, representava o Centro de Estudos Ambientais, também no 129 

Conselho e hoje represento a Secretaria de Coordenação e Planejamento. Queria, na verdade, apresentar, 130 

rapidamente, o trabalho que estou desenvolvendo no Governo do Estado, junto a Secretaria de Coordenação 131 

e Planejamento, para conhecimento, do trabalho que estamos desenvolvendo. É um programa para o meio 132 

ambiente, que se chama Mar de Dentro. Tem, como objetivo, o planejamento da gestão ambiental na Bacia 133 

da região hidrográfica litorânea, Bacia do Camaquã, Litoral Médio e São Gonçalo Mirim. Foi criado em 94, 134 

por Decreto mas, efetivamente, só começou a acontecer há pouco tempo. Temos convênio com a JICA- 135 

Agência Japonesa de Cooperação Internacional, em andamento, e queria deixar aos Conselheiros um 136 

material para leitura, manifestação e colaboração com o que acharem conveniente para que o Programa 137 

possa, realmente, vir a ser um programa de gestão ambiental capaz de, não só preservar o ambiente, mas 138 

também buscar formas alternativas de geração de empregos, distribuição de renda, fazendo com que a região 139 

possa crescer aliando o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Obrigado. Sr. Nilvo 140 

Silva: a palavra está à disposição dos Conselheiros para mais algum informe ou comunicação. Sr. Luiz 141 

Felipe Kunz: solicito a inclusão na pauta da próxima reunião de uma definição relativa à Resolução 142 

aprovada na última reunião, sobre a Lei de Crimes Ambientais. Foi estabelecida a previsão de recursos ao 143 

CONSEMA para determinados autos de infração. O DRNR, a Assessoria Jurídica da SEMA e a Secretaria 144 

de Justiça e Segurança, através do Batalhão de Polícia Ambiental, já possuem uma pré-proposta para ser 145 

analisada pelo Plenário na próxima reunião, que define o grau de recursos que o CONSEMA aceitaria, 146 

referente ao artigo 11. Solicito a inclusão deste tema na pauta da próxima reunião. Sr. Nilvo Silva: 147 

acatada a sugestão. Não havendo mais quem queira se manifestar, passamos para a definição da próxima 148 

reunião do CONSEMA. Pelo cronograma teríamos uma reunião no dia 19 de novembro, mas como 149 

realizaremos o Seminário sobre Regimento Interno, sugerimos a data alternativa de 26 de novembro. 150 

Teríamos duas semanas e meia, praticamente, para convocação e deliberação desse Seminário, anterior à 151 

próxima reunião do CONSEMA. Seria essa a sugestão. Consulto os Srs. Conselheiros se estão de acordo 152 

com essa data ou se sugerem alguma outra. Confirmando, temos a possibilidade de realizar a reunião do 153 

CONSEMA no dia 26 de novembro, às 14h00min. Convocaremos, em conjunto com a Câmara Técnica que 154 

discutiu o Regimento Interno, o Seminário. Agradeço a presença dos Srs. Conselheiros, lamentamos a 155 

ausência de quórum. Encerrados os trabalhos da presente Reunião às 15h35min. Nada mais havendo a 156 

registrar, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos presentes à reunião. 157 


