
ESTADO DE GOIÁS
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CEMAm

Ata da 32ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMAm

Aos  19  dias  de  Dezembro  de  2016,  no  Auditório  Jaime  Câmara,  9º  andar  do  Palácio  Pedro
Ludovico Teixeira - (Praça Cívica) Centro em Goiânia – GO, às 9 horas em segunda chamada foi
iniciada a 32ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMAm. Estavam
presentes o Secretário-Executivo do Conselho Estadual do Meio Ambiente – Sr. Rogério Rocha que
presidiu a reunião, a Sra. Jacqueline Vieira da Silva, Superintendente Executiva do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos,  e os demais conselheiros:  a Sra. Elaine Farinelli  Noronha e o Sr Marcelo
Lessa, ambos representando o Fórum Empresarial do Estado de Goiás, o Sr. João Pedro Fiorini da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Sr. João de Deus de Souza Bernardino do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás, a Sr. Ângela Maria Lavalle Barbeito da
Fundação  César  Baiocchi  –  Acqua  Vitae,  o  Sr.  Clarismino  Luiz  Pereira  Júnior  da  Ordem dos
Advogados do Brasil – GO. Justificaram a falta o Sr. Manoel Rodrigues Chaves da Universidade
Federal  de  Goiás  e  a  Sra.  Keli  Cristina  Lemes  de  Souza  Oliveira  da  Secretaria  de  Estado  de
Educação,  Cultura  e  Esporte.  Não justificaram suas  ausências  os  conselheiros  (as),  Sra.  Maria
Cecília Martins Brito da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, Sra. Lys Andréa Insuêla Garcia e
Rezende  da  Secretaria  de  Estado  da  Segurança  Pública, Sr.  Renato  de  Paiva  e  Wanderley do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Sr. Manuel de Oliveira
da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Sr. Natã Gomes dos Santos da Associação Goiana
dos Municípios, Sr. Fábio Camargo Ferreira e da Associação Nacional de Órgãos Municipais de
Meio  Ambiente,  Sra.  Suelena  Carneiro  Caetano  Fernandes  Jayme  do  Ministério  Público,  Sr.
Altamiro  Fernandes  do  Instituto  Brasil  Central.  O Senhor  Secretário-Executivo  Rogério  Rocha
iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e informou que a 32ª reunião do CEMAm será
presidida por ele, justificando a ausência do Presidente Sr. Vilmar Rocha. Em seguida esclareceu as
modificações que acorrerão no conselho, sendo está reunião a última do CEMAm. Explicou que o
mesmo se fundirá ao Conselho de Recursos Hídricos e ao Conselho de Saneamento. Criando assim
o CESMARH – Conselho  de  Saneamento,  Meio  Ambiente  e  Recursos  Hídricos.  Ato  contínuo
comentou sobre a matéria em pauta e a inclusão de dois pontos, sendo eles: I - Prestação de Contas
de Recursos das Compensações Ambientais 2015 e 2016, II- Resolução CEMAm- Aplicação de
Norma.  No  primeiro  momento  foi  apreciada  a  Ata  da  31ª  Reunião  Ordinária  do  Cemam,  que
demonstrou  a  necessidade  da  correção  termo  ‘’pequenos  agrônomos’’  para  ‘’pequenos
agricultores’’. Logo após APROVADA por unanimidade. Em seguida o Sr. Marcelo Lessa deliberou
sobre as APLICAÇÕES DAS RESOLUÇÕES que dispõe sobre conflitos de competência, expondo
as divergências existentes das aplicações judiciais demonstrando que a averbação deixa de existir se
valendo somente do CAR. Afirmou que o que se aplica é a resolução enquanto não estiver uma
decisão judicial. O REPRESENTANTE DA GERENCIA DE FLORA entende que o conselho deve
decidir e aprovar a resolução que com isso daria mais segurança e sentido da análise. O senhor
Rogério  Rocha  disse  que  se  for  votado  nos  termos  usados,  será  publicado  até  a  decisão  da
Procuradoria Geral do Estado-PGE. Senhor Doutor Clarismino Luiz Pereira Junior,  sugeriu que
independentemente da posição da PGE o CEMAm deve se posicionar, pois é um órgão competente
para isso. APROVADA as decisões por unanimidade. No segundo ponto de pauta ministrado pelo
Sr. Silas Paulo de Souza que deliberou sobre o Credenciamento junto ao Cemam. Ele iniciou
cumprimentando  a  todos  presentes  e  os  demais  membros  demonstrando  a  necessidade  dos
Municípios de Formosa e Silvânia. O Município de Formosa é um conselho do meio ambiente
formado por vinte  e  cinco membros os quais  quinze são representantes da sociedade civil.  No
Município de Silvânia é composto por dezesseis membros os quais oito são membros da sociedade
civil. Os dois possuem seus fundos financeiros e funcionários capacitados que compõem a câmara
de coordenação para o credenciamento. Menciona que o conselho não pode restringir a composição,
já que é prevista em Lei Complementar da Constituição, sendo presunção legal que os municípios
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tem á capacidade de licenciar, tendo por um lado a necessidade de um credenciamento estadual. O
Sr. Rogério Rocha agradeceu a exposição e disse que foi convencido por ela e que daria a palavra
para a opinião dos demais. O Sr. João de Deus menciona que os municípios não tem profissionais
habilitados pra exercer as atividades de credenciamento, sendo essencial a qualificação para cada
atividade  exercida.  O  Sr.  Rogério  Rocha  fez  um  esclarecimento  de  acordo  com  a  Resolução
nº02/2016, que em nenhum momento diz sobre a discriminação de tais profissionais. O Sr. Marcelo
Lessa expôs sua opinião,  dizendo que o assunto deva ser melhor esclarecido para que se tome
qualquer decisão. Dr. Clarismino levantou três pontos para discussão: I- Dos Fundos Estaduais do
Meio  Ambiente;  II-  Seminário  de  Licenciamento  ambiental  Municipal;  III-  TCA e  transação
relativos  ao  Meio  Ambiente  a  serem  destinados  para  fins  ambientais.  O  Sr.  Rogério  Rocha
agradeceu os pontos levantados pelo Sr. Dr. Clarismino, e disse que esses assuntos serão tratados e
discutidos. O Sr. Lúcio Flávio indagou sobre quais limites de atuação de cada profissional. O Sr.
João Pedro Fiorini mencionou que não deve ser olhado a lei pura, mas interpretar de acordo com as
necessidades de cada qual. O Sr. Silas agradeceu as pontuações e críticas sobre o tema, esclarecendo
alguns pontos e demonstrou a importância dos municípios em licenciar pois, o órgão estadual não
tem condição  de  atender  as  necessidades  de  forma  ágil  como os  empresários  necessitam.  Em
votação, APROVADO com a condicionante de apresentar a legislação. Em discussão a continuidade
do segundo ponto o Sr. Rogério Rocha informou que foi formado uma Câmara Específica para a
manifestação do Cemam sobre duas minutas de lei que está em trâmite na Assembleia Legislativa
de Goiás. A primeira, I-201500017001472- Dispõe sobre a obrigatoriedade das concessionárias de
automóveis plantarem árvores para a mitigação do efeito estufa, sendo que cada carro vendido no
estado, uma árvore plantada. Houve o entendimento, como: alteração do artigo quarto para redefinir
as áreas de plantio, prioritariamente para as APP’s e Unidade de Conservação; retirada dos incisos
primeiro do artigo segundo com a necessidade de indicar o número de árvores; estipular que seja
responsabilidade dos municípios a fiscalização; colocar um prazo de de vigência de 180 dias. O Sr.
João de Deus sugere que seja colocado a época do plantio e os devidos tratos com ele. O segundo
II-201600017000521- Dispõe sobre o plantio obrigatório de árvores em novos empreendimentos
imobiliários, públicos ou privados, comerciais ou industriais no Estado, a fim de obstruir os danos
causados.  O  Cemam  avalia  que  é  um  bom  projeto,  desde  que  pondere  alguns  pontos  de
razoabilidade:  considerando  a  obrigatoriedade  de  árvores  nativas  do  cerrado;  seja  incluindo  a
possibilidade dos órgãos municipais de fiscalização; que o projeto de plantio deve ter anotações de
profissionais com capacidade técnica inscritos no CREA; que seja esclarecido sobre a obrigação
contratual; que o empreendimento que foi protocolado 180 dias depois da publicação da lei, não se
faz obrigatório, entendendo que o órgão demora mais que esse período para analisar o projeto; que
seja melhor exemplificado no que se refere a área mínima de plantio, o que seria área externa. Dr.
Clarismino mencionou algumas definições de plantio, valorizando o projeto, mas retiraria o termo
jardins  e  acrescentaria  como  ‘’ tratos  culturais’’,  sendo  preferencialmente  o  plantio  em  áreas
urbanas.  E  colocou que  todo  empreendimento  seja  colocado  um Plano Diretor  de  Arborização
Urbana, sugerindo que os órgãos competentes façam uma melhor análise sobre os gases emissores.
O Sr. Rogério Rocha agradeceu pelas considerações e mencionou sobre o inventário em parceria
com a  Alemanha  que  será  estabelecido.  Em votado,  APROVADO os  dois  pareceres  com uma
abstenção.  Dando  continuidade  no  item três  de  pauta  que  trata  sobre  a  ampliação  do  Parque
Nacional  da  Chapada dos  Veaderos,  o  Sr.  Rogério  Rocha fez  uma breve  introdução sobre  sua
história  e  sua  ocupação  antes  da  explanação  do  tema.  Dr.  Clarismino  mencionou  algumas
experiências vividas a respeito do assunto. Dando continuidade no item quatro o Sr. José  Leopoldo
de Castro Ribeiro explanou sobre a criação da Estação Ecológica Estadual de Nova Roma, tendo
um cuidado com o plano de tratamento com as pessoas que vivem no lugar. A respeito do plano de
ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veaderos o Sr. João de Deus entende que seja muito
pertinente mas acha que deve ser consultado o povo do Estado de Goiás. E que esse parque seja
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criado  só  após  ter-se  os  fundos  financeiros  para  indenização  das  pessoas  que  ali  residem.  Dr.
Clarismino indaga, por que existe um órgão chamado ICMBI no Brasil? O Sr. José Leopoldo em
resposta,  disse  que  existem fundos  assinados  e  destinados  para  a  concretização  dos  planos  de
indenização de cada projeto desde sua aprovação. Os recursos das Unidades de Conservação do
Estado vem do tesouro nacional e desrespeito somente a diárias e pagamentos de servidores sendo
todos os outros custos de recursos de compensação ambiental. O Sr. Rogério Rocha diz que tudo
será disponibilizado no link fornecido. A Sra. Jacqueline Vieira da Silva fez algumas pontuações
sobre a ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veaderos, dizendo que concorda com todos
os  apontamentos  trazidos  mas  menciona  a  política  da  biodiversidade  e  mudanças  climáticas,
considerando um ponto muito positivo, mas que essa decisão deva ser tomada pelo Estado de Goiás
e cada rumo ecológico tomado. Explanou também os procedimentos que estão sendo tomados na
cidade de Alto Paraíso com o plano do Governo de Goiás na intenção de transformar a cidade a
mais sustentável, com o plano dos 17 ODS. O Sr. Marcelo Lessa agradeceu a explanação da Sra.
Jacqueline  e  pontuou  alguns  fatos  a  respeito  do  parque  embasado  nas  discussões  que  foram
desenvolvidas. O Dr. Clarismino externou sua preocupação ao fato e parabenizou a Secima pelas
atitudes tomadas. Acatando todas as opiniões e sugestões Sr. Rogério Rocha agradece a presença de
todos na reunião ordinária  do CEMAm. A Secretaria-Executiva do Conselho Estadual do Meio
Ambiente lavrou a presente ata que após, segue assinada por seu titular e pelo Sr. Presidente Vilma
Rocha.
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