
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Conselho Estadual de Meio Ambiente

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA1
No dia doze de fevereiro de dois mil e oito, às nove horas, no auditório do Conselho Regional de 2
Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - CREA teve início à 1ª Reunião Extraordinária do 3
Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEPRAM, conjunta com o Conselho Estadual de Recursos 4
Hídricos – CONERH, conduzida pelos conselheiros Juliano Sousa Matos, presidente, Eduardo Mattedi 5
Werneck e Júlio Rocha, secretários Executivo do dois conselhos e Vitor Sarno, representantes da 6
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH.  Estiveram presentes os conselheiros:7
Silvana Nunes Costa, representantes da Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária –8
SEAGRI; Carlos Eduardo Gomes Ferreira, representante da Secretaria da Indústria, Comércio e 9
Mineração – SICM; Iglesias Cabalero, representante do Instituto de Ação Ambiental da Bahia –10
IAMBA; José Cisino Menezes Lopes, representante da Cooperativa de Desenvolvimento do 11
Agronegócio do Oeste da Bahia – CODEAGRO; Letícia Nobre, representante da Secretaria da Saúde; 12
Sergio de Almeida Bastos, representante do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari – COFIC; 13
Pablo Vilanueva, representante da Associação Rosa dos Ventos; Paulo Vila Nova, representante do 14
Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia – IESB; Luis Fernando Galvão, representante 15
do Sindicato da Indústria de Mineração de Pedra Britada do Estado da Bahia – SINDIBRITA; Luiz 16
Tarciso Pamponet, representante da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia – FAEB; 17
Jonas Dantas, representante do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia 18
– CREA/BA; Marina Ferreira, Carla Mariane, Jader da Silva e Eliuda Soares da Secretaria Executiva do 19
CEPRAM; Elizabeth Wagner e Ruy Muricy, representantes do Centro de Recursos Ambientais – CRA,20
além de convidados. Constaram em pauta: abertura da sessão; Apresentação do produto da Revisão 21
das Leis 10.431 e 10.432 de 20 de dezembro de 2006, que dispõe sobra a Política de Meio Ambiente 22
e de Proteção à Biodiversidade do Estado da Bahia; O que o correr. O conselheiro Juliano Matos, 23
cumprimentou a todos e como havia quorum regimental, a sessão foi aberta com a apresentação e 24
avaliação da Lei 10.432, os principais pontos, pelo Diretor Adjunto Vitor Sarno que informou que foi 25
criado um Grupo de Trabalho - GT o qual efetuou muitas adequações ao Sistema Nacional de 26
Gerenciamento de Recursos Hídricos; redação nas questões técnicas e passou a citar os pontos 27
alterados; disse que foi propostas pelos comitês uma integração com a estância superior do sistema 28
estadual para indicar um representante; ressaltou a importância de incorporar a Companhia de 29
Engenharia Rural da Bahia - CERB efetivamente como órgão do sistema com objetivo de aperfeiçoar 30
e implantar infra-estruturas hídricas, passando a administrar, operar e manter os reservatórios 31
hídricos construídos pelo Estado; falou também sobre as definições de infrações. O conselheiro 32
Juliano Matos abriu as discussões. O conselheiro Julio Rocha registrou que o GT fez uma proposta de 33
ampliar os membros do Conselho de oito para vinte e quatro significaria a diminuição do setor público 34
de dez para oito ou aprovaria a sugestão de permanecer os atuais conselheiros eleitos, limitaria os 35
membros do poder público e ampliaria para outros setores incluindo um pleito legítimo dos comitês 36
de bacias, ou seja, alterar o parágrafo 5º, item 4; registrou que havia uma proposta de manter 37
somente um suplente; ressaltou que estaria prevista a regulamentação para que a SRH possa atuar 38
como órgão fiscalizador. O conselheiro José Cisino comentou sobre o artigo 16, parágrafo 4º, com 39
relação aos prazos considerando um pouco restrito; solicitou observar a questão de adotar a 40
paridade. O conselheiro Antonio Alberto Valença, representante da Secretaria do Planejamento –41
SEPLAN, registrou que o Governo do Estado adotou um novo procedimento com relação às unidades 42
de planejamento, considerou que deveria se refletir nesse projeto e citou o artigo 2º, inciso VI, e 43
sugeriu que se fizesse uma adaptação neste inciso, “ficando a bacia hidrográfica e os territórios de 44
identidade de sua respectiva localização são as unidades territoriais definidas para o planejamento e 45
gerenciamento de recursos hídricos”; fez referência também aos artigos 4º, inciso II; artigo 33, inciso 46
VII, sugeriu suprimir a expressão setorial. A conselheira Gertha Merícia Rios Pereira de Almeida, 47
representante da Procuradoria Geral do Estado - PGE comentou sobre o artigo 71, parágrafo 1º, sugeriu 48
suprimir esse parágrafo e colocar no inciso II, “sem efeito suspensivo...” O conselheiro Sergio Bastos49
sugeriu que fosse defendida a questão da paridade, artigo 35, ou seja, sendo dez para o poder 50
público, dez usuários e dez membros da sociedade civil. O Sr. Francisco Negrão, representante da 51
CERB, fez comentários e sugestões para alterar o artigo 14. O Sr. Evilázio da Silva comentou sobre o 52
artigo 26, parágrafo único. A Sra. Cristina Flora da Silva Paranhos comentou sobre artigo 14, inciso 53
II. O Sr. Francisco Negrão fez sugestões quanto ao enquadramento das águas; e com relação à 54
composição do CONERH; falou que com relação às obrigações da CERB, não deveria ser restrito e sim 55
estabelecer a qualquer outro órgão. O conselheiro Marcelo Miranda solicitou fortalecer a questão da 56
paridade e disse não ter identificado na Lei a participação técnica. Ato contínuo, o conselheiro Júlio 57
Rocha contra argumentou os comentários e sugestões apresentadas; prestou alguns esclarecimentos; 58
informou que será ampliada a participação da sociedade civil no Conselho; registrou que o requisito 59
estabelecido para que as entidades da sociedade civil fossem cadastradas no Cadastro Estadual de 60



2

Meio Ambiente foi exigência no regulamento do Decreto do Governador; informou que atualmente a 61
composição conta com uma entidade civil; disse que com a proposta da nova composição uma vez62
aprovada haverá alteração através de um outro processo eleitoral para complementar as vagas em 63
todos os segmentos. O conselheiro Evilázio da Silva reforçou a necessidade de se aplicar o sistema 64
paritário, ou seja, 1/3 de cada segmento. Diante das discussões e colocações que foram debatidos os 65
conselheiros Júlio Rocha registrou que deveria assegurar as representações do poder público, dos66
usuários, e da sociedade civil e o número de representantes do poder público não poderá exceder 1/3 67
dos membros do conselho e adotar critérios que contemplem a adversidade, por fim solicitou a 68
conselheira Gertha Merícia desenvolva o texto adequando as idéias consensuadas. Paulo Dinas, 69
representante da entidade ambientalista Natureza Bella fez algumas observações pontuais e 70
apresentou uma série de propostas a serem incluídas nos artigos 2º, 3º, 6º e 11. O conselheiro Júlio 71
Rocha admitiu que as propostas apresentadas pelo conselheiro Paulo Dinas eram interessantes e 72
solicitou que as encaminhasse para o Conselho e sugeriram a formação de um Grupo de Trabalho73
para colher todas as propostas. Por fim, foi definido que o GT do Conerh se reuniria no dia 23 de 74
fevereiro. Em seguida o conselheiro Eduardo Mattedi fez um histórico dos trabalhos realizados para 75
elaboração de revisão do processo da Legislação ambiental e recursos hídricos que resultou na 76
criação do GT de revisão das Leis com vários segmentos e o produto estava sendo discutido e 77
recentemente foi instituído um outro GT composto pelos conselheiros específico do Cepram com 78
trabalho bastante intensivo e contou com a colaboração e apóio da Sra. Leila Oliveira representante 79
do Setor Empresarial e membro do Conerh que fez um relato do andamento desse GT, ressaltou que 80
o grupo estaria apontando a questão de definição da competência dos órgãos. O presidente propôs 81
designar uma data para realizar uma 2ª. Reunião extraordinária com objetivo de apreciar os82
trabalhos do GT, e definiu o dia 20 de fevereiro. O conselheiro Pablo Villanueva solicitou incluir em 83
pauta da próxima reunião ordinária: informes referentes ao Projeto Porto Sul.  Em seguida, registro a 84
composição do GT CONERH: Poder Público Estadual e Municipal, Sociedade Civil e Usuários com o 85
apoio da Sra. Cristina Flora Paranhos. O presidente Juliano Sousa Matos agradeceu a presença de 86
todos. Como não havia mais nada a ser discutido, a sessão foi encerrada às 12h30. Eu, Eliuda 87
Soares, lavro e assino esta ata com os demais membros representantes. Salvador, 12 de fevereiro de 88
2008.89
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