
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CONSEMA 
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA 1 
PERMANENTE DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL 2 

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, realizou-se a 8ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 3 
Permanente de Planejamento Ambiental, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, na sede da SEMA, situada na Av. 4 
Borges de Medeiro, 261, 15º andar – Auditório, nesta Capital, com início às 14horas e com a presença dos seguintes 5 
Conselheiros: Sra. Lisiane Becker, representante da Mira-Serra; Sr. Rafael Altenhofen, representante da UPAN, Sr. 6 
Rafael Ferreira, representante da FIERGS, Sra. Marion Heinrich, representando a FAMURS; Sra. Tamara Falavigna, 7 
representante do Amigos da Floresta; Sr. Nadilson Ferreira, representante da Secretaria da Agricultura, Pecuária e 8 
Irrigação; Sra. Paula Silva de Moura, representante do SINDIÁGUA; Sr. Eduardo Stumpf, representante do Comitê de 9 
Bacias Hidrográficas; Sr. Domingo Velho Lopes, representante da FARSUL; Sra. Maria Patrícia Mollmann, 10 
representante da SEMA; Sra. Carmem Níquel/CREA-RS; Sr. Pedro Dall Aqua, representante da Secretaria de Obras, 11 
Saneamento e Habitação.  Sr. Alberto Nierderauer Becker, representante da Secretaria da Segurança Pública; Luciana 12 
Petry, representante da FEPAM. Também participaram da reunião: Sr. Marilene Conte/FIERGS; Sr. Eduardo 13 
Condorelli/FARSUL; Sr. Marcelo Camardelli/FARSUL; Sr. Marcelo Pedott/SEMA; Hilberto Schaurich/SEMA; Sra. 14 
Giovana Santi/FEPAM; Sra. Nicole Escouto/Amigos da Floresta; Sr. Luiz Ernesto Elesbão/CREA-RS; André 15 
Oliveira/CRH/Comitê Mirim São Gonçalo; Sabrina Milano/CDA/OAB-RS; Túlio/FEE; Ângela Thums/ASSTEC-SEMA; 16 
José R./ASSECAN; Lia Flávia Prado/Consórcio Codex/Gitec. O Presidente da Câmara Técnica Sr. Eduardo Stumpf, 17 
iniciou a reunião às 14h15min, constatando a existência de quórum deu início aos trabalhos. Passou-se ao 1º item da 18 
pauta: Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária da CTPPLAMB: Ata sendo finalizada. Será aprovada na 19 

próxima reunião. Passou-se ao 2º item de pauta: ZEE - retorno do consórcio com relação às considerações 20 
feitas ao Produto 02 - Oficinas Participativas: Sr. Eduardo Stumpf-Presidente passa a palavra para o Consórcio 21 
realizar a apresentação. Lia Prado/ Consórcio Codex/Gitec Apresenta as considerações feitas pelo Consórcio, iniciando 22 
com a revisão do plano de execução das oficinas participativas. Dando um panorama geral da metodologia, com novas 23 
considerações. Sr. Eduardo Stumpf-Presidente questiona se há a possibilidade de alterações no diagnóstico após 24 
segunda rodada de contribuições. Lia Prado/ Consórcio Codex/Gitec responde que não, pois há um tempo de 25 
contribuições feitas nas Oficinas participativas. André Oliveira/CRH/Comitê Mirim São Gonçalo questiona se vai haver 26 
acesso do conteúdo previamente. Lia Prado/Consórcio Codex/Gitec informa que sim. Rafael Ferreira/FIERGS questiona 27 
se na dinâmica expositiva será colocado dados, da região ou do Estado todo. Lia Prado/Consórcio Codex/Gitec explica 28 
que será de todo Estado, dando foco a dados da Região. Túlio/FEE questiona o prazo de uma semana, pois considera 29 
curto para construir uma opinião. Lia Prado/ Consórcio Codex/Gitec Responde que pode ser previsto um tempo maior 30 
para produtos mais avançados, no final. Ana Rosa/FEPAM expõem as vantagens de se ter uma empresa que está 31 
buscando dados para o Zoneamento. Lia Prado/ Consórcio Codex/Gitec segue as explicações aos Conselheiros. André 32 
Oliveira/CRH/Comitê Mirim São Gonçalo questiona se sempre vai ser mantido ter a exposição e após a etapa 33 
colaborativa. Lia Prado/Consórcio Codex/Gitec confirma o questionamento e dá seguimento na apresentação. Maria 34 
Patrícia/SEMA faz colocações para auxiliar o entendimento de algumas dúvidas do ZEE. Lia Prado/Consórcio 35 
Codex/Gitec dá seguimento na apresentação. Sr. Eduardo Stumpf-Presidente pede que a apresentação seja 36 
disponibilizada. Sabrina Milano/CDA/OAB-RS sugere alguns locais que podem auxiliar na busca de alguns pontos. 37 
André Oliveira/CRH/Comitê Mirim São Gonçalo sugere que se tenha mais atenção de que a linguagem seja bastante 38 
cuidada, principalmente para quem for levada a informação. Lia Prado/ Consórcio Codex/Gitec deu sequência na 39 
apresentação. Túlio/FEE coloca que retira os questionamentos que fez antes, pois com o andamento, entendeu melhor 40 
o procedimento. Giovana Santi/FEPAM questiona as informações que serão colocadas no banco de dados. Lia Prado/ 41 
Consórcio Codex/Gitec Afirma que serão apenas informações selecionadas e dá sequência a apresentação. Passou-se 42 
ao 3º item de pauta: ZEE - relato do andamento do Produto 03 - Inventário Ambiental, Socioeconômico e Legais. 43 
Lia Prado/Consórcio Codex/Gitec dá seguimento a apresentação. Lisiane Becker/Mira-Serra diz-se preocupada com a 44 
questão biótica e sugere iniciar pelo zoneamento da Silvicultura, assim tem início por algo com mais solidez. Lia 45 
Prado/Consórcio Codex/Gitec explica que está sendo feita uma análise crítica com todas as informações que tem 46 
obtido. Porém, não está podendo afirmar se tem quantidade suficiente ainda. Lisiane Becker/Mira-Serra diz que os 47 
questionamentos feitos, têm ainda a questão de não ter visto como fonte de dados, o Projeto KFW Mata-Atlântica. Lia 48 
Prado/Consórcio Codex/Gitec diz que já se tem uma reunião marcada com eles. Sabrina Milano/CDA/OAB-RS sugere e 49 



se dispõem a passar contatos do Centro de Vigilância em Saúde, que mantém dados de 2012 do uso de agrotóxicos. 50 
Eduardo Stumpf-Presidente comenta sobre os Estudos de Impacto Ambiental que foram feitos, ficaram disponíveis na 51 
biblioteca da FEPAM, e que talvez seja necessário fazer uma busca. André Oliveira/CRH/Comitê Mirim São Gonçalo 52 
complementa que se pode ter acesso após as reuniões colaborativas. Giovana Santi/FEPAM diz sentir a falta das 53 
Universidades Privadas no inventário, por serem referências em uma série de estudos. Lia Prado/ Consórcio 54 
Codex/Gitec dá seguimento na apresentação. Rafael Altenhofen/UPAN ressalta que o banco de dados fica disponível 55 
online e não possui um prazo de tempo para sair do ar. Lia Prado/ Consórcio Codex/Gitec explica que é ideia sim, 56 
alimentar um banco de dados. Marcelo Pedott/SEMA explica que o projeto tem como meta o desenvolvimento de uma 57 
ferramenta de TI. E que após o término do contrato, passa a ficar com a SEMA. Maria Patrícia/SEMA Explica que o ZEE 58 
vai acabar sendo ferramenta do CONSEMA para utilização futura. Rafael Ferreira/FIERGS coloca que se for usado o 59 
zoneamento pré-elaborado, vai deturpar os dados. Lia Prado/ Consórcio Codex/Gitec explica que os dados estão sendo 60 
buscados e os dados brutos sendo cruzados, para haver algo completo. Ana Rosa/FEPAM explica também que os 61 
dados produzidos são muito importantes. Túlio/FEE afirma que as informações devem de estar disponíveis, para todos 62 
os órgãos gestores, pois serão de bom uso. Hilberto Schaurich/SEMA sugere que sejam buscados dados no 63 
Departamento de Geologia da UFRGS, pois anualmente eles fazem mapeamento em escala de (1:25.000) do escudo 64 
sul-rio-grandense, uma pequena área, mas já dá algumas informações bem consistentes. Lia Prado/ Consórcio 65 
Codex/Gitec informa que está sendo iniciado contato com as faculdades. Finaliza a apresentação. Eduardo Stumpf-66 
Presidente agradece a apresentação e complementa que o assunto é bastante interessante e que na próxima reunião 67 
pode ser trazido os avanços, para continuar a discussão do inventário. Passou-se ao 4º item de pauta: ZEE - plano 68 
para a apresentação do ZEE às entidades integrantes da CTP de Planejamento Ambiental para 69 
mobilização. Eduardo Stumpf-Presidente diz que foi feita uma pequena reunião para ser discutido como será essa 70 
mobilização. Carmem Níquel/CREA-RS relata que se tratou bastante sobre a visibilidade perante a população e que o 71 
CONSEMA tem grande importância nisso e traz para debate se deve de ser feito isso e a forma como deve ser feita. 72 
Eduardo Stumpf-Presidente explica que a ideia é de fazer a divulgação do ZEE nas instituições e mobilizar as 73 
entidades. Sabrina Milano/CDA/OAB-RS afirma ser bastante interessante o papel de divulgação das ações do ZEE. 74 
André Oliveira/CRH/Comitê Mirim São Gonçalo sugere que sejam criadas datas, pois não há a existência de produto. 75 
Marion/FAMURS informa que já há uma divulgação do ZEE e que tem a possibilidade de obter um espaço em um 76 
evento que irá ocorrer nos próximos dias. Túlio/FEE sugere que cada uma das entidades coloque um link em seus sites 77 
que direcione a uma página sobre o ZEE. Maria Patrícia/SEMA sugere que o grupo que já está se reunindo, discutisse 78 
uma apresentação padronizada, para apresentar em todos os lugares. Para não centralizar em poucas pessoas na 79 
divulgação. Lia Prado/ Consórcio Codex/Gitec considera importante que o tempo de apresentação não ultrapasse 30 80 
minutos. Maria Patrícia/SEMA explana a rotina de procedimento de produtos entregues e questiona o grupo se todos 81 
serão apresentados e entregues. Coloca que serão necessárias reuniões extraordinárias para a apresentação de 82 
produtos, para manter os prazos estipulados.  Eduardo Stumpf-Presidente sugere que sejam apresentados alguns dos 83 
produtos e havendo algum que se tem muitas dúvidas, marca-se uma extraordinária. Lia Prado/ Consórcio Codex/Gitec 84 
explica uma sistemática de reunir alguns produtos para a apresentação. Eduardo Condorelli/FARSUL concorda com a 85 
Lia e diz que os produtos compõem blocos, não havendo a necessidade da apresentação de cada produto e faz uma 86 
breve análise de como é composto esses blocos. Carmem Níquel/CREA-RS coloca que já há equipes técnicas 87 
responsáveis e que não vê a necessidade de tudo passar pela Câmara Técnica. Maria Patrícia/SEMA concorda que a 88 
aglutinação dos produtos é uma boa solução. Domingo Velho Lopes/FARSUL questiona a Maria Patrícia quanto à 89 
equipe técnica que estava com alguns problemas na área biótica e entende que o trabalho tem um interesse para o 90 
crescimento do Estado, mas com viés restritivo. Maria Patrícia/SEMA informa que já foi indicada uma equipe pras o ZEE 91 
e que na prática já estão trabalhando. Lisiane Becker/Mira-Serra se coloca á disposição para quando abordarem o 92 
assunto de Corredores de Biodiversidade auxiliar em relação a uma área importante para tal. Passou-se ao 5º item de 93 
pauta: Assuntos Gerais: Não houve Assuntos Gerais. Não havendo nada mais a ser tratado encerrou-se a reunião às 94 
16h35min. 95 


