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ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
2
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA
3 Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e cinco realizou-se a Vigésima Nona Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de
4 Meio Ambiente – CONSEMA, situado à Rua Carlos Chagas, n.º 55 – 11 o andar – sl. 1108, Porto Alegre, com o início às quatorze horas
5 e vinte cinco minutos, com a presença dos seguintes Conselheiros: Sr. Cláudio Dilda, Representante da FEPAM; Sra. Laura Londero
6
Cruz, Representante do Secretário de Saúde; Sr. Adoralvo Antônio Schio, Representante do Secretário da Agricultura e
7 Abastecimento; Sr. Eberson Thimmig Silveira, Representante do Secretário de Energia, Minas e Comunicação; Sra. Sandra Garcia
8
Polino, Representante do Secretário da Educação; Sra. Jaqueline Annes, Representante do Secretário do Desenvolvimento e dos
9
Assuntos Internacionais; Sra. Marlise Margô Henrich, Representante do Secretário da Coordenação e Planejamento; Sr. Paulo
10 Roberto da Rosa Duarte, Representante do Secretário da Justiça e Segurança; Sr. Geraldo André Susin, Representante Titular da
11 ALGA; Sra. Edi Xavier Fonseca, Representante Titular da AGAPAN; Sr. Mauro André Kern, Representante Suplente do Movimento
12 Roessler; Sra. Káthia Maria Vasconcellos Monteiro, Representante Suplente do Núcleo Amigos da Terra/Brasil; Sr. Antônio Carlos
13 Porciúncula Soler, Representante Titular do Centro de Estudos Ambientais – CEA; Sra. Elizabete Maria Zanin, Representante Titular
14 da Instituição Universitária Privada; Sr. Paulino Olivo Donatti, Representante Titular da FETAG; Sr. Clóvis Zimmer, Representante
15 Titular da FIERGS; Sr. Ivo Lessa Silveira Filho, Representante Suplente da FARSUL; Sr. Valtemir Goldmeier, Representante Titular
16
da FAMURS; Sr. Lúcio Rodrigues, Representante Suplente do IBAMA; Srs. Sérgio Cardoso e Roberto Carlos da Silva Alves,
17
Representantes Titular e Suplente dos Comitês de Bacias Hidrográficas; Sr. Eduardo Osório Stumpf, Representante Suplente do
18
Corpo Técnico da FEPAM. Participaram também da reunião, como convidados: Auro de Quadros, OAB/RS; Iara, FEPAM; Doadi
19 Antônio Boeira, Amigos da Floresta; Renato Breunig, ASSJUR/SEMA; Maurício Colombo, Câmara Permanente de Gestão das Águas; e
20
Lindemar Franzon. Diretor Geral/responsável. Os trabalhos foram abertos e presididos pelo Sr. Cláudio Dilda, Representante da
21 FEPAM, e secretariados pelo Sr. Mauro Gomes de Moura e Iara Velasques, FEPAM. Pauta: 1. Eleição da Presidência do CONSEMA.
22
Sr. Presidente: Boa-tarde, é bom estarmos, novamente, aqui neste Plenário, para nesta data procedermos a duas reuniões do
23
CONSEMA: a 29a Reunião Extraordinária, que tem como Pauta única a Eleição do próximo Presidente, para o próximo biênio deste
24
Conselho; a 73a Reunião Ordinária que acontecerá na seqüência. Considerando termos já o quorum regimental, damos, então, por
25 aberta esta 29a Reunião Extraordinária para que procedamos a eleição do próximo Presidente. Gostaria de deixar registrado, apesar de
26
que, provavelmente, eu faça de uma maneira mais explícita na 74 a Reunião, quando daremos posse ao próximo Presidente, após a
27 publicação no Diário Oficial, ou seja, seguindo todos os trâmites regimentais. Então, gostaria de registrar nesta data que face, inclusive,
28 alguns questionamentos do porquê estaríamos chamando eleições agora, considerando que o biênio se completaria em julho, se não
29 me falha a memória, gostaria de dizer aos Srs. Conselheiros que para todos os efeitos cumpri o biênio, independentemente, do fato ter
30
sido oficial ou não; ou seja, estou coordenando este Conselho há dois anos. Então, considero cumprida, regimentalmente, essa
31 incumbência que os senhores em 2003 nos atribuíram, e convocamos, então, a eleição para que o próximo biênio tenhamos um novo
32
Presidente. É sempre muito bom a rotatividade, e temos certeza que este Conselho vai continuar a sua tarefa de traçar as políticas
33
ambientais para o Estado do Rio Grande do Sul. Feita essa introdução passamos, de imediato, para os procedimentos que visam,
34
então, a eleição do próximo Presidente. Nós tivemos tão-somente uma inscrição, o inscrito é o Conselheiro Valtemir Goldmeier,
35 representante da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, aqui presente. E em relação a isso, então, vamos
36 dar por abertas as atividades relacionadas à eleição. As inscrições, de acordo com a Resolução CONSEMA n.º 93, de 24-02, estiveram
37
abertas de 28-02 à 10-03. E ficou definido pela mesma resolução, então, que às 14 horas desta data procederíamos a eleição. E na
38 forma regimental, também, temos aqui a inscrição, devidamente protocolada, no dia 03-03-2005 da FAMURS, portanto, oficializando a
39 candidatura. Eu quero a relação dos Conselheiros porque o voto será nominal e por representação. Se nenhum dos Conselheiros tiver
40
alguma observação inicial, daremos início, então, aos procedimentos eleitorais. Por ordem alfabética, então, dos Conselheiros
41
presentes, Secretaria da Saúde, Conselheira Laura, como temos um candidato único a manifestação é praticamente plebiscitária.
42
Então, sim, não ou abstenção. Como vota a Secretaria da Saúde? Sra. Laura Londero Cruz: Sim. Sr. Presidente: Secretária da
43
Agricultura e do Abastecimento, como vota? Sr. Adoralvo Antônio Schio: Sim. Sr. Presidente: Secretária de Energia, Minas e
44 Comunicações, como vota? Sr. Eberson Thimmig Silveira: Sim. Sr. Presidente: Secretária da Educação. Sra. Sandra Garcia Polino:
45
Sim. Sr. Presidente: SEDAI. Sra. Jaqueline Annes: Sim. Sr. Presidente: Secretaria de Coordenação e Planejamento, como vota?
46
Sra. Marlise Margô Henrich: Sim. Sr. Presidente: Secretaria de Justiça e Segurança, como vota? Sr. Paulo Roberto da Rosa
47 Duarte: Sim, Sr. Presidente. Sr. Presidente: AGAPAN? Sra. Edi Xavier Fonseca: Abstenção. Sr. Presidente: Movimento Roessler.
48
Sr. Mauro André Kern: Como não houve outra chapa inscrita, então, vou-me abster também. Sr. Presidente: Núcleo Amigos da
49 Terra/Brasil. Sra. Káthia Maria Vasconcellos Monteiro: Abstenção. Sr. Presidente: Instituição Universitária Privada. Sra. Elizabete
50
Maria Zanin: Sim. Sr. Presidente: FETAG. Sr. Paulino Olivo Donatti: Sim. Sr. Presidente: FIERGS. Sr. Clóvis Zimmer: Sim. Sr.
51 Presidente: FARSUL. Sr. Ivo Lessa Silveira Filho: Sim. Sr. Presidente: IBAMA. Sr. Lúcio Rodrigues: Sim. Sr. Presidente: Comitês
52 de Bacia Hidrográfica. Sr. Sérgio Cardoso: Presidente, gostaria de justificar meu voto antes de me pronunciar. Vou quebrar um pouco
53 a rotina do sim, ou não e na abstenção, porque queremos contribuir com o processo, mas antes de nada, em virtude da própria pessoa
54
do Valtemir, da FAMURS, buscar dentro desse voto dos Comitês de Bacia um comprometimento do Presidente, ou do candidato à
55
Presidência, com o fortalecimento de gestão de recursos hídricos do Rio Grande do Sul. Nós temos uma clareza, tem sido o nosso
56 ponto de discurso dentro deste Conselho, que os municípios não fazem gestão por subacia, os municípios fazem gestão em uma lógica
57 do que é urbano e o que é rural, e se exploda o que tiver dentro dessa lógica. Então, candidato, representante da FAMURS, queremos
58
o comprometimento da sugestão, do fortalecimento da gestão dos recursos hídricos, do fortalecimento do Comitês de Bacia
59 Hidrográfica como um órgão integrador, um órgão do Estado. O senhor pode ter certeza, o nosso voto, e já adianto, é pela sua eleição,
60
nós seremos implacáveis no sentido de fortalecer a gestão dos recursos hídricos no Estado do Rio Grande do Sul. Nós seremos
61
implacáveis para que se mude imediatamente o processo de licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul, e comece a se pleitear
62
dentro desse processo que cada município faça seu planejamento por subacia municipal. Nós jamais vamos conseguir fazer uma
63
integração do meio ambiente, inclusive, como diz o Código de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, que a unidade de
64
planejamento ambiental deste Estado são as bacias hidrográficas, se nem na lógica do licenciamento ambiental hoje que estamos
65 aplicando não fazemos isso dentro do Estado, muito menos dentro do município. Então, gostaria de declarar em “sim” o nosso apoio,
66
enquanto representante, mas já avisar desde já, no bom sentido, que estaremos em todas as reuniões com o mesmo discurso,
67 entraremos para todos os debates políticos para fazer que a gente mude a lógica do licenciamento ambiental dentro do Estado do Rio
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68 Grande do Sul. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente: Comitês de Bacias Hidrográficas, portanto, votou sim. O Corpo Técnico
69 da FEPAM como vota? Sr. Eduardo Osório Stumpf: Não. Sr. Presidente: Temos a chegada do Representante do Centro de Estudos
70 Ambientais. Soler, estamos em processo de votação e temos um único candidato, o Representante da FAMURS, como vota o CEA? Sr.
71 Antônio Carlos Porciúncula Soler: O CEA vota seguindo o mesmo voto das Entidades representantes do Movimento Ecológico do
72
Rio Grande do Sul neste Conselho, pela abstenção, Sr. Presidente. Sr. Presidente: Conselheiro Geraldo André Susin. Sr. Geraldo
73 André Susin: Nós votamos em bloco com o movimento ambientalista. Sr. Presidente: Abstenção também da ALGA. A Sociedade de
74 Engenharia como vota? Sr. Luiz Antônio Borges Germano da Silva: Sim. Sr. Presidente: Consulto se, porventura, deixei de chamar
75 alguma das Entidades representadas neste Conselho? Não. Resultado final, então: com 05 abstenções, 01 voto, não e 14 votos, sim,
76
está eleito o Sr. Valtemir Goldmeier, Representante da FAMURS, a quem eu passo neste momento a palavra para na seqüência
77 imediata, então, encerrarmos esta reunião extraordinária e passarmos para a reunião ordinária. Sr. Valtemir Goldmeier: Boa-tarde. Em
78
nome da FAMURS, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, gostaria de agradecer o apoio daqueles que entenderam a
79 nossa proposta e entenderam que a FAMURS era uma Entidade que buscava a Presidência do CONSEMA para continuar avançando
80
esse processo de gestão ambiental no Estado do Rio Grande do Sul. Gostaria de externar, também, que respeito a posição das
81 Entidades ambientalistas. E entendo que nós todos que nos unir para que ao longo deste período a gente possa avançar nesse sistema
82
de gestão ambiental. Gostaria, também, de agradecer em especial ao Presidente do CONSEMA, o Dilda, que abriu o processo em
83
relação à eleição e tão bem conduziu este Conselho até este momento. E desde já, provavelmente, no final da reunião, na próxima
84 reunião ordinária, isso o Presidente vai colocar em votação, mas em nome da Presidência da FAMURS gostaria de convidar a todos os
85 Conselheiros e todas as pessoas envolvidas com a gestão ambiental, que na próxima reunião ordinária gostaríamos de fazer na sede
86
da FAMURS, dia 15-04. Seria, então, em princípio, a posse e gostaríamos de, se possível, que a gente fizesse essa reunião na
87 FAMURS. É um convite dos prefeitos do Rio Grande do Sul, porque a FAMURS é uma Entidade que representa todos os municípios do
88
Estado e é um colegiado de prefeitos. Inclusive, o atual Presidente da FAMURS não é mais prefeito, ele está na posição, foi prefeito
89
durante oito anos e agora só termina a gestão até maio e em junho assume novamente um prefeito. Então, gostaríamos de colocar
90 isso, e também colocar que entendíamos que tínhamos como contribuir nesse processo, porque são inúmeras as Câmaras Técnicas
91 onde a nossa Entidade participa, e sempre contribuímos com alguma coisa, não temos equipe técnica de especialistas para todas as
92 áreas, mas temos os nossos dirigentes municipais lá, que em muito nos auxiliam, e que na maioria deles são técnicos e que participam
93 das Câmaras Técnicas. E só para concluir, Sr. Presidente, uma das grandes obras que tivemos neste Estado foi construir esse cenário.
94
Se vocês analisarem, lá na gestão de 91 a 94, no Governo Collares, foram feitas três legislações importantes. Depois disso, na
95 legislação de 95 a 98, efetivamente, esse sistema começou a tomar corpo, e na gestão de 99 a 2002 constituímos a nossa Secretaria
96 Estadual do Meio Ambiente. E de todas as tarefas nesse sistema, desde 94, onde a FAMURS assim exerce com maior participação, de
97todas entendemos que uma das mais importantes e que nos orgulhamos disso foi que a FAMURS presidiu a Câmara Técnica Provisória
98
que possibilitou a criação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Então, em função de tudo isso entendemos que poderemos
99 contribuir nesse processo, mas há a necessidade de fazermos um trabalho de união, e acima de tudo do entendimento de que a área
100
ambiental está antes de qualquer uma das outras áreas que temos nas nossas administrações. Muito obrigado, era só isso que eu
101 gostaria de colocar. Sr. Presidente: Propomos aos Srs. Conselheiros, então, pois palmas para o próximo Presidente. Damos, então,
102
por encerrada a 29a Reunião Extraordinária deste Conselho Estadual de Meio Ambiente. (Encerra-se às 14h46min)

