
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE  

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA 
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 1 

PERMANENTE DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL 2 

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, realizou-se a 4ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 3 

Permanente de Planejamento Ambiental, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, na sede da SEMA, situada na 4 

Av. Borges de Medeiro, 261, 15º andar – Auditório, nesta Capital, com início às 14horas e com a presença dos 5 

seguintes Conselheiros: Sr. Walter Rizzo Fichtner, representante da FIERGS; Sra. Paula Silva de Moura, 6 

representante do SINDIÁGUA; Sr. Israel Fick, representante da UPAN; Sr. Leosérgio Angheben, representante da 7 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; Sra. Marion Luiza Heinrich, representante da 8 

FAMURS; Sr. Fernando Hartmann, representante da Sociedade de Engenharia do RS; Sr. Eduardo Stumpf, 9 

representante do Comitê de Bacias Hidrográficas; Sr. Guilherme Velten Junior, representante da FETAG; Sr. 10 

Gerhard Ernst Overbeck, representante da Igré; Sr. Pedro Antônio Dall Aqua, representante da Secretaria de 11 

Obras, Saneamento e Habitação; Sra. Maria Patrícia Mollmann, representante da Secretaria do Ambiente e 12 

Desenvolvimento Sustentável; Sra. Tamara Falavigna, representante da Amigos da Floresta; Sr. Alberto 13 

Nierderauer Becker, representante da Secretaria da Segurança Pública; Sra. Luciana Regina Petry Anele, 14 

representante da FEPAM; Sra. Carmem Níquel, representante do CREA-RS; Também participaram da reunião: 15 

Sra. Gisele Rosa/Metroplan; Sra. Nicole Fantinel/Amigos da Floresta; Sra. Maria Isabel Stumpf Chiappetti/SIRAM-16 

SEMA; Sr. Sergio Bavaresco/ASSTEC-SEMA; Sr. Marcelo Pedott/ASSTEC-SEMA; Sr. Carlos Alberto 17 

Dutra/CODEX; Sr. Marlos Henrique Batista/CODEX; O presidente da Câmara Técnica Sr. Eduardo Stumpf, iniciou 18 

a reunião ás 14h20min, constatando a existência de quórum deu início aos trabalhos. Passou-se ao 1º item da 19 

pauta: Aprovação da Ata da 3ª reunião da CTPLAMB: dispensada a leitura da ata que foi enviada por e-mail 20 

com a convocação. Sem retificações. APROVADA POR UNAMINIDADE. Passou-se ao 2º item da pauta: 21 

Cronograma de Reuniões 2016: apresentada sugestão da secretaria executiva, alterada data de fevereiro, por 22 

solicitação da Sra. Maria Patrícia/SEMA por causa do prazo do ZEE-RS. Cronograma 2016 APROVADO com as 23 

seguintes datas: 19/01, 16/02, 15/03, 19/04, 17/05, 21/06, 19/07, 16/08, 13/09, 18/10, 08/11, 13/12 às 14h. 24 

Passou-se ao 3ª item da pauta: Apresentação da Consultoria contratada para a realização do ZEE/RS e 25 

apresentação do Sistema Integrado de Regularização Ambiental – SIRAM pela SEMA: a empresa de 26 

consultoria avisou que chegará mais tarde, começando então com a apresentação do SIRAM. Sra. Maria 27 

Chiappetti/SIRAM: Apresentou o Sistema Integrado de Regularização Ambiental – SIRAM, e se colocou a 28 

disposição para esclarecer dúvidas. Eduardo Stumpf/CBH – Presidente: Destaca que na última reunião foi 29 

comentado sobre a importância do SIRAM, tendo em vista uma manifestação que o CONSEMA recebeu de um 30 

técnico do interior, e ressalta a importância dos municípios estarem também no SIRAM e pergunta se tem uma 31 

tratativa neste sentido. Sra. Maria Chiappetti/SIRAM: Esclarece que nesta fase do SIRAM ainda não será inserido 32 

os municípios, mas destaca que se pensa no SIRAM como um sistema aberto, que depois pode ser integrado, isto 33 

numa segunda fase. Sra. Marion Heinrich/FAMURS: Ressalta que terá que ter uma ligação das atividades que 34 

estão na portaria do IBAMA e aquelas que os municípios vão começar a licenciar e pergunta se tem previsão para 35 

o sistema entrar em funcionamento. Sra. Maria Chiappetti/SIRAM: Informa que o prazo máximo é até julho de 36 

2019 para o SIRAM estar em funcionamento, mas esclarece que no planejamento tem previsão de 6 meses antes 37 

do prazo estar com tudo em funcionamento para estar em teste. Sra. Carmem Níquel/CREA-RS: Pergunta se tem 38 

conhecimento de como o SIRAM esta sendo implantado nos outros Estados. Sra. Maria Chiappetti/SIRAM: 39 

Esclarece que foi feito um estudo de como estava sendo implementado o sistema integrado em outros Estados, 40 

como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia entre outros e também foi feito um estudo sobre o sistema 41 

da FEPAM, e destaca que o sistema da FEPAM foi um dos melhores, claro que esta com problemas de memória, 42 

mas ainda assim é bom, porque se tem aqui no Estado um dos melhores sistemas, tendo uma boa base, em 43 

outros Estados há o funcionamento bem de uma área, mas problemas em outras. Sr. Israel Fick/UPAN: Pergunta 44 

se já está traçado quais os zoneamentos que vão entrar no SIRAM e chama atenção para a questão da Mata 45 

Atlântica, pois existe uma divergência no entendimento do que é Mata Atlântica. Sra. Maria Chiappetti/SIRAM: 46 

Ressalta que aqui no Estado há essa divergência, mas que existe a lei da Mata Atlântica e que define o que é 47 

Mata Atlântica e essa lei é que tem que ser usada, e o SIRAM irá usar o mapa da lei. Sr. Eduardo Stumpf/CBH – 48 

Presidente: Comenta que o SIRAM demorará mais para ficar completo, mas que terá que ir recebendo as 49 



informações que ficaram prontas, como por exemplo, o ZEE-RS. Sra. Maria Chiappetti/SIRAM: Destaca que o 50 

SIRAM vai considerar tudo que existe, se tem uma norma dentro das casas, que nada para por causa do SIRAM, 51 

mas que se tem que estar em comunicação e o SIRAM tem que considerar tudo que ficar pronto antes. Sr. 52 

Eduardo Stumpf/CBH – Presidente: Destaca que no momento que o ZEE também vai usar uma base cartográfica 53 

que é a mesma e tem dois anos para estar concluído, então terá os mapas prontos antes do SIRAM e depois é só 54 

ser absorvido, também tem que ver a questão dos planos de bacias que são planos, não chegam a ter restrições e 55 

também se tem o sistema de unidade de conservação que é importante, mas que ainda está escondido dentro da 56 

DUC e comenta a necessidade que se vai ter na câmara técnica de acompanhar o zoneamento e fazer as ligações 57 

e a primeira preocupação é a fase um do zoneamento, que é o planejamento. Ressalta também que na outra 58 

reunião foi comentado a importância da divulgação e de como seria feita. Destacando que tem vários pontos que 59 

tem que ser visto. Sugere que a SEMA faça uma reunião em janeiro para estabelecer as estratégias em relação 60 

ao zoneamento.Sr. Sergio Bavaresco/ASSTEC: Comenta que está montando uma estrutura base para definir cada 61 

publico entre outros detalhes de comunicação.Dra. Maria Patricia: Explica que após a reunião da Câmara Técnica, 62 

fizeram uma reunião com as Secretarias de Estado, onde os órgãos que se encontravam presentes venham 63 

participar das reuniões da Câmara Técnica de Planejamento Ambiental mesmo que não sejam membros. Nesta 64 

reunião foi colocada a ideia do CONSEMA acompanhar o arranjo institucional do Estado e colocá-lo como órgão 65 

principal que vai acompanhar e trazer os demais órgãos do Estado para o CONSEMA. Pedro D./SOP: 66 

Complementa que o saneamento precisa ser colocado como questão vital, pois ele está anulado dos recursos 67 

hídricos e do meio ambiente.Eduardo/CBH – Presidente: Concorda com Pedro e propõe para a SEMA convidar o 68 

Conselho Estadual de Saneamento para as reuniões.Pedro D./SOP: Relata que está sendo discutida as questões 69 

dos conceitos em relação ao que é região metropolitana.Eduardo/CBH – Presidente: Comenta que tendo em vista 70 

que a Metroplan está inserida na câmara ela já poderia trazer informações para a secretaria do CONSEMA 71 

através do e-mail para assim repassar para os demais. Relembra que a Dra. Maria Patricia sugeriu que fizessem 72 

um grupo para trabalhar aproximado a ASSTEC/SEMA.Maria Patrícia/SEMA: Apresenta a todos os consultores da 73 

empresa CODEX.Marlos Henrique Batista/CODEX: Faz uma apresentação institucional do projeto da empresa 74 

CODEX Remote Especializada em Geotecnologias.Eduardo/CBH – Presidente: Agradece a apresentação do 75 

Marlos/CODEX e abre espaço para perguntas.Leosérgio Angheben/SDECT: Recorda assuntos relacionados aos 76 

trabalhos feito no Estado do Rio Grande do Sul.Marlos Henrique Batista/CODEX: Comenta os assuntos 77 

recordados por Leosérgio/SDECT.Eduardo/CBH – Presidente: Faz um comentário referente a Câmara Técnica de 78 

Planejamento Ambiental em relacionado ao seu objetivo. Após foi montado um grupo de trabalho composto por: 79 

Eduardo/CBH; Carmem/CREA-RS; Fernando/SERGS.Maria Patrícia/SEMA: Afirma que a SEMA precisa de ajuda 80 

para a tarefa e pessoas que tenham outras visões além do órgão ambiental, por isto é importante ter um grupo de 81 

trabalho pequeno para auxiliar em prol do projeto.Marion/FAMURS: Se coloca a disposição para ajudar no grupo 82 

de trabalho. Fernando/SERGS: Aceita o convite para ajudar o GT. E comenta em relação as entidades convidadas 83 

não terão direito a voto.Eduardo/CBH – Presidente: Elucida que conforme o trabalho for tendo continuidade, terão 84 

que resolver na hora, mas em reuniões do CONSEMA só poderão votar os conselheiros e informar aos 85 

convidados qual a regra que está colocada. Walter/FIERGS: Complementa dizendo que as entidades não terão 86 

poder de voto mas ampliarão o fórum de opiniões. Maria Patrícia/SEMA: Comenta que legalmente o CONSEMA é 87 

constituído por lei e se tem seu regimento interno e o único desafio é que se forem fazer um trabalho junto ao 88 

CRH/SEMA teriam que optar por um regimento ou combinar uma regra meio termo.Fernando/SERGS: Faz uma 89 

pergunta técnica para Marlos/CODEX de como será o trabalho realizado.Maria Isabel/SIRAM: Acrescenta a 90 

pergunta de Fernando/SERGS perguntando quais as fases do zoneamento.Macelo/ASSTEC: Responde as 91 

perguntas descrevendo como serão as fases/metas do projeto. Marlos Henrique Batista/CODEX: Complementa a 92 

resposta de Marcelo/ASSTEC dando mais informações.Eduardo/CBH – Presidente: Comenta com Marlos/CODEX 93 

referente aos assuntos tratados anteriormente. Maria Isabel/SIRAM: Destaca que o zoneamento não será uma 94 

resposta para tudo por causa da escala. Marlos Henrique Batista/CODEX: Ressalta que existirão momentos que 95 

vai se ter pontos de decisão que vão levar para algum resultado.Eduardo/CBH – Presidente: Elucida que tudo está 96 

bem encaminhado e solicita a Metroplan que envie a legislação para a Secretaria Executiva do 97 

CONSEMA.Gisele/Metroplan: Convida todos a participar da comissão referente ao Estatuto da Metrópole dia 98 

nove.Eduardo/CBH – Presidente: Comenta que receberam da presidente Dra. Maria Patrícia a convocação da 99 

reunião do CONSEMA, foi colocado em pauta o assunto referente ao zoneamento e que qualquer novidade será 100 

passada para a Câmara Técnica. Passou-se ao 4ª item da pauta: Assuntos Gerais: Não havendo nada mais a 101 

ser tratado encerrou-se a reunião às 16h20min. Foi lavrada a presente Ata que deverá ser assinada pelo 102 

Presidente da Câmara. 103 

 


