
                                          ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CONSEMA 2 

 3 

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e sete realizou-se a Trigésima Primeira Reunião 4 

Extraordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA, situado à Rua Carlos Chagas, nº 5 

55 – 11
o
 andar – sl. 1108, Porto Alegre, com o início às quatorze horas e vinte e dois minutos, com a 6 

presença dos seguintes Conselheiros: Sra. Vera Callegaro, Secretária de Meio Ambiente; Sr. Adoralvo 7 

Antônio Schio, Representante do Secretário da Agricultura e Abastecimento; Sr. Vilson Filippon, 8 

Representante do Secretário de Energia, Minas e Comunicação; Sra. Jane Aline Kühn, Representante da 9 

Secretária de Educação; Sr. Marcelo Zaslavski, Representante do Secretário da Cultura, Sr. Paulo 10 

Renato dos Santos Souza, Representante do Secretário de Ciência e Tecnologia; Sra. Marta Marchiori 11 

Dias, Representante do Secretário da SEDAI; Sr. Rogério Santiago, Representante do Secretário de 12 

Obras Públicas e Saneamento; Sra. Sônia Maria Moreira de Mello, Representante do Secretário da 13 

Secretaria de Coordenação e Planejamento; Sr. Péricles Brasil Álvares, Representante do Secretário de 14 

Justiça e Segurança; Sr. Cristiano Kern Hickel, Representante Titular do INGA; Sra. Edi Xavier 15 

Fonseca, Representante Titular da AGAPAN; Sra. Lisiane Becker e Karin Potter, Representantes 16 

Titular e Suplente do Mira-Serra; Sr. Doadi Antônio Brena, Representante Suplente do Amigos da 17 

Floresta; Sra. Maria Teresa Raya Rodriguez, Representante Titular da Instituição Universitária Pública; 18 

Sra. Elizabete Maria Zanin, Representante Suplente da Instituição Universitária Privada; Sr. Paulino 19 

Olivo Donatti, Representante Suplente da FETAG; Sr. Clóvis Zimmer, Representante Titular da 20 

FIERGS;  Sr. Ivo Lessa Silveira Filho, Representante Suplente da FARSUL; Sr. Luiz Antônio Borges 21 

Germano da Silva, Representante Titular da Sociedade de Engenharia do Estado do Rio Grande do Sul; 22 

Sr. Valtemir Goldmeier, Representante Titular da FAMURS; Sr. Carlos Termignoni, Representante 23 

Titular do Centro de Biotecnologia do Estado do Rio Grande do Sul; Sr. Sérgio Cardoso, Representante 24 

Titular do Comitê de Bacias Hidrográficas; Sr. Marcelo Maisonete, Representante da Fundação 25 

Zoobotânica; Sr. Irineu Ernani Schneider, Representantes Titular da FEPAM. Participaram também da 26 

reunião, como convidados: Simone B. Schneider, Secretaria do Meio Ambiente, Vicente Medaglia, INGÁ; 27 

Adilson P. Metz e Edio Klen, FETAG; Paulo C. Olovate, SAALVE; Artur Lemos Júnior, FZB; Jumara 28 

Pelipol, imprensa/SEMA; João Cezar Cunha, ANEA; Virgínia Carvalho Fett, OAB/RS; Sidnei Bruschi, 29 

FIERGS; Jorge G. Klockner; Lúcia Ortiz e Caroline Cati, Amigos da Terra; João Werner Grando, UFSC, 30 

Ana Luiza Leal, Ambiente Já; Marcelo Chaves, SEMA; Alexandre Burmann, NAT; Leandro C. Signori, 31 

SEMMAM; Alda M. Correa, Ana Rosa S. Bared, Sílvio Pagil e Antenor Pacheco Neto, FEPAM; Niro 32 

Afonso Pieper, SIGA-RS/SEMA; Letícia Seibel Hummes, FAMURS; Alfredo M. da Silva Filho e Ricardo 33 

Q. Femire Cony..Os trabalhos foram abertos pelo Sr. Valtemir Goldmeier, Representante da FAMURS, e 34 

presididos pelo Sr. Ivo Lessa Silveira Filho, representante da FARSUL. Pauta: 1. 14h05min – Passagem 35 

dos Trabalhos para a Comissão Eleitoral; 2. 14h15min – Apresentação por parte dos Candidatos a 36 

Presidente do CONSEMA e quais as ações que pretendem implementar se eleito; 3. 4h45min – 37 

Pronunciamento do resultado; 4. 15 horas – Resultado. Sr. Valtemir Goldmeier: Boa-tarde a todos, 38 

considerando que temos quorum damos por iniciada esta Reunião Extraordinária do Conselho Estadual do 39 

Meio Ambiente. Desde já convido para a Mesa o Ivo Lessa, Presidente da Comissão Eleitoral, para que 40 

ele conduza os trabalho a partir deste momento. 1. 14h05min – Passagem dos Trabalhos para a 41 

Comissão Eleitoral. Sr. Presidente (Ivo Lessa Silveira Filho): Obrigado, Presidente. Prezados 42 

Conselheiros, eu convido o Colega Germano, da Sociedade de Engenharia. Também, em nome da nossa 43 

Comissão, com a permissão do Sérgio, do Comitê de Bacias, e do Mauro, que representava a SEMA, se 44 

quiserem fazer companhia aqui na frente, fiquem à vontade para conduzirmos esta reunião extraordinária. 45 

Nós temos a missão hoje de eleição do novo Presidente do CONSEMA. Então, convido os candidatos, 46 

temos duas chapas inscritas, para nos acompanharmos aqui na Mesa, a Secretária Vera Callegaro e o 47 

Valtemir Goldmeier, representante da FAMURS, para virem aqui. Eu vou ler as inscrições das chapas: Ao 48 

cumprimentá-lo cordialmente comunico a Vossa Senhoria interesse desta Secretária em Presidir o 49 

Conselho Estadual de Meio Ambiente. Nesse sentido, conforme Resolução n.º 142/07, candidato-me a 50 

Presidente desse Conselho. Na oportunidade em que me coloco à disposição reitero protestos de elevada 51 

estima e distinta consideração. Atenciosamente, Vera Lúcia Maróstica Callegaro, Secretaria de Estado 52 

em Meio Ambiente. Prezados Senhores, a FAMURS – Federação das Associações Municipais do Estado 53 

do Rio Grande do Sul, Entidade pública que representa os municípios gaúchos, é integrante do 54 

CONSEMA – Conselho Estadual do Meio Ambiente desde a sua fundação. E nessa oportunidade indico o 55 

Consulto Técnico Valtemir Bruno Goldmeier como candidato à reeleição à Presidência do CONSEMA, 56 

ora em prazo de inscrição como estabelecido em resolução específica para o pleito, desejando um 57 

processo eleitoral que resulte em sucesso à gestão desse Conselho. Subscrevemos, atenciosamente, 58 

Prefeito Ademir Haroldo – Presidente. Como a nossa Pauta diz, teremos agora a apresentação dos nossos 59 

candidatos, onde farão a sua explanação porque se interessam a conduzir os trabalhos do CONSEMA. 60 
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Primeiro passo a palavra a nossa candidata a Secretária Estadual de Meio Ambiente, a Dra. Vera 61 

Callegaro. 2. 14h15min – Apresentação por parte dos Candidatos a Presidente do CONSEMA e 62 

quais as ações que pretendem implementar se eleito. Sra.Vera Callegaro: Boa-tarde a todos os 63 

Conselheiros aqui presentes, aos demais representantes das Entidades que aqui fazem parte desta sessão 64 

extraordinária. Eu fico muito satisfeita em ver o Conselho novamente com o quorum bastante completo, 65 

senão completo, mas com boa representatividade, no sentido de que nos traz a importância que este 66 

Conselho representa. A nossa candidatura proposta se dá no sentido de que a Secretaria, como órgão 67 

central do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, tem essa íntima relação com o Conselho Estadual de 68 

Meio Ambiente, que é o órgão superior do sistema. Toda a sua atuação está diretamente relacionada com 69 

as proposições que aqui são apresentadas, que são discutidas. É neste Conselho que nós temos a relação 70 

com todos os segmentos da sociedade que aqui estão representados. Então, essa relação da Secretaria do 71 

Meio Ambiente, sua atuação com os diferentes segmentos que aqui estão representados, é fundamental. 72 

Então, o CONSEMA é a interlocução, é através do CONSEMA que nos concretizasse trabalho, essa nossa 73 

relação, essa nossa gestão ambiental que deve ser participativa. Por outro lado, gostaríamos de resgatar 74 

essa instância do CONSEMA, deliberativa, no sentido de que a gente possa fortalecer essa relação da 75 

Secretaria do Meio Ambiente, fortalecer dentro do Sistema Estadual do Meio Ambiente. Como nós temos 76 

dentro das nossas competências o Sistema Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de 77 

Proteção Ambiental, essa proposta que fazemos, que já foi apresentada no início deste ano, dessa 78 

integração com os dois sistemas para que possamos ter uma gestão ambiental e que resulte em uma gestão 79 

adequada, uma gestão moderna e com os dos sistemas perfeitamente integrados. Então, essa é a 80 

proposição, de fortalecimento dessa integração dos dois sistemas. Por outro lado, queremos resgatar 81 

também essa relação da Presidência, da Secretaria Executiva do Conselho com as Câmaras Técnicas, 82 

aquela ação que desenvolvíamos, que os presidentes desenvolviam reunindo-se com os presidentes das 83 

Câmaras Técnicas, era bastante produtiva e interessante para a qualidade os trabalhos e até para a 84 

agilização dos trabalhos das Câmaras Técnicas. Nós temos muitas demandas e essas demandas que vêm 85 

da sociedade, essas demandas devem ser tratadas sempre no âmbito das Câmaras Técnicas para que 86 

quando cheguem ao Plenário nós tenhamos uma decisão, que os Conselheiros estejam bem informados e 87 

que nós possamos ter uma decisão responsável e da melhor forma possível. Este ano nós temos uma 88 

peculiaridade nesta eleição, porque temos dois candidatos, mas colocamos a nossa participação como 89 

candidato e no sentido de fortalecer o sistema, é no sentido de integrar e de que todos possam sair 90 

ganhando. Não é de forma alguma no sentido de confronto. Por outro lado o candidato que aqui está posto 91 

representa a FAMURS, a FAMURS é nossa parceira, nós trabalhamos sempre juntos. Então, não 92 

considerem essa nossa candidatura como uma competição, ou como um confronto, mas sim como uma 93 

soma, pela preocupação de todas as Entidades que estão aqui em relação ao meio ambiente e o que 94 

representa este Conselho na gestão ambiental. A nossa proposta aqui é de realmente, conforme o 95 

Regimento, trabalhar com a Secretaria Executiva, com a FEPAM, desde já trabalharemos com o Dr. Irineu 96 

Schneider, Presidente da FEPAM, também representada neste Conselho, como Secretária Executiva deste 97 

Conselho. Então, coloco a minha candidatura à disposição deste Plenário para que nós possamos 98 

consolidar esse nosso trabalho, a SEMA como órgão central do Sistema Estadual de Proteção Ambiental. 99 

Obrigada. Sr. Presidente: Obrigada, Dra. Vera. De imediato passo a palavra ao Dr. Valtemir, também 100 

candidato, representante da FAMURS. Sr. Valtemir Goldmeier: Em nome da FAMURS obrigado a 101 

todos. Eu gostaria de mais uma vez colocar que nós estamos falando de uma Entidade, não de pessoas. 102 

Então, deixar isso bem claro de início, gostaríamos de colocar que a FAMURS de maneira alguma 103 

colocou a candidatura no sentido de ser oposição ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, mas como 104 

uma forma de poder contribuir. Gostaríamos de colocar que nós da FAMURS defendemos uma parcela da 105 

sociedade gaúcha como Entidade que defende os municípios, e dentro da FAMURS temos todas as cores 106 

partidárias. Portando, não é de maneira alguma qualquer manifestação nesse sentido. E mais, a nossa 107 

estrutura e o interesse da FAMURS era no sentido de sensibilizar o Governo de que há necessidade de nós 108 

trabalharmos no sentido de termos uma política de Estado para a área do meio ambiente. É claro, como é 109 

do conhecimento de todos, nós estamos no quinto ano de uma mesma linha de administração da SEMA e 110 

foi por isso que a FAMURS colocou a candidatura, de que houvesse, efetivamente, a publicação e que 111 

fosse trazido a este Conselho um documento que pudesse ser aprovado pelo Conselho Estadual do Meio 112 

Ambiente como uma política de  Estado do meio ambiente, conforme é dito na Lei n.º 10.330, onde é 113 

colocado que cabe ao Conselho aprovar a política de Estado para a área ambiental no Rio Grande do Sul. 114 

As nossas preocupações, as nossas esperanças, eram de que esses outros assuntos que a sociedade do Rio 115 

Grande do Sul tanto tem discutido na área ambiental, que nós pudéssemos contribuir no sentido de ajudar 116 

o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, porque essas discussões que advirão tanto aqui no Conselho, 117 
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quanto na própria sociedade, quanto na Assembléia Legislativa, que envolverão, necessariamente, 118 

zoneamento, melhoria da estrutura, não só da SEMA como da FEPAM, esses assuntos para o Governo do 119 

Estado terão determinados vínculos que serão conduzidos para o lado político partidário. E nós nos 120 

colocamos em uma situação de que a gente poderia auxiliar não havendo esse vínculo político partidário. 121 

Gostaríamos de colocar que temos uma preocupação de que não aconteça com o Conselho algumas coisas 122 

que têm acontecido nos últimos anos, mas face a manifestação do Presidente da FAMURS minutos atrás, 123 

em função de algumas conversas mantidas com o Secretário de Estado de Relações Institucionais, foi-me 124 

solicitado que eu retirasse a candidatura da FAMURS. Portanto, a FAMURS não é mais candidata à 125 

Presidência deste Conselho. Obrigado. Sr. Presidente: Obrigado, Valtemir. Agora estamos com uma 126 

situação um pouco diferente. Eu queria ter o prazer de conduzir uma votação aqui, mas agora o nosso 127 

Regimento Interno não prevê esse tipo de votação, só diz que a votação será realizada em sessão 128 

extraordinária convocada para esta finalidade, que a escolha se dará por maioria simples dos votos, com o 129 

quorum de dois terços dos Conselheiros. O nosso voto hoje é qualificado, mais de dois terços. Sra. Edi 130 

Xavier Fonseca: A resolução que deliberou sobre a execução desta eleição está bem clara, diz que a 131 

votação deve ser nominal. Apesar de ter um candidato só tem que ser nominal, sempre as votações do 132 

CONSEMA são nominais. Sr. Presidente: Ok, então, vamos fazer a votação nominal. Eu peço a lista dos 133 

Conselheiros presentes. Agora temos uma chapa única. Sr. Sérgio Cardoso: Eu gostaria de declarar voto. 134 

Sr. Presidente: Quando eu chamar o nome, se a pessoa quiser fazer declaração de voto eu passo a 135 

palavra. Então, o primeiro voto da Secretária. Sra. Vera Callegaro: Eu sou candidata. Sr. Presidente: 136 

Secretaria da Saúde não presente. Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Sr. Adoralvo Antônio 137 

Schio: Sim. Sr. Presidente: Secretaria de Energia, Minas e Comunicação. Sr. Vilson Filippon: Sim. Sr. 138 

Presidente: Secretária de Educação Sra. Jane Aline Kühn: Sim. Sr. Presidente: Secretaria da Cultura. 139 

Sr. Marcelo Maslavski: Sim. Sr. Presidente: Secretaria da Ciência e Tecnologia. Sr. Paulo Renato dos 140 

Santos Souza: Sim. Sr. Presidente: SEDAI. Sra. Marta Marchiori Dias: Sim. Sr. Presidente: 141 

Secretaria de Obras Públicas e Saneamento. Sr. Rogério Santiago: Sim. Sr. Presidente: Secretaria de 142 

Coordenação e Planejamento. Sra. Sônia Maria Moreira de Mello: Sim. Sr. Presidente: Secretaria de 143 

Justiça e Segurança. Sr. Péricles Brasil Álvares: Sim. Sr. Presidente: INGÁ. Sr. Cristiano Kern 144 

Hickel: Sim. Sr. Presidente: AGAPAN. Sra. Edi Xavier Fonseca: Sim. Eu quero fazer declaração de 145 

voto no final. Sr. Presidente: Mira-Serra. Sra. Lisiane Becker: Sim. Sr. Presidente: Amigos da 146 

Floresta. Sr. Doadi Antônio Brena: Sim. Sr. Presidente: Instituição Universitária Pública. Sra. Maria 147 

Teresa Raya Rodriguez: Sim. Sr. Presidente: Instituição Universitária Privada. Sra. Elizabete Maria 148 

Zanin: Sim. Sr. Presidente: FETAG. Sr. Paulino Olivo Donatti: Sim. Sr. Presidente: FIERGS. Sr. 149 

Clóvis Zimmer: Sim. Sr. Presidente: FARSUL sim. Sociedade de Engenharia do Estado do Rio Grande 150 

do Sul. Sr. Luiz Antônio Borges Germano da Silva: Sim. FAMURS. Sr. Valtemir Goldmeier: 151 

Abstenção. Sr. Presidente: Centro de Biotecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Sr. Carlos 152 

Termignoni: Sim. Sr. Presidente: Comitê de Bacias Hidrográficas. Sr. Sérgio Cardoso: Sim. Sr. 153 

Presidente: Fundação Zoobotânica. Sr. Marcelo Maisonete: Sim. Sr. Presidente: FEPAM. Sr. Irineu 154 

Ernani Schneider: Sim. 3. 4h45min – Pronunciamento do resultado; 4. 15 horas – Resultado.  Sr. 155 

Presidente: Nós temos 25 presentes, 23 votos a favor e duas abstenções, da FAMURS e da Secretária 156 

Vera. A palavra está à disposição dos Conselheiros, Edi e depois o Sérgio. Sra. Edi Xavier Fonseca: Em 157 

nome das Entidades AGAPAN, INGÁ e Mira-Serra, Conselheiras do CONSEMA, eleitas pelo Movimento 158 

Ecológico Gaúcho, através do seu colegiado APEDEMA/RS. Em reunião com a Secretária Vera Lúcia 159 

Callegaro no dia 03 de abril de 2007, onde levaram as demandas do Movimento Ecológico Gaúcho, 160 

através do documento intitulado As Demandas do Movimento Ecológico gaúcho Frente ao Colapso da 161 

Gestão Ambiental do Estado, com as quais a Secretária comprometeu-se em implementá-las. Tendo em 162 

vista esse comprometimento público, as Entidades eleitas pela APEDEMA nesse colegiado decidiram 163 

apoiar a Secretária-candidata à Presidência ao CONSEMA. Abaixo elencamos alguns compromissos por 164 

ela assumidos: promover o diálogo das organizações ambientalistas da sociedade civil com o atual 165 

Governo; expor os programas, as ações de Governo na área ambiental com detalhamento do tempo 166 

previsto para execução, bem como as fontes de recursos; reforçar institucionalmente a FZB, o DEFAP, a 167 

FEPAM e o DRH; desenvolver políticas efetivas de utilização de fontes de energias limpas; promover a 168 

educação ambiental no Estado; respeitar, fortalecer e implementar efetivamente o Plano de Bacias; formar 169 

as agências reguladoras de bacias; respeitar as indicações da APEDEMA conforme Resolução 170 

CONSEMA nº 107/2005; evitar as contradições entre legislação ambiental as ações do Governo; reavaliar 171 

o SIGA/RS; implementar e efetivar o FEMA/RS; passar a observar em todas as ações do Governo à ótica 172 

da Agenda 21 e o Protocolo de Kyoto; elaborar política estadual de redução, captação das emissões de 173 

gases do efeito estufa para minimizar o aquecimento global; respeitar o zoneamento ambiental da 174 
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silvicultura elaborado pela FEPAM e não emitindo as prorrogações e liberações de novos TACs; 175 

promover políticas de saneamento; implementar programas de incentivo á produção de agropecuária 176 

ecológica; implementar uma política de biodiversidade para o Estado e promover a efetiva participação da 177 

APEDEMA no planejamento do CONFEMA 2007. Então, em função dessas propostas que nós 178 

encaminhamos à Secretária no dia 03, o Movimento votou a favor da Secretária. Sr. Sérgio Cardoso: 179 

Boa-tarde, Senhoras e Senhores Conselheiros. Nós fizemos o pedido se de manifestar em função da 180 

votação em uma linha muito mais estratégica, até porque com a lista que a APEDEMA encaminhou nos 181 

sentimos altamente contemplados. Nós estamos às vésperas de ser encaminhado pelo Governo do Estado o 182 

PPA, até o dia 15 do mês que vem. E o que queríamos, aí sabemos de alguns movimentos, mas que a 183 

política de gestão de recursos hídricos não fosse a política da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. A 184 

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, no seu art. 171, parece meio contraditório, mas o art. 171 185 

diz que a unidade de o planejamento do Estado do Rio Grande do Sul é a bacia hidrográfica. Aí um pedido 186 

especial não só para que Secretária, mas, também, para a futura Presidente deste Conselho, não medir 187 

esforços para que realmente esse artigo da Constituição seja aplicado no Rio Grande do Sul. Nós temos 188 

tido sérias dificuldades com todos os governos que tem passado, com todas as secretarias, sabemos que 189 

aqui temos representantes de secretarias, porque muitas secretarias tinham processo de votação aqui hoje. 190 

O que nós queremos é que esses representantes voltem para as suas secretarias com o número do artigo da 191 

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que fala de política pública do Estado, quer dizer, e coloca 192 

a bacia hidrográfica como unidade de planejamento. Isso para nós é estratégico no sentido que por traz da 193 

unidade de planejamento tem uma sociedade organizada chamada Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, é 194 

mais uma manifestação em uma linha genérica, representar o Comitê de Bacia Hidrográfica pelo fato de 195 

ser colegiado, um colegiado político, que muitas Entidades que aqui hoje também fazem parte, fazem 196 

parte dos comitês; mas se nós tivéssemos atendido o art. 171 da Constituição do Estado do Rio Grande do 197 

Sul ficaríamos muito satisfeitos. Muito satisfeitos quando verificamos no estudo da silvicultura, que 198 

colocou em um dos EIAs a bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento. Este Conselho hoje 199 

tem sido falado a todos os cantos do Estado do Rio Grande do Sul em função da polemica da silvicultura. 200 

Temos muitos agentes políticos que nem sabiam que existia este tal de Conselho, hoje eles estão 201 

começando a descobrir. Isto é muito bom, muito saudável. Então, a linha de gestão, na verdade, no Estado 202 

para nós tem que ser alicerçado em uma parceria entre os comitês e entre os COREDEs. O PPA do 203 

Governo do Estado esta vindo para a Assembléia Legislativa com uma visão de regionalização também 204 

pelos COREDEs, pelas nove regiões funcionais. Se não constar no PPA não adianta nós fazermos discurso 205 

de política de implantação pública. Nós queremos fazer esse apelo, na verdade, porque na divisão dos 206 

COREDEs nós temos garantia que ela vai vir para a Assembléia Legislativa com esse recorte das nove 207 

regiões funcionais de planejamento. Agora, o que também nós gostaríamos de ver colocado no PPA do 208 

Governo do Estado a bacia hidrografia comunidade de planejamento, nada mais, nada menos do que 209 

cumprir a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que não é muito claro que nós temos tido 210 

dificuldade de todos os outros governos que tem passado neste Estado. Não é uma crítica, mas é uma 211 

constatação. Isso para nós é fundamental uma vez que a gente tenha que lutar pela questão da implantação 212 

do sistema. E quanto representante dos Comitês deixo isso muito bem claro, o que nós queremos é ver o 213 

sistema implantado, se vai ser no Governo do Pedro, do José, do Antônio, mérito para o Pedro, José e 214 

Antônio que foram competentes em conseguir fazer esse sistema ser implantado, o que nós não 215 

conseguimos até hoje desde 94 com a legislação, sempre estamos penando. Então, é uma declaração de 216 

voto e de voto de confiança também, e um apelo para que a Secretária se coloque dentro da discussão da 217 

Secretaria e Planejamento a bacia hidrográfica, porque a partir daí nós podemos ter certeza que isso é uma 218 

estratégia de Estado e não de Secretaria de Meio Ambiente. Obrigado. Sr. Presidente: Mais alguma 219 

manifestação? Então, em nome da Comissão Eleitoral, em nome da FARSUL, volto a reiterar aquela 220 

posição já tomada pelo Prefeito Sperotto, onde sem dúvida já foi colocada várias vezes, que a Secretaria 221 

de Meio Ambiente é tão importante quanto a Secretaria de Agricultura para nós. Demonstramos a inteira 222 

confiança e apoio a tua pessoa, Vera, a pessoa do Irineu também, para comandarem o nosso Conselho, 223 

estão comandando o nosso órgão ambiental. E convidar a todos os Conselheiros que a gente faça um 224 

esforço, vamos fortalecer esta Entidade Secretaria e vamos fortalecer a FEPAM, porque ela é 225 

extremamente importante para nós. Eu acho que naquele momento em que a gente vem debatendo que a 226 

FEPAM ou a Secretaria de Meio Ambiente são inimigos da produção, isso é do passado, está aí nas 227 

resoluções, nos licenciamentos ambientais da irrigação, da integradora que a gente vem construindo ao 228 

longo do tempo. Então, eu peço uma salva e palmas para a nossa Presidente eleita e agradeço a todos. Sra. 229 

Vera Callegaro: Conforme acordado com o Presidente que hoje termina o seu mandato, a reunião de hoje 230 

ainda será presidida pelo nosso Presidente Valtemir.  231 



Ata da 31
a
 Reunião Extraordinária do CONSEMA – 19-04-2007. 

  
  

5 

(Encerra-se a sessão às 14h45min).                   232 


