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Reunião : ExtraOrdinária IN.O: 01

Deliberação : Deliberação CMA/RJ n.O 002/2019

Assunto : COP25 da Convenção do Clima

Interessado : CREA-RJ

Coordenou a reunião o Conselheiro Engenheiro Químico ABÍLIO VALERIOTOZINI;
Votaram favoravelmente os Conselheiros/a, Eng. Químico ABÍLIO VALÉRIO TOZINI, Eng. Florestal
ANGELORAFAELGRECO,e Eng. Florestal RCARDODA SILVA PEREIRA.

A Comissão de Meio Ambiente -CMA, do CREA-RJ, reunida às 14 horas, em sessão ordinária
na sede do Crea-Rl, no dia 04 de dezembro de 2018, analisou o assunto em epígrafe;
Considerando as manifestações e proposições apresentadas, na reunião, pelos conselheiros, membros
da CMA, em relação a questão.
DELIBERAÇÃO: A CMA aprovou a manifestação abaixo, em relação ao cancelamento da COP25 da
Convenção do Clima, que seria realizada no Brasil.

A Comissão do Meio AmbientejCMA-CREA-RJ repudia veementemente a decisão do governo
brasileiro em declinar da escolha do nosso País em sediar a COP25 da Convenção do Clima,
uma vez que, além de causar um evidente mal-estar diplomático, obrigou a Organização das
Nações Unidas a se apressar na procura de um novo país disposto a receber o evento. É
preocupante também perceber que outros países participantes criticam nos bastidores a
postura do Brasil, pois este perde a oportunidade de se firmar como uma liderança
internacional, na área de Proteção Ambiental. Ao ignorar a agenda climática o governo federal
perde oportunidade de negócios, investimentos e geração de empregos e, principalmente,
deixa de proteger toda a população mundial, que cada vez mais é atingida por eventos
climáticos externos. Estes eventos, infelizmente, não deixam de ocorrer só porque alguns
duvidam de suas causas. Polidamente, e oficialmente, a ONU resolveu adotar um tom técnico,
lembrando ao Brasil que: "Sediar a COPé um compromisso logístico e financeiro significativo.
A oportunidade de servir de sede respeita uma rotação entre 5 grupos gerenciais. É a vez do
Grupo da América Latina e Caribe (GRULAC) de sediar a Conferência em 2019'~ conforme disse
Ovais Sarmad, Vice-Secretário da entidade, em publicação do jornal O Estado de S. Paulo. Pelo
acima exposto e pela credibilidade alcançada pelo País, quando da organização e sede da 'RIO
+20', a Comissão de Meio Ambiente do CREA-RJ lamenta profundamente esta decisão do
governo brasileiro em não sediar em nosso país evento de tal magnitude. Espera ainda que
novas decisões que atinjam a população brasileira a imagem do nosso País, sejam tomadas
com mais cautela e ouvindo a população, através das instituições organizadas da sociedade.

Cientifique-se e cumpra-se.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2019.

CMA compostção. Conselheiros Efetivos: Engenheiro Químico ABUO VALERIO TOZINI, Geógrafa UIARA MARTINS DE CARVALHO, Eng. Civil
EDUARD~ JOSE KONIG DA SILVA, Enga de Segurança do Trabalho e Civil MARLISE D~ MATOSINHOS VASCONCELLOS, e Eng. Metalurgista LUIZ
DE ARAUJO BICALHO; Conselheiros Suplentes: Geólogo ADRIANO CEUO MAGALHAES SAMPAIO, Eng. Eletricista e Técnico em Eletrotécnica
RICARDO JOSÉ MOTIA LOPES, Eng. Florestal ANGELO RAFAEL GRECO, Eng. Agrônomo e Téc Mecânica LEONARDO DA COSTA LOPES, Eng.
Florestal RICARDO DA SILVA PEREIRA
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