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1.0 INTRODUÇÃO 

 

A Subcomissão objetivando a Análise, Atualização e Aperfeiçoamento do Código 

Estadual do Meio Ambiente do Estado, tem origem através do RDI 226/2015, subscrito pelo 

Deputado Frederico Antunes e aprovado pela unanimidade dos presentes na Comissão de 

Constituição e Justiça desta Casa Legislativa, na sessão do dia 23 de fevereiro de 2016, com 

previsão regimental do encerramento de suas atividades no dia 22 de junho do corrente ano. 

 

              O artigo 1º do atual Código Estadual do Meio Ambiente, é totalmente esclarecedor 

sobre os propósitos do Código, em que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Estado, aos municípios, à coletividade e aos cidadãos o dever de defendê-lo, preservá-lo e 

conservá-lo para as gerações presentes e futuras, garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o 

uso racional dos recursos ambientais.  

 

Dia após dia, a Humanidade observa as consequências da má utilização da natureza na 

fauna e na flora. O homem está sentindo e vivenciando os efeitos da excessiva poluição: o 

aquecimento global e as mudanças climáticas. Em decorrência disto, a sua qualidade de vida e 

do ecossistema encontram-se afetados, tanto do ponto de vista do meio ambiente natural, quanto 

do social - meio ambiente urbano.  

 

Diante disto, temos papel essencial ante a responsabilidade de preservação ambiental, 

em consonância com o desenvolvimento baseado num planeta sustentável, que venha utilizar 

de forma racional e consciente dos recursos naturais para que as presentes e futuras gerações 

venham usufruir de um meio ambiente equilibrado. 

 

Tendo a compreensão de que o desenvolvimento deve estar alicerçado em pelo menos 

três pilares: social, ambiental e econômico. 

 

O atual Código Estadual do Meio Ambiente prevê o estímulo e o incentivo à indústria, 
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ao comércio e à agropecuária, com práticas ecologicamente corretas: menos resíduos, 

reaproveitamento, energia alternativa. Onde está isso na prática? 

 

A iniciativa desta Subcomissão objetivando a Análise, Atualização e Aperfeiçoamento 

do Código Estadual do Meio Ambiente do Estado visa respeitar e consolidar as conquistas a ele 

integradas e não retroceder em patamares de dignidade do ser humano, de segurança do direito 

fundamental ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. O que se almeja é uma 

legislação que contemple proteção ao meio ambiente, mas que também tenha equilíbrio com a 

questão produtiva. Não se objetiva com isso, flexibilizar conquistas consolidadas. 

 

              Nesse sentido, farta documentação foi recebida com manifestações e considerações de 

diversos segmentos da sociedade, inclusive de gestores públicos. Algumas destacando a 

importância de dialogarmos, aperfeiçoando o conteúdo do atual Código Ambiental, 

atualizando-o. 

 

Estas foram as motivações que embasaram o requerimento de criação desta 

Subcomissão junto à Comissão de Constituição e Justiça desta Casa Legislativa. 
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2.0 REUNIÕES CONJUNTAS DAS SUBCOMISSÕES CÓDIGOS MEIO AMBIENTE E 

FLORESTAL 

 

2.1 PRIMEIRA REUNIÃO CONJUNTA  

 

A Subcomissão Objetivando a Análise, Atualização e Aperfeiçoamento do Código 

Estadual do Meio Ambiente realizou sua primeira reunião conjunta com a Subcomissão para 

Tratar da Análise, Atualização e Aperfeiçoamento do Código Florestal do Estado, sob a 

coordenação dos deputados estaduais Frederico Antunes e Elton Weber, no dia 02 de maio de 

2016, na sala João Neves da Fontoura – Plenarinho, no Palácio Farroupilha, sede da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Sul com início às 14 horas. 

 

Figura 01 – Primeira reunião conjunta das Subcomissões  

 

Crédito: Arima Corletto/AL 
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Figura 02 – Primeira reunião conjunta das Subcomissões 

 

Crédito: Arima Corletto/AL 

Figura 03 – Primeira reunião conjunta das Subcomissões 

 

Crédito: Arima Corletto/AL 
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Na oportunidade, foi apresentado o plano de trabalho, com os objetivos e as diretrizes 

das atividades da Subcomissão, bem como a sugestão de cronograma das reuniões. 

 

Compuseram a mesa principal dos trabalhos os coordenadores das Subcomissões, 

deputados Frederico Antunes e Elton Weber; os deputados estaduais Alexandre Postal, Edson 

Brum e Vilmar Zanchin; a Secretária de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

Ana Pellini; o Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo e a 

representante do Ministério Público do Estado, Dra. Ana Maria Marchesan. 

 

Dando início aos trabalhos, o coordenador da Subcomissão do Meio Ambiente 

presidente da Comissão, deputado estadual Frederico Antunes passou primeiramente, a palavra 

ao secretário Ernani Polo. 

 

O Secretário salientou que a lotação do Plenarinho e de outras dependências da 

Assembleia, demonstra, claramente, que este tema precisa ser discutido.  

 

Segundo ele, Esta Casa foi e continua sendo um local onde se busca, por meio destes 

momentos, avançar. Tanto o tema do Código do Meio Ambiente como o tema do Código 

Florestal apresentam total identidade e uma relação muito forte com a agropecuária do nosso 

Estado. 

 

Salientou que o Código não se limita apenas ao setor agropecuário e que ele é mais 

amplo, mas, especialmente, pelas caraterísticas do nosso Estado, que é produtor de grãos e de 

pecuária, esse tema tem uma total integração e uma necessidade de que se possa discutir, de 

maneira madura, para buscar caminhos, alternativas e fazer o debate, que é a proposta dessas 

duas subcomissões. Destacou que já faz alguns anos que os ajustes e adequações foram feitos. 

Nesse sentido, o debate se torna positivo e importante. 

 

Por fim, destacou que de forma equilibrada e madura – assim como a colega Secretária 

Ana Pellini, tem uma ligação muito direta com o tema aqui discutido –, se possa encontrar os 

caminhos necessários e importantes para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do 
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nosso Estado. 

Colocou-se à disposição, juntamente com o Sr. Fabrício, que é da equipe e integra o 

setor florestal e ambiental da Secretaria da Agricultura, e o Sr. Rodrigo Rizzo que é o 

coordenador das câmaras setoriais. 

 

              Em ato contínuo, o Relator concedeu a palavra a Dra. Ana Maria Marchesan, 

representante do Ministério Público, que saudando à todos, em nome da instituição, manifestou-

se a respeito, especificamente, da área ambiental do Ministério Público. 

 

Salientou que estará acompanhando muito de perto qualquer mudança do Código 

Estadual do Meio Ambiente, que é um exemplo grande de que nossas façanhas podem, sim, 

servir de modelo – a toda a terra não diria, mas, pelo menos, a todo o Brasil, pois sempre se 

orgulhou deste diploma legislativo. 

 

Citou a presença do Dr. Beto Moesch, ex-vereador e ex-Secretário Municipal de Meio 

Ambiente, que foi uma das pessoas que trabalhou muito na construção do Código, junto à 

Assembleia Legislativa do Estado, tendo sido assessorado pelo professor Paulo Affonso Leme 

Machado, um dos maiores juristas de direito ambiental brasileiro. 

 

Destacou que questões que em outros Estados da Federação e que na legislação federal 

são duvidosas, em nosso Código elas são claras. Até porque, no Ministério Público gaúcho, 

existem alguns princípios de direito ambiental que já estão integrados ao nosso dia a dia, não 

por uma elucubração científica pessoal ou de algum outro colega, mas em função de decisões 

assentadas, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça. Sendo os princípios basilares e cânones 

interpretativos da nossa Constituição e de toda a legislação ambiental pátria. 

 

Ainda segundo ela, um dos princípios muito importantes é o da vedação de retrocesso, 

a partir do momento em que uma determinada sociedade atingiu um patamar “x” em termos de 

segurança e direitos fundamentais. Citou que no “site” do Senado Federal, existe uma 

publicação que o próprio Senado patrocinou, com artigos dos melhores juristas brasileiros e até 

de estrangeiros. Evidentemente, para ela, o meio ambiente é um direito fundamental e não 

poderia ser diferente, pois estrutura a nossa vida. Ao contrário da economia, que é um sistema 
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aberto, o meio ambiente é um sistema fechado, dinâmico e de trocas. Estando limitados por 

esse meio ambiente – asseverou, que a natureza tem nos dado vários sinais de agonia, aqui no 

Brasil. 

 

Mencionou ainda, que ao abrir o jornal, sinceramente, ficou muito triste, quando viu 

fotos do Rio de Janeiro, que irá sediar os próximos Jogos Olímpicos, pois em vez de ver 

estampadas as melhorias e o saneamento da Baía da Guanabara, que todos achavam que seria 

um dos legados desses Jogos Olímpicos, viu a proliferação de algas numa lagoa devido ao 

excesso de poluição. 

 

Recentemente, citou que ocorreu aquele episódio, em Minas Gerais, com a empresa 

Samarco, e nem tão recentemente assim ocorreram episódios no Rio dos Sinos. 

 

E, questionou? Qual é a resposta para toda essas situações tão terríveis que afrontam a 

dignidade do ser humano e causam um desequilíbrio ambiental tremendo. Como resposta, tem-

se o desmantelamento da legislação ambiental brasileira. 

 

Mencionou que o Brasil, em vez de avançar, sim, de regulamentar diversas previsões 

que estão no nosso Código Estadual de Meio Ambiente, que carece de melhor interpretação e 

regulamentação, não, de fato retrocedeu-se. 

 

Destacou que há um projeto de emenda constitucional para retirar um instrumento 

muito importante: o estudo prévio sobre o impacto ambiental para empreendimentos capazes 

de causar significativos impactos ambientais. 

 

Salientou que não é para qualquer empreendimento que utilizar-se-á esse instrumento 

– que é o peso-pesado do licenciamento ambiental. Não, é só para alguns, para os que podem, 

que têm potencial para causar maiores impactos. 

 

Desejou ao final, um trabalho bastante profícuo dessas subcomissões para que se faça 

uma análise cuidadosa, carinhosa, com esse instrumento tão relevante para o Estado do Rio 

Grande do Sul. 
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Em seguida, a Secretária Ana Pellini, pronunciou-se, saudando à todos e juntamente 

com a secretária adjunta Dra. Maria Patrícia Mallmann, Procuradora de Estado, que preside o 

Consema e o Conselho de Recursos Hídricos, destacou que estão atuando com um novo perfil 

porque as câmaras técnicas foram reativadas e está-se conseguindo discutir os assuntos de 

maneira muito proveitosa nessas duas instâncias tão importantes para a definição de regras e 

procedimentos. 

 

Veio acompanhada da Chefe de Gabinete, Sra. Lilian Zenker, que já foi secretária do 

Meio Ambiente, de Tapes; do Dr. Gabriel Ritter, Diretor do Departamento de Biodiversidade, 

que também desempenhou um excelente trabalho no ano que dirigiu esse departamento; e o do 

Dr. Valtemir Goldmeier, que assessora os prefeitos. 

 

Observou que é muito bom quando queremos discutir temas, ainda que tenhamos 

medo, porque mexer neles poderia trazer retrocesso – e construí-los foi muito difícil. 

 

Segundo ela, tem-se razões para temer. Por exemplo, mencionou a PEC nº 65, que hoje 

é notícia nos jornais, que representa um retrocesso inadmissível. Onde obras públicas que, de 

um modo geral, são as mais impactantes, as que mais necessitariam de estudos adequados, 

compensações e mitigações, não podem ficar fora do licenciamento ambiental. Essas são as que 

precisam ficar sob o olhar do licenciamento. 

 

Enfim, essa PEC, segundo ela, traz um perigo muito grande para o arcabouço como 

um todo, porque, realmente, aquilo que mais deveria ter regras acabaria ficando fora da regra.  

 

Destacou que o poder público deveria dar exemplo, deveria estar sempre à frente nessa 

questão, mas acontece o contrário. O poder público é muito incisivo em cobrar do privado 

quando, muitas vezes, não faz a sua parte. Como representante do poder público, posso falar 

isso de cadeira. 

 

Citou também, que está tramitando a PEC nº153/2015, que estabelece, na Constituição, 

a sustentabilidade como algo a ser buscado pelo poder público em todas as suas compras e 
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serviços. 

Nesse sentido, afirmou que algo causa estranheza, o fato de licenciar-se mineração. 

Esse é um processo complexo, porque ele é muito impactante e traz um custo às empresas, mas 

foram recebidas denúncias de que determinadas prefeituras contratam obras públicas sem exigir 

que os materiais decorrentes da mineração sejam licenciados. 

 

Então, segundo ela, essa é uma concorrência desleal, pois aquele que se licencia tem 

um custo, mas aquele que não se licencia não tem esse custo, faz como quer e oferece o seu 

produto ao serviço público, que deveria ser contra essa prática. 

 

Então, afirmou que essa PEC é boa, porque traz a obrigatoriedade desse pré-requisito 

em todas as compras e prestações de serviços públicos. 

 

O Rio Grande do Sul destacou, como sempre, está avante. Inclusive no seu livro, Dra. 

Ana, consta que, para lançar qualquer licitação, é necessário primeiramente o licenciamento 

ambiental. Mas se temos a PEC, lá em cima, que diz que obra pública não precisa, isso também 

valerá para nós. 

 

Realmente, tem-se alterações legislativas muito positivas e outras que realmente são 

justificadas no seu temor, salientou. 

 

O Código do Meio Ambiente, ao ver da Secretária, poderia ser aprimorado num 

aspecto que pensa ser fundamental: o bioma pampa. O bioma foi criado pela nossa Constituição, 

mas não foi tomada, a segunda providência, que é a regulação. 

 

Mencionou que tem-se a Lei da Mata Atlântica, mas quanto ao quesito bioma Mata 

Atlântica, por exemplo, que se adotou, não há nenhuma discussão, se há dúvidas, se é boa ou 

ruim no sentido de haver uma trava no desenvolvimento econômico. Até acredita-se que não. 

 

Destacou que a Lei da Mata Atlântica foi muito assimilada pela sociedade, mas não 

tem-se uma lei do bioma pampa. Quando se quer regular alguma coisa não há segurança 

jurídica. Há o decreto que foi lançado em 2015, que visava, mais especificamente, regras para 
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o Cadastro Ambiental Rural. 

 

Citou igualmente que ocorreu uma ação judicial movida pelo Ministério Público, que 

ainda está sendo discutida. Mas se houvesse uma lei ou um capítulo – sugiro um capítulo –, no 

Código Estadual do Meio Ambiente, que tratasse dessa questão, traria muita luz ao assunto, 

porque quem investisse saberia a regra, quem controlasse saberia a regra. Destacando que tudo 

ficaria muito mais fácil de ser administrado, diferentemente de hoje, que se faz com muita 

dificuldade por não se ter uma regra específica. Tanto isso é verdade que se teve imensa 

dificuldade no preenchimento do Cadastro Ambiental Rural. Até recentemente, o nosso Estado 

foi o que menos aderiu ao CAR. 

 

Mencionou que se fez uma grande mobilização, no sentido de haver uma maior 

integração ao CAR. Então, nas últimas semanas – em menos de um mês –, chegou-se a 75% de 

adesão. Saindo-se de zero vírgula zero não sei o que, em junho ou julho do ano passado, e em 

menos de um ano conseguiu-se 75% de adesão – o que foi muito difícil, porque o pessoal tinha 

medo. Onde tem-se uma adesão muito maior no norte do Estado, onde há a lei da Mata 

Atlântica, que dá garantia, do que na zona sul, onde tem-se o bioma pampa. 

 

Um outro tema que causa muita angústia, segundo ela, é a questão das infrações 

ambientais. Não se consegue cobrar multas. A Petrobras provoca acidentes reiterados, e nunca 

se cobrou um real da Petrobras. A ALL – América Latina Logística – tem provocado acidentes 

com danos ambientais enormes, muito maiores do que seriam produzidos em décadas por 

empresas que, às vezes, rejeitamos. Nunca conseguiu-se cobrar um só real. Soma-se 1 milhão 

e 700 mil em autos de infração não cobrados da ALL. Por que não se consegue cobrar? Indagou. 

Porque há os prazos de recursos – e muitos recursos. Somos o único Estado que ainda permite 

recurso ao Consema.  

 

Então, isso causa problemas, concluiu.  Seria muito melhor se o processo de aplicação 

da multa tivesse um andamento rápido e pudéssemos, efetivamente, cobrar. Isso é tão perverso 

que tudo cai por terra. Imagina, uma empresa faz estudo de impacto ambiental caro. Há a 

demora de um ano, dois, três para produzir uma licença adequada. Aí a empresa não cumpre a 

licença. Advém a multa à empresa e não se consegue cobrar. O que adianta? Então, há uma 
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ponta que precisa ser examinada, que é essa das infrações ambientais, completou. 

 

Destacou que através de um decreto regulamentador, que agora está quase pronto, está-

se discutindo com todas as instâncias, para tentar regrar isso, mas certamente ele também seria 

muito mais sólido se a gente tivesse alguns dispositivos no código mais fechados, que nos 

dessem mais celeridade na cobrança. 

 

Exemplificou que existem situações dramáticas em que a empresa não existe mais, não 

se acha mais ninguém, mudou de endereço, passou tanto tempo que não se encontra mais, não 

se consegue nem fazer a notificação, porque desapareceu. Então, precisa-se ter uma nova visão 

de acordo com a modernidade. Há prazo de recurso, primeira instância, segunda instância, 

dívida ativa e cobrança, tem que ser algo bem escorreito, assim como é a dívida tributária que 

todos sabem como funciona. 

 

Com relação às questões de licenciamento, acredita ser adequada uma regra para 

pequenos empreendimentos de baixo impacto. Hoje, tem-se boas regras para empreendimento. 

Essas regras, inclusive, foram concebidas para empreendimentos mais impactantes, que 

realmente ocasionariam danos, ou poderiam ocasionar um dano ambiental, mas elas acabaram 

se aplicando também aos pequenos. Isso está trazendo uma burocracia perversa. Mencionou um 

exemplo em Santa Rosa, em que uma costureira foi considerada uma indústria geradora de 

resíduo. Ela fechou o seu ateliê. Era ela sozinha. Tinha uma máquina de costura, durante uma 

vida inteira, e fechou. O mesmo caso de manicure que trabalha com produtos perigosos, 

acetona, esmalte, tinta de cabelo. Isso demanda uma visão diferenciada, exemplificou. 

  

Por fim, pronunciou-se acerca do zoneamento econômico ecológico, consistindo em 

uma ferramenta diferencial. Não precisa mudar muito a legislação – algum detalhe aqui e acolá 

–, para termos, sim, uma agilidade maior no licenciamento, um barateamento nos custos se 

tivermos um zoneamento econômico ecológico adequado, ponderou. 

 

Mencionou que já está contratada uma empresa – um consórcio, na verdade – para o 

qual o Estado destinou 8 milhões de reais. Esse processo está sendo administrado pela Dra. 

Maria Patrícia e por uma equipe da SEMA e da Fepam. Representa uma oportunidade para 
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organizar-se o uso do nosso território, em que todas as informações dos bancos de dados 

existentes serão trazidas para um único lugar, uma única plataforma, com dados da FEE, 

SEMA, Fepam, Zoobotânica, da Fepagro, da Emater, da Embrapa. Enfim, todos que tiveram 

dados acerca do nosso território, serão visitados pela empresa que está fazendo esse inventário, 

trazendo tudo para uma mesma base e disponibilizando na Internet. Ao final desse trabalho, 

que está previsto para início de 2018, ter-se-á um instrumento em que se poderá delimitar 

atividades recomendáveis e não recomendáveis em cada parte do Estado. Isso mudará tudo, 

porque o empreendedor já saberá que nem deve comprar área num determinado local do Estado 

para determinadas funções, por não ser recomendável. De outra sorte, existirão locais 

recomendáveis por ter, por exemplo, energia eólica disponível, onde o vento é bom. Dessa 

forma, o licenciamento poderá ser muito mais simples e ágil, porque já estará pré-estudada toda 

a situação. A pessoa não precisará nem ficar insistindo – quando não dá, não dá. É preciso que 

procure outro local. A equipe da Secretaria tem a firme convicção de que esse zoneamento fará 

a diferença, porque norteará toda a atividade econômica que vai se dar no Estado segundo 

critérios de vocação, sim, das regiões, mas também das fragilidades ambientais que serão 

consideradas para que possamos enxergar os locais adequados para cada atividade. O melhor 

de tudo é que isso estará disponível na Internet. Então, será de conhecimento geral de todos. 

Enfim, a transparência é sempre um valor e é o que nos ajuda a tomar todas as decisões, concluiu 

a respeito do zoneamento. 

 

Em ato contínuo, o senhor Leonardo Melgarejo, presidente da Agapan (Associação 

Gaúcha de Proteção ao ambiente Natural), observou que a entidade tem uma preocupação muito 

grande com a visão de flexibilização das normas. Entende que o argumento de que o retrocesso 

na legislação ambiental nacional deva servir para mudança para legislação estadual não se 

aplica. Acredita que uma atualização ocorrida em 2012 não deixa espaço para discussão desse 

tipo em 2016. Muito pouco tempo reconsiderar uma legislação que é forte, que é exemplo 

nacional em função de que mudanças em outra escala aconteceram. Entende também, que a 

criação das subcomissões atende a temas específicos e que a aglutinação das subcomissões para 

discutir um assunto dessa natureza sugere uma certa pressa, que parece inconveniente e 

inadequada. Ressaltou que gostaria que esses temas fossem discutidos com calma em cada uma 

das subcomissões. Entende que a responsabilidade dos senhores deputados vai ser julgada pela 

história, e que estarão acompanhando com o máximo de atenção e vigilância, fazendo as 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Subcomissão Objetivando a Análise, Atualização e Aperfeiçoamento do  

Código Estadual do Meio Ambiente  

 

18 
 

cobranças que forem necessárias para impedir que aconteça com a legislação estadual o que 

aconteceu com a legislação nacional. 

 

O próximo inscrito foi o Dr. Beto Moesch, que saudou à todos, salientando que o 

Código Florestal foi a primeira experiência das demais leis. Depois, veio o de Resíduos Sólidos, 

Recursos Hídricos, Sistema Estadual de Proteção Ambiental, que teve apoio da Famurs, 

inclusive, porque criou-se o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Que o Estado do Rio Grande 

do Sul tinha resistência para criar um Conselho, mas foi criado, pois as verbas internacionais 

não estavam vindo para o Estado, porque era o único que não tinha o Conselho Estadual do 

Meio Ambiente. Observou, como que um Estado politicamente avançado e ecologicamente 

correto não teria o Conselho Estadual do Meio Ambiente em 92 e 93. Por questões financeiras, 

então foi aprovada a lei que institui o Conselho Estadual do Meio Ambiente. 

 

Com relação ao Código, que foi o último, fez-se um trabalho também, que começou 

em 1992. Todos os segmentos tinham de estar à mesa para a elaboração do Código, se não, as 

reuniões não ocorriam. Durante dois anos, ocorreram reuniões semanais. Ainda fizemos um 

seminário do qual o Paulo Affonso Leme Machado participou e ficou impressionado, porque 

nunca tinha visto isto na vida dele: tantas pessoas elaborando um código, artigo por artigo. 

 

Salientou que na Assembleia eram realizados os debates e cinco grupos trabalhavam 

em cinco salas diferentes. Isso foi um trabalho inédito no Brasil. Nem o Conama conseguiu 

fazer um trabalho com esse espírito. Por isso, foi aprovado por unanimidade. Agora, são 

negociações. O setor produtivo exigiu o recurso do Consema. Foi aceito. Posso dizer por que 

cada artigo está lá. Teria que fazer o comentário dos artigos. Era exigência do setor produtivo, 

que, no Consema, aceitamos – nós, o pessoal do grupo. E assim ele foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Afirmou que não tem-se leis preservacionistas. Tem-se leis que buscam que a 

produção consiga equilibrar os recursos naturais. Digam-me um artigo que busque a 

preservação pura e simplesmente do meio ambiente. Mostrem-me, porque eu não conheço, 

observou.  Nossa cultura é de apenas produzir e não de preservar. Então, quando se consegue 

preservar alguma coisa: Ah, mas que absurda a legislação ambiental, como ela é protetiva, 
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completou. 

 

Qual a situação ambiental do Rio Grande do Sul? Ela é boa? Como está a atmosfera 

da Região Metropolitana? Está boa? Como estão os rios dos Sinos, Gravataí, Caí, Camaquã, 

Uruguai? Está boa a situação hídrica? Indagou. 

 

Então, acha que não está tão bem assim, não, porque não se consegue colocar em 

prática – e finalizou – observando que a lei busca o equilíbrio. E acho, sim, que se pode fazer 

alterações na lei, mas tem-se de fazer uma mobilização para colocar em prática a lei. O 

zoneamento econômico-ecológico consta desde 81 na lei. Está aqui a secretária, com razão, 

defendendo o zoneamento econômico-ecológico. Por que não o fizemos até hoje, se está na lei 

desde 81? Está na lei ambiental, tão criticada por todos, indagou? 

 

Citou que estava com a Ecocitrus vindo para cá, há pouco, que faz um trabalho 

extraordinário de transformar resíduos agropecuários em adubo ou energia. O Código Estadual 

do Meio Ambiente prevê o estímulo e o incentivo à indústria, ao comércio e à agropecuária, 

com práticas ecologicamente corretas: menos resíduos, reaproveitamento, energia alternativa. 

Onde está isso na prática? 

 

Paga-se mais por produto reciclado do que por não reciclado no Rio Grande do Sul e 

no Brasil. Por que não se isenta de ICMS a cadeia produtiva ecológica, lá, do agricultor, que 

está tratando o seu efluente, ou da indústria, que está reaproveitando a água no sistema 

produtivo? Se a lei ambiental assim prevê, por que ele não é beneficiado? Deveria-se mobilizar 

para colocar em prática a lei que está aí, destacou. 

 

O próximo inscrito foi o representante do INGÁ e Apedema-RS e professor da 

UFRGS, Dr. Paulo Bracke. Mencionou que estamos desconectados da situação ambiental do 

mundo, pois vivemos um cenário de mudanças climáticas, da sexta extinção em massa, o 

período antropoceno, com a degradação dos rios. Se desconhece a qualidade ambiental. 

Vivemos um cenário de desconhecimento em relação ao quadro, à capacidade de suporte dos 

ambientes para que, digamos assim, venhamos a aceitar mudanças das leis, a fim de permitir 

mais empreendimentos e atividades. Não há como fazermos isso, se não conhecermos o 
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contexto ambiental como um todo. Sem a informação do estado de conservação da 

biodiversidade e da capacidade de suporte das atividades de impactos negativos, 

potencialmente sinérgicos, mudaremos leis no escuro, ampliando o risco ambiental para todos, 

completou.  Participamos da construção da Lista da Flora Ameaçada do Estado, que nos 

apontou que, entre 2002 e 2014, mais de 30% de aumento na lista das espécies. São 807 espécies 

da flora ameaçadas. Houve também um crescimento da fauna ameaçada. Na flora ameaçada no 

Brasil, entre 2008 e 2014, tivemos quase 500% de aumento, observou. 

 

Este é o contexto, afirmou: poluição de rios e o que aconteceu em Mariana. Cada vez 

mais, tem-se verificado que os órgãos ambientais estão desestruturados. Não existe o interesse 

por parte dos órgãos ambientais, dos governos, enfim, em estruturar esses órgãos para dar conta 

dessa situação.Consideramos injustificável qualquer mudança, retrocesso. Nesse sentido, sem 

a definição de prioridades ambientais, não temos programas ambientais, planos de políticas para 

a restruturação e estruturação de órgãos, inclusive no âmbito municipal. Os órgãos municipais 

estão desestruturados, sem condições, muitas vezes, de lidar com a questão da biodiversidade. 

Finalizou, observando que o INGÁ considera esse processo de tentativa de flexibilização das 

leis ambientais, que é levado para as subcomissões, como um injustificável retrocesso. Deveria 

ser sustado até que se conheça a realidade ambiental do Estado, sendo de outra forma alvo de 

uma lei de responsabilização, sim, ou por irresponsabilidade ambiental, para os seus 

proponentes. 

 

A próxima inscrição foi do representante do Instituto do Meio Ambiente da PUC/RS, 

Sr. Pedro de Abreu Ferreira, que como coordenador do Centro de Pesquisa do Instituto do Meio 

Ambiente e também como professor da Faculdade de Biociência e pesquisador, explanou como 

pesquisador e técnico, tentando abordar um pouco o que se tem discutido nesta área. Destacando 

que no Código do Meio Ambiente Estadual atual, não é contemplado o ecossistema campestre. 

O campo é um ecossistema natural, como a floresta, composto, basicamente, de vegetação 

herbácea e arbustiva. No nosso Estado, ele é muito importante. Como já foi falado pela 

secretária, o bioma pampa foi criado com base nisso. É um ecossistema que se estende daqui 

até o final da Argentina, no sul, abrangendo a totalidade do Uruguai. Ele é muito rico e diverso 

e ocupa mais da metade do Estado em área na sua cobertura original, observou. 
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No código atual, ele simplesmente não é contemplado. Ele deveria ser contemplado, e 

qualquer modificação que seja feita a partir de agora deve levar isso em conta. Para terem uma 

ideia, salientou... no Título II do código atual, que mostra os conceitos, não há o conceito de 

campo, de vegetação campestre. Isso inexiste no código. Isso é fundamental para que seja 

regulamentada a questão do campo nativo como ecossistema natural de nosso Estado. 

 

            A próxima manifestação foi da Dra. Erica Ema Baumgardten, da Associação Ambiental 

Quintão, de Palmares do Sul. Segundo ela, o que não tem, no Estado do Rio Grande do Sul, é 

a fiscalização. Não há fiscalização. As leis são adequadas. Se conhece a legislação sobre as 

dunas costeiras, o bioma pampeiro, a Mata Atlântica. 

 

O que não existe é a fiscalização ambiental. Até 2005, era muito bom. Funcionava. 

Não sei porque funcionava tão bem. A partir de 2005, 2007, o Ministério Público começou a 

relaxar. A Patrulha Ambiental – Patram – já não trabalhava tão bem, porque o Ministério 

Público não levava suas denúncias adiante. Hoje, estamos quase no caos. Não adianta fazermos 

mais leis, se as que existem não estão sendo cumpridas, completou. 

 

A próxima manifestação é do Sr. Fernando Bernál, presidente do Corede Jacuí Centro. 

Segundo o Sr. Bernal quando temos um código que começa a esmiuçar demais, detalhar demais, 

se submete, constantemente, à necessidade de mudanças. No momento em que se fala em mudar 

um código, parece que estamos mudando os princípios norteadores da política, quando, na 

verdade, estamos muitas vezes, querendo fazer ajustes em pequenos pontos que não cabem 

mais, que estão defasados, passaram ou precisam ser melhor pressionados, para terem 

resultados efetivos. Esse é um ponto que consideramos bastante importante. É entendermos a 

dimensão de um código em seu sentido mais macro. A partir dele, há um arcabouço de 

legislações que definirão os aspectos de caráter mais específico, salientou. 

 

A proposta que faço aqui é de que – a partir da leitura que temos nos comitês de bacias, 

nos Coredes, que são representações de regiões, por características ambientais, ou por 

características econômicas –, façamos conselhos regionais de meio ambiente, para podermos 

discutir, mais detalhadamente, de acordo com as realidades de cada uma das regiões, as 

características extremamente importantes, para, então, serem levadas a debate num fórum em 
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nível estadual, completou. 

 

Se perdermos essa oportunidade de ter uma base regional para discutir meio ambiente, 

talvez tenhamos muita dificuldade de fazer com que os anseios de cada elemento que compõe 

a diversidade ambiental do Estado do Rio Grande do Sul esteja contemplado num conjunto de 

legislações. 

 

A próxima manifestação é do Sr. Diogo Carlos Leuck, Presidente da Ageflor. Segundo 

ele, precisamos estar sempre atentos e, sempre revendo as nossas ações e a nossa legislação. É 

igualmente necessário, desburocratizar não só essas leis que aqui foram referidas, mas todas, 

no Estado e no Brasil. 

 

Não sei quais os motivos, mas tivemos alguns períodos, algumas décadas de 

burocratização. Agora, com o Estado financeiramente enfraquecido, não temos mais estrutura 

para cumprir essa burocracia. Então, precisamos desburocratizar. Outra forma de fazer, foi dito 

aqui, precisamos dar estrutura para a FEPAM. Sempre dissemos isso para a secretária. Todos 

repetem isso também. Não conheço uma pessoa que diga o contrário. Mas, para dar estrutura, 

necessita-se de recursos, de dinheiro, para realizar concursos públicos, colocar mais pessoas 

competentes lá dentro. Para tanto, precisamos produzir, porque o Estado arrecada por meio da 

produção. Porém precisa-se produzir, preservando o meio ambiente. Vamos usar esses 

exemplos. Vamos olhar não só para o Estado do Rio Grande do Sul, mas para o Brasil e para o 

mundo, e fazer aquilo que a secretária sugeriu. Penso que precisamos debater e revisar, para 

podermos produzir, dar uma condição melhor para o ser humano e preservar o meio ambiente, 

sim. Há muitos casos, comentei até com o major em uma reunião, que, onde existe uma lei que 

faz uma proibição total, não se dispõe mais do recurso de quem ali produzia antes, para 

fiscalizar. E, aí, começam a haver problemas de ilegalidade em desmatamentos. Isso não pode 

acontecer. Não é o caso do Estado do Rio Grande do Sul, mas se viu, por exemplo, em alguns 

estados da Federação quando se proibiu a caça. Não sou a favor. Mas quando ocorreu a 

proibição, o IBAMA não fiscalizou mais. Daí se viu problemas de irregularidades. Então, temos 

de dar condições, de que haja produção, fiscalização das leis existentes, mas desburocratizar, 

não flexibilizar. 
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A próxima manifestação foi do Sr. Nestor Bonfanti, vice-presidente da Fetag. 

Saudando à todos, ressaltou sem dúvida nenhuma, que esse debate deve ser importante e 

necessário para aprofundar e dar mais transparência ao tema. A Fetag defende a agricultura 

familiar. Acredita ser importante essa manutenção do meio ambiente, mas com muito respeito 

também às famílias do meio rural, principalmente, as das pequenas propriedades. Concordou 

que se deve dar mais estrutura para o Ministério Público, para a Patram. Em primeiro lugar é 

necessário que essa estrutura vá para orientar os agricultores e não para puni-los. O que vemos 

mais hoje é punição e não orientação. E para o agricultor permanecer na sua pequena 

propriedade, produzindo alimentos, e não migrar para os meios urbanos, precisa ter a 

possibilidade de produzir em sua pequena propriedade de 7, 8, 10 hectares. Segundo ele, temos 

de trabalhar para que a legislação ambiental seja um pouco diferenciada para quem dispõe de 8 

hectares, e para uma empresa como Petrobras e outras indústrias. Não há como ter os mesmos 

critérios, pois, caso contrário, estaríamos expulsando milhares de famílias de agricultores 

familiares. Somos favoráveis às questões ambientais, mas queremos o meio ambiente com gente 

e não proibindo algumas questões familiares de 50, 60 anos que sempre foram feitas e, hoje, os 

agricultores tem dificuldade de continuar. E, claro, o pagamento por serviços ambientais 

também, concluiu.  

 

A próxima inscrição é do Sr. Ivo Lessa, engenheiro agrônomo do SARGS e também 

representante da Farsul. Segundo ele, hoje passamos um momento um pouco diferente, até 

porque temos uma estrutura não tão nova, mas remodelada, dentro do Conselho Estadual do 

Meio Ambiente, com bastante participação. Temos notado que em nossas reuniões do Conselho 

praticamente não existe falta de quórum, pois as entidades estão sempre participando e existe 

demanda, o que é extremamente importante. Nesse sentido, é extremamente importante que nos 

unamos e que, daqui, saia uma união de grupo, assim como nos reunimos nas discussões 

passadas, dentro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, e que se possa criar um grupo de 

discussão que interaja e que vá buscar um documento equilibrado. É importante que se tenha 

isso. Vamos acabar com a grenalização de ser a favor ou contra. Parece que estava começando 

uma discussão nesse sentido e não é isso que se quer. O que se quer é continuar produzindo, 

tranquilamente, aquilo que se produz, hoje, no Estado. Hoje, estou presidente da Sociedade de 

Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul e acho que o corpo técnico que existe neste Estado 

tem condições muito boas de poder participar dessa discussão e trazer informações que talvez 
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não chegue, em relação a questão técnico-produtiva. Nesse sentido precisamos construir uma 

remodelação, uma lei ou transformar a lei naquilo que seja adequado e coerente com o Estado 

do Rio Grande do Sul. Não precisamos trabalhar pensando em ser totalmente contra ou ser 

totalmente a favor. Vamos buscar o equilíbrio e nos entender, pois tenho certeza de que 

chegaremos, sim, a um bom termo e a um bom trabalho em um projeto de alteração de lei. 

Nesse sentido precisamos de todos: do ambientalista, do poder público e, também, precisamos 

muito do setor produtivo. É nesse sentido que, em nome da Sociedade de Agronomia, da qual 

sou o presidente e represento a nossa Federação da Agricultura, há muito tempo, dentro 

Conselho Estadual do Meio Ambiente, peço a todos que possamos trabalhar nisso, buscando 

um acordo entre todos nós e que as coisas saiam em bom termo para o Estado do Rio Grande 

do Sul, completou.  

 

               O próximo inscrito foi o Sr. Fernando Campos Costa, Presidente do Amigos da Terra 

Brasil, que em seu pronunciamento destacou o seguinte: Para quem já vivenciou essa 

experiência da alteração do Código, como já vivenciamos, há alguns anos, e vimos a estratégia 

de alteração estadual para tencionar a modificação federal, ficamos bastante preocupados, pois 

vemos as mesmas figuras e as mesmas situações se repetindo, conforme foi citado, alguns 

setores nem se moveram como deveriam para cumprir o Código Florestal e já estão querendo 

alterá-lo. Acho que a grenalização não é o caso. O caso é alguém que ganhe dinheiro com a 

questão ambiental e quem tem a preocupação de garantir direitos, contra os retrocessos dos 

direitos garantidos.  Aqui no Estado tem resistência, por isso também existem limites em relação 

à questão dos eucaliptos e dos pinus. Conforme foi mencionado pela companheira, há quanto 

tempo sabemos da existência daqueles pinus lá, voando por todas as dunas e ninguém faz nada. 

Realmente preocupado com essas atuações e sabendo da atuação dessas empresas, existem 

conflitos no mundo inteiro e diversas organizações lutam para garantir o direito dos pequenos, 

já que vemos que o objetivo de criminalizar os pequenos é em função da grande mecanização, 

das grandes lavouras e da grande exportação dos alimentos e não para garantir a alimentação 

saudável para nós. É importante que estejamos atentos para a garantia da alimentação saudável, 

contra a contaminação do meio ambiente e a captura corporativa que essas empresas fazem no 

Estado brasileiro e em todos os seus ambientes. Algumas organizações que não estão em todos 

esse bolo econômico, mas que buscam, sim, garantir os direitos. Aliamo-nos a várias outras e 

estamos juntos nessa peleia. Temos experiência e sabemos que o território tem essa resistência. 
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Tem gente aqui que se pronuncia, as universidades estão atentas e estamos atentos a qualquer 

retrocesso. Neste primeiro momento, em que se coloca essa pauta, dizemos que temos posição 

e que a defenderemos. Temos informação sobre os passos do Amigos da Terra em todos os 

territórios, tanto aqui no País quanto pelo mundo, concluiu. 

 

2.2 SEGUNDA REUNIÃO CONJUNTA  

 

A segunda reunião conjunta das Subcomissões que Objetivam a Análise, Atualização 

e Aperfeiçoamento dos Códigos do Meio Ambiente e Florestal do Estado, sob a coordenação 

dos deputados estaduais Frederico Antunes e Elton Weber, aconteceu no dia 16 de maio de 

2016, na sala do Espaço de Convergência do Fórum Democrático, no Palácio Farroupilha, sede 

da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, tendo início às 14 horas. 

 

Figura 04 – Segunda reunião conjunta das Subcomissões 

 

Crédito: Arima Corletto/AL 
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Figura 05 – Segunda reunião conjunta das Subcomissões 

 

Crédito: Arima Corletto/AL 

 

Compuseram a mesa principal dos trabalhos os coordenadores das Subcomissões, 

deputados Frederico Antunes e Elton Weber; os deputados estaduais Marcel van Hattem, João 

Fischer e Sérgio Turra; a deputada estadual Lisiane Bayer; a secretária adjunta de Estado do 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e presidente do CONSEMA – Conselho Estadual do 

Meio Ambiente,  Maria Patrícia Mölmann; o advogado e professor de Direito Ambiental, Dr. 

Adalberto Moesch; o conselheiro-presidente da AGERGS – Agência Estadual de Regulação 

dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, Alcebíades Santini;  o representante 

do Ministério Público do Estado, promotor de justiça e coordenador do CAOMA – Centro de 

Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Dr. Daniel Martini; o Reitor da Universidade 

Federal do Pampa – UNIPAMPA, Dr. Marco Hansen; o diretor geral do DAER - Departamento 

Autônomo de Estradas de Rodagem, Ricardo Moreira Nuñes. 
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 Dando início aos trabalhos, o coordenador da Subcomissão do Meio Ambiente, 

deputado estadual Frederico Antunes passou primeiramente, a palavra para a  secretária adjunta 

do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e também presidente do Conselho Estadual 

do Meio Ambiente, Sra. Maria Patrícia Möllmann e ao advogado e professor de Direito 

Ambiental, Dr. Beto Moesch. Primeiramente, a Sra. Maria Patrícia fez apresentação gráfica 

sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Rio Grande do Sul demonstrado, a 

seguir: 
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                Em ato contínuo, após a apresentação dos infográficos a Dra. Patrícia saudou à todos 

e iniciou sua explanação destacando que pela Lei Nacional, os zoneamentos são instrumentos 

da política de meio ambiente desde 1981. Esse é um dos instrumentos que prevê o nosso código, 

salientou. Até hoje, tentou-se implementar, mas, na prática, nunca se fez, assim como outros 

tantos. Já havia um decreto no Estado que tentava criar uma comissão de diversos órgãos, 

porque ele não é produto da Secretaria do Ambiente, mas de todas as secretarias de Estado que 

trabalham tanto com o desenvolvimento, quanto com a proteção ambiental. 

 

Havia esse decreto, revisado em 2012, a partir do qual já se tentava implementar esse 

instrumento da política de meio de ambiente e de desenvolvimento, casado com a 

sustentabilidade. Em 2012, no Estado, fez-se um arranjo institucional com o decreto, cabendo 

à Secretaria do Ambiente a coordenação dos trabalhos. Contamos com o planejamento, o 

desenvolvimento, a agricultura – a Fundação de Economia e Estatística também participa. 

Todos esses entes participam da Comissão Estadual do Zoneamento, que é o órgão deliberativo 

máximo sobre esse produto no âmbito do Executivo do Estado, comentou. 

 

O planejamento do zoneamento, começou em 2012. Contamos com um aporte de 

recursos do Banco Mundial, que é quem está financiando esse primeiro começo desse produto 

que será criado para ser um instrumento perene. Não se trata de um instrumento que será 

entregue e estará pronto. Nunca estará pronto – sempre terá de ser aprimorado. 

 

O que há no zoneamento? A ideia desse zoneamento ecológico-econômico é diferente 

dos outros zoneamentos já existentes, que são ambientais, feitos no âmbito do Consema ou da 

Fepam. Trata-se de um zoneamento mais amplo. Pretende-se, com ele, casar várias camadas, 

digamos assim, de informações para se elaborar um instrumento de planejamento para o Estado, 

não só na parte do que pode e não pode ser feito com relação à questão ambiental. Falo isso 

para descolá-lo um pouquinho dos outros zoneamentos existentes: o zoneamento ambiental, da 

silvicultura ou do Litoral Norte, para exemplificar o que temos. Esse é um zoneamento mais 

amplo. É um instrumento de planejamento de todo o Estado, numa escala de um para 100 mil. 

É uma escala bem grande. Então, ele é um macrozoneamento. O que propomos com esse 

zoneamento? Indagou. Colher todas as informações – e depois vou detalhá-las –, organizá-las 
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e, de alguma forma, verificarmos em cada região o que é melhor fazer, o que é mais difícil 

fazer, quais são as fragilidades na questão ambiental. O zoneamento deverá ser um instrumento 

de gestão para a ordenação do território. Assim, vamos juntar várias informações, dividir o 

Estado de acordo com suas características ambientais, socioeconômicas – esse quesito só 

iremos enxergar mais adiante – e, dentro dessas áreas, vermos como é melhor desenvolver o 

Estado e proteger o meio ambiente, casando as duas coisas. É para isso que serve esse 

instrumento. A construção do zoneamento é uma ferramenta clara para que a sociedade e os 

empreendedores conheçam previamente as peculiaridades, vulnerabilidades, potencialidades e 

exigências ambientais para cada local e região do Estado. Isto é o que queremos fazer: integrar 

o planejamento a todas as atuações do Estado. O que está acontecendo no ZEE? Ele começou 

o contrato agora em fevereiro da empresa. Ele já começa desde 2012, com o planejamento, 

sendo montados os arranjos institucionais, quem dentro do Estado faz o quê, e um consórcio 

formado por três empresas. Venceu uma licitação internacional para se fazer esse primeiro 

produto do ZEE. Ele não é o zoneamento. Esse zoneamento será sempre atualizado. Então, 

agora, seria o grande aporte de dados. O que iremos buscar de informações? Indagou. São estes 

quatro aspectos: informações do meio biótico, do meio físico, da socioeconomia, os aspectos 

jurídicos e institucionais também. Ou seja, a parte da natureza, como é que ela é, a parte da 

socioeconomia, em todas regiões do Estado, as instituições e o que pode o que não pode, o que 

se tem de legislação e instituições em cima desse território. Já passamos pelo planejamento do 

projeto. Estamos indo para a parte de inventário, onde iremos colher essas diversas informações 

e, depois, juntar tudo isso. O Eduardo Stumpf é o presidente da Câmara Técnica de 

Planejamento do Consema, que vem acompanhando também. O coordenador da equipe técnica 

da Secretaria do Meio Ambiente é o Sérgio Bavaresco. Dentro do Conselho Estadual de Meio 

Ambiente, que é uma forma de participação da sociedade nesse produto, ele está sendo 

acompanhado desde o começo, desde antes de iniciar o contrato. Então, a fase de planejamento 

do trabalho está praticamente finalizada. Temos o auxílio direto da Fundação de Economia e 

Estatística, que está fazendo parte da equipe técnica da Secretaria do Meio Ambiente. Então, 

há técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, da Fepam, da Fundação Zoobotânica e da 

Fundação de Economia e Estatística, que também está fornecendo técnicos para a equipe 

técnica, como também das demais secretarias, que estão nos auxiliando dentro da Comissão 

ZEE. Agora, está aberto também para a indicação de técnicos para acompanhamento dos 

produtos. Como ele é multidisciplinar, são necessários economistas, biólogos, geólogos, quem 
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entenda de administração, enfim, profissionais das várias áreas de conhecimento. Precisamos 

da ajuda de todas as secretarias e instituições do Estado, que têm a ver tanto com o 

desenvolvimento, quanto com a parte de meio ambiente. Teremos oficinas participativas. Hoje, 

a participação popular está mais focada no Consema e no Conselho de Recursos Hídricos. No 

ano que vem, começarão as oficinas em todo o Estado. Trago esse material só para a ilustração. 

São as várias caixinhas de conhecimento hoje espalhadas em várias secretarias e órgãos, em 

universidades, na FEE, enfim, dentro da Fepam, nos EIAs-Rimas. Há milhares de caixinhas de 

conhecimento sobre o meio físico, o meio biótico, a socioeconomia, como se comporta as 

questões legais também. Aqui, é a parte do meio físico. Aí, há mais várias caixinhas lá: meio 

biótico, várias caixinhas da socioeconomia. O consórcio contratado irá buscar informações nas 

instituições. Iremos informá-lo desses dados todos. Esse seria um produto intermediário, para 

mim, é o mais importante desse zoneamento, que é um banco de dados onde todas essas 

informações estarão casadas. Dados como fauna ameaçada, ou o inventário energético das 

minas e energia, enfim, as informações sobre desenvolvimento estarão relacionadas com as do 

meio ambiente, explicitando onde há ambientes frágeis, qual o lugar do Estado que mais precisa 

ser desenvolvido, onde há mais deficiências nas questões de socioeconômicas. Todos aqueles 

dados que conseguirmos captar devem constar nesse banco de dados. Estamos nessa fase de 

inventário. No Consema viemos trabalhando e, já identificamos várias instituições que iremos 

visitar para buscar esses dados, além dos do Estado. Será um banco de dados geográfico, ou 

seja, as informações que constarem nele vão estar georreferenciadas. Algumas serão um 

pontinho, outras podem estar por municípios ou por área. É multiescalar. Conseguiremos ter 

várias informações georreferenciadas daqueles vários aspectos que permeiam a nossa vida: o 

meio físico, biótico, socioeconomia, regras legais e as instituições, quem faz o quê. Será 

temporal, porque temos levantamentos antigos e mais recentes. Poderemos observar alguma 

evolução. Será multiformato, que é a questão dos vários tamanhos da parte de 

georreferenciamento. Quem é da área técnica entende assim: se houver uma informação numa 

escala de 1:10.000, será incluída assim e será feita a conversão para a escala padrão. Tudo para 

se dispor de uma base de comparação razoável, num formato do zoneamento ecológico-

econômico de acordo com as regras nacionais, que estipulam uma escala de 1:100.000. Com 

aquelas várias camadas vamos conseguir elaborar várias análises. Esse banco de dados servirá 

como instrumento de planejamento de políticas públicas, de investimentos. Os dados poderão 

ser usados no licenciamento, evitando reestudo. Também possibilitarão a execução de modelos 
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bem mais abrangentes. Na questão do meio ambiente, às vezes, há muita dúvida. Precisamos 

de ciência e de informações para se poder avançar em alguns pontos. Só dispondo do 

conhecimento de quais são as repercussões se consegue evoluir nas questões ambientais, por 

isso esses estudos mais amplos podem ajudar em todas essas questões, simplificando e obtendo 

um resultado mais certo, uma análise técnica bem mais apurada. A fase final é de confecção 

dos prognósticos, depois que montarmos aquele banco de dados com todas as informações, de 

todos os lugares do Estado, que conseguirmos reunir. Temos solicitado no Consema o acesso a 

esses dados. Pedimos que, se alguma entidade for demandada, que nos auxilie, disponibilizando 

os dados e as informações, sejam ambientais ou econômicas, os estudos, Isso será uma 

ferramenta aberta para todo o Estado, para todas as secretarias, para as empresas, para o 

governo. É um banco de dados aberto. Faremos, dentro do zoneamento, a fase de prognóstico. 

Qual é a ideia desse zoneamento? Indagou. É de que seja orientativo. Não irá conter verdades 

absolutas; será um raio X, mostrando onde é bom investir, a forma melhor de proteção, onde 

estão os ambientes frágeis. Por exemplo, para a agricultura, se o local é um ambiente com 

arenização, será que vale a pena investir ali? Quando conversarmos, apoiados em bases 

científicas, ninguém vai se opor e desenvolvimento e meio ambiente usarão a mesma 

linguagem, pois não adianta investir se vai acabar com o meio ambiente e não vai ser produtivo. 

A partir de dados técnicos mais bem embasados, penso que diminuiremos os conflitos nas áreas 

ambiental e do desenvolvimento econômico. Trabalhando sobre bases concretas, terminaremos, 

na maioria das vezes, falando a mesma linguagem. Dentro do zoneamento, a função, tanto do 

Consema, quanto das audiências públicas, será validar junto com a sociedade o diagnóstico que 

fizemos. Coletamos todos os dados da região para verificamos se é representativo ou não. Nos 

órgãos envolvidos com o zoneamento, temos a equipe técnica da secretária do Meio Ambiente, 

que é quem aprova tecnicamente os vários produtos. A FEE precisa ser incluída, pois fizemos 

um acordo de cooperação, e já estão nos auxiliando. O trabalho é acompanhado pelo Consema, 

pelo Conselho de Recursos Hídridos e a sociedade vai participar por intermédio de oficinas e 

de outros meios que estamos planejando, para ver se os produtos que estão sendo feitos 

contemplam todas as informações daquele meio. Com um inventário bem feito, se coletamos 

adequadamente todos os dados, conseguimos elaborar bons prognósticos. Se o inventário não 

for representativo de todas as áreas, poderemos ter prognósticos desfavoráveis, ou que 

realmente não refletem a realidade. Temos muita preocupação nessa fase de coleta de dados. 

Este espaço é excelente para divulgação do que estamos fazendo e, para pedir que a sociedade 
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nos auxilie, para depois termos um bom planejamento. Aqui temos um cronograma. Tem dois 

anos. O primeiro contrato do zoneamento começou em fevereiro. Tivemos dois meses para 

planejamento; já vencemos esse prazo. E agora, estamos na fase do inventário. No ano que vem 

é que terão início as audiências públicas propriamente ditas. É um supercontrato. São sete 

atividades principais. Acho que já aumentou o número depois que aprovamos o produto da 

empresa. Temos 687 sub-atividades, 720 dias, 52 profissionais do consórcio contratado, afora 

os da equipe técnica que já está com mais de 20 pessoas e 37 perfis profissionais que exigimos 

no edital. É um supercontrato e um produto muito bacana. Costumo dizer que é uma virada de 

curso na parte de gestão ambiental. Paramos de falar teoricamente, sem ter conhecimento do 

macro. Normalmente, o licenciamento, que é um dos instrumentos da política, observa mais 

pontualmente as questões. O zoneamento é outro instrumento da política estadual do meio 

ambiente, embora no código conste só zoneamento ambiental, esse aqui é um zoneamento 

ecológico-econômico. É um instrumento que abrange as duas áreas – na verdade, três, acrescida 

a parte dos aspectos jurídicos e institucionais –, que vai permitir que tenhamos uma visão bem 

mais ampla. Vai possibilitar que, antes de se pensar em investir em determinado lugar, antes de 

se montar um programa de governo, já se olhe para esses dados aqui, para o que a sociedade 

colocou de prognóstico, o que se fez de combinado para cada região, verificando para o que é 

propícia e quais suas fragilidades ambientais. Então, quando se for investir ali, já se tem 

conhecimento, já se sabe o que é frágil e o que é adequado. Dentro dessa visão fica muito mais 

fácil fazer um licenciamento, ou se decidir por investir ou não, pois já se consegue antever a 

facilidade ou a dificuldade de cada uma das ações. Também as medidas de proteção ambiental 

serão facilitadas, porque, a partir do momento, em que se aponta as fragilidades ambientais, 

podemos procurar fazer programas governamentais para incentivar boas práticas, ou pagamento 

por serviços ambientais. Então, será uma ferramenta para diversos pontos ligados ao meio 

ambiente. O produto final desse contrato será um projeto de lei. Embora eu entenda que o 

produto intermediário, que é o banco de dados já referenciados e os prognósticos que se fizer, 

serão quase mais importantes do que a própria questão da regulamentação. Tudo isso é para ser 

um grande pacto social. Sobre esse projeto de lei ao final, deveremos discutir de que forma se 

vai implementar o que for decidido nesse zoneamento. As políticas de governo terão de 

considerar o zoneamento; como será atualizado; como será acompanhado. Ao final, quando 

tivermos o produto desenhado, é uma experiência no Brasil inteiro. Não existe uma receita 

pronta. Teremos de trabalhar e conversar muito. Estamos fazendo isso no Consema e queremos 
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ampliar esse debate. Precisaremos discutir como vamos utilizar essa grande ferramenta e 

implementar as estratégias para implantação legal do zoneamento. Isso será visto ao final, 

depois de se desenhar todo o quadro do Rio Grande do Sul, e certamente a Assembleia estará 

acompanhando. Quando chegarmos a esse ponto, já poderemos ter uma ideia de implementação 

legal desse instrumento que pode facilitar a questão referente a programas de governo, a 

licenciamento, enfim, de todas as políticas públicas e dos investidores privados também. Este 

é o zoneamento. Sou uma entusiasta dele. Acho que é um grande desafio. Estamos tentando 

fazer o meio ambiente ver a economia e vice-versa; fazer todos se enxergarem todas as 

informações disponíveis. Vamos sentar e conversar, debatendo casos concretos. Acredito que 

os conflitos serão muito reduzidos com a utilização dessa ferramenta, concluiu. 

 

Em ato contínuo a palavra ficou à disposição da Sra. Magda Satt Arioli, bióloga, 

conselheira do Conselho Regional de Biologia da 3ª Região, que salientou que estão 

acompanhando os trabalhos e, disponibilizando no site para que toda a categoria dos biólogos 

possa encaminhar contribuições ao Código Estadual do Meio Ambiente e ao Código Florestal. 

 

O próximo inscrito foi o Sr. Delmar Sittoni, do Núcleo Estadual ODS-RS – Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Salientou que é preciso implementar o que está 

previsto no artigo 2º do Código, que é o Sistema Estadual de Informações Ambientais. Ou seja, 

esse zoneamento é muito bem-vindo, traz informações e o fato de ser atualizado, 

sistematicamente, é muito bom, mas precisamos aproveitar este momento em que se está 

começando a trabalhar com o zoneamento ecológico-econômico e desenvolver todo o sistema 

de informações ambientais do Estado, a fim de que tenhamos informações atualizadas 

periodicamente. Isso tornará clara a gestão e a evolução ou não do nosso ambiente natural aqui 

no Estado. 

 

O Sr. Eduardo Stumpf, engenheiro agrônomo e membro do Consema – Conselho 

Estadual do Meio Ambiente, contribuiu sugerindo que referente ao artigo 15, no momento em 

que se discrimina os instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente, dentre outros, o 

zoneamento ecológico. A sugestão é para que seja alterado para zoneamento ecológico-

econômico, tendo como justificativa o fato de estar acontecendo um zoneamento e o nosso 

zoneamento ecológico-econômico ser baseado em um decreto federal. A segunda sugestão é a 
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inclusão da alínea 19, que se refere ao pagamento dos serviços ambientais, nos próprios 

instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente. A justificativa é que a nossa Constituição 

Estadual, no artigo 259, § único, já dispõe que a lei criará incentivos especiais para a 

preservação das áreas de interesse ecológico em propriedade privada. Isso pode ser traduzido 

por pagamento de serviços ambientais, que é uma técnica que está em desenvolvimento. No 

âmbito federal tramitam dois projetos de lei, o nº 1274 e o nº 1326, de 2011, para instituir a 

Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais e alguns estados já a tem instituída.  

Os projetos de lei propõem criar um fundo federal para o pagamento de serviços ambientais, 

assim como propõem vedar o pagamento de serviços ambientais por meio de remuneração 

monetária com recursos públicos em APP e RL. Então minha sugestão é a de que, no Código 

Ambiental, conste o inciso com a previsão do pagamento de serviços ambientais como um 

instrumento e, posteriormente, a Assembleia Legislativa se debruce sobre o assunto para o Rio 

Grande do Sul construir o pagamento de serviços ambientais. O terceiro assunto é uma 

orientação. Na medida em que estamos com o intuito de fazer um aperfeiçoamento do Código 

Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul e estive lendo, pois sou um estudioso de legislação, 

e verifiquei que o sistema ambiental é muito grande. Temos o sistema de proteção ambiental, 

onde estamos com o código mais afeito, mas também temos outros sistema paralelos, que é o 

Sistema de Recursos Hídricos, onde temos os comitês de bacia, temos os planos de bacia 

hidrográfica, que a secretária e presidente do conselho esqueceu de falar que eles têm um 

trabalho muito bom para ser aproveitado no zoneamento. Também temos o sistema de unidade 

de conservação do Estado, o sistema de saneamento ambiental o sistema de resíduos sólidos. O 

Código e todos esses sistemas tem uma legislação própria e o Código Ambiental tem alguns 

artigos que se referem a isso, por isso gostaria de uma orientação no sentido de como o Código 

Ambiental irá abarcar esses assuntos. Em determinado momento, teremos de fazer a correção, 

quando houver a necessidade de correção ou de aprimoramento, e, na sequência, faremos nas 

demais legislações que também são guarda-chuvas para o cumprimento – no caso o saneamento 

ambiental e os resíduos sólidos – de forma a complementarmos e nivelarmos para que exista 

somente uma linguagem na fase da interpretação jurídica, por exemplo, de uma determinação 

específica. Então mexer num código e não mexer no outro fica, realmente, com essa pendência, 

concluiu.  
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O próximo inscrito foi o Sr. Eloí Flôres da Secretaria da Educação e também 

agrônomo. Iniciou sua participação dizendo que gostaria de fazer quatro comentários rápidos. 

Em primeiro lugar, agradeceu a oportunidade de estar aqui com os senhores. Prosseguiu 

afirmando, que estamos em um momento muito bom do estágio cognitivo elevado, que nos 

coloca frente a uma leitura desse ambiente físico e socioeconômico. O que mencionou a 

procuradora, a secretária adjunta, Maria Patrícia, é muito importante para essa leitura de 

negociações e evolução futura do que estamos tratando, principalmente sobre o zoneamento do 

Estado do Rio Grande do Sul, que tem uma matiz muito ampla e uma variação enorme em 

relação a seus processos produtivos. O passo seguinte desse planejamento que está sendo 

proposto – no total são 694, entre atividades sobre atividades – é que nos leve a execução das 

boas práticas com um foco. Vejo que se conseguíssemos fazer com que se compreenda o Código 

Ambiental e sua legislação ordinária, que ela seja bem conciliada e nos permita esse foco 

orientativo, deixando a parte legal para o que existe. Isso é muito importante. É o que chamo 

de estágio cognitivo, quando se avança em uma situação em que se percebe tudo o que está 

pronto, mas é preciso coincidir isso com as boas práticas dos processos, respeitando essa 

enorme matriz que o Estado tem de diversidade. Isso é complexo demais, e para trabalhar bem 

a sua complexidade temos de ter a capacidade e a razoabilidade de atuarmos no que é orientativo 

e no que é legal. Orientativo é tudo aquilo que não se consegue definir imediatamente e já vimos 

que não é possível se fazer tudo de uma única vez, porque o processo se consome em si mesmo, 

já que há um processo de evolução da propensão das cidades, da expansão do meio físico das 

cidades, das novas estruturas que vão surgindo no setor empresarial, no setor industrial e no 

setor agrícola. Esse é um complexo absolutamente renovável. Ele é muito novo, mas novo daqui 

a 10 anos e muito mais novo daqui a 20 anos. Na verdade, precisamos ter nesse estágio cognitivo 

a compreensão de chegar a isso para ter um planejamento, para ter a execução de políticas 

públicas para atendermos exatamente o que queremos, o meio físico, o meio biótico e o sócio-

econômico dentro de um quadro legal, finalizou. 

 

 Em seguida, foi passada a palavra ao Sr. Ronaldo Torres, do Movimento Cidadanista 

e Delegado do Meio Ambiente, da Conferência Nacional das Cidades do Município e do Brasil, 

e da Conferência do Turismo e Meio Ambiente. Que observou que quando foi apresentado 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Subcomissão Objetivando a Análise, Atualização e Aperfeiçoamento do  

Código Estadual do Meio Ambiente  

 

56 
 

aquele esboço, consta a participação dos técnicos, que vão fornecer os dados, da Fundação 

Zoobotânica e de mais algumas outras fundações, que parece que serão extintas pelo governo. 

Se esta subcomissão criar esse programa – penso que vocês estão usando a palavra diagnóstico, 

que é nova para nós ambientalistas – e não existirem mais essas fundações, desculpem a 

expressão, mas na conta de quem serão colocados esses dados? Indagou.    Eu só quero entender. 

É um questionamento técnico. Se daqui a um ano e meio, como eu vi no esboço, nós da 

cidadania, que ficamos na parte de fora e, na parte técnica, está a Fundação Zoobotânica, que 

está na parte de dentro, poderemos não existir. Por essa razão, quero saber como será daqui a 

um ano e meio se ainda existir a Fundação Zoobotânica, concluiu. 

 

            Após foi inscrito o Sr.Maximiliano Finkler, do Sindicato dos Engenheiros do Rio 

Grande do Sul, que já participou de outra reunião. Salientou que a preocupação também é com 

o momento em quem estamos vivendo, onde temos vários planos e sistemas sendo 

implementados. Se vivemos uma fase de transição, que a sociedade se acostumou a conviver, 

penso que pode haver uma desfragmentação. Estamos tentando trazer conhecimentos técnicos, 

científicos, econômicos e sociais, mas às vezes uma modificação numa legislação pode 

acarretar toda uma desorganização. Concordamos, em gênero e número, com o engenheiro 

Stumpf, que disse que o momento é importante e deve haver essas correlações. Sabemos 

também que a Secretaria Estadual de Planejamento, por meio de convênio, está promovendo os 

Planos Estratégicos de Desenvolvimento Regional, que conta com 28 Conselhos Regionais de 

Desenvolvimento. Nesses Planos Estratégicos de Desenvolvimento Regional há a dimensão 

ambiental. Por isso eu gostaria que nessas inter-relações, nesses laços, fossem mantidos os 

Comitês de Bacias. Estamos criando uma malha positiva, uma malha de alto valor, mas temos 

que ter cuidado para que não haja uma desestruturação. É como se fosse uma teia de aranha, se 

mexer num pontinho do outro lado começa a dar reflexo, às vezes positivo e às vezes negativo. 

Esse é o meu registro, concluiu.  

 

Em ato contínuo, o Dr. Beto Moesch agradecendo os deputados Frederico Antunes e 

Elton Weber pelo convite, salientou que jamais iria se furtar de colaborar nesse processo tão 

difícil, no Brasil, de tentar evitar o retrocesso ambiental que está acontecendo neste País. 

Mostrou-se muito preocupado. Agora mesmo eu estava vendo uma emenda à PEC, que, com 

razão, estabelece um prazo maior para os pequenos agricultores fazerem o CA. Essa emenda, 
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que é de um deputado gaúcho, aproveita essa PEC para, como se não bastasse a isenção de 

multas para quem desrespeitou a lei até 2008, agora isentar de multas até 2016. Eu também não 

quero pagar multa. Não quero pagar multas de trânsito, não quero pagar multa tributária, eu 

quero isonomia, então, porque eu também não quero pagar multa. Assim não dá. Eu lamento 

profundamente essa tentativa de destituição da política ambiental no Brasil. Espero que 

consigamos reverter ou não deixar que isso aconteça no Estado do Rio Grande do Sul. Por isso 

eu mais uma vez estou aqui como cidadão gaúcho e brasileiro. Saúdo o deputado Sérgio Turra; 

a secretária adjunta Maria Patrícia; a deputada Liziane Bayer; e as demais pessoas que estão 

presentes. O Código Estadual do Meio Ambiente e o Código Floresta – ainda dei uma relida 

ontem nas duas leis – não poderiam ser diferentes, como diz a lei 6938 e a Constituição Federal. 

Elas buscam o equilíbrio pura e simplesmente. Ela não buscam a preservação do meio ambiente. 

Isso não está escrito em nenhum lugar. Não há em nenhum lugar da legislação ambiental 

brasileira a preservação pura e simples. Isso não existe. Existe a busca do equilíbrio da atividade 

econômica com os recursos naturais. Está na lei 6938 expressa. A Constituição Federal 

recepciona a lei 6.938 e coloca isso de forma expressa na 225. O Código Estadual do Meio 

Ambiente e o Código Florestal são muito mais códigos de fomento econômico do que de 

proteção do meio ambiente. É só ler os artigos, que é o que eu vou agora tentar pincelar alguns. 

Essa foi a ideia. Pincelar alguns artigos para tentar desmistificar, porque tem muita gente que 

fala das leis ambientais e não lê as leis ambientais. Nunca leram. Acham importante o meio 

ambiente, mas o meio ambiente tem que ter gente. Todos os artigos do Código do Meio 

Ambiente tem gente, tem pessoas, a preocupação com as pessoas. O tempo inteiro a 

preocupação com as pessoas. O jeito ambiental brasileiro surgiu e continua sendo a prioridade 

a preocupação com as pessoas para minimizar os riscos que uma atividade econômica pode 

causar. Simplesmente isso. Quem não entende isso, não acredita nisso, sinto muito. O outro 

problema é qual? Indagou. Por isso eu saúdo aqui o zoneamento. O que aconteceu nesses anos 

todos? Só um instrumento se fortaleceu na política ambiental brasileira, que é o licenciamento 

ambiental. Por quê? Indagou. Porque só os órgãos ambientais assumiram a política ambiental, 

que não é dos órgãos ambientais, é da sociedade como um todo. O pagamento para os serviços 

ambientais não é com o órgão ambiental. O zoneamento ambiental pode ser coordenado pelo 

órgão ambiental, mas é o Estado todo que tem que fazer. O único instrumento que é de 

competência exclusiva, claro, respeitando a legislação, é o licenciamento, exclusiva o órgão 

ambiental. Só. Por isso que ele se fortaleceu. 
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Agora, se a gente continuar tentando desestruturar a política ambiental, como está se 

fazendo, cada vez mais o licenciamento ambiental vai ser o único instrumento para salvar 

alguma coisa, cada vez mais. Aí a culpa é do licenciamento. Não, a culpa não é do 

licenciamento. A culpa é de uma visão tacanha de desenvolvimento neste País que prioriza o 

pré-sal, que prioriza as grande hidrelétricas, que prioriza o carvão e que deixa de lado a energia 

solar, por exemplo, em que o Brasil, dos países minimamente desenvolvido é o único que não 

subsidia, não fomenta essa atividade e que não precisa licença ambiental para ser implantado. 

Não precisa de licença ambiental para instalar uma placa fotovoltaica. A culpa não é da licença 

ambiental. É a opção por atividades sujas e de alto risco que dependem de licenciamentos 

ambientais complexos em qualquer parte do mundo. O Código Estadual do Meio Ambiente 

tentou minimizar isso. Art. 2º - Para garantir um ambiente ecologicamente equilibrado que 

assegure a qualidade de vida, são direitos do cidadão, entre outros. São disposições gerais. Aí 

vem os vários acessos, inclusive expressamente a educação ambiental, além de ter um capítulo 

para a educação ambiental. Como está a educação ambiental no Rio Grande do Sul? Art. 8º - 

As atividades de qualquer natureza devem ser dotadas de meios e sistemas de segurança contra 

acidentes que possam pôr em risco a saúde pública ou o meio ambiente. São disposições gerais. 

Não tem gente aqui? Qual é a preocupação nesse artigo? São com pessoas. Risco. Só para dar 

um exemplo da preocupação do código, da prioridade do código, que não é com passarinho e 

arvorezinha. É com o ser humano. É que o ecossistema é fundamental para garantir segurança 

para as pessoas e qualidade de vida para as pessoas. Por isso. Infelizmente, porque eu não sou 

antropocêntrico, mas a legislação ambiental é antropocêntrica. No art.15 há um capítulo 

extraordinário de conceitos que ajudou muito na execução do código que inclusive baseou 

várias outras leis em virtude de inovar no capítulo só de conceitos. No art. 15 são os 

instrumentos. Muito bem. O zoneamento ecológico que eu acho, sim, concordo que pode ser 

zoneamento econômico ecológico, mas se lermos o art. 16 e 17 vamos ver esse zoneamento 

ecológico é o econômico-ecológico, a aí é que vem a hermenêutica do Direito. É necessário ler 

todo o código, porque os artigos se interligam e se inter-relacionam e os códigos também. Dá 

trabalho? Indagou.  Dá sim. Fazer o quê? Indagou. É assim. É como fazer o plano de manejo. 

Dá trabalho, mas tem de fazer. É um plano de manejo legal que tem que ser feito. É importante 

que ocorra também o pagamento dos serviços ambientais. Eu já falei aqui no art. 16, um capítulo 

que mostra como o Estado tem que se planejar. Nunca fez isso. Com certeza agora está sendo 
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feito pelo que foi falado aqui pela Maria Patrícia. Mas vejam, nós estamos em 2016 – o código 

foi aprovado em 2000, mas ficou pronto em 1994. O problema é que nós não nos planejamos. 

É verdade, tem um capítulo só de planejamento que mostra toda a inter-relação econômica e 

ambiental. Quando se fala aqui em ambiental, é lato sensu, é social e econômico junto, por isso 

se fala em ambiental, mas já com essa conotação obviamente mais ampla. Aí, de novo, o art. 

17 já traz, no inciso II – articular os aspectos ambientais dos vários planos, programas e ações 

previstas na Constituição do Estado. Aquela ideia de EIA Rima se traz para a ideia de 

planejamento, expressa, mas isso nunca foi feito. Espero que seja feito agora, mas não adianta 

ser feito só no zoneamento econômico-ecológico. Isso deve ocorrer com todas as ações do 

Estado, independentemente da Secretaria. É a articulação que tanto se fala. Por que é importante 

estar numa lei? Porque daí não é um plano, não é um discurso, não é uma ideia, é uma lei, é 

onde pode se basear. Art. 18 - O planejamento ambiental terá como unidades de referência as 

bacias hidrográficas e IV - realização do diagnóstico ambiental e Zoneamento Ambiental do 

Estado. Segunda vez que se fala em zoneamento na lei. Há mais duas – o zoneamento é citado 

quatro vezes no código. Aqui é como algo imprescindível para o planejamento, art. 18, inciso 

IV - realização do diagnóstico ambiental e Zoneamento Ambiental do Estado. Volto a insistir, 

ao ler o capítulo do planejamento vai se ver que esse zoneamento ambiental é o zoneamento 

econômico-ecológico. Só não tem esse nome. No art. 19, mais uma integração entre o Conselho 

Estadual de Energia com o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Aqui, sim, temos de saudar 

o surgimento, isso é importante, é positivo, da energia eólica no Estado. Aqui há um artigo que 

visa otimizar o uso da energia, dar eficiência para isso. Não só aquela visão de ter que produzir 

mais, que também é um dos artigos colocados. Art. 20 - O planejamento da matriz energética 

do Estado priorizará a pesquisa e implementação de opções de energia alternativa 

descentralizada e renovável. Nós estamos priorizando a pesquisa e a implementação de opções 

de energia alternativa e descentralizada e renovável? Indagou. A eólica é uma exceção. Está 

surgindo agora. A Sulgás está fazendo um trabalho interessante, muito embrionário, utilizando 

o rejeito de agropecuária para energia. E a experiência da casca de arroz. Eu estava até falando 

há pouco com o deputado Frederico Antunes. São coisas embrionárias. Está na lei. Onde está a 

lei ambiental draconiana que não deixa fazer nada? Indagou. Onde? Indagou. Onde está isso? 

Indagou. Mostrem-me onde está uma lei que proíbe fazer alguma coisa – que é draconiana, que 

não deixa fazer, que só pensa nos passarinhos e nas arvorezinhas. Onde está escrito isso? 

Indagou. Onde? Indagou. Só fomenta a economia o tempo inteiro. No art. 22, como se não 
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bastasse, depois vai ter lá, fomento direto, vários tipos de fomentos, mas mesmo assim tem um 

capítulo só para estímulo ao incentivo. Aí vem o fomento para, por exemplo, a própria iniciativa 

privada expressamente citada como devendo ser fomentada quando adotar práticas 

ecologicamente corretas. IV - a manutenção e recuperação de áreas de preservação 

permanente e de reserva legal. Muito antes do Código Florestal Federal, o Código Florestal 

Estadual também fala nisso. V - o desenvolvimento de pesquisa e utilização de energias 

alternativas renováveis, de baixo impacto e descentralizadas. VI - a racionalização do 

aproveitamento de água e energia. Quantas indústrias fazem isso e não são estimuladas para 

isso? Quantas no Estado do Rio Grande do Sul? Indagou. Quantas atividades agropecuárias 

fazem isso e não são estimuladas, apesar de já fazerem isso? Indagou. Mas está na lei. Ah, mas 

a lei ambiental só exige, só pune. Não. Ele estimula e incentiva. Está escrito aqui. Vamos aos 

fatos. Vamos dialogar com fatos e documentos. Aí nós vamos chegar num diagnóstico real do 

que existe na legislação ambiental. Agora, se está sendo mal executado, ou não está sendo 

executado é uma outra questão, não é um problema de lei. VIII - o incentivo à produção de 

materiais que possam ser reintegrados ao ciclo de produção. VII - o incentivo à utilização de 

matéria-prima reciclável, tanto na produção agrícola quanto na industrial. Quantas atividades 

já fazem isso e pagam mais impostos do que não fazendo isso? Indagou. Quem é que vai cobrar 

isso aqui? Indagou. Eu quero que cobre a aplicação disso aqui. O que nós temos de fazer é 

aplicar a lei, e não alterá-la. O que está faltando é ler a lei antes de falar mal dela. O 

desenvolvimento de pesquisa tecnológica de baixo impacto gera renda e emprego. Se querem 

gerar emprego e renda, façam isso, mas, aqui, neste País, tem de ser tudo mega, mega. Se for 

pequeno, não pode, tem de ser tudo mega. Sobre os proprietários de áreas destinadas à 

preservação, está aqui a Magda que pode testemunhar – foi minha colega na SMAM. Adotamos 

o IPTU ecológico baseado nesse princípio. Os Municípios podem estipular o IPTU ecológico e 

isentar os proprietários que estão fazendo preservação ambiental. Está previsto na lei. Porto 

Alegre faz isso. Não sei se continua fazendo, mas, durante um período, fez. O ITR é baixo, mas 

há outras maneiras. O código não vai dar o detalhe. Ele dá as diretrizes. Ele nem pode 

estabelecer um tipo de imposto. O que está claro no capítulo dos incentivos. A sociedade dá 

uma ferramenta legal para o Estado Rio Grande do Sul, principalmente para os governos e 

bancos de financiamento, para que financiem, baixem ou isentem tributos, e fomentem de uma 

forma geral essas práticas todas, já faladas por mim hoje. Mas agora isenção de IPI de carro 

pode. Aí, pode. Onde está escrito na lei? Qual lei propõe isso no Brasil? Mas a lei ambiental 
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diz, que é federal também, que se deve incentivar a produção do carro elétrico no caso. Aí é 

25% de IPI. Dá para entender? Aí é culpa da lei ambiental? Indagou. Alegam que temos de 

mudar a legislação ambiental, pois isso não deixa o Brasil se desenvolver. Absurdo! Exclamou. 

Art. 26 – O poder público criará mecanismos de compensação financeira aos Municípios que 

possuam espaços territoriais especialmente protegidos e como tal reconhecidos pelo órgão 

estadual competente. ICMS ecológico, também de autoria do então deputado Francisco Turra. 

A lei até aqui especificou, mas ela pode ir além disso. Em Mina Gerais, no Paraná e em São 

Paulo, vão além dos espaços comunidade-conservação, até com relação a saneamento. Bom, 

está aberto. A lei abre essa possibilidade. O Ministério Público e o Tribunal de Contas não irão 

contestar, porque a lei está chancelando. Ao contrário, tem de cobrar a aplicação disso aqui. Aí, 

vamos além. Temos um capítulo só de educação ambiental. Onde está a educação ambiental? 

Sou consultor do CIEE. Dou palestras uma vez por semana, ao menos em escolas. É 

impressionante. Onde está um plano de educação ambiental para capacitar os professores com 

cursos, com cartilhas? Onde está isso? É o órgão ambiental que vai fazer isso? Não. Esse não é 

papel do órgão ambiental, mas do MEC, das secretarias municipais de Educação. Mas aquilo 

ali é do Ibama, da Fepam e SMAM. É lei ambiental e, às vezes, do MP, isso não é comigo. 

Então, está. Aí, depois, o problema é o licenciamento ambiental. Vejam os instrumentos da 

política ambiental não estão sendo colocados em prática como deveriam. Alguns nem estão. O 

único é o licenciamento, porque ele tem que suprir a omissão, o vácuo, dos outros instrumentos, 

inclusive de planejamento. O EIA-Rima, por vezes, é muito mais complexo do que deveria, 

porque não há zoneamento. Mas vem cá, mas será que só nós, aqui, sabemos disso? Nós, aqui, 

pessoal da Fepam, da SMAM. Não é possível. É claro que o EIA-Rima, em qualquer parte do 

mundo, será mais complexo e caro, quando não houver zoneamento. É óbvio. Aí, temos, sim, 

o art. 36, que dialoga com as unidades de conservação, direto, o sistema estadual com o federal, 

inclusive, estimulando os Municípios a fazerem os seus sistemas. Aliás, por que os Municípios 

não fazem? São raras as cidades que instituem unidades de conservação municipal, que é um 

instrumento da política ambiental. O Estado do Rio Grande do Sul é um dos que menos possuem 

unidades de conservação ambiental por tamanho do território no Brasil, que chega talvez a 1,5% 

– se é que chega. Estou chutando para mais, porque 1% é difícil até de acreditar. O Brasil possui 

17%, embora a Amazônia possua a maior área de preservação. O Estado Rio Grande do Sul 

tem um dos piores índices de unidade de conservação por território no Brasil – e na América 

Latina, com certeza. Se forem à Argentina e ao Chile, por exemplo, a média, no mínimo, no 
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mesmo patamar do Brasil, é de 15%; já na Costa Rica, 30%; Espanha, 40%, embora ali, 

diferentemente, com áreas preservadas particulares. Mas há o incentivo a reservas particulares 

que, em São Paulo, inclusive já são milhares. Aqui, temos quantas? Seis, talvez, em todo o 

Estado do Rio Grande do Sul em reservas particulares. Depois, com relação ao licenciamento, 

o que desejam alterar? Qual a alteração que se poderia fazer? Licenciamento que consta aqui é 

o mesmo do que no do âmbito federal. Não vejo como fazer diferente. A única coisa é que o 

Código do Meio Ambiente inovou ao prever o licenciamento para várias atividades de pequeno 

porte, visando facilitar o pequeno empreendimento. Depois já veio em nível federal isso. Já 

havia essa previsão nas instruções de 1992 do licenciamento consorciado, desde que fossem 

vizinhos. Isso é muito comum no interior nos setores da avicultura, de suínos e leiteiro. Foi o 

Rio Grande do Sul que inovou. Só que explica até como fazer, retirando a discricionariedade 

até da Fepam. Até diz como fazer. O código inovou ao dizer aqui que para ser concedida a 

licença ambiental há a necessidade do parecer técnico, não simplesmente o titular inventar uma 

licença. São duas inovações do código para o ordenamento jurídico federal do Brasil. Isso dá 

segurança jurídica. Aliás, outra vantagem do código: todo mundo que o lê entende. É de fácil 

compreensão, objetivo, claro, dá segurança jurídica. Depois temos o art. 64. Infelizmente, 

algumas pessoas que nos ajudaram no código nos deixaram, como, por exemplo, o Zeno Simon, 

da Agapan, o Francisco Egídio da Silva Guimarães, do Ministério Público, e também, mais 

recentemente, o José Lauro de Quadros, que representava, dependendo da época, ou a Farsul, 

ou a Ageflor. Por que estou falando isso? Indagou. Porque ele insistiu muito nesse artigo só 

para mostrar mais uma preocupação do código com as pessoas. Esse artigo parece até parece 

fácil de ser redigido, mas é difícil traduzir um pensamento num artigo. Com isso, inovamos em 

nível federal. Este é o grande problema das barragens: não ser resolvido o problema das pessoas 

que ali habitam. Tínhamos um problema sério no Brasil, antecipamos e colocamos: Os 

empreendimentos que acarretarem no deslocamento de populações humanas para outras áreas 

terão na sua licença prévia como condicionante para a obtenção da licença de instalação – ou 

seja não ter a LI, não poderá tê-la –, enquanto não tiverem a resolução de todas questões 

atinentes a esse deslocamento, em especial, a desapropriação e o reassentamento. Todo o 

tempo, o código é assim. Ele não é uma ideia no ar, mas já diz como fazer. Ele é objetivo. Olha 

a preocupação do código. Na época, isso não estava nada claro em nosso País. Daí, passamos 

para o art. 102, porque achei que o estudo prévio de pacto ambiental já está na legislação federal, 

audiências públicas e auditorias ambientais, idem, infrações e penalidades também. Com isso, 
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passamos direto ao art. 102, § 3º, que diz o seguinte: A multa simples pode ser convertida em 

serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Troca-se a multa por 

isso. Conseguimos fazer isso com o trânsito e o Imposto de Renda? Indagou. Com a multa 

diária, pode se fazer o mesmo. Há um dispositivo com o qual se pode, dependendo do caso, 

converter expressamente em educação ambiental. A multa pode ser convertida em educação 

ambiental, quando não há reincidência. Se o infrator não for reincidente, converte-se a multa 

em educação ambiental, dependendo do caso. Há então essa possibilidade. Bom, aí vem um 

capítulo que inovou muito, porque não havia dispositivo legal para isso, que é sobre a água e 

saneamento. Foram feitos juntamente com os recursos hídricos. Agora, uma legislação sobre 

água e saneamento propriamente dita não temos, e muito menos ainda em relação à água 

subterrânea. Esse código traz essa previsão, estimulando o uso da água subterrânea, em vários 

artigos, claro, mostrando os cuidados que deve haver para não contaminarmos o aquífero. Do 

contrário, podemos contaminar também o vizinho. Aí, tira-se água do vizinho, mas ele estimula, 

pela primeira vez. É o primeiro marco regulatório em lei sobre água subterrânea, no capítulo 

que versa sobre água e saneamento. O art. 120, § 3º, já dá as diretrizes gerais. O art. 121, 

expressamente, dialoga com o Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Faz o link direto entre 

os dois, citando inclusive a Constituição Estadual nesse sentido. No art. 123, novamente, há 

todo um cuidado no que diz respeito à prevenção na questão de outorga e licenciamento no que 

diz com as águas superficiais ou subterrâneas. Há todo um trabalho de prevenção, estimulando 

o uso da água superficial e subterrânea, mas prevenido problemas com quantidade e qualidade, 

apenas buscando o equilíbrio. Ele não está dizendo que está protegendo, nem preservando. Está 

fomentando o uso com cuidados. Só isso, igual ao que acontece quando se constrói um edifício, 

para que ele não venha a cair. Há regras para isso. A diferença é que tratar com recursos naturais 

é mais complexo. Então, o art. 123 prevê também a manutenção de vazões mínimas à jusante 

nas captações de águas, a manutenção de mínimos históricos médios adequados para a 

manutenção, e por aí vai. Viram? É isso. O código busca a manutenção de níveis históricos 

médios para poder outorgar ou licenciar, só isso. Isso é diagnóstico e planejamento. Não está 

se proibindo o uso da água superficial, ao contrário. Art. 128 – O órgão ambiental competente 

deverá considerar, obrigatoriamente, em seus processos de licenciamento, os efeitos que a 

captação de água ou o despejo de resíduos possam ter sobre mananciais utilizados para o 

abastecimento público de água potável, considerado como prioritário. Qual é a prioridade 

aqui? O ser humano. De novo, a prioridade é o ser humano. Está expresso aqui, de forma clara, 
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em vários artigos. Não fala em ecossistema. O art. 132 também começa, então, já a regrar 

algumas coisas com relação a nascentes e a águas subterrâneas, de não lançar determinados 

efluentes. Vou passando. Depois há o capítulo do ar, ao qual não irei me ater. Lamento, 

profundamente, como cidadão, por não termos um controle dos veículos e a inspeção veicular, 

por isso respiramos veneno. Temos o índice de qualidade do ar péssimo em virtude dos 

veículos, pois não há mais a inspeção, somente há quando sai de fábrica e, depois, não existe 

mais. É lamentável não termos o controle da poluição atmosférica em pleno século XXI. O 

problema é que não queremos entrar no século XXI. Quem é que paga a conta da poluição 

atmosférica? As pessoas que não tem carro e que pagam o SUS. É uma questão ética. A maioria 

das pessoas não tem carro, mas pagam a conta da poluição atmosférica que não geram. Com 

relação à vegetação, obviamente que o Conselho Estadual do Meio Ambiente dialoga somente 

com o Código Florestal e trata pouco desse tema, deixando mais para o Código Florestal 

propriamente dito, respeitando a legislação federal. Com relação à fauna temos um capítulo 

muito denso para uma legislação estadual, ao menos para a época, pois ainda existia a ideia de 

que a fauna era com a União. Daí se fez todo um trabalho muito interessante em relação à fauna, 

colocando a fauna silvestre nesse ínterim de que tem de haver uma preocupação. Destaquei o 

63 para mostrar como tínhamos que ler um pouco mais. No artigo 171 é proibida a introdução, 

transporte, posse e utilização de espécies de animais silvestres não-autóctones no Estado, salvo 

as autorizadas pelo órgão estadual competente, com rigorosa observância à integridade física, 

biológica e sanitária dos ecossistemas, pessoas. Por que estou falando nisso? Acho que muita 

gente já se deu conta. Não se respeita isso, está aí o javali e também há outros espécies, de 

peixes, por exemplo. Ah, mas que frescura isso, que bobagem ter que ter licença ambiental 

para introduzir uma espécie não-autóctone no Estado. Isso é para ajudar a economia, mas não 

se lê, ao contrário, ler para quê se o Código somente atrapalha o desenvolvimento do Estado. 

Tenho de acabar com ele, tem de mudar os códigos e não aplicá-los. Se aplicassem não teríamos 

esse grave problema como outros que temos no Estado do Rio Grande do Sul. Com relação ao 

solo agrícola fecho, então, aqui e não destaquei outros que são mais em nível federal. Temos, 

ainda, o capítulo da mineração, do gerenciamento costeiro, que, desde 2000, já prevê o 

zoneamento para o litoral, mas, até hoje, não conseguimos. Está no Código Estadual do Meio 

Ambiente uma concepção de zoneamento econômico-ecológico para o litoral do Rio Grande 

do Sul. Está pronto ali. Com relação à mata atlântica falta educação ambiental, pois os gaúchos 

não sabem que temos mata atlântica e acham que temos somente pampa. Poluição visual e 
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sonora que, até hoje, ainda não avançaram. A poluição visual é um absurdo, com outdoors em 

morros, em lagos e tirando a paisagem. A gente quer fazer turismo com poluição visual. Não 

se faz turismo em lugares extremamente bonitos com poluição visual, como, por exemplo, na 

Free Way. O artigo 197 diz: É dever dos governos do Estado e dos municípios estimular, 

incentivar e coordenar a geração e difusão de tecnologias apropriadas à recuperação e à 

conservação do solo, segundo a sua capacidade de produção. Olha o cuidado que o Código 

ainda tem. Onde está o caráter policialesco da lei ambiental aqui? § 1° – Os órgãos públicos 

competentes deverão promover ações de divulgação de compensações financeiras à 

propriedade que execute ação de preservação ambiental. É só uma questão de nomenclatura. 

Pena que esse Código não tenha sido colocado em prática até hoje, completou. 

 

Não entrarei no Código Florestal Estadual, que chega ao detalhe de dizer que, quando 

uma região não tiver viveiros, quando não tiver hortos florestais com espécies nativas, o Estado 

deve garantir a entrega dessa mudas a preço de custo para o proprietário recuperar a sua área. 

Assim está escrito, preço de custo, e vai no detalhe. Há o estímulo e o incentivo, o tempo inteiro, 

a todas as atividades econômicas do Estado, sem exceção. Acredito que temos que refletir e, 

mais do que nunca, a Sema, agora, está tentando colocar esse Código em prática. O zoneamento 

está aqui, vamos colocar em prática. Vamos colocar em prática o estímulo ao incentivo. Vamos 

planejar este Estado, de uma vez por todas. O Código nos dá as diretrizes. O Código Estadual 

do Meio Ambiente e o Código Florestal são isso, nada mais do que isso, concluiu. 

 

A próxima inscrição foi do Dr. Daniel Martini, do Ministério Público. Que salientou 

estar tratando de reeditar esse compêndio de legislação, que, em 2003, tinha 1.320 páginas e 

hoje, já ultrapassamos a marca das 1.500 páginas. Isso é sintomático e demonstra como as leis 

ambientais vão se acumulando e se sucedendo, o que é uma preocupação. Mas discordo, em 

parte, com a secretária Ana Pellini, quando ela diz que o instrumento de licenciamento 

ambiental é algo que está em derrocada. Com isso eu não concordo, porque penso que são 

instrumentos que se complementam. Os zoneamentos ecológico e econômico, são uma 

ferramenta importante que vão fortalecer e dar qualidade ao instrumento do licenciamento 

ambiental, observou. Saudou o Dr.Beto Moesch, e disse estar igualmente muito feliz em ouvir 

aqui as suas posições, com as quais compactuo, que demonstram claramente que nós temos, 

meus caros deputados e membros da comissão, uma legislação ambiental muito ampla, que nos 
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honra, que nos enaltece, mas faltam duas coisas: regulamentação e aplicação prática – a 

implementação. Continuando, Lamentei, meu amigo Beto, que V. Sa. não tenha feito alusão ao 

artigo 114, § 2º, da Lei Ambiental do Código Estadual do Meio Ambiente, que fala que quando 

uma multa ambiental é aplicada, na remotíssima hipótese de haver uma multa ambiental, é 

obrigação da SEMA conceder um desconto de 90% para essa multa ambiental. Ou seja, o nosso 

Estado está em liquidação. Está em promoção, é o que diz o artigo 114, § 2º, do Código Estadual 

do Meio Ambiente. Não é sem razão, deputado Sérgio Turra, mas o Decreto Federal nº 6.514 

tratava da mesma maneira, hoje, esse mesmo decreto corrigiu essa distorção, abrandou, 

estabelece que a multa deve ser concedida quando recuperado o meio ambiente na proporção 

de 40%, que talvez deva ser uma adequação necessária do novo código florestal. Quero citar 

três exemplos que eu me lembrei. Recentemente, o Ministério Público do Estado do Rio Grande 

do Sul expediu uma recomendação à Fepam, que foi acolhida, no sentido de suspender a 

pesquisa e a mineração no Lago Guaíba e de suspender o licenciamento de uma atividade 

econômica, por conta da ausência de estudos de impacto ambiental dessa atividade. Um pouco 

antes, o Ministério Público ajuizou uma ação contra o Estado do Rio Grande do Sul e a Fepam 

para que a Fepam suspendesse todas as licenças ambientais que envolvessem uma certa 

atividade, como a captação de água e mineração na área da APA, do Banhado Grande, da 

Região Metropolitana de Porto Alegre e do Vale do Gravataí, por conta da ausência do Plano 

de Manejo dessa Unidade de Conservação, um documento obrigatório que o Estado é obrigado 

a realizar na implantação dessa unidade de conservação. Em 2010, a Fepam editou a Portaria 

nº 36 dizendo que suspendia, a grosso modo, os licenciamentos ambientais na Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos, a mais impactada do Estado do Rio Grande do Sul e uma das 

mais impactadas do Brasil, daquelas atividades que necessitassem captação de água para o seu 

processo produtivo por conta da ausência de um outro instrumento: o enquadramento das águas. 

O que esses três exemplos têm em comum? Indagou. Eles têm, em comum, uma omissão do 

Estado no planejamento e na elaboração de políticas. Muito bem, então nós temos aqui, como 

o meu amigo Beto Moesch referiu, uma legislação ambiental que traz um objetivo muito 

específico. Permitam-me, muito rapidamente, expor que todas as leis ambientais, sejam as 

gerais ou as setoriais, seguem a mesma técnica legislativa, elas trazem um objetivo e depois, 

para entendermos bem, os instrumentos. Então, os objetivos é o que almejamos com essa lei, e 

os instrumentos são as ferramentas para tornar realidade esses objetivos. O objetivo é o que 

fazer; o instrumento, a ferramenta, é o como fazer. Eu suprimi uma parte que fica no meio do 
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texto da lei porque iria retardar muito a minha fala. Ou seja, a lei estabelece que o objetivo é 

garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantindo-se a proteção dos 

ecossistemas e a racionalidade no uso dos recursos ambientais. Não veda o uso dos recursos 

naturais. Exige, entretanto, a racionalidade. Para garantir essa racionalidade no uso dos recursos 

naturais, utilizamos o termo sustentabilidade. Quando se fala em sustentabilidade fala-se num 

tripé: fala-se no ambientalmente equilibrado, fala-se no socialmente justo e fala-se no 

economicamente viável. Esse é o tripé da sutentabilidade. Agora, a Secretaria do Meio 

Ambiente incorporou o termo sustentabilidade, desenvolvimento sustentável na sua própria 

nomenclatura. O Código do Meio Ambiente traz, em seu artigo 1º, esses objetivos; e, no artigo 

15, traz 18 instrumentos, as ferramentas que o legislador colocou à disposição do poder público 

para atingir esses objetivos do equilíbrio ambiental. Esses instrumentos passam pela 

implantação dos fundos ambientais, no zoneamento ecológico, no Comitê de Bacia 

Hidrográfica, na avaliação dos impactos ambientais, no licenciamento ambiental, nas sanções, 

e assim por diante. Nós temos diretamente elencados no artigo nº 15, – falei no artigo 9º porque 

na lei nacional 6.938 é o artigo nº 9º, que trata desses instrumentos –, 18 instrumentos, na Lei 

nº 11.520.  Desses 18 instrumentos – eu contei rapidamente –, estão implantados no Estado do 

Rio Grande do Sul, precariamente, apenas oito, o que leva a essa distorção de que fala o Beto 

Moesch. Precisamos aprimorar a legislação? Indagou. De certo modo, sim. Eu confesso, 

deputado Sérgio Turra, que vim para lhe fazer uma proposta, mas ao ouvir os debates aqui 

mudei a minha posição. Diante de tudo que está acontecendo em nível nacional, por exemplo, 

com projetos de lei em andamento no Congresso Nacional para acabar com o licenciamento 

ambiental, tanto na Câmara quanto no Congresso Nacional, como a PEC nº 65, que foi aprovada 

há três semanas, a resolução no Conama, que altera a lei nº 237 e a 1ª, de 86. Todas. Todas elas 

matérias pendentes, que aumentaram a discricionariedade do órgão ambiental licenciador, que 

enfraquece, em muito, o licenciamento ambiental, tanto que chegaram a criar o licenciamento 

ambiental autodeclaratório. Aliás, há poucos minutos foi promovido um tuitaço nacional contra 

a PEC nº 65, do qual o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul participou. A 

presidente Dilma, no dia 11 de maio, um dia antes da sua saída temporária, editou um decreto 

estabelecendo o primeiro procedimento FasTrack, de licenciamento ambiental, um 

licenciamento absolutamente declaratório. Bem, dito isso e concluindo, porque quero ir para as 

considerações finais, penso que é bom sabermos ouvir, porque no concurso para o Ministério 

Público há prova de oratória, mas não há prova de ouvitória. A gente não está acostumado a 
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ouvir, só a falar. Mas é muito importante ouvirmos. Inicialmente, vim com uma proposta que 

nós deveríamos debater mas não deveríamos tratar de alteração da legislação neste momento, 

tendo em vista as discussões que se travam no nível nacional. Entretanto, isso me leva a sugerir 

que penso que é absolutamente inoportuno e inconveniente, neste momento – posição que 

mantenho –, discutirmos no nível da legislação estadual dois pontos: um, é a proteção florestal, 

sobretudo por conta da pendência de julgamento das quatro ações diretas de 

inconstitucionalidade nºs 4901/4902/4903/4937, que tramitam no Supremo Tribunal Federal 

com perspectiva de um rápido deslinde. Essas ações foram ajuizadas em 2013, mas ainda 

pendem de apreciação liminar três anos depois. Agora, com essa audiência pública, de certa 

maneira parece que houve uma posição positiva do ministro Luiz Fux para o julgamento dessas 

Adins, de modo que dá uma certa tranquilidade para todos os setores, tanto para aqueles que 

defendem a proteção do meio ambiente, como para aqueles que impunham outra bandeira, com 

menor ênfase para o meio ambiente, enfim, para todos. É preciso que se tenha essa tranquilidade 

para que possamos discutir também aqui, em nível estadual. Portanto, entendo e continuo a 

entender como inoportuno tratarmos de alteração legislativa que verse sobre proteção às 

florestas, o Código Florestal e o licenciamento ambiental. Minha sugestão é que essas duas 

matérias não sejam, digamos assim, objeto de alteração legislativa neste momento, embora o 

debate seja sempre importante. Não há dúvida, esta é a Casa onde se deve discutir, portanto, V. 

Exas., mais uma vez, estão de parabéns em oportunizar este debate. Eu penso que isso pode ser 

tratado aqui, então, aí sim, penso que nós precisamos e podemos aprimorar essa questão. Já 

temos, no Código Estadual do Meio Ambiente, o artigo 22, que trata dos estímulos e dos 

incentivos. Foi falado aqui sobre a possibilidade de inclusão de um inciso, o 19, no artigo 15, 

que trata do Pagamento por Serviços Ambientais – PSA. Então eu sugeriria, em vez do PSA, 

instrumentos econômicos, já que o PSA é uma das espécies dos instrumentos econômicos. Isso 

eu acho que precisa ser regulamentado em nível de lei ordinária, meus caros deputados. Quero 

lembrar aqui que já houve nesta mesma Casa uma comissão especial que debateu o pagamento 

por serviços ambientais. Esse trabalho pode muito bem ser resgatado e incorporado a esse 

trabalho que Vs. Exas. estão agora nos oportunizando aqui debater. O segundo aspecto que 

considero urgente e importante. Urgente e importante é que todos os senhores saibam que 

recentemente para regulamentar o bioma pampa e o cadastro ambiental rural no âmbito do 

bioma pampa houve a edição de um decreto pelo Poder Executivo, regulamentando o uso do 

bioma pampa. Esse decreto está suspenso, em parte, em função de uma ação civil pública do 
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Ministério Público. Nessa ação civil pública, o Ministério Público sustenta duas coisas. 

Primeiro: a inconstitucionalidade substancial, material desse decreto, porque é um decreto que 

segundo a visão do Ministério Público que foi acolhido pela Justiça, ao menos provisoriamente 

em sede de liminar, substancialmente é um decreto que não dá a proteção mínima necessária ao 

bioma pampa. Isso levou ao ajuizamento da ação civil pública. O segundo aspecto que é tratado 

de uma forma subliminar na ação civil pública, mas ainda pode vir a ser tratado com uma ação 

direta de inconstitucionalidade, é que o decreto não poderia regulamentar o uso do bioma 

pampa. Isso é matéria específica para a lei. A Constituição Federal só dá espaço para duas 

espécies de decreto: o decreto de efeitos concretos, por exemplo, a nomeação de um secretário 

de Estado ou de um ministro; ou um decreto regulamentador, que regulamente uma lei. 

Portanto, acredita o Ministério Público que o espaço para discutir, para regulamentar o uso do 

bioma pampa é o espaço popular, é a Assembleia Legislativa. Então, é preciso, é necessário, é 

urgente que esta Casa debata, sim, a regulamentação do bioma pampa. A senhora secretária 

Ana Pellini propôs na reunião anterior desta mesma subcomissão. Eu não pude estar presente, 

a minha brilhante colega Ana Marchesan esteve presente, a secretária Ana Pellini convidou a 

todos, e já havia convidado a mim e ao Ministério Público para sugerir algumas medidas que 

poderiam, eventualmente, integrar um futuro projeto de lei a ser encaminhado para a 

Assembleia Legislativa que regulamenta o bioma pampa. O bioma pampa não tem previsão na 

Constituição Federal, só tem previsão na Constituição Estadual. Ele precisa e deve ser 

regulamentado por lei estadual. Isso não pode ser feito por decreto. E esse é outro dos pecados 

do decreto que talvez a Secretaria do Meio Ambiente, no afã de suprir uma lacuna que de fato 

estava impedido o próprio avanço do CAR, editou esse decreto, evidentemente, que por meio 

do senhor governador do Estado. Nós precisamos, deputado, e acho que a Assembleia tem um 

papel importante nisso, fortalecer todos os instrumentos de planejamento. Planejamento de 

longo prazo, saber o que temos, saber o que queremos, e um fortalecimento – e não um 

sucateamento – dos órgãos ambientais de fiscalização e de controle, completou. 

 

A seguir, tivemos o pronunciamento do representante da Agergs, Dr. Alcebíades 

Santini. Que salientou que o Brasil vai caminhar fortemente nas agências reguladoras. Falarei 

aqui como um consumidor, um cidadão, um filho de agricultor, especialista em agronegócio, 

mas acima de tudo uma pessoa que pensa e age, 24 horas por dia, em ações de interesse coletivo. 

 Começaria dizendo que aprendi muito com o que já foi exposto aqui por todos. Só penso o 
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seguinte: que mundo que estamos construindo para as futuros gerações? Será que pensamos e 

agimos de forma coletiva, quando somos educados de forma egoísta e individualista? Pergunto 

daí: que Brasil e Rio Grande do Sul queremos, sobretudo quando o interesse econômico se 

sobrepõe ao interesse coletivo? Onde chegaremos com isso? Indagou. Será que, no século XXV, 

haverá as espécies e a contingência de seres vivos que existe hoje? Chego a afirmar que, se os 

seres vivos pudessem avaliar atitudes e comportamentos dos seres humanos, provavelmente 

eles mandariam nos extirpar do planeta, tal a repercussão, observou. Então, quando se fala em 

desafios – e por isso esta Casa tem muita importância, e o próprio deputado Elton Weber fala 

em leis mais inteligentes, criativas, imparciais e justas –, devemos ouvir a opinião de todos os 

segmentos e atores da sociedade.  Não podemos disputar interesses individuais em detrimento 

dos coletivos. Dr. Patrícia, quando a senhora reputa o zoneamento econômico-ecológico como 

extremamente importante – e aqui se falou muito em planejamento, aliás, fala-se e não se coloca 

em prática –, devemos ter em mente que isso começa também em nossa vida particular. Quer 

dizer, quem pensa em quem quer ser daqui cinco, 10 anos? Na prática, é a mesma coisa. Entendo 

que o agente econômico e o ser humano respondem por dois segmentos: ou por amor, ou pela 

dor. Como são importantes a educação e fiscalização pedagógicas, não somente com o viés 

arrecadatório. Temos de pensar e agir de forma coletiva. Nesse segmento, se alguns autores 

ainda não estão presentes, deve-se evocar: Aqui, predomina o interesse coletivo. Disputa de 

beleza não se traz a esse palco. E o dirigente e o agente respondem sob pressão e representação 

desse segmento. Temos, sim, possibilidade de deixar uma geração, um meio ambiente e uma 

atividade econômica equilibrados, não para dois, três ou cinco séculos, mas talvez mais; ou a 

gente continua fazendo o que continuamos e, assim, entraremos num processo de autofagia. A 

minha recomendação final: pense e aja coletivamente. Em Porto Alegre, há um desamor, mau 

cheiro e sujeira. Aí, vou culpar o poder público? Não. Isso é responsabilidade de todos atores 

que vivem em nossa Capital. O que faço para preservar ou para mudar a situação atual? Se 

somente fico no discurso, é bonito, mas pergunto: o que fizemos para mudar esse atual cenário 

em que vivemos? O compromisso é para que haja menos papo, mais ação, e que tenhamos, 

como mote principal, o interesse coletivo, finalizou. 

 

A próxima inscrição pertenceu à representante do Instituto Mira-Serra, Sra. Lisiane 

Becker, que salientou ver com muita apreensão todos esses processos que estão tramitando. É 

conselheira no Conama. Salientou que a instituição vem tratando sobre licenciamento, retirou-
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se do grupo de trabalho.  Causou-me bastante surpresa – nem tanta surpresa na verdade, porque 

já estava sendo meio que delineado, já faz um ou dois anos – o fato de estar tramitando essa 

matéria aqui dentro desta Casa. Mas apresentamos propostas na planilha que foi enviada, com 

a qual muitos corroboram, como já foi dito, para que não haja nenhum retrocesso.  Também 

achamos que algumas coisas devem ser colocadas como instrumentos, como o pagamento de 

serviços ambientais – e tivemos oportunidade de contribuir com este Parlamento na discussão 

desses pagamentos –, e um fundo estadual de proteção para o bioma mata Atlântica e o bioma 

pampa. Temos o Fundo Nacional com um objetivo regulamentado pela lei federal, mas não 

temos nenhuma aplicação prática, porque o objetivo da federal é divergente do que está sendo 

aplicado no Estado. Faço uma menção no sentido de que sejam discutidas a pertinência e a 

legalidade de o Estado estar fazendo um convênio mata Atlântica entre Estados e Municípios. 

Sou coordenadora do grupo de trabalho que está avaliando uma regulamentação para o 

convênio Mata Atlântica dentro de uma resolução Consema e preocupa-me realmente com essa 

questão da legalidade, porque esse sistema de convênio data do decreto nº 750. Se for pertinente 

e legal esse tipo de convênio entre Estado e Município para a intervenção em Mata Atlântica, 

seria bastante interessante que a lei estadual assim o colocasse, porque, dessa forma, teríamos 

uma amarração entre a resolução Consema, o que é praticado desde 2000, com uma legislação 

federal. Então, fica aqui essa sugestão, que já consta na planilha. Acho bastante interessante 

que se discuta realmente se é pertinente, legal, o convênio Mata Atlântica com a nova legislação 

de 2006/2008, o decreto nº 660, de 2008. Se ele é legal, já poderia constar em nosso Código 

Estadual. Isso facilitaria e regraria melhor ainda os convênios de Mata Atlântica. Para celebrá-

los teríamos de ter o plano de Mata Atlântica, no mínimo deveríamos saber qual o território do 

Município que possui esse bioma para poder fazer uma intervenção em licenciamentos. 

Também estamos propondo a criação de Centros de Triagem de Animais Silvestres – Cetas – e 

Centros de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS. Esse é um problema bastante grave 

não só no Estado, mas na União, pois não temos para onde encaminhar os animais silvestres, 

oriundos da entrega voluntária e dos próprios órgãos de fiscalização. Digo isso, porque sou 

funcionária pública de entidade municipal, e não temos onde colocar esses animais. Então, 

sugiro que criemos um mecanismo de arrecadação, fruto dessas multas de fauna ou de qualquer 

desmatamento que irá alterar o ambiente dos animais silvestres, para ser direcionado à criação 

desses centros, Cetas e CRAS. Há várias outras sugestões: corredores de fluxo higiênico, 

previstos no art. 51 como um instrumento, e as RPPNs. Digo isso já que sou diretora de 
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Relações Institucionais do Conselho da Confederação Nacional de RPPNs. Essa é uma 

reivindicação muito antiga, e talvez o Estado pudesse sair na frente, como outros já fizeram de 

uma maneira ou de outra, colocando as RPPNs como para fins de compensação comunidade de 

proteção integral. São de fato de proteção integral, mas a legislação as colocou como de 

sustentabilidade, uso sustentável, mas se forem olhar quais os objetivos, qual o regramento das 

RPPNs, é igual a de um parque nacional, nem vender muda é permitido. Então, que também 

sejam colocadas como incentivo às RPPNs. Só quero fazer uma pequena correção ao que o 

Beto Moesch mencionou. No Rio Grande do Sul, temos 36 RPPNs, totalizando 4.306, 53 

hectares. Em São Paulo, há 82, somando 20.886,84 hectares. Mato do Grosso do Sul, Mato 

Grosso e Minas Gerais são os Estados que mais possuem em território. Só estou fazendo essa 

pequena ressalva em termos de RPPNs. Quanto ao licenciamento ambiental e ao Código 

Florestal, achamos totalmente pertinente a manifestação do Dr. Martini, bem direto com o que 

pensamos, pois é um retrocesso fazermos algo que nem foi definido ainda. Mais cedo ou mais 

tarde, teremos de discutir essa questão novamente aqui. Então, ficam essas considerações, sendo 

que algumas já estão apontadas, mas principalmente essa questão da Mata Atlântica, que é tão 

cara para nós. Também sou conselheira no Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica, que está sendo prejudicada. Também sugiro a utilização, para efeitos de qualquer 

aplicação da lei, do Mapa dos Biomas do IBGE 2008. Uma pena, pois nesse trabalho tão bem 

desenvolvido tem-se usado equivocadamente, inclusive no RS Biodiversidade, um mapa 

errado, o do IBGE 2004, que divide o Estado em Metade Norte e Metade Sul, e não é assim. 

Devemos, outrossim, utilizar o IBGE 2008 para qualquer consideração, agradecendo à todos, 

concluiu. 

 

A próxima inscrição foi do representante da Associação dos Servidores da Fepam, 

Clebes Pinheiro, biólogo e analista ambiental da Fepam. Que salientou estar na condição de 

representação dos servidores da instituição. Para externalizar rapidamente a nossa participação 

e preocupação frente a possíveis alterações do Código Ambiental, cabe destacar que os 

servidores da Fepam ajudaram a elaborar esse código em vigor. Foi uma participação muito 

importante. O Beto Moesch foi muito feliz na explanação dele, referindo a importância do 

código, a segurança que nos passa, do ponto de vista ambiental e do desenvolvimento do Estado. 

Entendemos que hoje não se conflituam, muito antes pelo contrário. Gostaria de dizer que 

vemos com muito preocupação qualquer possível alteração do Código Florestal. Entendemos 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Subcomissão Objetivando a Análise, Atualização e Aperfeiçoamento do  

Código Estadual do Meio Ambiente  

 

73 
 

que o Código Florestal vigente nos dá bastante segurança. Como todos sabem, nós, da Fepam, 

temos um volume bastante significativo de trabalho. Não param de sair matéria nos jornais, e 

tal, e muitas vezes somos interpretados como morosos em nossos processos. Na minha opinião, 

esse entendimento é equivocado, porque, se tivessem acesso a esses processos, veriam a 

inconsistência de dados técnicos que se avolumam à medida que entram. Só que acaba ficando 

o órgão ambiental, aquele que preza pela preservação e conservação, muitas vezes sendo 

penalizado de uma forma equivocada nos meios de comunicação. Temos hoje instrumentos, 

não apenas o licenciamento ambiente, que foram produzidos com base em planejamentos, como 

por exemplo os licenciamentos de pequenas centrais hidroelétricas na bacia dos rios Taquari e 

Antas, que é um produto que dá as diretrizes para o licenciamento ambiental, ou seja, o órgão 

ambiental não fica exclusivamente deferindo ou não, ele tem esse planejamento. Além de existir 

esse planejamento na bacia Taquari-Antas, há também no Alto Uruguai, na bacia dos rios 

Apuaê-Inhandava. Temos projetos que já elaboramos com diretrizes para licenciamentos nessas 

áreas. Temos a silvicultura, que muitos não queriam. Hoje, temos esse instrumento importante, 

que dá segurança à atividade da silvicultura no Estado Rio Grande do Sul. Temos o ZEE do 

Litoral Norte. Todos conhecem, e está disponível em nosso site da Fepam. Ali, constam as 

diretrizes de como se desenvolve, com regramentos. São exemplos que estou dando aos 

senhores. No litoral médio, já estamos em processo de conclusão. Temos a portaria de 

licenciamento de empreendimentos eólicos, que foi concluído no final de 2014. Devemos ainda 

aprimorá-lo e ajustá-lo, mas são instrumentos de gestão que o órgão licenciador já utiliza, fruto 

do trabalho de seus técnicos em parceria com outras instituições do Estado, como a Fundação 

Zoobotânica, a própria Defap, etc. Concluiu, salientando que os servidores estão acompanhando 

esse processo dentro da Assembleia Legislativa.   

 

Em ato contínuo, o Sr. Alfredo Ferreira, como representante da Agapan. Observou que 

a legislação, aqui ou acolá, talvez possa ser alterada, mas o principal é que ela não é aplicada, 

não é regulamentada e não é fiscalizada. A própria Sra. Ana Pellini falou que não havia 

condições de recolher as penalidades aplicadas porque não haviam instrumentos para isso. Eu 

fiquei pasmo, como pode haver aplicação de multas sem instrumentos para fazer esse 

recolhimento? Indagou. Que ineficácia do Estado no geral! Exclamou.E eu não estou 

especificando um ou outro órgão, mas há ineficácia nesse recolhimento. A Liziane nos traz um 

relato do que fazem com os animais recolhidos: não há local. Onde está o dinheiro das multas? 
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Não deveriam instrumentalizar os órgãos? Em Porto Alegre, faz mais de dois anos que não se 

mede a qualidade do ar. Se o instrumental não está funcionando então não se mede mais a 

qualidade do ar? Cadê o dinheiro das multas ambientais para instrumentalizar o Estado para 

que possa cumprir com essas medidas? Quer dizer, parece-me que realmente não é problema 

de legislação que falta. O que falta é a vontade de aplicá-las, o que falta é, talvez – e aqui nesta 

Casa vou tomar a liberdade de dizer –, a fiscalização dos legisladores para aplicação das leis e 

a cobrança pela sua não aplicação. Diferentes pessoas que vieram aqui, de uma forma ou de 

outra, trataram desse assunto. Penso que a principal preocupação que esta Casa e essa 

subcomissão devem ter é o enfrentamento dessa questão, que provavelmente poderá ficar fora 

do que alguém disse aqui, porque muitas vezes os processos que chegam na Fepam são mal 

colocados, muitas vezes são processos sem precisão técnica, totalmente errado. E o que vão 

fazer os funcionários da Fepam? Têm que mandar de volta. Precisam arrumar. E isso é muito 

moroso. O Estado é muito moroso, para não haver fiscalização e não haver combate. Não é esse 

o tipo de ambiente que nós queremos deixar para o século XXV, nós queremos um ambiente 

bem melhor, bem mais amigável, que todos possam sobreviver, todos, e quando eu falo em 

todos, são todos os seres vivos, pessoas animais e plantas, completou. 

 

O próximo inscrito foi o representante da Farsul, Ivo Lessa, que salientou estar 

representando a Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul – SARGS –, da qual é diretor-

presidente, embora trabalhe junto ao Sistema Farsul. A minha manifestação será também 

rápida. Acho que fica um ambiente muito difícil de a gente querer discutir, pois, na realidade, 

houve alterações, em âmbito federal, no Código Florestal Federal, aceitemos ou não as 

alterações. Faz-se extremamente necessária a adequação do Código Estadual ao que foi feito 

no Código Federal. É isso que estamos buscando e queremos discutir. Por exemplo, a questão 

dos 10 quilômetros da unidade de conservação. Na âmbito federal, havia três. Então, ficamos 

discutindo áreas de amortecimento de unidade de conservação aqui do Delta do Jacuí, a APA 

do Delta do Jacuí. O Rio Grande do Sul tem na APA do Delta do Jacuí e na APA do Banhado 

Grande, nas unidades de conservação de uso, a necessidade, pela lei estadual, da área de 

entorno, área de amortecimento. Pela lei federal, não, é só nas unidades de proteção integral. 

Sim, precisamos avançar em certas discussões neste sentido de adequar a legislação estadual à 

federal. Podemos ter, em nível federal, licenciamento ambiental com período de vigência de 10 

anos. Aqui, no Estado Rio Grande do Sul, é de quatro, cinco, no máximo, quatro, que é o 
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normal. Por que não? Indagou. Então, ninguém está dizendo para tirar o licenciamento. Não. 

Vamo-nos adequar à legislação ambiental para podermos ter uma convivência tranquila, 

harmônica, com o meio rural. Estava dando uma lida do Código Ambiental em relação à 

proteção da fauna silvestre, da poluição visual, em nenhum momento, fala na proteção à 

produção rural. O Rio Grande do Sul possui 70% do arroz natural. Parece que é vergonhoso 

falarmos isso aqui dentro. Se pararmos de produzir arroz, o Brasil vai morrer de fome. 

Precisamos discutir isso também num código ambiental florestal. É importante. Existe a questão 

do agrotóxico e do adubo químico. Tudo isso existe, mas, na verdade, o Brasil precisa do arroz 

do Rio Grande do Sul. Não podemos esconder isso aqui numa discussão na Assembleia 

Legislativa, completou. 

 

A seguir foi o representante do Consema, Eduardo Osório Stumpf, o qual já havia feito 

uma intervenção anterior e trazido como contribuição dois pontos. O primeiro é uma alteração 

nos instrumentos. Hoje, o código fala em zoneamento ecológico, então propus essa alteração 

de ecológico-econômico, conforme todo um regramento e zoneamento que está-se 

desenvolvendo no Estado. A segunda contribuição é em relação ao PSA, que até foi bastante 

discutido. O promotor Martini até sugeriu que em vez de PSA utilizássemos os instrumentos 

econômicos, como um instrumento do Rio Grande do Sul. Considero bastante importante esta 

reunião. Trabalho no Conselho Estadual do Meio Ambiente – Consema –, que tem por premissa 

fazer as deliberações em relação à legislação, principalmente no que se refere aos parâmetros e 

regras para o licenciamento ambiental. Com base na legislação federal e estadual, o Consema 

discute e fixa esses parâmetros. Lá, temos muitas dificuldades, por vezes, em relação à 

legislação. No Consema, estamos há bastante tempo acompanhando esse trabalho. O mais 

importante de tudo é o fato de as comissões estarem discutindo essa questão. Temos o Código 

Ambiental de 2000, em relação ao qual não vejo problema de fazer ou não a atualização, mas 

o mais importante é a Assembleia Legislativa debater sobre o meio ambiente. Já acompanho 

esse assunto há 30 anos, e não temos feito a discussão do meio ambiente no Rio Grande do Sul. 

Meio ambiente é um primeiro pressuposto, como todos já disseram. Isso já vem há mais tempo. 

O único instrumento que foi adotado é o licenciamento, porque os empreendedores dependem 

dele, são obrigados a pedi-lo e o Estado é obrigado a fornecê-lo, porque resulta em arrecadação. 

Os demais instrumentos não vingaram. Antes, fiz uma pergunta ao deputado Frederico Antunes, 

se quando fôssemos atualizar também iríamos analisar as outras legislações ligadas ao tema. O 
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deputado assegurou que sim. Gostaria de tratar especificamente de um tema, que é o da 

biodiversidade e das unidades de conservação – Reserva Legal e APP. Temos uma legislação 

federal, uma legislação estadual própria e o Código Ambiental repete o tema em 15 artigos. 

Isso talvez deva ser objeto de revisão. Em relação às unidades de conservação, lembro que, no 

Rio Grande do Sul, há 23 unidades de conservação, quase todas fruto de decretos de 1975 – faz 

40 anos que estão decretadas. Dessas 23 unidades, temos 3 com regulação fundiária e de 6 a 8 

cujo plano de manejo está sendo trabalhado. O que isso quer dizer? De qualquer maneira, essas 

23 unidades de conservação representam 75 mil hectares. Em relação aos 20 milhões de 

hectares de áreas do Rio Grande do Sul – descontadas as águas –, isso representa 0,37%. O que 

é recomendado pela Organização Mundial de Unidades de Conservação? Indagou. Que os 

territórios tenham, no mínimo, 10% de unidades de conservação, para que se mantenha a 

biodiversidade, os animais, os campos e florestas preservados. Na minha opinião, essa 

biodiversidade não precisa estar nos 10% de unidade de conservação. Temos uma grande 

contribuição, por meio do Código Florestal – que era uma lei que não pegou, mas agora vai 

pegar, porque há a obrigatoriedade de se fazer o cadastro. Se o agricultor não fizer o cadastro 

ambiental rural, não obterá o financiamento. Por isso estou sugerindo o PSA, porque vamos 

precisar de compensação. No momento em que tivermos as áreas de preservação permanente – 

todos os entornos dos rios, lagos, áreas declivosas e mais a reserva legal, que é obrigatório 20% 

por propriedade –, teremos em torno de 10 a 12% do território protegido. Faltariam ainda 8% 

de unidades de conservação, mas temos só 0,37%. Com isso, quero chamar a atenção para a 

importância de discutirmos. Estou há 30 anos trabalhando com meio ambiente e gostaria de 

estar fazendo esse discurso não para os senhores deputados, mas para os jovens, mas os jovens 

foram todos embora. Trabalhei durante 15 anos na Fepam, participo de conselhos e comitês de 

bacias e espero que essas políticas estejam organizadas nos próximos 10 anos, porque eu não 

viverei por mais de 20 anos. Temos de parabenizar a Sema pela contratação do zoneamento 

ecológico-econômico e pelo trabalho em relação ao licenciamento ambiental e às unidades de 

conservação. Essa nossa discussão, no sentido das unidades de conservação, deveria ter um 

fórum aqui na Assembleia Legislativa, inclusive para atuar na fiscalização. Quando falo das 23 

unidades de conservação, ao mesmo tempo, temos 50 milhões de reais disponíveis por medidas 

compensatórias, devido a estudos de impacto ambiental de grandes empreendimentos. Esse 

valor está disponível nas empresas – termelétrica, Celulose Rio-Grandense. A Sema vai 

elaborar um programa de destinação desse recurso, mas esse dinheiro já está disponível há 5, 8 
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ou 10 anos. É preciso haver uma conjugação de esforços. Na minha opinião, a Assembleia 

Legislativa seria o lugar exato, porque não adianta recorrermos ao Ministério Público, pois isso 

judicializaria, e nenhum réu trabalha com alegria. Entendo que a Assembleia Legislativa deva 

continuar promovendo essa discussão em torno da questão ambiental do Estado, do zoneamento 

ecológico-econômico, das unidades de conservação, do sistema de recursos hídricos, dos 

convênio das bacias. Por que a legislação dos resíduos sólidos, que obriga os Municípios a 

fazerem a gestão? Não está funcionando, porque os Municípios não têm dinheiro. Por essas 

razões, entendo que a Assembleia Legislativa é o local para essas discussões, concluiu. 

 

O próximo a se pronunciar foi o Sr. José Pedro Rebés Lima, pró-reitor adjunto de 

Pesquisa da Unipampa. O professor Marco Hansen, nosso reitor, teve de se ausentar, devido a 

um compromisso em Brasília, mas deixou um recado, dizendo que a Unipampa está à 

disposição no que for preciso ajudar. Inclusive, o professor Hansen é geólogo e doutor na área 

temática de zoneamento ecológico-econômico. Além disso, o professor pediu que transmitisse 

suas cordiais lembranças a todos os deputados presentes e aos integrantes da mesa, finalizou.  

 

Geraldo Mário Rohde, pesquisador da Cientec, destacou que o Rio Grande do Sul terá 

uma chance muito grande com esse zoneamento, para resolver um problema grave no sistema 

de licenciamento do Brasil, que diz respeito à questão da licença prévia. Por que digo isso? 

Indagou. A Resolução nº 001 do Conama – que depois se tornou a nº 237 – adotou a 

interpretação norte-americana quanto à locação de empreendimentos, mas cobra dos 

empreendedores – privados ou públicos – a forma francesa de licenciamento. Ou seja, o 

licenciamento é feito caso a caso, segundo o modelo francês, com pressupostos da legislação 

norte-americana. Esse zoneamento ecológico-econômico permitirá, pela primeira vez, que a 

licença prévia seja efetivamente prévia. Isso fará com que haja um distensionamento entre a 

área de licenciamento ambiental e os empreendimentos. Principalmente os empreendimentos 

de grande envergadura, tipo termelétrica, energia solar e outros objetos grandes que envolvem 

planejamento regional. É preciso que o zoneamento ecológico-econômico, além de ser um 

instrumento de planejamento, seja previsto como um instrumento para agilizar a licença prévia. 

No Brasil, infelizmente, a licença não é prévia, mas uma licença que o empreendedor ganha 

depois de ter feito o EIA-Rima, que às vezes chega a tardar dois anos, concluiu. 
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2.3 TERCEIRA REUNIÃO CONJUNTA  

 

A terceira reunião conjunta das Subcomissões que Objetivam a Análise, Atualização 

e Aperfeiçoamento dos Códigos do Meio Ambiente e Florestal do Estado, sob a coordenação 

dos deputados estaduais Frederico Antunes e Elton Weber, aconteceu no dia 30 de maio de 

2016, na sala do Espaço de Convergência do Fórum Democrático, no Palácio Farroupilha, sede 

da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, tendo início às 14 horas. 

 

 

Figura 06 –Terceria reunião conjunta das Subcomissões  

 

Crédito: Arima Corletto/AL 
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Figura 07 –Terceria reunião conjunta das Subcomissões  

 

Crédito: Arima Corletto/AL 

 

 

           Declarando aberto os trabalhos, o Deputado Frederico Antunes cumprimentou à todos 

e de imediato passou a palavra ao Sr. Nestor Bonfanti representando a FETAG-RS, que em 

nome dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais e dos agricultores familiares, pronunciou-se 

acreditando ser importante o regramento do decreto do bioma pampa. Temos que ter muita 

brevidade e muita profundidade nesse regramento, dentro do Código, para que se tenha 

segurança jurídica. Outro tema é o pagamento para os serviços ambientais. Salientou que é 

muito bonito que todos tenham que preservar, e é necessária a preservação. Agora quem 

preserva? O agricultor familiar, principalmente. Ele não pode estar preservando da propriedade 

dele para toda a sociedade sem ter um retorno financeiro. Afinal de contas, quando falo em 

agricultor familiar, se trabalha com a média de 12 a 16 hectares aqui no Estado. Então, aqueles 

agricultores familiares que preservam além do que a lei indica que tem que preservar, que tenha 
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que ter um pagamento ambiental por ele estar ajudando o meio ambiente, não só do meio rural, 

mas de toda a população. Outro ponto que gostaríamos de destacar é o tratamento diferenciado 

na questão ambiental, dos pequenos produtores. Não podemos ter a mesma visão de quem tem 

mil hectares e de quem tem 12 hectares. Nós temos que ter um olhar diferente, com mais 

carinho, com mais zelo para essas famílias, principalmente das pequenas propriedades, 

agricultores familiares, ponderou. 

 

O Relator Deputado Frederico Antunes, passou a palavra ao representante da Farsul, 

Dr. Eduardo Condorelli o qual salientou de longa data que acompanham o debate em torno da 

revisão de ambas as legislações, ou da possibilidade, talvez da viabilidade, necessidade ou não 

da revisão de ambas as legislações. Toda a equipe da área de meio ambiente se debruçou sobre 

esse trabalho pormenorizado sobre cada dispositivo de cada um das leis, fazendo um grande 

levantamento inclusive da sua concordância, seu alinhamento com demais legislações que estão 

no País, neste momento, em particular as leis federais, as quais o Rio Grande do Sul também 

deve ter cumprimento. Observaram durante as audiências que por várias vezes os nossos Código 

Florestal e Código Estadual do Meio Ambiente não se implantaram por falta de regulamentação, 

mas também observaram que muitas vezes a falta dessa regulamentação se dá pela incapacidade 

de se tornar prática a redação dada à lei. Uma vez trazida para a realidade do Estado, essa 

legislação, muitas vezes, não é possível torná-la factível, nem mesmo se trabalhando 

profundamente numa regulamentação. Fora o fato de estar-se falando de duas legislações, em 

particular do Código Estadual do Meio Ambiente, que foram geradas em um período em que a 

relação da situação meio ambiente com toda a sociedade se encontrava muito mais agravada no 

dia de hoje. Asseverou, que temos todo o escopo de legislação ambiental criados nas décadas 

de 80 e 90, quando essa situação era muito mais grave e a sociedade era muito menos sensível 

ao tema do que é hoje. Nesse sentido, entendem que existem dispositivos na legislação de 

ambos os códigos que precisam ser, no mínimo, analisados e se deverão ou não fazer parte de 

uma grande revisão de cada uma dessas leis, ou apenas de ajustes pontuais, ou de debates 

pontuais, até porque uma delas tem 246 artigos. É impossível que grande parte não seja boa, 

mas é possível que tenhamos 10, 15, 20 artigos, ou dispositivos, parágrafos, incisos, alíneas que 

precisam ser revistos, serem objeto de algum debate. Segundo ele, há necessidade de 

alinhamento do Código Estadual do Meio Ambiente com diversas outras legislações federais e 

estaduais. Em vários momentos encontra-se conflitos em determinações do Código Estadual do 
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Meio Ambiente com outras leis. O Código estabelece, por exemplo, diferentemente do que vale 

para todo o resto do País, que neste Estado, licenças de operação valem por até quatro anos. No 

País inteiro as licenças podem valer por até 10. O Rio Grande do Sul arranca em desvantagem 

competitiva com os outros Estado por obrigar todos os nossos empreendedores a frequentar o 

órgão licenciador, no mínimo, duas vezes e meia a mais do que nos outros Estados, 

consequentemente exigindo mais dedicação, mais trabalho, desviando o foco financeiro da 

empresa da sua produção para o atendimento de uma obrigação que em outros Estados não 

existe. Não quer dizer com isso que não tenhamos controle, mas não será o fato de obrigar os 

empreendedores a passarem pelo prédio da Fepam, ou dos licenciadores municipais a cada 

quatro anos que vai garantir que o empreendimento esteja O.K., esteja legalizado, cumprindo 

as condicionantes de sua licença, ou não. Portanto, essa é uma preocupação que precisa ser 

harmonizada. O texto traz várias vezes referência ao termos zoneamento, e cada hora chama o 

zoneamento de um nome diferente. Temos um decreto federal estabelecendo como se dá o 

zoneamento no País, uma determinação que vem da lei de política nacional de meio ambiente 

e que não é seguida pelo nosso Código Estadual do Meio Ambiente. Temos uma série de 

dispositivos tratando de unidades de conservação que é muito bem vista pela sociedade, porque 

estabelece que o Estado fica responsável por um determinado espaço territorial, ele é o 

responsável pela conservação da biodiversidade dos recursos naturais daquele território e, 

portanto, deixa claro que cabe a ele esse cuidado, porém, o código estabelece todas as regras de 

como se dá a criação de um parque, obviamente em complementação, e às vezes, em conflito, 

com a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a 9.985, a lei do SNUC. Porém, 

a lei não fala em momento algum qual o prazo de indenização dos proprietários que estão sendo 

desapropriados para a criação da unidade de conservação. Não estabelece em momento algum 

quais são as obrigações do poder público, não só para com o meio ambiente, já que aquele local 

deve ser protegido, e se foi escolhido é porque deve, mas também quais são as obrigações com 

os produtores que deverão deixar aquelas áreas para o bem de toda a sociedade gaúcha e 

brasileira. Não há prazo previsto para pagamento, nem qualquer tipo de restrição ao poder 

público que não cumpre o prazo para indenização daqueles que estão sendo desapropriados. 

Fora isso, várias vezes o código deixa em aberto a possibilidade de criação de restrições ao uso 

da propriedade privada sem a necessidade de marcos legais, sem a necessidade de legislação. 

O órgão licenciador, o órgão responsável pela administração do meio ambiente, o órgão 

responsável pela administração da política estadual do meio ambiente fica vários momentos, 
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dentro do código, com o poder de restringir a vida das pessoas. Parece ser bastante frágil e de 

grande insegurança jurídica que tenhamos isso num código estadual. Portanto, seria importante 

que esse código deixasse claro até onde vai o poder do Executivo no estabelecimento de algum 

tipo de restrição. Temos a questão dos conflitos da zona de amortecimento de três quilômetros 

previstos pela legislação federal e de 10 quilômetros previstos pelo nosso código, que nem se 

chama zona de amortecimento, se chama de zona de entorno da unidade de conservação, o que 

gera uma tremenda confusão quando tratamos com essa questão de licenciamento de qualquer 

empreendimento que esteja no entorno dessas áreas. Por último, apenas para citar, na última 

reunião, tivemos a oportunidade de debater o fato de que o código não era implantado com 

relação aos serviços florestais, pagamentos por serviços ambientais, porque não havia interesse 

nessa regulamentação. Salientou que as leis às vezes, precisam ser relidas, antes de serem 

aprovadas. Aqueles que se detiverem a ler o art. 22 do Código Estadual do Meio Ambiente, 

com calma, verão que esse artigo é quase impraticável, e eu vou ler para vocês entenderem o 

que está escrito.“...O Poder Público fomentará a proteção do meio ambiente e a utilização 

sustentável dos recursos ambientais através da criação de linhas especiais de crédito no seu 

sistema financeiro, apoio financeiro, creditício, técnico e operacional, contemplando o 

financiamento do desenvolvimento da pesquisa ambiental, execução de obras de saneamento, 

atividades que desenvolvam programas de educação ambiental, criação e manutenção de 

Unidades de Conservação”. Os produtores rurais não fazem programa de educação ambiental, 

obra de saneamento, unidades de conservação, tampouco fazem pesquisa ambiental. É para isso 

que está previsto, no código, o pagamento com serviços ambientais, algo que, na realidade, não 

é factível. Portanto, se há interesse no pagamento com serviços ambientais, precisamos rever a 

redação desse artigo para que toda a sociedade reconheça aqueles que se dedicam, que abrem 

mão de parte do seu patrimônio e de sua renda em prol do meio ambiente que será de todos. 

Assim como está escrito, o artigo não prevê a possibilidade legal de um pagamento por aqueles 

que preservarem as Áreas de Preservação Permanente, seus recursos hídricos e a biodiversidade 

ou o solo, completou. 

 

Em ato contínuo, pronunciou-se o Sr. Júlio Cesar Salecker, que saudando à todos, com 

um dos diretores da Certel, uma Cooperativa de Infraestrutura do Rio Grande do Sul. Destacou 

que trabalham na parte de energia e comunicação e são a maior e mais antiga cooperativa de 

infraestrutura do Brasil. Também é presidente do Comitê da Bacia Taquari- Antas. Salientou 
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que o que o traz no ramo do cooperativismo de infraestrutura, por meio da Certel, é a questão 

das obras lineares de utilidade pública das redes elétricas, seja de transmissão, de distribuição, 

seja uma rodovia, seja de distribuição de gás, de saneamento e obras de telecomunicação, que 

são obras que precisam de uma faixa de domínio, porque muitas vezes, quando são obras aéreas, 

elas têm que fazer a devida supressão da sua faixa de domínio. Observou que há muitos e muitos 

anos tem ocorrido discussões, dentro das empresas que trabalham com isso, na busca de 

alternativas quando na implantação de um projeto deve-se fazer a devida reposição florestal 

obrigatória. Destacou que nem iria questionar se essa reposição está correta ou não, mas ela é 

feita e dali a dois, três anos ou um ano e meio ocorre a brotação dentro dessas áreas. Depois, 

simplesmente se faz a manutenção dessas áreas cortando essa brotação e, novamente, pela 

legislação ou pela interpretação da legislação vigente, são obrigados, de novo, a fazer uma 

reposição florestal daquelas mesmas árvores que já vinham sendo compensadas quando a obra 

foi implantada. Em 48 Municípios de atuação da Certel já não tem mais onde plantar árvores, 

já não tem mais parceiros para plantar as árvores, não tem mais quem aceite mudas para fazer 

a reposição florestal. Destacou que hoje existem muitos estudos do quanto a nossa mata nativa 

já cresceu em relação a essa questão. Por isso, o custo tem se tornado muito elevado para as 

obras de utilidade pública, que acabam levando um produto de necessidade a toda nossa 

população. Estão fazendo a reposição durante a implantação dos projetos, que pode ser na 

compra de áreas ecologicamente semelhantes e as disponibilizando na compensação de 15 por 

um conforme o tamanho do diâmetro de corte dessas árvores ou do rebrote dessas árvores.  E o 

que isso afeta a população e por que isso precisa ser trazido a esta Casa? Indagou. Quando pisca 

a luz nas nossas casas ou quando ficamos sem energia, 93% da falta de energia tem a ver com 

árvore tocando na rede. Isso atinge a todos nós, sim, esse é um ponto que tem que ser resolvido, 

fora isso o ambiente é esse e fica a nossa sugestão. Nem dá para dizer que isso seja alterado, 

porque está muito mais para uma má interpretação do que como está escrito, mas esse rebrote 

tem que ser de novo compensado. Mas como não está escrito, nem dito nem não dito, acaba se 

achando que deve haver compensação no rebrote, de novo, salientou 

 

A seguir, a palavra foi posta à disposiçao do reitor Marco Antônio Hansen, da 

Unipampa. Iniciou abordando que a questão de terminologia, sinônimos, similares e 

contraditórios entre a legislação federal e a estadual assim se apresenta em várias legislações e 

resoluções. Realmente, pensa que deve haver um olhar atento para isso, porque talvez tenhamos 
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uma das maiores legislações do mundo em questões ambientais. Mas, internamente, pela 

quantidade e diversidade, ela se torna um tanto quanto contraditória em alguns aspectos ou até 

impeditiva para que alguns setores avancem, ou é muito ou pouco restritiva. Na Unipampa, por 

meio da pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação, está sendo feita uma compilação 

das contribuições de especialistas dos diferentes 65 cursos de graduação da Universidade 

Federal do Pampa, onde várias pessoas estão trabalhando e de debruçando para contribuir com 

proposições e sugestões de melhorias dentro desse contexto. Afirmou ser a Unipampa parceira 

nessas questões e vai continuar trabalhando cada vez mais em prol do meio ambiente. Até pela 

sua própria formação de geólogo, e do Dr. Adam, que é engenheiro de Recursos Hídricos e 

Saneamento Ambiental. Destacou que esse foi um tema que o interessou particularmente já que 

trabalhou com zoneamento ecológico-econômico em outros Estados, como Sergipe, Maranhão, 

completou.  

 

O próximo a se manifestar foi o Sr. Walter Fichtner, representando a Federação das 

Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul – FIERGS, e observou que a subcomissão, do nosso 

ponto de vista, vem em boa hora e entende que todas as políticas e ações a serem realizadas na 

busca do desenvolvimento sustentável devem ser revisadas, passando pelo período de 

amadurecimento e assimilação por parte de todos os envolvidos: Setor público, privado e a 

sociedade em geral. Ao encaminhar as contribuições salientou contar com o apoio dos 

conselheiros do Conselho do Meio Ambiente e Sustentabilidade, da FIERGS, – Codema, que 

coordena e é integrado por representantes de sindicados, indústrias e especialistas na área 

ambiental. No tocante às contribuições, identificou pontos comuns vindos de todos os setores 

da indústria do Estado, mas basicamente dois setores são unânimes e merecem ser citados. 

Fundamentalmente, embora já citados, repetiu que, devido a sua importância, a questão da 

vigência das licenças, em especial a licença de operação, que no Rio Grande do Sul, é de quatro 

anos, enquanto que no resto do País e pela Lei nº 237/97, do Conama, poderá ser de até 10 anos. 

Afirmou ser isso um atraso, porque afasta o investimento, razão pela qual esta e outras leis 

citadas também se diferenciam da lei nacional. Pensa ser essa uma das causas do baixo 

desenvolvimento do nosso Estado em detrimento de outras unidades federativas, que buscaram 

fazer atualizações e flexibilizações na busca do desenvolvimento. Uma outra questão 

importantíssima, que foi unânime entre todos os sindicatos, foi relativa às autorizações exigidas 

no licenciamento ambiental quando a atividade ou o empreendimento está localizado num raio 
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de 10 quilômetros de uma Unidade de Conservação. Pelo Código Estadual do Meio Ambiente, 

essa autorização deve ser dada pelo gestor da unidade para todos os licenciamentos num raio 

de 10 quilômetros, sem exceção. Observou que se tomarmos como exemplo o Município de 

Porto Alegre, veremos que o mesmo é afetado por oito unidades de conservação nesse raio de 

10 quilômetros. O Brasil inteiro, por meio da Lei nº 428/2010, do Conama, prevê que somente 

o licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental, aqueles sujeitos a 

EIA-Rima, que possam afetar a unidade de conservação num raio de até três quilômetros, 

devem pedir autorização, enquanto que no Rio Grande do Sul, independentemente da atividade 

exercida, são 10 quilômetros – o que causa um grande transtorno, salientou. 

 

O próximo inscrito foi o Sr. Alexandre Bugin que salientou que a ABES, a partir do 

momento em que iniciaram as atividades desta subcomissão, junto aos associados, começou um 

trabalho em conjunto para buscar sugestões de revisão. A ABES é uma associação técnico-

científica que congrega os profissionais do setor de saneamento ambiental que atuam no Estado, 

tanto no âmbito privado, como no público. Em termos de pontos gerais, observou que a ABES 

considera o código, promulgado em 2000, a principal base legal de regulamento e proteção do 

meio ambiente de nosso Estado. A ABES não concorda com qualquer proposta de alteração ou 

simplificação do processo de licenciamento ambiental que eliminem os estudos ambientais 

necessários para adequada análise de viabilidade de empreendimentos, causadores de impacto 

ambiental, e a implantação deles com a menor alteração do meio ambiente. São favoráveis à 

revisão proposta, objetivando o aperfeiçoamento e adequação às legislações em nível federal e 

estadual, posteriores ao código. Entende que o código carece de adequações e melhores 

definições técnicas em alguns temas, objetivando eliminar ou reduzir as diversas interpretações 

que provocam insegurança jurídica para a sociedade: cidadãos, empreendedores, técnicos dos 

órgãos licenciadores e técnicos consultores responsáveis. Entende que o código deve incorporar 

como ferramenta de gestão ambiental os planos municipais de saneamento e de resíduos, os 

estudos de avaliação ambiental integrada, o zoneamento ecológico-econômico. Esses estudos 

devem balizar e regrar a viabilidade ambiental, os tipos de licenciamentos necessários e os 

níveis de estudos a serem exigidos. Entende ser necessário também revisar as restrições das 

atuações dos profissionais, dos técnicos que atuam no setor ambiental, principalmente a prevista 

no art. 76. A ABES-RS ratifica seu compromisso por estatuto em participar de processos desse 

caráter, buscando sempre contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade, concluiu. 
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           A próxima inscrita foi a Dra. Marília Longo do Nascimento, em nome da OAB, que 

reforçou segundo seu entendimento, de que sim cabe uma revisão, que é necessária. As 

legislações federais posteriores trouxeram diversos outros regramentos que ficaram 

contraditórios com o nosso Código Estadual, questões conceituais, por exemplo, o conceito de 

zoneamento ecológico-econômico. Salientou termos, no âmbito federal, algumas normas que 

trazem planos, programas, sistemas, mas tudo tem de ser implementado. Não adianta fazermos 

como se já estivesse acontecendo a estruturação zoneamento tem de sair do papel. Afirmou que 

quando o empreendedor for lá apresentar o seu pedido de licenciamento ambiental, é preciso 

que já existam instrumentos disponíveis para lhe dar capacidade de implementar um processo 

de licenciamento mais seguro, talvez mais ágil. Para essa questão da gestão ambiental ser 

realmente atualizada, precisa passar por todos esses instrumentos, completou. 

 

               O Relator em ato contínuo passou a palavra ao representante da Emater, o 

extensionista rural Antônio de Borba, para que fizesse suas considerações. Afirmou ser 

necessário que sejam implementadas as políticas, que essa legislação seja praticada, realmente, 

e, dessa forma, fazer as alterações que mantenham o básico da legislação, que é o cuidado e 

proteção ao meio ambiente, sem que isso prejudique as comunidades rurais e os 

empreendedores, que também precisam do desenvolvimento, concluiu. 

 

 De imediato, o Deputado Frederico Antunes concedeu a palavra ao Sr. Presidente do 

Sindicato Rural de Tapes, Juarez Petry. Manifestou uma grande preocupação do produtor da 

base do sistema produtivo quanto a essa questão da contrapartida dos produtores, justamente 

para aqueles que estão contribuindo com uma parte de suas propriedades para a preservação 

ambiental, o que beneficia toda a sociedade. Que haja uma compensação financeira, porque, de 

qualquer forma, em função da legislação, teremos de abrir mão de uma parte da área de 

produção, completou. 

 

            A seguir passou a palavra ao representante da Fundação de Economia e Estatística – 

FEE –, Sr. Tulio Carvalho.  

 

            O próximo a se pronunciar foi o Secretário de Meio Ambiente de Estrela, Sr. Hilário 
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Eidelwein, para falar em nome dos secretários municipais. Representando o Vale do Taquari, 

que afirmou ser muito relevante para os municipalistas, o pagamento pela preservação 

ambiental, concluiu. 

 

  O próximo inscrito foi o Sr. Anderson Belloli, da Federarroz, uma entidade que, como 

o próprio nome refere, representa os arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul.  Disse que 

ninguém é tão preocupado com o meio ambiente como estes senhores, que tiram da terra não 

apenas o seu sustento privado das famílias, o que é extremamente fundamental. Sob a guarda 

tem pequenos, médios e grandes produtores, empresas rurais e familiares e pequenas 

propriedades. Representando diversas regiões do Estado. É necessário efetivamente, padronizar 

a legislação, não esquecendo de defender, veementemente, o que ficou muito claro. A 

Federarroz está, sim, muito consciente desse dever holístico, que deve, sim, fomentar, 

constantemente a preservação do meio ambiente. Acredita ser fundamental avançar. Depois de, 

no mínimo, 13 anos de um debate na esfera federal, precisa-se, sim, preservar alguns avanços 

para que não seja retirada, minimamente, a competitividade do Estado, que é tão deslocado, 

logisticamente, em relação ao restante do País, salientou.  

 

A próxima a se manifestar foi a Sra. Maria Conceição Carrion, que é do Movimento 

Gaúcho de Defesa do Meio Ambiente. Juntou-se a algumas pessoas, representantes de 

entidades, que falaram em preocupações reais com o meio ambiente. Sobretudo, quis destacar 

a posição da FEE quando expôs a questão do lucro acima da produtividade, em prejuízo ao 

meio ambiente e, da mesma forma, a ABES. Congratulou-se com a manifestação de seu 

representante, quando se referiu ao respeito à legislação ambiental atual, com relação, 

sobretudo, ao licenciamento. Afirmou ser a legislação ambiental brasileira uma das mais 

desenvolvidas. Quem se debruça sobre isso, os assessores das grandes federações que estão 

aqui sabem muito bem disso. É muito mais para proteger, do que para emperrar o progresso e 

o desenvolvimento. Por fim indagou que em um país, como o nosso, que é considerado o 

campeão no uso de pesticidas, de venenos agrícolas – não são defensivos –, pode-se considerar 

isso um avanço? Indagou. 

 

O Sr. Delmar Sittoni, secretário executivo do Núcleo Estadual dos ODS – Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável –, da ONU. Salientou que os objetivos estão estruturados em: 
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17 objetivos, 169 metas e 230 indicadores. Desta forma, que a ONU estabeleceu que permite 

uma boa gestão: gestão por resultados. Para ele, a área ambiental é a que, no serviço público, 

está mais atrasada nesse aspecto de gestão por resultados, por indicadores. Temos, por exemplo, 

a saúde, com o DATASUS. Essa área evoluiu a partir do momento em que começou a encarar 

os seus indicadores. Nesses últimos vinte anos, evoluiu muito. A área da educação também 

estabeleceu diversos indicadores e vem evoluindo e, recentemente, a questão da assistência 

social com o SUAS. Aproveitando essa diversidade de entidades, sugeriu à esta subcomissão, 

tendo o que a secretária adjunta falou na reunião anterior, que a SEMA já está pensando em 

desenvolver o sistema de informações ambientais, previsto no art. 2º do Código Estadual de 

Meio Ambiente, para que não fique restrito à visão unicamente do sistema. Que seja feita uma 

ampla discussão aqui, com o setor produtivo, tanto rural quanto industrial, envolvendo todos os 

demais segmentos, a parte de gestão de bacias, que sofre bastante com a falta dessas 

informações. Sugeriu que com representantes da FEE, poderia ser a instituição referência nessa 

questão de como constituir bons indicadores, analisando os já existentes – de desenvolvimento 

dos objetivos do milênio, por exemplo – e a necessidade dos vários segmentos. Afirmou esse 

não ser um trabalho a ser realizado dentro do prazo da subcomissão, mas que poderíamos abrir, 

criar um grupo de trabalho, e considero que a Assembleia seria o melhor local para fazermos 

esse tipo de debate e discussão, junto com a SEMA, e aí elaborar um sistema de informações 

baseado em indicadores. Destacou que, na época em que foi discutido e elaborado o código, a 

questão das mudanças climáticas não tinha a força que tem hoje; as suas consequências não 

eram tão claras como são hoje. Há uma outra comissão especial nesta Assembleia que está 

tratando sobre um programa de resiliência para o Estado. Isso também seria interessante. Se for 

para fazer alguma alteração na lei do código, que se insira o tema das mudanças climáticas, e 

que essa outra comissão, que deverá propor um projeto de lei, esteja alinhada com a questão do 

Código Estadual de Meio Ambiente, salientou. 

  

           Posteriormente, foi passada a palavra ao Dr. Eduardo Stumpf, agrônomo e membro do 

Consema, Conselho Estadual do Meio Ambiente. Salientou que a legislação foi toda 

fundamentada, em 2002, feita nos gabinetes, com participação de funcionários, inclusive da 

Fepam e de outros órgãos. Quis dizer que no Estado, tem-se o código ambiental com artigos 

maravilhosos, mas não há como o Estado gerenciar os seus diversos sistemas. No que diz 

respeito à questão ambiental, tem-se vários sistemas de gerenciamento. O Sisepra – Sistema 
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Estadual de Proteção Ambiental –, que inclui o Consema, a Sema, os órgãos executivos, as 

prefeituras; o Sistema de Recursos Hídricos, que também tem a ver com o sistema ambiental; 

o Sistema de Saneamento do Estado, que também tem a ver com o de recursos hídricos, as 

bacias hidrográficas; e o SEUC – que é o Sistema Estadual de Unidades de Conservação. Todos 

eles estão interligados.  Então, a preocupação é construir essa legislação agora – ou reconstruir 

– ou fazer uma avaliação, uma atualização para conseguirmos manter conexão com a realidade. 

O que é a realidade? A realidade é que temos a Secretaria do Meio Ambiente, a Sema, que tem 

um orçamento só de 0,3% do Estado. Temos o Siram – Sistema Integrado de Regularização 

Ambiental –, e o zoneamento ambiental. O zoneamento ambiental do Estado está sendo 

construído e representa uma grande oportunidade de congregarmos tudo isso. Há previsão de 

entrega para o ano que vem. O Siram é um sistema mais complexo, desenvolvido pela 

Universidade de Lavras, na Sema, e vai terminar em 2019. Ainda não sabemos como um 

sistema vai conversar com o outro. Disse ser sua preocupação fazer a discussão acerca das 

sugestões e que chamemos permanentemente aqui a Sema, a Fepam, a Zoobotânica para 

discutirmos. O artigo mais bonito do código ambiental, por exemplo, é o 137, que diz: Todos 

os esgotos deverão ser tratados previamente quando lançados no meio ambiente. É lindo esse 

artigo, de 2002. Como vice-presidente do comitê do Baixo Jacuí e integrante do sistema de 

recursos hídricos, perguntou: Qual é o maior problema para conseguirmos fazer gestão de 

recursos hídricos no Estado? A falta de saneamento. Mas eu tenho um artigo perfeito. Como 

diz o Carlos André Bulhões, do IPH. E daí? É uma oportunidade de fazermos um planejamento, 

uma construção da legislação mais diretamente voltada à realidade, para que não tenhamos 

temor. Ah, mas o código ambiental foi uma luta muito difícil de se conquistar e vamos perder 

isso tudo. Temos a oportunidade de construir essa legislação conectada à realidade. Talvez 

tenhamos, deputado, de pedir mais 90 dias para realizarmos mais audiências ou chamar diversos 

setores dos órgãos ambientais, das prefeituras, dos comitês de bacia, do Sistema de Unidade de 

Conservação que, como já falei, não está funcionando. Sugeriu que se construa a legislação 

concatenada com os diversos setores da sociedade. Afirmou isso, pois no Conselho Estadual do 

Meio Ambiente e nos Comitês de Bacias que são órgãos colegiados. Discute-se a legislação 

com as diversas partes da sociedade, completou. 

 

A seguir, a Sra. Sabrina Milano Vaz, engenheira agrônoma da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural, salientou ser esta uma oportunidade muito importante, porque, embora 
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não tenha participado da última reunião, a secretária adjunta deve ter falado do Programa de 

Apoio à Retomada do Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul, o Proredes-

Bird, que foi um contrato de empréstimo, assinado em 2012 e ratificado em novembro de 2015, 

com um valor em torno de 400 milhões de reais. Afirmou ser claro que outras áreas estão 

envolvidas, mas também há recursos voltados para a tutela de gestão ambiental. E dentro desse 

programa há, sim, o Projeto Siram, que é importantíssimo – fruto de um grande esforço. Se 

olharmos o convênio da Seplag, veremos que há 19 sistemas de cadastros diferentes. Como não 

se conversam? Como gerenciar isso? Não é só pegar o processo e sair correndo com ele embaixo 

do braço que tudo vai ser agilizado. Penso que, sim, precisamos pensar em qualidade e em meio 

ambiente como aliado e não como um problema, como sempre nos referimos. A outra questão 

diz respeito ao zoneamento ecológico-econômico, que está sendo encaminhado para vocês. 

Neste momento, considero importantíssimo que o Estado priorize esse tema. Dessa forma, 

muitas coisas serão resolvidas, concluiu. 

 

O Sr. Clebes Pinheiro, analista ambiental da Fepam e representante da Associação dos 

Funcionários, afirmou que a Fepam não é um órgão cartorial de emissão de licença ambiental. 

A Fepam analisa os projetos com toda a acuidade necessária. Se algum empreendimento 

necessitar de algum ajuste, isso é feito. Destacou que vincular a saída de empreendimentos à 

má gestão, à demora no licenciamento, é lamentável, observou. 
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2.4 QUARTA REUNIÃO CONJUNTA  

   

A quarta reunião conjunta das Subcomissões que objetivam a Análise, Atualização e 

Aperfeiçoamento dos Códigos do Meio Ambiente e Florestal do Estado, ocorreu somente sob 

coordenação do deputado estadual Frederico Antunes e aconteceu no dia 13 de junho de 2016, 

na Sala João Neves da Fontoura – Plenarinho, no Palácio Farroupilha, sede da Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Sul com início às 15 horas e teve como objetivo principal, 

apresentar um panorama geral acerca das contribuições recebidas visando o aperfeiçoamento 

da Lei 11.520/2000 até a presente data. 

 

Figura 08 – Quarta reunião conjunta das Subcomissões  

 

Crédito: Arima Corletto/AL 
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Figura 09 – Quarta reunião conjunta das Subcomissões  

 

Crédito: Arima Corletto/AL 

 

O coordenador dos trabalhos, Deputado Frederico Antunes salientou na presença das 

entidades que acompanham os trabalhos da Subcomissão desde a reunião inaugural, que na 

próxima reunião, seriam apresentadas as contribuições enviadas à Subcomissão, através de uma 

compilação feita pela assessoria, bem como buscar-se-ía convergência em alguns pontos para 

serem incorporados como sugestões e/ou conclusões no Relatório Final. Ouviu ponderações 

dos representantes que estiveram presentes e agradeceu a presença de todos, convidando para 

o último encontro. 

 

 

 

 

 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Subcomissão Objetivando a Análise, Atualização e Aperfeiçoamento do  

Código Estadual do Meio Ambiente  

 

93 
 

 

 

2.5 QUINTA REUNIÃO CONJUNTA  

 

A quinta reunião conjunta das Subcomissões que Objetivam a Análise, Atualização e 

Aperfeiçoamento dos Códigos do Meio Ambiente e Florestal do Estado, sob a coordenação dos 

deputados estaduais Frederico Antunes e Elton Weber, aconteceu no dia 20 de junho de 2016, 

na sala do Espaço de Convergência do Fórum Democrático, no Palácio Farroupilha, sede da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, tendo início às 14 hora e 30 min. 

 

 

Figura 10 – Quinta reunião conjunta das Subcomissões  

 

Crédito: Arima Corletto/AL 
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Figura 11 – Quinta reunião conjunta das Subcomissões  

 

Crédito: Arima Corletto/AL 

 

Dando início aos trabalhos, o coordenador e relator da Subcomissão do Meio Ambiente, 

deputado estadual Frederico Antunes, juntamente com o Deputado Elton Weber, apresentou o 

Relatório dos trabalhos, através de infográfico demonstrando o quantitativo das contribuições 

recebidas, bem como fez a leitura de correspondências recebidas pelas entidades que 

participaram ativamente das reuniões. (anexadas na íntegra às pags. 95 à 97, que seguem)  
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3.0 – CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS: 

 

LEI Nº 11.520, DE 03 DE AGOSTO DE 2000. 

Institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. 

(Atualizada até a Lei n.º 13.914, de 12 de janeiro de 2012) 

 

CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS  

TEXTO ATUAL SUGESTÕES 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos municípios, à 

coletividade e aos cidadãos o dever de defendê-lo, preservá-lo e 

conservá-lo para as gerações presentes e futuras, garantindo-se a 

proteção dos ecossistemas e o uso racional dos recursos 

ambientais, de acordo com a presente Lei. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Manter o mesmo texto. 

O texto está baseado na Constituição Federal vigente, portanto, não 

deve ter a sua essência modificada, sob pena de tornar-se 

inconstitucional. 

Art. 2º - Para garantir um ambiente ecologicamente equilibrado 

que assegure a qualidade de vida, são direitos do cidadão, entre 

outros: 

I - acesso aos bancos públicos de informação sobre a qualidade e 

disponibilidade das unidades e recursos ambientais; 

II - acesso às informações sobre os impactos ambientais de 

projetos e atividades potencialmente prejudiciais à saúde e à 

estabilidade do meio ambiente; 

III - acesso à educação ambiental; 

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CIENTEC 

No Parágrafo Único: O Poder Público instituirá o Sistema Estadual de 

Informações Ambientais – SEIA, que incluirá os bancos de dados 

públicos eficientes e inteligíveis, especialmente os do ZEE, com vista 

a garantir os princípios previstos neste artigo e os procedimentos de 

licenciamento em formato digital.   

Justificativa: O SEIA como está atualmente implantado só inclui o 

licenciamento ambiental; há a necessidade de ser colocado o acesso 

aos bancos de dados ambientais previstos no artigo 2º. 
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IV - acesso aos monumentos naturais e áreas legalmente 

protegidas, guardada à consecução do objetivo de proteção; 

V - opinar, na forma da lei, no caso de projetos e atividades 

potencialmente prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, sobre sua 

localização e padrões de operação. 

Parágrafo único - O Poder Público deverá dispor de bancos de 

dados públicos eficientes e inteligíveis com vista a garantir os 

princípios deste artigo, além de instituir o Sistema Estadual de 

Informações Ambientais. 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

III – acesso à educação ambiental, como elemento essencial e 

permanente da educação estadual, em caráter formal e não formal; 

Justificativa: Necessidade de ampliar as garantias de acesso à educação 

ambiental no Estado do Rio Grande do Sul, como atribuição do Poder 

Público, bem como de instituições educativas, órgãos do SISNAMA, 

meios de comunicação, empresas e à sociedade como um todo, nos 

termos da Lei Federal n.º 9.795/99. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Especificar quem é o Poder Público. Os órgãos públicos de meio 

ambiente, empresas e empreendedores deverão alimentar um banco de 

dados ambientais único, com os resultados, após concluídos dos 

estudos (planos, projetos, publicações), tornando fácil o acesso a todos 

os interessados. A legislação ambiental deverá ser divulgada/adaptada 

para estudado no ensino fundamental e médio, compondo o currículo 

escolar. 

Justificativa: Facilitar o acesso a informação qualificada para tomada 

de decisões, tornando a gestão ambiental no Estado mais efetiva, 

melhorando a qualidade ambiental. Tornar compreensível o 

entendimento para todos que os fenômenos climáticos, atualmente 

intensificados, são resultantes das interferências ambientais dos 

humanos. 
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UNIPAMPA 

Retirar: I; II;  

Justificativa: Já garantido em lei “bancos públicos de informações”. 

Se os bancos são públicos já caracteriza acesso livre ao público. 

Art. 3º - Todas as pessoas, físicas e jurídicas, devem promover e 

exigir medidas que garantam a qualidade do meio ambiente, da 

vida e da diversidade biológica no desenvolvimento de sua 

atividade, assim como corrigir ou fazer corrigir, às suas expensas, 

os efeitos da atividade degradadora ou poluidora por elas 

desenvolvidas. 

§ 1º - É dever de todo cidadão informar ao Poder Público sobre 

atividades poluidoras ou degradadoras que tiver conhecimento, 

sendo-lhe garantido o sigilo de sua identidade, quando assim o 

desejar. 

§ 2º - O Poder Público responderá às denúncias no prazo de até 30 

(trinta) dias. 

§ 3º - O Poder Público garantirá a todo o cidadão que o solicitar a 

informação a respeito da situação e disponibilidade dos recursos 

ambientais, enquadrando-os conforme os parâmetros e limites 

estipulados na legislação e normas vigentes. 

§ 4º - A divulgação dos níveis de qualidade dos recursos 

ambientais deverá ser acompanhada da indicação qualitativa e 

quantitativa das principais causas de poluição ou degradação. 

§ 5º - Os efeitos da atividade degradadora ou poluidora serão 

corrigidos às expensas de quem lhes der causa. 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Manter previsão de prazo para que o poder público apresente respostas 

a denúncias e solicitações de informações. Sugestão: prazo de trinta 

dias, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez.  

Justificativa:  

A inexistência de prazo, em termos práticos, estimulará negligências e 

poderá ser interpretada como desresponsabilização quanto a 

elementos, circunstancias ou informações que possam vir a gerar 

dificuldades aos gestores. Isto pode limitar o acesso, em tempo hábil, 

a elementos fundamentais para o estabelecimento de iniciativas em 

defesa do ambiente, de direitos de cidadania, ou ambos. 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Sugestão de redação: 

Art. 3º - Todos são responsáveis pela manutenção de um meio 

ambiente sadio que propicie qualidade vida para as presentes e futuras 

gerações, sendo as pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela 

reparação integral dos danos que causarem ao meio ambiente.  
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SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Especificar quem é o Poder Público. Fortalecer a fiscalização, torná-la 

efetiva. Praticar a cobrança e punição dos infratores. 

Justificativa: Dar nome e endereço a quem o cidadão deve recorrer e 

dar transparência aos julgamentos realizados. 

 

SISTEMA FARSUL 

§ 2º - Retirar prazo. 

Justificativa: Estabelecimento de metas/prazos que não coincidem com 

a capacidade operacional do Poder Público. 

 

SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS 

§ 2º  

Redação proposta: 

O Poder Público responderá às denúncias no prazo de até 60 (sessenta) 

dias 

Justificativa: O Estado tem sempre dificuldade de atender 

emergencialmente todas as questões, é sabido que a Sema e a FEPAM 

têm déficit de funcionários para atender suas obrigações funcionais, e 

por isso destinar mais prazo é fundamental para analises e respostas 

consistentes. 

Art. 4º - É obrigação do Poder Público, sempre que solicitado e 

respeitado o sigilo industrial, divulgar informações referentes a 

processos e equipamentos vinculados à geração e ao lançamento 

de poluentes para o meio ambiente, bem como os seus riscos 

ambientais decorrentes de empreendimentos públicos ou 

privados. 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Art. 4º - É obrigação do Poder Público, sempre que solicitado e 

respeitado o sigilo industrial, divulgar informações referentes a 

processos e equipamentos vinculados à geração e ao lançamento de 
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Parágrafo único - O respeito ao sigilo industrial deverá ser 

solicitado e comprovado pelo interessado. 

poluentes para o meio ambiente, bem como os seus riscos ambientais 

decorrentes de empreendimentos públicos ou privados. 

Parágrafo único - O respeito ao sigilo industrial deverá ser solicitado e 

comprovado pelo interessado. 

Retirar sigilo industrial. 

Justificativa: Se retirar sigilo industrial, o parágrafo único não é 

necessário. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Especificar quem é o Poder Público. Enfatizar que quando há risco de 

vida não pode ocorrer sigilo, uma vez que pode ocorrer a perda 

concreta de vidas imediata, a médio e a longo prazo. 

Justificativa: Dar transparência as ações ambientais em prol dos 

cidadãos. 

Art. 5º - O Poder Público publicará, anualmente, um relatório 

sobre a situação ambiental do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Deve ser mantida a previsão de periodicidade anual, ou no máximo 

bianual, para publicação de relatórios sobre situação ambiental.  

Justificativa:  

Sem definição de prazos não existirá possibilidade de 

responsabilização que assegure acesso às informações previstas, sobre 

a situação ambiental. Não acessando tais informações organizações 

ambientais não oficiais restarão impedidas de realizar monitoramentos 

independentes, acompanhando alterações incipientes e alertando o 

poder público, com antecedência, sobre possibilidade de que tais 

alterações venham a se configurar em danos ambientais relevantes. O 

Estado perderá, desta forma, acesso a apoio e serviços oferecidos 
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gratuitamente pela sociedade organizada. Ao mesmo tempo, ao 

permitir a não publicação dos dados, com periodicidade definida e com 

utilidade para aquele tipo de iniciativa popular, o poder público estará 

desestimulando práticas de cidadania e comprometendo avanços no 

rumo da democracia participativa.  

 

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CIENTEC 

O Poder Público, através da SEMA (ou FEPAM) publicará, 

anualmente, um relatório sobre a situação ambiental do Estado, 

incluindo os bens ambientais registrados no artigo 7º da Constituição 

Estadual (ou Constituição do Estado do Rio Grande do Sul) e as 

atualizações do ZEE.   

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Dar maior efetividade à este dispositivo. Os relatórios são instrumentos 

de gestão e de informação. Publicar em locais de fácil acesso, como 

página oficial do Estado. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Publicar um relatório anual resumido e claro, baseado nas ações 

ambientais anuais, no mesmo banco de dados ambientais. 

Justificativa: Dar transparência as ações ambientais em prol dos 

cidadãos. 
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SISTEMA FARSUL 

Retirar prazo. 

Justificativa: Estabelecimento de metas/prazos que não coincidem com 

a capacidade operacional do Poder Público. 

 

SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS 

O Poder Público publicará, bienalmente, um relatório sobre a situação 

ambiental do Estado. 

Justificativa: A situação ambiental não muda tanto de ano para ano, e 

isso representa um relatório de atividades normal que os órgãos devem 

fazer para a sua transparência e como informação pública ao povo do 

Estado. A real avaliação ambiental do estado é um trabalho moroso e 

que exige muitas horas de trabalho para elaborá-lo, causando dispêndio 

desnecessário ao Estado. 

 

UNIPAMPA 

Especificar quais órgãos serão os responsáveis. Por exemplo SEMA 

ou FEPAM; 

Retirar o prazo. 

Justificativa: Estabelecimento de metas/prazos que não coincidem com 

a capacidade operacional do Poder Público. 

Art. 6º - O Poder Público compatibilizará as políticas de 

crescimento econômico e social às de proteção do meio ambiente, 

tendo como finalidade o desenvolvimento integrado, harmônico e 

sustentável. 

§ 1º - Não poderão ser realizadas ações ou atividades suscetíveis 

de alterar a qualidade do ambiente sem licenciamento. 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Incluir § 3º - para destacar as políticas de sanções positivas, como os 

pagamentos por serviços ambientais, compreendido na sua forma mais 

ampla, que não envolve necessariamente pagamento em dinheiro. 
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§ 2º - As ações ou atividades poluidoras ou degradadoras serão 

limitadas pelo Poder Público visando à recuperação das áreas em 

desequilíbrio ambiental. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Manter o texto e atualizá-lo, com base na legislação federal e 

internacional, tendo em vista que empréstimos internacionais, que 

implicam em ações com intervenção ambiental, só são concedidos 

mediante a observação do atendimento de cláusulas ambientais. 

Justificativa: Atualização da legislação. 

 

SISTEMA FARSUL 

§ 1º e § 2º - Alterar redação.  

Justificativa: Necessidade de alinhamento com a Lei 6.938/1981 da 

Política Nacional do Meio Ambiente. 

Art. 7º - A utilização dos recursos ambientais com fins 

econômicos, dependerá de autorização do órgão competente, na 

forma da lei. 

Parágrafo único - Ficarão a cargo do empreendedor os custos 

necessários à recuperação e à manutenção dos padrões de 

qualidade ambiental. 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Introduzir vírgula depois de ambientais. 

Justificativa: Da ênfase utilização dos recursos. 

 

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CIENTEC 

Tirar a vírgula após "econômicos". 

Justificativa: "A utilização dos recursos ambientais com fins 

econômicos" é sujeito e "dependerá" é o verbo. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Manter o texto. 

O Estado (povo) não tem como pagar pelos benefícios de alguns e 

também não pode ter sua qualidade de vida piorada. 
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UNIPAMPA 

Suprimir o parágrafo único. 

Justificativa: Entendemos que juridicamente já está contemplado. 

 

Art. 8º - As atividades de qualquer natureza deverão ser dotadas 

de meios e sistemas de segurança contra acidentes que possam pôr 

em risco a saúde pública ou o meio ambiente. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Manter o texto e acrescentar que devam ser fiscalizadas anualmente 

pelos órgãos competentes. 

Justificativa: Há necessidade de fiscalização constante, para que 

tragédias não aconteçam. 

Art. 9º - O interesse comum terá prevalência sobre o privado, no 

uso, na exploração, na preservação e na conservação dos recursos 

ambientais. 

 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Manter o Texto. 

Justificativa: O texto está baseado na Constituição Federal vigente, 

portanto, não deve ter a sua essência modificada, sob pena de tornar-

se inconstitucional. 

Art. 10 - Os órgãos e entidades integrantes da administração 

direta e indireta do Estado deverão colaborar com os órgãos 

ambientais do Estado quando da solicitação de recursos humanos, 

técnicos, materiais e logísticos. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Manter o texto e adicionar a forma de operacionalizar. 

Justificativa: A qualidade ambiental envolve todos. A crescente 

alteração para pior da qualidade e das suas consequências cada vez 

mais catastróficas, tornam cada vez mais necessária a integração de 

pessoas, das ideias e ações. 

Art. 11 - O órgão ambiental competente deverá coletar, processar, 

analisar, armazenar e, obrigatoriamente, divulgar dados e 

informações referentes ao meio ambiente. 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Manter redação do artigo (o órgão ambiental competente deverá 

coletar, processar, armazenar, analisar e divulgar dados e 

informações...) e agregar parágrafo único:  

parágrafo único – o Estado deve assegurar o estabelecimento de 

indicadores ambientais e parâmetros de risco para oscilação nestes 
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indicadores ambientais, que devem ser incluídos nos relatórios 

previstos no artigo 5 ou, quando for o caso, incorporados como 

suplementos especiais agregados àqueles relatórios, em periodicidade 

compatível com requisitos para sua geração/obtenção. Estes 

indicadores e seus parâmetros devem ser estabelecidos pelo órgão 

ambiental competente, envolvendo a participação de organizações 

ambientais independentes, que se mostrem dispostas e qualificadas a 

tanto. A aprovação/validação destes indicadores e parâmetros deve 

ocorrer após sua apresentação em Audiência Pública, conforme 

previsto no capitulo X.  

Justificativa: Ações de proteção ambiental devem agir de forma 

preventiva, levando em conta indícios de danos, a serem buscados a 

partir de referências conceituais e modelos teóricos, ajustados a partir 

de dados de realidade coerentes para diferentes 

regiões/agroecossistemas. A diferenciação regional pode exigir 

necessidade de indicadores ou parâmetros de oscilação, específicos, 

relacionados a particularidades do ZEE, naqueles ambientes. O 

envolvimento de organizações não governamentais qualificará os 

resultados e estimulará processos de democracia participativa, 

reduzindo custos para o Estado. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Manter o texto e adicionar a forma de operacionalizar. Explicitar quem 

coleta, quem processa, quem analisa, quem armazena, quem divulga as 

informações? 
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Justificativa: Dar transparência as atividades de seus departamentos e 

de suas vinculadas, trabalhando em conjunto para tornar realidade as 

suas obrigações. 

 

SISTEMA FARSUL 

Citar na redação “nos termos da legislação pertinente” 

Justificativa: Necessidade de alinhamento com a Lei Federal 

12.527/2011 que trata do acesso à informação pública. 

 

UNIPAMPA 

Implantação de um SIG – Sistema de Informações Geográfica 

Ambiental. Com a criação de um Sistema de Informações Geográfica 

– SIG estaria contemplado o Art.11 

Justificativa: O SIG é um banco de dados capaz de capturar (coletar), 

armazenar, tratar e apresentar informações georreferenciadas. 

Art. 12 - Os órgãos, instituições e entidades públicas ou privadas, 

bem como as pessoas físicas ou jurídicas, ficam obrigados a 

remeter sistematicamente ao órgão ambiental competente, nos 

termos em que forem solicitados, os dados e as informações 

necessários às ações de vigilância ambiental. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Manter o texto e adicionar a forma de operacionalizar. 

Justificativa: Praticar a colaboração visando a melhoria da qualidade 

ambiental. 

 

UNIPAMPA 

Trocar o termo “vigilância ambiental” por “monitoramento 

ambiental”. 

Justificativa: termo adequado. 

Art. 13 - Compete ao Poder Público criar estratégias visando à 

proteção e à recuperação dos processos ecológicos essenciais para 

a reprodução e manutenção da vida. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Nominar quem é o Poder Público. Acrescentar que sua competência é 

cumprir a legislação vigente, por meio de ações voltadas para tal. 
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Justificativa: Tornar o texto mais efetivo e menos evasivo. 

TÍTULO II 

DOS CONCEITOS 

SISTEMA FARSUL 

Revisar em todo Título II. 

Justificativa: Necessidade de alinhamento de conceitos com Lei 

Federal 11.428/2006, LC 140/2011, Lei Federal 12.651/2012 e seus 

Decretos regulamentadores bem como com o novo ordenamento 

jurídico estadual existente. 

Art. 14 - Para os fins previstos nesta Lei entende-se por: 

I - águas residuárias: qualquer despejo ou resíduo líquido com 

potencialidade de causar poluição; 

II - animais autóctones: aqueles representativos da fauna nativa do 

Rio Grande do Sul; 

III - animais silvestres: todas as espécies, terrestres ou aquáticas, 

representantes da fauna autóctone e migratória de uma região ou 

país; 

IV - área em vias de saturação: é a porção de uma Região de 

Controle ou de uma Área Especial de Controle da Qualidade do 

Ar cuja tendência é de atingimento de um ou mais padrões de 

qualidade do ar, primário ou secundário; 

V - área saturada: é a porção de uma Região de Controle ou de 

uma Área Especial de Controle da Qualidade do Ar em que um ou 

mais padrões de qualidade do ar - primário ou secundário - estiver 

ultrapassado; 

VI - áreas alagadiças: áreas ou terrenos que encontram-se 

temporariamente saturados de água decorrente das chuvas, devido 

à má drenagem; 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

IX – O conceito conflita com aquele presente no Código Florestal 

Federal. A legislação federal não condiciona a necessidade de 

EIA/RIMA para intervenção em APP. 

XIV – Este conceito é extremamente amplo tecnicamente e permite 

interpretações diversas sem consenso técnico.  

XXIX – O conceito conflita com aquele presente na Lei da Mata 

Atlântica (Lei Federal 11.428/06). 

XXXII – O conceito conflita com aquele presente no Código Florestal 

Federal.  

LII – O conceito conflita com as previsões constantes no Código 

Florestal Federal que, em linhas gerais, prevê a possibilidade de 

atividade agrossilvopastoril em APP nos casos de área rural 

consolidada. 

 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

VI - áreas alagadiças: áreas ou terrenos que encontram-se 

temporariamente saturados de água decorrente das chuvas, devido à 

má drenagem; 
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VII - áreas de conservação: são áreas delimitadas, segundo 

legislação pertinente, que estringem determinados regimes de 

utilização segundo os atributos e capacidade suporte do ambiente; 

VIII - áreas degradadas: áreas que sofreram processo de 

degradação; 

IX - áreas de preservação permanente: áreas de expressiva 

significação ecológica amparadas por legislação ambiental 

vigente, considerando-se totalmente privadas a qualquer regime 

de exploração direta ou indireta dos Recursos Naturais, sendo sua 

supressão apenas admitida com prévia autorização do órgão 

ambiental competente quando for necessária à execução de obras, 

planos, atividades, ou projetos de utilidade pública ou interesse 

social, após a realização de Estudo Prévio de Impacto Ambiental 

(EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA); 

X - áreas de uso especial: são áreas com atributos especiais de 

valor ambiental e cultural, protegidas por instrumentos legais ou 

não, nas quais o Poder Público poderá estabelecer normas 

específicas de utilização, para garantir sua conservação; 

XI - áreas especiais de controle da qualidade do ar: são porções de 

uma ou mais regiões de controle, onde poderão ser adotadas 

medidas especiais, visando à manutenção da integridade da 

atmosfera; 

XII - áreas sujeitas à inundação: áreas que equivalem às várzeas, 

vão até a cota máxima de extravasamento de um corpo d'água em 

ocorrência de máxima vazão em virtude de grande pluviosidade; 

XIII - auditorias ambientais: são instrumentos de gerenciamento 

que compreendem uma avaliação objetiva, sistemática, 

XII - áreas sujeitas à inundação: áreas que equivalem às várzeas, vão 

até a cota máxima de extravasamento de um corpo d'água em 

ocorrência de máxima vazão em virtude de grande pluviosidade; 

XXV - floresta: associação de espécies vegetais arbóreas nos diversos 

estágios sucessionais, onde coexistem outras espécies da flora e da 

fauna, que variam em função das condições climáticas e ecológicas; 

XXIX - mata atlântica: são formações florestais e ecossistemas 

associados inseridos no domínio Mata Atlântica: Floresta Ombrófila 

Densa ou Mista, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Decidual, 

restingas e campos de altitudes; 

XXX - meio ambiente: o conjunto de condições, elementos, leis, 

influências e interações de ordem física, química, biológica, social e 

cultural que permite, abrigam e regem a vida em todas as suas formas; 

XLI - praia: área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, 

acrescida da faixa subseqüente de material detrítico, tal como areias, 

cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação 

natural, ou, em sua ausência, onde comece um outro ecossistema; 

Há várias sugestões ao longo dos vários incisos. 

Justificativa: Destacado em amarelo, revisão português e adequações. 

Manter a proteção aos banhados. Verificar conceituação mais 

adequada, levando em conta características das plantas, animais e redes 

ecológicas estabelecidas naqueles ambientes.  

Justificativa:  

A importância ambiental dos banhados é inequívoca. Qualquer 

mecanismo ou argumento que pretenda facilitar a drenagem e o 

esgotamento de suas características, para fins de exploração 

econômica, devem ser evitados. Não aceitaremos enfraquecimento da 

legislação gaúcha, para adequação à legislação nacional, menos 
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documentada e periódica da performance de atividades e 

processos destinados à proteção ambiental, visando a otimizar as 

práticas de controle e verificar a adequação da política ambiental 

executada pela atividade auditada; 

XIV - banhados: extensões de terras normalmente saturadas de 

água onde se desenvolvem fauna e flora típicas; 

XV - Classes de Uso: o conjunto de três tipos de classificação de 

usos pretendidos para o território do Estado do Rio Grande do Sul, 

de modo a implementar uma política de prevenção de deterioração 

significativa da qualidade do ar; 

XVI - conservação: utilização dos recursos naturais em 

conformidade com o manejo ecológico; 

XVII - conservação do solo: o conjunto de ações que visam à 

manutenção de suas características físicas, químicas e biológicas, 

e conseqüentemente, à sua capacidade produtiva, preservando-o 

como recurso natural permanente; 

XVIII - degradação: processo que consiste na alteração das 

características originais de um ambiente, comprometendo a 

biodiversidade; 

XIX - desenvolvimento sustentável: desenvolvimento que satisfaz 

as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades; 

XX - espécie exótica: espécie que não é nativa da região 

considerada; 

XXI - espécie nativa: espécie própria de uma região onde ocorre 

naturalmente; o mesmo que autóctone; 

comprometida com as gerações futuras e mais afeita a questões de 

natureza econômica de curto prazo, ainda que de caráter predatório. 

 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – 

CORSAN 

IX – substituir o trecho “após a realização de Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)” por após 

a realização de estudos ambientais a serem definidos pelo órgão 

ambiental, conforme abaixo:  

IX - áreas de preservação permanente: áreas de expressiva significação 

ecológica amparadas por legislação ambiental vigente, considerando-

se totalmente privadas a qualquer regime de exploração direta ou 

indireta dos Recursos Naturais, sendo sua supressão apenas admitida 

com prévia autorização do órgão ambiental competente quando for 

necessária à execução de obras, planos, atividades, ou projetos de 

utilidade pública ou interesse social, após a realização de estudos 

ambientais a serem definidos pelo órgão ambiental competente.  

Justificativa: Nem todas as obras são efetiva ou potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio para justificar a 

obrigatoriedade de EIA/Rima.  

 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE 

PORTO ALEGRE 

IX – substituir o trecho “após a realização de Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA)” por após a realização de estudos ambientais a serem 

definidos pelo órgão ambiental, conforme abaixo:  
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XXII - espécies silvestres não-autóctones: todas aquelas cujo 

âmbito de distribuição natural não se inclui nos limites 

geográficos do Rio Grande do Sul; 

XXIII - fauna: o conjunto de espécies animais; 

XXIV - flora: conjunto de espécies vegetais; 

XXV - floresta: associação de espécies vegetais arbóreas nos 

diversos estágios sucessionais, onde coexistem outras espécies da 

flora e da fauna, que variam em função das condições climáticas 

e ecológicas; 

XXVI - fonte de poluição e fonte poluidora: toda e qualquer 

atividade, instalação, processo, operação ou dispositivo, móvel ou 

não, que independentemente de seu campo de aplicação induzam, 

produzam e gerem ou possam produzir e gerar a poluição do meio 

ambiente; 

XXVII - licença ambiental: instrumento da Política Estadual de 

Meio Ambiente, decorrente do exercício do Poder de Polícia 

Ambiental, cuja natureza jurídica é autorizatória; 

XXVIII - manejo ecológico: utilização dos ecossistemas 

conforme os critérios ecológicos buscando a conservação e a 

otimização do uso dos recursos naturais e a correção dos danos 

verificados no meio ambiente; 

XXIX - mata atlântica: formações florestais e ecossistemas 

associados inseridos no domínio Mata Atlântica: Floresta 

Ombrófila Densa ou Mista, Floresta Estacional Semidecidual, 

Floresta Decidual, restingas e campos de altitudes; 

XXX - meio ambiente: o conjunto de condições, elementos, leis, 

influências e interações de ordem física, química, biológica, social 

IX - áreas de preservação permanente: áreas de expressiva 

significação ecológica amparadas por legislação ambiental vigente, 

considerando-se totalmente privadas a qualquer regime de exploração 

direta ou indireta dos Recursos Naturais, sendo sua supressão apenas 

admitida com prévia autorização do órgão ambiental competente 

quando for necessária à execução de obras, planos, atividades, ou 

projetos de utilidade pública ou interesse social, após a realização de 

estudos ambientais a serem definidos pelo órgão ambiental 

competente.  

Justificativa: Referenda sugestão da CORSAN. 

 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL - FIERGS 

IX - áreas de preservação permanente: alterar  

Justificativa: Alinhar o conceito com o presente no Código Florestal 

Federal.  

XIII – auditorias ambientais: Substituir a palavra “performanece” do 

inglês, por sua correspondente “desempenho” em português.  

Justificativa: adequar palavras em português, sempre que haja 

correspondência para tal.  

XIV - banhados: Suprimir o conceito.  

Justificativa: este conceito é extremamente aberto e dá margem para 

subjetivismos.  

XXIX - mata atlântica: Alinhar com o conceito da lei específica 

federal.  

Justificativa: o conceito conflita com aquele presente na Lei da Mata 

Atlântica (Lei Federal 11.428/06).  
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e cultural que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas; 

XXXI - melhoramento do solo: o conjunto de ações que visam ao 

aumento de sua capacidade produtiva através da modificação de 

suas características físicas, químicas e biológicas, sem que sejam 

comprometidos seus usos futuros e os recursos naturais com ele 

relacionado; 

XXXII - nascentes: ponto ou área no solo ou numa rocha de onde 

a água flui naturalmente para a superfície do terreno ou para uma 

massa de água; 

XXXIII - padrões de emissão ou limites de emissão: são as 

quantidades máximas de poluentes permissíveis de lançamentos; 

XXXIV - padrões primários de qualidade do ar: são as 

concentrações de poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a 

saúde da população; 

XXXV - padrões secundários de qualidade do ar: são as 

concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo 

efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o 

mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente 

em geral; 

XXXVI - patrimônio genético: conjunto de seres vivos que 

integram os diversos ecossistemas de uma região; 

XXXVII - poluente: toda e qualquer forma de matéria ou energia 

que, direta ou indiretamente, cause ou possa causar poluição do 

meio ambiente; 

XXXVIII - poluentes atmosféricos: entende-se como poluente 

atmosférico qualquer forma de matéria ou energia com 

XXXII - nascentes: Alinhar o conceito com o presente no Código 

Florestal Federal.  

Justificativa: o conceito conflita com aquele presente no Código 

Florestal Federal.  

LII - solo agrícola: Alinhar o conceito com o presente no Código 

Florestal Federal.  

Justificativa: o conceito conflita com aquele presente no Código 

Florestal Federal.  

 

 

INSTITUTO CURICACA 

Discordamos da proposta de supressão do conceito de banhados, que 

se trata de uma tipo de área úmida característico do Rio Grande do Sul, 

que encontra-se altamente ameaçado e é importantíssimo pela 

biodiversidade que contém, espécies ameaçadas associadas e serviços 

ambientais que disponibiliza. Há uma subjetividade no conceito que 

dificulta a delimitação dos limites dos banhados, o que exige esforço 

técnico científico para a definição do conceito. 

Discordamos de todas as alterações nesse capítulo e nos demais que 

tenha como justificativa uma adequação à Lei Nº 12.651, de 25 de 

maio de 2012, de proteção da vegetação nativa, que alterou o antigo 

Código Florestal Federal, pois a mesma encontra-se sob 

questionamento judicial. Essa insegurança, que inclusive decorre 

também da falta de argumentos técnicos para muito do que foi alterado, 

não permite tomá-la como referência para as alterações aqui propostas. 
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intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou 

características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que 

tornem ou possam tornar o ar: 

a) impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; 

b) inconveniente ao bem-estar público; 

c) danoso aos materiais, à fauna e flora; 

d) prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às 

atividades normais da comunidade; 

XXXIX - poluição: toda e qualquer alteração dos padrões de 

qualidade e da disponibilidade dos recursos ambientais e naturais, 

resultantes de atividades ou de qualquer forma de matéria ou 

energia que, direta ou indiretamente, mediata ou imediatamente: 

a) prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar das populações 

ou que possam vir a comprometer seus valores culturais; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) comprometam as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; 

e) alterem desfavoravelmente o patrimônio genético e cultural 

(histórico, arqueológico, paleontológico, turístico, paisagístico e 

artístico); 

f) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos; 

g) criem condições inadequadas de uso do meio ambiente para 

fins públicos, domésticos, agropecuários, industriais, comerciais, 

recreativos e outros; 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

1) Inserir inciso conceito de Resíduos Sólidos da Lei Federal n.º 

12.305/10, art. 3º, XVI.  

2) Inciso IX: ajustar ao conceito de APP no Novo Código 

Florestal (Lei n.º 12.727/12).  

3) Inciso XIV: utilizar o conceito de banhado introduzido no 

ordenamento jurídico estatual pelo Decreto n.º 52.431/15.  

4) Inciso XXXIX: ajustar o conceito de mata atlântica ao previsto 

na Lei Federal n.º 11.428/06.  

5) Adicionar Inciso: conceituar Bioma Pampa, com destaque para 

suas características de predominância de campos nativos, 

gramíneas, leguminosas.  

6) Inciso XXXII: conceito está em desacordo com o Novo Código 

Florestal (Lei n.º  12.727/12). 

7) Inciso LII: ajustar o conceito a aquele previsto no Novo Código 

Florestal (Lei n.º 12.727/12), especialmente no que concerne a 

APP em área consolidada.  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE  

VI - Quantificar o termo TEMPORARIAMENTE, em dias, ou meses.  

Justificativa: Já existe na legislação estadual, Decreto nº 52.431/15, a 

definição de banhado, como sendo uma determinada extensão de terra 

que apresenta "solo naturalmente alagado ou saturado de água por 

período não inferior a 150 dias". 
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XL - poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou 

privado, responsável direta ou indiretamente por atividade 

causadora de degradação ambiental; 

XLI - praia: área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, 

acrescida da faixa subseqüente de material detrítico, tal como 

areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie 

a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece um outro 

ecossistema; 

XLII - preservação: manutenção de um ecossistema em sua 

integridade, eliminando do mesmo ou evitando nele qualquer 

interferência humana, salvo aquelas destinadas a possibilitar ou 

auxiliar a própria preservação; 

XLIII - processos ecológicos: qualquer mecanismo ou processo 

natural, físico ou biológico que ocorre em ecossistemas; 

XLIV - recuperação do solo: o conjunto de ações que visam ao 

restabelecimento das características físicas, químicas e biológicas 

do solo, tornando-o novamente apto à utilização 

agrossilvipastoril; 

XLV - recurso: qualquer componente do ambiente que pode ser 

utilizado por um organismo, tais como alimento, solo, mata, 

minerais; 

XLVI - recurso mineral: elemento ou composto químico formado, 

em geral, por processos inorgânicos, o qual tem uma composição 

química definida e ocorre naturalmente, podendo ser aproveitado 

economicamente; 

XLVII - recurso não-renovável: recurso que não é regenerado 

após o uso, tais como recursos minerais que se esgotam; 

XIV - Saturadas por quanto tempo durante o ano? Definir conforme o 

Decreto 52.431/15 

Justificativa: Vale o que ficou definido pelo Decreto 52.431/2015, Art. 

6º, item I e II, que estabelece o período de 150 dias? 

XXVII - Incluir Governos Federal e Municipal 

Justificativa: Os Governos Federal e Municipal também emitem 

licenças ambientais. 

 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E 

COOPERATIVISMO 

Atualizar o Inciso IX, Art. 14, que define Área de Preservação 

Permanente, à luz da Lei Federal 12.651/2012 que estabelece como 

hipótese para a intervenção ou supressão da vegetação nativa as ações 

de “baixo impacto ambiental” (Art.3º, X c/c Art.8 da Lei 12.651/2012). 

Justificativa:  

O inciso X, do Art.3 º da Lei 12.651 define o rol de atividades de baixo 

impacto ambiental e o art. 8 autoriza a intervenção ou a supressão de 

vegetação nativa em Área de Preservação Permanente nas hipóteses de 

utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental.  

 

 SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Rever todos os conceitos com base na nomenclatura atual. 

Justificativa: Atualizar o texto. 

 

SISTEMA FARSUL 

VIII – Repetir redação do inciso V do art 2º do Decreto Federal 

7.830/2012. 

Justificativa: Necessidade de alinhamento com Legislação Federal.  
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XLVIII - recurso natural: qualquer recurso ambiental que pode ser 

utilizado pelo homem. O recurso será renovável ou não na 

dependência da exploração e/ou de sua capacidade de reposição; 

XLIX - recurso renovável: recurso que pode ser regenerado. 

Tipicamente recurso que se renova por reprodução, tais como 

recurso biológico, vegetação, proteína animal; 

L - recursos ambientais: os componentes da biosfera necessários 

à manutenção do equilíbrio e da qualidade do meio ambiente 

associada à qualidade de vida e à proteção do patrimônio cultural 

(histórico, arqueológico, paleontológico, artístico, paisagístico e 

turístico), passíveis ou não de utilização econômica; 

LI - Regiões de Controle da Qualidade do Ar: são áreas físicas do 

território do Estado do Rio Grande do Sul, dentro das quais 

poderão haver políticas diferenciadas de controle da qualidade do 

ar, em função de suas peculiaridades geográficas, climáticas e 

geração de poluentes atmosféricos, visando à manutenção de 

integridade da atmosfera; 

LII - solo agrícola: todo o solo que tenha aptidão para utilização 

agrossilvipastoril não localizado em área de preservação 

permanente; 

LIII - Unidades de Conservação (UCs): são porções do ambiente 

de domínio público ou privado, legalmente instituídas pelo Poder 

Público, destinadas à preservação ou conservação como 

referencial do respectivo ecossistema; 

LIV - uso adequado do solo: a adoção de um conjunto de práticas, 

técnicas e procedimentos com vista à recuperação, conservação e 

melhoramento do solo agrícola, atendendo a função sócio-

IX – Repetir redação do inciso II do art. 3º da Lei Federal 12.651/2012. 

Justificativa: Necessidade de alinhamento com Legislação Federal.  

XIV – Repetir redação art. 6º do Decreto Estadual 52.431/2015. 

Justificativa: Necessidade de alinhamento com dispositivo construído 

com participação da Fundação Zoobotânica - FZB. 

XVIII – Alinhar com o conceito de área degradada. Decreto Federal 

7.830/2012. 

Justificativa: O Referido Decreto Federal dá o conceito de área 

degradada, sugere-se o alinhamento com o mesmo. 

XXVII – Revisar redação. 

Justificativa: Necessidade de alinhamento com Resolução CONAMA 

Nº 237/1997 (inciso II art. 1º).  

XXIX – Revisar redação. 

Alinhamento com art. 2º Lei Federal 11.428/2006, da Mata Atlântica 

que trata sobre este conceito.  

XXXII – Revisar redação. 

Justificativa: Necessidade de alinhamento com inciso XVII do art. 3º 

da Lei Federal 12.651/2012.  

LIII – Revisar redação. 

Justificativa: Necessidade de alinhamento com inciso I, art. 2º da Lei 

Federal 9.985/2000 que trata do SNUC.  

LV – Repetir conceito estabelecido no inciso XXI do art. 3º da Lei 

Federal 12.651/2012. 

Justificativa: Necessidade de alinhamento com legislação federal. 
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econômica e ambiental de estabelecimentos agrícolas da região e 

do Estado; 

LV - várzea: terrenos baixos e mais ou menos planos que se 

encontram junto às margens de corpos d'água; 

LVI - vegetação: flora característica de uma região; 

LVII - zonas de transição: são áreas de passagem entre dois ou 

mais ecossistemas distintos, que se caracterizam por apresentarem 

características específicas no que se refere às comunidades que as 

compõem; 

LVIII - zoológicos: instituições especializadas na manutenção e 

exposição de animais silvestres em cativeiro ou semi-cativeiro, 

que preencherem os requisitos definidos na forma da lei. 

SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS 

XX - espécie exótica: espécie que não é nativa do da área do Estado do 

Rio Grande do Sul, que é região considerada; 

 

UNIPAMPA 

Inserir conceitos de: Isóbata e Neckpoint. 

Incluir novo inciso descrevendo o conceito de Bioma Pampa. 

Inciso VI – Retirar o texto: “devido à má drenagem”. 

Justificativa: Constam no texto dos Art. 237 e Art. 244. 

 

 

TÍTULO III 

DOS INSTRUMENTOS 

DA POLÍTICA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 

 

CAPÍTULO I 

DOS INSTRUMENTOS 

SISTEMA FARSUL 

Inserir os instrumentos de Incentivo Financeiro a Conservação e 

Preservação, tipo PSA. 

Art. 15 - São instrumentos da Política Estadual do Meio 

Ambiente, dentre outros: (Vide Lei n.º 13.913/12) 

I - os Fundos Ambientais; 

II - o Plano Estadual de Preservação e Restauração dos Processos 

Ecológicos, Manejo 

Ecológico das Espécies e Ecossistemas; 

III- Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC); 

IV - o Zoneamento Ecológico; 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

IV - Zoneamento Ecológico- Econômico.  

VI - Verificar conflitos o com aqueles presentes na Política Nacional 

de Recursos Hídricos. 

XIX - Avaliação Ambiental Integrado e Estratégico. 

XX - Planos Municipais de Saneamento e de Resíduos. 

VI - Verificar conflitos o com aqueles presentes na Política Nacional 

de Recursos Hídricos. 
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V - o Cadastro Técnico Rural e o Sistema Estadual de Informações 

Ambientais; 

VI - os comitês de bacias hidrográficas, os planos de preservação 

de mananciais, a outorga de uso, derivação e tarifação de recursos 

hídricos; 

VII - o zoneamento das diversas atividades produtivas ou 

projetadas; 

VIII - a avaliação de impactos ambientais; 

IX - a análise de riscos; 

X - a fiscalização; 

XI - a educação ambiental; 

XII - o licenciamento ambiental, revisão e sua renovação e 

autorização; 

XIII - os acordos, convênios, consórcios e outros mecanismos 

associativos de gerenciamento de recursos ambientais; 

XIV - audiências públicas; 

XV - as sanções; 

XVI - pesquisa e monitoramento ambiental; 

XVII - auditoria ambiental; 

XVIII - os padrões de qualidade ambiental. 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Estímulos e incentivos para atividades e produtos que causem menos 

impactos ao ambiente.  

Justificativa: Este instrumento já existe na Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei Federal 6938, art. 9º) e neste Código (art. 22)     

 

CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DE PLANEJAMENTO 

AMBIENTAL DO CONSEMA 

IV - o Zoneamento Ecológico-Econômico. 

Justificativa: A SEMA está coordenando a elaboração do Zoneamento 

Ecológico-Econômico (ZEE-RS) com base no Decreto Federal n° 

4.297, de 10.07.2002, o que justifica a adequação do instrumento. 

XIX (Inclusão) – o pagamento por serviços ambientais. 

Justificativa: A Constituição Estadual, Artigo 259, Parágrafo único 

dispõe que: a Lei criará incentivos especiais para a preservação das 

áreas de interesse ecológico em propriedades privadas. No âmbito 

federal tramitam os PL n° 1.274 e 1.326, ambos de 2011, para instituir 

a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Os PLs 

propõem criar um Fundo Federal de Pagamento por Serviços 

Ambientais, assim como propõem vedar o PSA por meio de 

remuneração monetária com recursos públicos em APP e RL, exceto 

em áreas críticas para o abastecimento público de água. 

 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – 

CORSAN 

Alterar o item IV conforme abaixo:  
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IV – Zoneamento Ecológico-Econômico.  

Incluir mais um item:  

XIX - Planos Municipais de Saneamento e de Resíduos.  

Justificativa: Atualizar a legislação de acordo com os novos 

instrumentos utilizados atualmente.  

 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE 

PORTO ALEGRE 

Incluir mais um item: XIX - Planos Municipais de Saneamento e de 

Resíduos 

Justificativa: Referendamos a proposição da CORSAN com a seguinte 

redação: Planos Municipais de Saneamento. 

 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL - FIERGS 

IV – O Zoneamento Ecológico- Econômico (acrescentar a palavra 

Econômico).  

Justificativa: adequar o nome ao estabelecido no Decreto Federal nº 

4.297 de 10 de julho de 2002.  

VI – Retirar o inciso.  

Justificativa: os instrumentos em questão conflitam com aqueles 

presentes na Política Nacional de Recursos Hídricos.  

VII - Retirar o inciso.  

Justificativa: o zoneamento constitui-se em um instrumento de gestão 

para ordenação do uso do território, de acordo com as peculiaridades 

regionais, portanto deve ser visto como um produto para todo o 

território e não para partes ou atividades.  
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FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CIENTEC 

No inciso IV, o Zoneamento Ecológico-Econômico. 

Justificativa: Conforme ZEE em andamento na SEMA. 

 

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 

METROPOLITANO E REGIONAL – METROPLAN 

Alterar: 

IV – Zoneamento Ecológico-Econômico; 

Incluir novo inciso: 

- Plano Estadual e Planos Municipais de Drenagem; 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Alterar:  

IV – Zoneamento Ecológico-Econômico 

XIX – Avaliação Ambiental Integrada e Estratégica 

VI – Comitês de Bacias Hidrográficas, os Planos de Bacias e o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos 

Justificativa: Necessidade de adequar o CEMA à Política Nacional de 

Saneamento Básico (Lei n.º 11.445/07) e a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/10, art. 8º), e, especialmente, adequar 

aos instrumentos previstos na Política Nacional do Meio Ambiente, 

Lei n.º 6.938/81. 

Incluir: 

– Planos Estaduais de Saneamento Básico, Resíduos Sólidos e 

de Mudanças Climáticas 

– Pesquisa Tecnológica e Científica 

– Incentivos Fiscais e Creditícios 
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– Sistema Estadual de Regularização Ambiental (SIRAM) 

Justificativa: A sugestão de inclusão do SIRAM, é o previsto no 

parágrafo único do art. 2º, que destaca que é dever do Poder Público 

instituir sistema de informações ambientais.  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE  

I - Importante citar os Fundos de Meio Ambiente Municipais. 

Atividades relacionadas ao meio ambiente. 

Justificativa: Existentes em municípios que já possuam estruturas em 

funcionamento, sejam Departamentos de Meio Ambiente ou 

Secretarias de Meio Ambiente. Estes fundos são formados por taxas e 

multas referentes a infrações ao meio ambiente, o que permite que o 

próprio município invista em projetos e atividades relacionadas ao 

meio ambiente. 

IV - Por que não mudar o termo "Zoneamento Econômico e 

Ecológico", no sentido de que o Estado seja devidamente zoneado, não 

só no sentido ecológico como também econômico? 

VI – Substituir bacia hidrográfica por microbacia. 

Justificativa: O termo "bacia hidrográfica" é muito abrangente. 

Deveriam ser observadas as "microbacias", pois tudo o que acontece 

dentro da BACIA, obrigatoriamente afeta antes a microbacia. A 

solução dos problemas passa antes pela microbacia, para depois atingir 

a bacia hidrográfica. Se a preocupação for com a microbacia, o 

problema será estancado antes de atingir a parte maior, a BACIA. 

VII - Acrescentar os termos econômico ecológico após "zoneamento". 
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E 

COOPERATIVISMO 

Incluir, dentre os instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente, 

o SISTEMA INTEGRADO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL 

(SIRAM), atualizar o Zoneamento Ecológico para Zoneamento 

Ecológico Econômico e incluir também Sistema Estadual de Gestão 

Integrada de Monitoramento e Alerta de Desastres.  

Justificativa: Considerando que o parágrafo único do Art.2º estabelece 

que é dever do Poder Público instituir o Sistema Estadual de 

Informações Ambientais, e considerando ainda, que o Governo do 

Estado contratou empréstimo com o Banco Mundial (BIRD) em 

2012 para executar o Programa de Apoio à Retomada do 

Desenvolvimento Econômico e Social do RS (PROREDES BIRD) e 

que entre as metas pactuadas constam  

- Sistema de Regularização Ambiental.  

(SIRAM) são competências dos executores do SIRAM – SEMA, 

FEPAM e FZB -, a tutela e a gestão ambiental do RS. Este sistema 

prevê integrar/unificar os 19 sistemas ou cadastro existentes, inclusive 

o CAR.  

-Zoneamento Ecológico Econômico – ferramenta clara para que a 

sociedade civil e empreendedores conheçam as vulnerabilidades e 

potencialidades das diferentes regiões, e que se estabeleçam zonas de 

desenvolvimento que tem como base a homogeneidade dos atributos 

naturais e sociais.  

- Sistema Estadual de Gestão Integrada de Monitoramento e Alerta de 

Desastres – conforme a Lei Estadual que institui o Sistema Estadual de 

Recursos Hídricos cabe ao Departamento de Recursos Hídricos 

estabelecer os mecanismos de gestão de recursos hídricos. Cabe ao 
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Departamento “planejar e implantar o Sistema de Alerta e Controle de 

Cheias e Estiagens”.   

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizá-lo com base na legislação federal e internacional atual. 

Colocar a necessidade de fiscalização da existência e da efetiva 

operação dos instrumentos. 

Justificativa: Atualização do texto e cumprimento do uso desses 

instrumentos. 

 

SISTEMA FARSUL 

IV – Zoneamento Ecológico-Econômico. 

Justificativa: Necessidade de alinhamento com Decreto Federal 

4.297/2002. 

 

SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS 

IV - o Zoneamento Ecológico e Econômico; 

Justificativa: Avaliar também os interesses e impactos econômicos na 

definição de zoneamentos para o Estado. 

 

UNIPAMPA 

No inciso IV corrigir o termo para Zoneamento Ecológico-Econômico 

– ZEE. 

Justificativa: Necessidade de alinhamento com Decreto Federal 

4.297/2002.  
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CAPÍTULO II 

DO PLANEJAMENTO 

 

Art. 16 - Os programas governamentais de âmbito estadual ou 

municipal destinados à recuperação econômica, incentivo à 

produção ou exportação, desenvolvimento industrial, 

agropecuário ou mineral, geração de energia e outros que 

envolvam múltiplos empreendimentos e intervenções no meio 

ambiente, em especial aqueles de grande abrangência temporal ou 

espacial, deverão obrigatoriamente incluir avaliação prévia das 

repercussões ambientais, inclusive com a realização de audiências 

públicas, em toda sua área de influência e a curto, médio e longo 

prazos, indicando as medidas mitigadoras e compensatórias 

respectivas e os responsáveis por sua implementação. 

 

Parágrafo único - Incluem-se entre os programas referidos no 

"caput" deste artigo os planos diretores municipais, planos de 

bacia hidrográfica e planos de desenvolvimento regional. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

Parágrafo único - Incluem-se entre os programas referidos no "caput" 

deste artigo os planos diretores municipais, planos de bacia 

hidrográfica e planos de desenvolvimento regional, além dos planos 

municipais e regionais de saneamento básico. 

Justificativa: Inclusão em negrito visa ao planejamento integrado e 

vinculação a Lei Federal nº 11.445/2007 que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico e para a política federal de 

saneamento básico. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE  

Parágrafo único:  Trocar o termo "bacia" para "microbacia".  

Justificativa: Cuidando-se da microbacia, os problemas na bacia 

chegarão de forma mais amena, e, consequentemente mais fáceis de 

serem resolvidos. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Criar mecanismos para efetivo cumprimento do que está mencionado 

no texto. Incluir os Plano Municipais de Mata Atlântica o outro 

diplomas ambientais existentes. 

Justificativa: Atualizar o texto. 
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Art. 17 - O planejamento ambiental tem por objetivos: 

I - produzir subsídios à formulação da Política Estadual de 

Controle do Meio Ambiente; 

II - articular os aspectos ambientais dos vários planos, programas 

e ações previstas na Constituição do Estado, em especial 

relacionados com: 

a) localização industrial; 

b) manejo do solo agrícola; 

c) uso dos recursos minerais; 

d) aproveitamento dos recursos energéticos; 

e) aproveitamento dos recursos hídricos; 

f) saneamento básico; 

g) reflorestamento; 

h) gerenciamento costeiro; 

i) desenvolvimento das regiões metropolitanas, aglomerações e 

microrregiões; 

j) patrimônio cultural, estadual, especialmente os conjuntos 

urbanos e sítios valor ecológico; 

l) proteção preventiva à saúde; 

m) desenvolvimento científico e tecnológico. 

III - elaborar planos para as Unidades de Conservação, espaços 

territoriais especialmente protegidos ou para áreas com problemas 

ambientais específicos; 

IV - elaborar programas especiais com vista à integração das ações 

com outros sistemas de gestão e áreas da administração direta e 

indireta do Estado, União e municípios, especialmente 

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CIENTEC 

Incluir um inciso, que poderia ser o de número "II" com a seguinte 

redação:  

II - produzir informações para que as licenças prévias sejam agilizadas, 

tendo em vista a premência das decisões governamentais de locação e 

implantação de empreendimentos de grande porte; 

Justificativa: Este inciso permitiria um destensionamento entre os 

agentes decisores e os empreendedores, tornando o processo de 

licenciamento mais racional.   

 

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 

METROPOLITANO E REGIONAL – METROPLAN 

Incluir no inciso II: 

- Drenagem Urbana 

- Mobilidade Urbana 

Inciso IX: 

Vincular ao Plano Estadual de Logística e Transporte do RS (PELT) – 

ainda em elaboração. 

Justificativa: A drenagem urbana é responsável pelo escoamento das 

águas pluviais, de forma a minimizar os impactos causados pela 

impermeabilização dos solos após a ocupação, impactando 

diretamente o ambiente urbano e natural (dinâmica das águas).  

A mobilidade urbana, que engloba os modos motorizados e não-

motorizados, impactam diretamente o ambiente, tanto em relação a 

qualidade do ar, quanto de consumo energético. Além disso, a infra-

estrutura de transportes pode induzir a ocupação em determinada área, 

impermeabilizar o solo e alterar o ecossistema local. 
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saneamento básico, recursos hídricos, saúde e desenvolvimento 

urbano e regional; 

V - estabelecer, com apoio dos órgãos técnicos competentes, as 

condições e critérios para definir e implementar o Zoneamento 

Ambiental do Estado; 

VI - prover a manutenção, preservação e recuperação da qualidade 

físico-química e biológica dos recursos ambientais; 

VII - criar, demarcar, garantir e manter as Unidades de 

Conservação, áreas de sítios históricos, arqueológicos, 

espeleológicos, de patrimônio cultural artístico e paisagístico e de 

ecoturismo; 

VIII - incluir os aspectos ambientais no planejamento da matriz 

energética do Estado; 

IX - reavaliar a política de transportes do Estado, adequando-a aos 

objetivos da Política Ambiental. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE  

Substituir o termo “ambiental” pelo termo econômico/ecológico.  

Justificativa: O planejamento ambiental está ligado também ao 

planejamento econômico, e vice versa. Ao se planejar uma atividade 

econômica, deverá sempre ser contemplada a parte ambiental, ou 

ecológica que esta atividade possa interferir. 

II-a) Aqui ressalta-se a importância de um zoneamento econômico 

ecológico. Saber o que pode ser desenvolvido, em que área, e quais os 

aspectos intrínsecos entre economia e ecologia. 

Neste Art. 17, letra “g” acrescentar o item “florestamento” 

Justificativa: O constante da letra “g” se refere a 

REFLORESTAMENTO, que é REPLANTAR uma determinada área, 

onde anteriormente foi cortada a floresta que ali existia. O termo 

FLORESTAMENTO, refere-se a implantação de floresta em uma área 

cuja cobertura do solo não era a floresta. Deveria haver um zoneamento 

florestal no Estado, para que áreas com potencial para produção de 

alimentos não venham a ser ocupada com florestas cuja reversão seja 

complicada, como por exemplo aquelas áreas plantadas com Pinus e 

Eucaliptos, principalmente. 

VIII - Trocar o termo "ambientais" pelo termo econômicos e 

ecológicos. 

Justificativa: Por motivos já explicados anteriormente. 
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E 

COOPERATIVISMO 

Incluir no Art.17, que estabelece os objetivos do planejamento 

ambiental, o parágrafo único com a seguinte redação:  

Parágrafo Único: O Sistema de Proteção Ambiental – SISEPRA (Lei 

10.330/1994) deverá atuar de forma a atingir os objetivos previstos no 

caput deste artigo.  

Justificativa: Incluir no Art.17, que estabelece os objetivos do 

planejamento ambiental, o parágrafo único com a seguinte redação:  

Parágrafo Único: O Sistema de Proteção Ambiental – SISEPRA (Lei 

10.330/1994) deverá atuar de forma a atingir os objetivos previstos no 

caput deste artigo.  

Justificativa: É mister que o Código Estadual do Meio Ambiente esteja 

alinhado a Lei 10.330/1994 que estabelece o Sistema de Proteção 

Ambiental tendo em vista que ambos possuem objetivos em comuns.  

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Incluir os Serviços ambientais. 

Justificativa: Adequar a legislação já vigente e regulamentada em 

outros estados. 

 

SISTEMA FARSUL 

II - g) Substituir pela “Conservação e Preservação da Flora Nativa”. 

Justificativa: Retira subjetividade da redação original. 

V – Substituir pelo termo “Zoneamento Ecológico-Econômico”.  

Justificativa: Necessidade de alinhamento com Decreto Federal 

4.297/2002. 
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SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS 

Incluir: 

n) recuperar áreas degradadas, e reflorestar áreas de APP, quando 

necessário; 

o) recuperar áreas afetadas por desastres naturais; 

p) elaborar plano de contingência ambiental. 

Justificativa: A inclusão deve ser feita devido à importância destas 

questões e a responsabilidade de planejamento e uma postura de 

execução de um efetivo cuidado com o meio e em face da ocorrência 

de diversos fenômenos climáticos adversos nos últimos anos. 

Art. 18 - O planejamento ambiental terá como unidades de 

referência as bacias hidrográficas e será executado pelo Sistema 

Estadual de Proteção Ambiental - SISEPRA, através dos seguintes 

instrumentos: 

I - gerenciamento das bacias hidrográficas; 

II - institucionalização dos comitês de bacias, cujas propostas 

deverão ser embasadas na participação e discussão com as 

comunidades atingidas e beneficiadas; 

III - compatibilização dos planos regionais de desenvolvimento 

com as diretrizes ambientais da região, emanadas do Conselho 

Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA; 

IV - realização do diagnóstico ambiental e Zoneamento 

Ambiental do Estado. 

Parágrafo único - Os Planos Diretores Municipais deverão atender 

aos dispositivos previstos neste Código. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Manter o texto e estabelecer mecanismos de fiscalização. 

Justificativa: Melhoria da qualidade ambiental. 

 

SISTEMA FARSUL 

IV - Substituir pelo termo “Zoneamento Ecológico-Econômico”.  

Justificativa: Necessidade de alinhamento com Decreto Federal 

4.297/2002. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE 

I - Microbacias  

II - Sempre levando-se em consideração os aspectos da microbacia. 

Justificativa: Gerenciando-se as microbacias, ou trabalhando-se com a 

visão dela, e não da bacia, os problemas serão mais fáceis de serem 
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resolvidos devido ao seu dimensionamento e facilidade de ação por 

parte do próprio município. 

IV - Trocar o termo ambiental por Econômico e Ecológico. 

Art. 19 - O Conselho Estadual de Energia (CENERGS) e o 

Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) promoverão 

reavaliação e redimensionamento completos da matriz energética 

do Estado, nos termos do artigo 162 da Constituição Estadual, 

dando ênfase especial às estratégias de conservação de energia e 

minimização de desperdícios. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Incluir a questão ambiental. 

Justificativa: Melhoria da qualidade ambiental. 

 

Art. 20 - O planejamento da matriz energética do Estado 

priorizará a pesquisa e implementação de opções de energia 

alternativa descentralizada e renovável. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Nominar quem é o poder público. Incluir a questão ambiental. 

Justificativa: Melhoria da qualidade ambiental. 

Art. 21 - Compete ao Poder Público estabelecer níveis de 

luminosidade e aeração adequados para os espaços internos e 

externos, garantindo a saúde, conforto e bem estar da população. 

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CIENTEC 

Eliminar ou explicar este artigo. 

Justificativa: Não dá para entender o que significa este artigo; devem 

existir normas bem simples para esta finalidade. 

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 

METROPOLITANO E REGIONAL – METROPLAN 

Não há necessidade de constar essa definição nesta lei, pois os códigos 

de obras dos municípios são responsáveis de regulamentar iluminação 

e ventilação em espaços internos. 

 

UNIPAMPA 

Fazer uma nova redação em termos de conforto ambiental. 

Justificativa: não está redigido de modo a ter boa compreensão. 
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CAPÍTULO III 

DOS ESTÍMULOS E INCENTIVOS 

 

Art. 22 - O Poder Público fomentará a proteção do meio ambiente 

e a utilização sustentável dos recursos ambientais através da 

criação de linhas especiais de crédito no seu sistema financeiro, 

apoio financeiro, creditício, técnico e operacional, contemplando 

o financiamento do desenvolvimento da pesquisa ambiental, 

execução de obras de saneamento, atividades que desenvolvam 

programas de educação ambiental, criação e manutenção de 

Unidades de Conservação, privilegiando também, na esfera 

pública ou privada: (Vide Lei n.º 13.913/12) 

I - as universidades, os centros de pesquisa, as entidades 

profissionais, as entidades técnico-científicas, a iniciativa privada 

e as entidades ambientalistas legalmente constituídas, em especial 

as que visem à proteção da biota nativa e as de educação e 

pesquisa; 

II - a produção e produtos que não afetam o meio ambiente e a 

saúde pública; 

III - a manutenção dos ecossistemas; 

IV - a manutenção e recuperação de áreas de preservação 

permanente e de reserva legal; 

V - o desenvolvimento de pesquisa e utilização de energias 

alternativas renováveis, de baixo impacto e descentralizadas; 

VI - a racionalização do aproveitamento de água e energia; 

VII - o incentivo à utilização de matéria-prima reciclável, tanto na 

produção agrícola, quanto na industrial; 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Incluir parágrafo tratando da previsão de estímulos negativos a 

atividades econômicas predatórias ou comprometedoras dos solos, das 

águas e dos ecossistemas naturais.  

Adicionalmente, estabelecer graduação de riscos e impor penalidades 

econômicas que subtraiam parte da renda auferida naquelas atividades, 

constituindo com estes valores um Fundo Especial, destinado a 

sustentar atividades de monitoramento e fiscalização de danos 

ambientais, nas regiões onde tais empreendimentos vierem a ser 

autorizados. Envolver a comunidade cientifica e entidades ambientais 

na definição dos gradientes de riscos e na constituição de mecanismos 

de monitoramento, sob fiscalização do Ministério Público Estadual, 

que deve gerir o Fundo.  

Justificativa:  

O estímulo positivo a atividades predatórias, exercido por relações de 

preços e mecanismos de mercado deve ser contrabalançado por 

estímulos negativos, orientados pelas autoridades ambientais. Ao 

mesmo tempo, o estímulo negativo à atividades potencialmente 

danosas ao ambiente, pode gerar recursos que permitirão maximizar 

atividades de participação cidadã, nos processos de monitoramento de 

danos ambientais.  

O envolvimento da sociedade organizada, em atividades de 

fiscalização e monitoramento de danos imporá custos que devem ser 

assumidos pelas organizações potencialmente causadoras dos danos, 
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VIII - o incentivo à produção de materiais que possam ser 

reintegrados ao ciclo de produção; 

IX - o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de baixo 

impacto; 

X - os proprietários de áreas destinadas à preservação, e que por 

isso não serão consideradas ociosas. 

em vista de atividades por elas desenvolvidas, objeto daquelas 

atividades. A Graduação de riscos e sua paridade com sanções 

econômicas equivalentes aos danos potenciais exercerá efeito 

pedagógico no interesse dos bens comuns. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

Art. 22 - O Poder Público fomentará a proteção do meio ambiente e a 

utilização sustentável dos recursos ambientais através da criação de 

linhas especiais de crédito no seu sistema financeiro, apoio financeiro, 

creditício, técnico e operacional, contemplando o financiamento do 

desenvolvimento da pesquisa ambiental, programas de gestão de 

sistemas de saneamento básico, execução de obras de saneamento 

básico, cadastro de poços para abastecimento de água,  atividades 

que desenvolvam programas de educação ambiental, criação e 

manutenção de Unidades de Conservação, privilegiando também, na 

esfera pública ou privada: (Vide Lei n.º 13.913/12) 

Justificativa: Inclusão em negrito para destacar o conceito abrangente 

de “saneamento básico” de acordo com a Lei 11.445/2007 e a 

importância da gestão dos sistemas que pode postergar obras.  

Também é importante incentivo ao cadastramento de poços para 

abastecimento pois os municípios normalmente não têm esse 

mapeamento especialmente na área rural. 
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FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FIERGS  

Art. 22 – inclusão de incisos:  

- Sugestão seria, a título de incentivo, incluir uma alínea relativa a 

geração de créditos de carbono a benefício dos produtores que 

preservam áreas florestais e/ou usam lenha certificada e outras 

matérias primas renováveis em sua produção. Notem que a Alínea VII 

menciona o incentivo ao uso de matérias-primas renováveis na 

produção agrícola e industrial, mas sequer menciona qual seria esse 

incentivo.  

Justificativa: Esse incentivo seria interessante para o pequeno produtor 

para premiá-lo por boas práticas ambientais. Também pode criar um 

mercado comprador de créditos para empresas no RS que tenham 

metas corporativas a cumprir na redução de CO2 em suas operações. 

Por outro lado, a eficácia desse benefício depende da criação de 

mecanismo público de certificação, geração e comercialização de 

créditos que seja simples, transparente e acessível a todos os 

envolvidos.  

- Incluir incentivos fiscais aos que praticam a logística reversa em toda 

a cadeia produtiva.  

Justificativa: A logística reversa envolve toda a cadeia produtiva e de 

consumo, e está diretamente relacionada ao consumo de recursos 

naturais, transportes, emissões de gases de efeito estufa, consumo 

consciente (educação ambiental), geração de resíduos, ocupação e 

renda de catadores, reciclagem, etc.  
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Ajustar o caput. 

Justificativa: Necessário o ajuste deste dispositivo, que limita os 

incentivos a linhas de financiamento, afastando o conceito mais amplo 

de mecanismos econômicos, inclusive da necessária inserção e 

regulamentação de pagamentos por serviços ambientais (PSA). 

Atualizar inclusive ao mercado de carbono, frente ao Acordo de Paris, 

com a previsão de fundos internacionais. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE 

III – Substituir o termo manutenção pelo termo preservação. 

IV - Da mesma forma que o item anterior. Manter a área de 

preservação, recuperar a área de preservação e reserva legal, é diferente 

do que “preservar” qualquer uma delas. 

Justificativa: Acho que o termo "preservação" é mais adequado, desde 

uma vez que o interesse do legislador seja PRESERVAR o 

ecossistema. A "manutenção" pode partir do princípio de que um 

ecossistema já alterado passe a ser mantido como está, e não 

preservado. 

X - Buscar uma forma de beneficiar aquele produtor que tenha 

cobertura florestal nativa preservada, ou que tenha parte de sua área 

com projeto de regeneração florestal nativa, seja através da isenção de 

parte do ITR, ou IR. 
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SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Nominar quem é o poder público. Quem é o sistema financeiro. 

Acrescentar a efetivação das ações, não deixar vago. 

Justificativa: Efetivação de ações que visem a melhoria da qualidade 

ambiental. 

SISTEMA FARSUL 

Redigir o artigo com nova redação. 

Justificativa: Artigo totalmente controverso não deixando claro se 

empreendedores fazem jus a benefícios. 

Art. 23 - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios 

com as universidades públicas e privadas localizadas no território 

do Estado, prefeituras municipais, cooperativas, sindicatos, 

associações e outras entidades, no sentido de auxiliarem na 

preservação do ambiente natural e na orientação de entidades de 

agricultores e pecuaristas sobre as queimadas em geral. 

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 

METROPOLITANO E REGIONAL – METROPLAN 

Nova redação: 

Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com as 

universidades públicas e privadas localizadas no território do Estado, 

prefeituras municipais, cooperativas, sindicatos, associações e outras 

entidades, no sentido de auxiliarem na preservação do ambiente natural 

e na orientação da sociedade. 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Retirar o termo “queimadas em geral”, e substituir por “orientações à 

coletividade”. 

Justificativa: O texto sugere incentivo à queimada em geral, que sabe-

se deveria ser suprimida, pois, inclusive, da forma apresentada, dá a 

impressão de que a queimada dispensa autorização ambiental.  

 

 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Subcomissão Objetivando a Análise, Atualização e Aperfeiçoamento do  

Código Estadual do Meio Ambiente  

 

135 
 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Manter o Texto. 

Justificativa: Facilitar o gerenciamento ambiental. 

Art. 24 - Fica proibido o acesso a financiamento por bancos 

estaduais e fundos especiais de desenvolvimento àquelas 

empresas e órgãos públicos cuja situação não estiver plenamente 

regularizada diante desta Lei, seu regulamento e demais 

legislações relacionadas com a defesa do meio ambiente. 

Parágrafo único - Ficam excluídos da proibição de que trata este 

artigo, os financiamentos relativos a projetos que objetivem à 

implantação ou à regularização dos princípios das normas 

referidas no "caput" e da Política Estadual do Meio Ambiente. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

Art. 24 - Fica proibido o acesso a financiamento por bancos estaduais 

e fundos especiais de desenvolvimento àquelas empresas e órgãos 

públicos cuja situação não estiver plenamente regularizada diante 

desta Lei, seu regulamento e demais legislações relacionadas com 

a defesa do meio ambiente. 

Parágrafo único - Ficam excluídos da proibição de que trata este artigo, 

os financiamentos relativos a projetos que objetivem à implantação ou 

à regularização dos princípios das normas referidas no "caput" e da 

Política Estadual do Meio Ambiente. 

Justificativa: A previsão extremamente ampla pode gerar 

subjetivismos. 

 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL - FIERGS 

Art. 24 - Suprimir o Artigo.  

Justificativa: Esta prática já é realizada por bancos nacionais e 

internacionais para avaliar o risco do financiamento.  

 

INSTITUTO CURICACA 

Somos contrários às alterações propostas nesse artigo. Trata-se de uma 

previsão legal de restrição à empresas e órgãos públicos irregulares 

perante a Lei, muito mais determinante e permanente do que as 

políticas dos Bancos. Deve ser aplicada para qualquer tipo de 
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atividade, projeto, independente de sua finalidade, pois não objetiva a 

finalidade da atividade ou projeto a ser realizado, mas é uma punição 

direta às empresas e órgãos públicos irregulares que pode ser invocada 

a qualquer tempo. 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Art. 24 – Fica proibido o acesso a financiamento por bancos estaduais 

e fundos especiais de desenvolvimento àquelas empresas e órgãos 

públicos cuja situação não estiver plenamente regularizada diante desta 

Lei, seu regulamento e demais legislações relacionadas com a defesa 

do meio ambiente. 

Necessidade de ajustes. 

Justificativa: Sugere-se ajustes nos termos do caput deste artigo, não 

há uma delimitação adequada do tema, seja diante dos princípios do 

direito ambiental, seja da técnica legislativa, apresentado texto vago e 

genéricos, dificultando sua real aplicação.  

Sugere-se vincular o acesso ao financiamento, nos termos das regras 

previstas pelo Banco Central (resolução 413 BACEN) e normas 

posteriores. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Retirar o parágrafo único. 

Justificativa: Adequar-se ao que é ambientalmente correto. 

 

SISTEMA FARSUL 

Retirar do texto o termo “plenamente regularizada.” 
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Justificativa: Esta referência impede que diversas outras situações 

previstas em outros marcos reguladores sejam contempladas. 

Art. 25 - A liberação de recursos do Estado ou de entidades 

financeiras estaduais somente efetivar-se-á àqueles municípios 

que cumprirem toda a legislação ambiental e executem, na sua 

localidade, a Política Estadual do Meio Ambiente. 

§ 1º - Exclui-se do "caput" deste artigo os municípios que 

comprovadamente buscam adequar-se à legislação ambiental e à 

Política Estadual do Meio Ambiente, bem como implantálas em 

suas localidades. 

§ 2º - São excluídas das exigências deste artigo as transferências 

constitucionais de receitas aos municípios. 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

§ 1º - Exclui-se do "caput" deste artigo os municípios que 

comprovadamente buscam adequar-se à legislação ambiental e à 

Política Estadual do Meio Ambiente, bem como implantá-las em suas 

localidades. 

Há sugestões de mudanças. 

Justificativa: Destaque letras em vermelho para maior clareza. 

 

INSTITUTO CURICACA 

Somos contrários à supressão desse artigo. Ele estabelece para os 

municípios irregulares restrições semelhantes às impostas às empresas 

e órgãos públicos no art 24. É extremamente importante como 

instrumento de orientação à adequação ambiental dos municípios e 

como amparo ao controle social sobre a gestão municipal, se 

necessário. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Manter o texto. 

Justificativa: Adequar-se ao que é ambientalmente correto. 

 

SISTEMA FARSUL 

Revogar. 

Justificativa: Impraticável. 
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UNIPAMPA 

Revogar. 

Justificativa: Inviável cumprirem toda a legislação ambiental e 

executarem de modo pleno, na sua localidade, a Política Estadual do 

Meio Ambiente. 

Art. 26 - O Poder Público Estadual criará mecanismos de 

compensação financeira aos municípios que possuam espaços 

territoriais especialmente protegidos e como tal reconhecidos pelo 

órgão estadual competente. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Esclarecer quem é o Poder Público e como será a compensação 

financeira aos municípios. 

Justificativa: Incentivar ao que é ambientalmente correto. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE 

A compensação financeira deverá atingir também ao proprietário da 

área protegida. 

 

Sugestão de inclusão de novo artigo. 

 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E 

COOPERATIVISMO 

Inserir o Art. 27 com a seguinte redação:  

O Estado estimulará o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), 

para agricultores familiares (Lei Federal 11326/2006) que preservem 

áreas com vistas à manutenção das funções ecossistêmicas, e ainda 

para os estabelecimentos com certificação orgânica reconhecida pelo 

órgão de fiscalização responsável, bem como para aqueles em processo 

de transição agroecológica, observando critérios de progressividade.  

Justificativa: Os altos níveis de consumo da sociedade atual geram uma 

grande pressão nos recursos naturais, com notórios impactos 

ambientais e diminuição da qualidade de vida tanto da população rural 
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como urbana. A agricultura familiar responsável pela produção de 70% 

dos alimentos em 25% da área do estado (IBGE,2006) sofre 

dificuldades em “abrir mâo” de áreas produtivas no atendimento da 

legislação ambiental vigente. Por outro lado, o esforço de produzir 

alimentos saudáveis é uma atividade que vem sendo valorizada pela 

sociedade como um todo. Acreditamos que este apoio contribuiria para 

que os agricultores familiares se mantenham na atividade produtiva e 

apoiaria também na transição para o sistemas produtivos orgânicos. 

CAPÍTULO IV 

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Art. 27 - Compete ao Poder Público promover a educação 

ambiental em todos os níveis de sua atuação e a conscientização 

da sociedade para a preservação, conservação e recuperação do 

meio ambiente, considerando: 

I - a educação ambiental sob o ponto de vista interdisciplinar; 

II - o fomento, junto a todos os segmentos da sociedade, da 

conscientização ambiental; 

III - a necessidade das instituições governamentais estaduais e 

municipais de realizarem ações conjuntas para o planejamento e 

execução de projetos de educação ambiental, respeitando as 

peculiaridades locais e regionais; 

IV - o veto à divulgação de propaganda danosa ao meio ambiente 

e à saúde pública; 

V - capacitação dos recursos humanos para a operacionalização 

da educação ambiental, com vistas ao pleno exercício da 

cidadania. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

Art. 27 - Compete ao Poder Público promover a educação sanitária e 

ambiental em todos os níveis de sua atuação e a conscientização da 

sociedade para a preservação, conservação e recuperação do meio 

ambiente, considerando. 

Justificativa: Inclusão em negrito reforçando a necessidade de inclusão 

mais específica dos componentes do saneamento básico nos programas 

de educação ambiental. 

Muitos programas abrangem apenas o componente “limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos” deixando de lado ou tratando 

superficialmente os demais – abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais.  
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§ 1º - A promoção da conscientização ambiental prevista neste 

artigo dar-se-á através da educação formal, não-formal e informal. 

§ 2º - Os órgãos executivos do Sistema Estadual de Proteção 

Ambiental - SISEPRA divulgarão, mediante publicações e outros 

meios, os planos, programas, pesquisas e projetos de interesse 

ambiental objetivando ampliar a conscientização popular a 

respeito da importância da proteção do meio ambiente. 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Art. 27 - Compete ao Poder Público promover e incentivar a educação 

ambiental em todos os níveis de sua atuação e a conscientização da 

sociedade para a preservação, conservação e recuperação do meio 

ambiente, considerando: 

I - a educação ambiental sob o ponto de vista interdisciplinar; 

Incluir novo artigo ou novo parágrafo: as instituições privadas também 

deverão implementar a educação ambiental e publicizá-las 

anualmente.  

Justificativa: ...e incentivar..., pois assim dá a ideia que devam entrar 

recursos para a ação ser cumprida. 

Já está previsto na Lei Federal 9.795/99 que institui a Educação 

Ambiental. 

 

INSTITUTO CURICACA 

Somos contrários à proposta de inclusão de “educação sanitária”. Essa 

alteração está completamente em desacordo com a Política Nacional 

de Educação Ambiental, com o Programa Estadual de Educação 

Ambiental e conflita com os conceitos de educação ambiental aplicado 

por profissionais e instituições especializadas. Caso essa linha fossa 

adotada, inúmeras outras especificidades precisariam ser detalhas e 

isso não teria fim. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE 

Como se daria este "fomento" por parte do Estado????? 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Esclarecer quem é o Poder Público. Acrescentar – estabelecer parcerias 

com a iniciativa privada, visando otimizar ações em prol da melhoria 

da qualidade ambiental. 

Justificativa: Integrar-se nas ações da sociedade, somando o 

conhecimento dos agentes públicos. 

 

UNIPAMPA 

Manter a redação original. 

Justificativa: devido a abrangência da educação ambiental. 

 

 

CAPÍTULO V 

DO ESTUDO CIENTÍFICO E DA COLETA 
 

Art. 28 - A coleta, o transporte e o estudo de animais silvestres só 

serão permitidos com fins exclusivamente científico e didático, 

visando ao seu conhecimento e consequente proteção, em 

conformidade com a legislação, desde que devidamente 

licenciada. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação federal sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

 

UNIPAMPA 

Reescrever. 

Justificativa: prever também o caso de espécies exóticas. 
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Art. 29 - Os pesquisadores estrangeiros apresentados pelo país de 

origem e autorizados para pesquisa no Brasil em conformidade 

com a legislação, poderão receber licenças temporárias de coleta, 

preenchidos os requisitos legais, sempre às expensas do 

licenciado. 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Necessária adequação do dispositivos ao novo marco legal do acesso 

ao patrimônio genético e da diversidade biológica, Lei n.º 13.123/15. 

Justificativa: A regulamentação desta matéria exige cautela, como 

instrumento de proteção das espécies nativas brasileiras. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação federal sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 30 - As licenças de coleta não são válidas para as espécies 

raras que necessitem cuidados especiais, ou cuja sobrevivência 

esteja ameaçada nos limites do território estadual e nacional. 

Parágrafo único - O manuseio dos espécimes referidos neste artigo 

somente será permitido para fins de pesquisa que venha 

comprovadamente em benefício da sobrevivência da espécie em 

questão, mediante licença especial a ser concedida pela autoridade 

competente. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação federal sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 31 - Amostras e exemplares das espécies coletadas por 

cientistas nacionais e estrangeiros, deverão ser depositadas em 

coleção científica do órgão estadual competente ou noutro 

reconhecido por este, localizadas no território estadual, bem como 

deverá ser apresentado ao órgão concedente da autorização um 

relatório de suas atividades. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Nominar o órgão estadual competente para depósito. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 32 - O Poder Executivo Estadual regulamentará, com base 

nos princípios e diretrizes emanados desta Lei, a coleta para fins 

didáticos. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação federal sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 
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Art. 33 - A utilização indevida da licença de coleta implicará 

cassação da mesma, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação federal sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 34 - A realização de pesquisa e coleta em áreas públicas ou 

privadas, deverá estar precedida de licença emitida pelas 

autoridades responsáveis e pelos proprietários das mesmas. 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Retirar vírgula. 

Justificativa: Não separar sujeito do predicado por vírgula. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação federal sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 35 - O Poder Público manterá um cadastro das instituições e 

pesquisadores que se dediquem ao estudo, coleta e manutenção da 

fauna e flora silvestre. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação federal sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

CAPÍTULO VI 

DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Adequar integralmente à Lei do SNUC – n.º 9.985/00, sob pena de 

inviabilizar as UC no Estado. 

Art. 36 - É dever do Poder Público: 

I - manter o Sistema Estadual de Unidades de Conservação - 

SEUC e integrá-lo de forma harmônica ao Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação; 

II - dotar o SEUC de recursos humanos e orçamentários 

específicos para o cumprimento dos seus objetivos; 

III - criar e implantar as Unidades de Conservação (UCs) de 

domínio público, bem como incentivar a criação das Unidades de 

Conservação municipais e de domínio privado. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Mencionar onde estará fisicamente o SEUC. Adequar-se a legislação 

federal sobre o assunto, principalmente quanto ao cumprimento das 

medidas compensatórias e a utilização prioritária dos recursos para 

compra de terras na UCs estaduais. 

Justificativa: Atualização. 
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Art. 37 - O conjunto de UCs, federais, estaduais, municipais e 

particulares já existentes no Estado, assim como aquelas que 

venham a ser criadas, constituirão o Sistema Estadual de Unidades 

de Conservação - SEUC, integrado ao Sistema Estadual de 

Proteção Ambiental - SISEPRA. 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Substituir o termo constituirão por constituirá. 

Justificativa: Para maior clareza. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Manter o texto. 

Justificativa: Integração das UCs.  

 

SISTEMA FARSUL 

Incluir parágrafo dando prazo para inscrição/regularização de todos no 

SEUC vendo como fica a situação das UCs federais. 

Justificativa: Necessário fortalecer o SEUC gerando com isso 

transparência e segurança jurídica. 

Art. 38 - O SEUC será composto por um órgão coordenador, um 

órgão executor e pelos órgãos estaduais, municipais e entidades, 

públicas ou privadas, responsáveis pela administração das UCs. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Especificar onde estará fisicamente o SEUC. 

Justificativa: Dar visibilidade ao Sistema. 

Art. 39 - Compete ao órgão executor do SEUC: 

I - elaboração de um Cadastro Estadual de Unidades de 

Conservação contendo os dados principais de cada um; 

II - estabelecer critérios para criação de novas Unidades de 

Conservação conforme legislação vigente; 

III - coordenar e avaliar a implantação do Sistema (SEUC); 

IV - elaborar e publicar plurianualmente o Plano de Sistema de 

Unidades de Conservação do Estado. 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Dar uma melhor redação aos itens. 

Justificativa: Tornar não ambíguo o conceito de SEUC. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Especificar onde estará fisicamente o SEUC. 

Justificativa: Dar visibilidade ao Sistema. 

Art. 40 - As UCs integrantes do SEUC serão reunidas em 

categorias de manejo com características distintas, conforme os 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação federal sobre o assunto. 
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objetivos e caráter de proteção dos seus atributos naturais e 

culturais, definidas em legislação específica. 

Parágrafo único - O enquadramento das UCs em categorias de 

manejo será baseado em critérios técnico-científicos e submetido 

a reavaliações periódicas, podendo ser criadas novas categorias. 

Justificativa: Atualização. Não criar categorias cujo especificação não 

possa depois enquadrá-la em ações nacionais e (ou internacionais). 

 

SISTEMA FARSUL 

Revisar redação. 

Justificativa: Necessidade de alinhamento com a Lei 9.985/2000 do 

SNUC. 

Art. 41 - As UCs serão criadas por ato do Poder Público em 

obediência à legislação vigente e não poderão ser suprimidas ou 

diminuídas em suas áreas, exceto através de lei, nem utilizadas 

para fins diversos daqueles para os quais foram criadas, sendo 

prioritária a criação daquelas que contiverem ecossistemas ainda 

não representados no SEUC, ou em iminente perigo de eliminação 

ou degradação, ou, ainda, pela ocorrência de espécies endêmicas 

ou ameaçadas de extinção. 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL - FIERGS 

Art. 41 - Acrescentar que conste que o Poder Público que decretar 

uma Unidade de Conservação de Proteção Integral – domínio público, 

demonstre alocação de recursos necessários para a Regularização 

Fundiária desta UC criada, sob pena de impossibilitar sua criação.  

Justificativa: O Estado do RS tem aproximadamente 86.000 há de UC 

de Proteção Integral, sendo que aproximadamente 50.000 há, sem 

regularização fundiária realizada, acarretando: 1) Restrições 

ambientais aos legítimos proprietários; 2- Restrição ao arranjo 

produtivo da propriedade; 3- Ferimento dos Princípios Constitucionais 

no que se refere ao Direito de Propriedade (art 5º, inciso 22 da CF/88).  

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação federal sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

 

SISTEMA FARSUL 

Inserir: 
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§ 1º. Cabe ao Poder Público responsável pela criação ou ampliação da 

UC a indenização prévia aos proprietários dos imóveis rurais ou 

urbanos atingidos. 

§ 2º. O conjunto de UCs estaduais e municipais já existentes no Estado 

pendentes de regularização fundiária terão prazo de 5 (cinco) anos para 

indenização aos proprietários dos imóveis atingidos, sendo que uma 

vez não cumprida esta determinação se dá a desconstituição da UC. 

Justificativa: Necessidade de organização das indenizações em torno 

da criação das UCs. 

 

Art. 42 - Cada UC, dentro de sua categoria, disporá sempre de um 

Plano de Manejo, no qual será definido o zoneamento da unidade 

e sua utilização, sendo vedadas quaisquer alterações, atividades 

ou modalidades estranhas ao respectivo plano. 

§ 1º - O Plano de Manejo de cada UC deverá estar elaborado em 

no máximo 3 (três) anos após a sua criação. 

§ 2º - O Plano de Manejo deverá ser revisto a cada 5 (cinco) anos 

ou em qualquer tempo respeitando seus princípios básicos. 

 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Ajustar para o previsto na Lei n.º 9.985/00 – SNUC, especialmente:  

§ 1º - em no máximo 5 (cinco) anos... 

§ 2º - retirar dispositivo. 

Justificativa: A revisão do Plano de Manejo exige estudos técnicos, 

que são custosos, deixando o gestor da UC em situação de fragilidade 

perante o Ministério Público, que reiteradamente ajuíza ações civis 

públicas para obrigar o gestor a revisar o Plano de Manejo. Ademais, 

a revisão deve ser motivada pela necessidade, não pelo mero decurso 

de lapso temporal, o que fragiliza, inclusive o próprio Plano. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação federal sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

 

SISTEMA FARSUL 

§ 1º - Revisar redação. 
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Justificativa: Necessidade de alinhamento com §3º art. 27 da Lei 

Federal 9.985/2000 do SNUC que estabelece prazo de 5 anos para 

elaboração do Plano de Manejo de uma UC. 

SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS 

Estas atividades são necessárias para que as Unidades de Conservação 

cumpram a função para a qual foram criadas. 

Justificativa: Estas atividades são necessárias para que as Unidades de 

Conservação cumpram a função para a qual foram criadas. 

Art. 43 - A pesquisa científica no interior das UCs será autorizada 

pelo órgão administrador, visando ao conhecimento sobre a 

biodiversidade e demais atributos preservados e a conseqüente 

adequação dos Planos de Manejo, não podendo colocar em risco 

a sobrevivência das suas populações. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação federal sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

 

Art. 44 - As atividades de educação ambiental nas UCs somente 

serão desenvolvidas mediante autorização e supervisão do órgão 

Administrador das referidas UCs, devendo ser desenvolvidas em 

todas as categorias de manejo. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação federal sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

 

Art. 45 - A visitação pública só será permitida no interior das UCs 

dotadas de infraestrutura adequada e nas categorias que a 

permitam, ficando restritas áreas previstas no Plano de Manejo. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação federal sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 46 - O Estado deverá destinar, anualmente, recursos 

orçamentários específicos para a implantação, manutenção e uso 

adequado das UCs públicas estaduais. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Manter o texto. Acrescentar que no Orçamento anual do órgão 

ambiental que tiver as UCs sob sua administração deverá constar 

nominalmente para cada uma o seu custeio e investimento para o 

exercício. 

Justificativa: Atualização e efetivação 
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Sugestão de inclusão de artigo novo entre artigos 46 e 47. 

INSTITUTO MIRA-SERRA 

Art Novo – As RPPNs são consideradas Unidades de Conservação de 

Proteção Integral para fins de obtenção de benefícios, como os 

advindos de compensações ambientais. 

Justificativa: O SNUC manteve as RPPNs com todos os ônus de uma 

UC de PI sem, no entanto, as beneficiar como tal. O RS deve seguir o 

exemplo de outros estados e municípios que reconhecem as RPPNs 

como Ucs que protegem integralmente a biodiversidade. 

Art. 47 - Os órgãos integrantes do SEUC poderão receber 

recursos ou doações provenientes de organizações privadas, 

empresas públicas ou de pessoas físicas ou jurídicas. 

INSTITUTO MIRA-SERRA 

Inclusão de Parágrafo Único: as RPPNs criadas pelo órgão ambiental 

federal ou municipal são consideradas integrantes do SEUC, para fins 

de obtenção de benefícios de que trata o caput. 

Justificativa: O SEUC não tem aceito o cadastro de RPPNs que não 

seja criada pelo órgão ambiental estadual. Isto tem limitado a proteção 

nestas Ucs. O RS possui poucas RPPNs em número e território, 

aumentando a responsabilidade de criação de UCs ao poder público. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Manter e atualizar de acordo com a legislação vigente. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 48 - Os recursos obtidos com a cobrança de ingressos, com a 

utilização das instalações e dos serviços das UCs, somente 

poderão ser aplicados na implantação, manutenção ou nas 

atividades das Ucs pertencentes ao SEUC. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Acrescentar a modernização da cobrança de ingressos, facilitando a 

aquisição dos mesmos pelos turistas. 

Justificativa: Atualização. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE 

Entendo, e assim sugiro, que os recursos gerados dentro de uma 

Unidade de Conservação devem ali ser reinvestidos, e não ser 

repassados a um fundo ou a outras Unidades de Conservação. O fato 

do recurso ser ali reinvestido criará um mecanismo de 

autossustentabilidade da área, ao passo que da forma proposta no Art. 

48º, gerar-se-á uma forma paternalista de administração. 

Art. 49 - Nas Unidades de Conservação Estaduais é proibido 

qualquer atividade ou empreendimento, público ou privado, que 

danifique ou altere direta ou indiretamente a flora, a fauna, a 

paisagem natural, os valores culturais e os ecossistemas, salvo 

aquelas definidas para cada categoria de manejo. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação federal sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 50 - Deverá ser criado um Serviço Especial de Fiscalização 

nas UCs, com atribuições específicas, de maneira a fazer cumprir 

a legislação vigente para essas áreas, podendo ainda serem 

firmados convênios com outras entidades que prestem auxílio à 

execução dessa atividade. 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Substituir o termo serem por ser. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Corrigir, mencionado a existência atual de guarda-parque. Incluir as 

RPPNs. 

Justificativa: Atualização. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS ÁREAS DE USO ESPECIAL 

 

Art. 51 - Além das áreas integrantes do Sistema Estadual de 

Unidades de Conservação, são também objeto de especial 

proteção: 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 
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I - as áreas adjacentes às Unidades de Conservação; 

II - as áreas reconhecidas pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) como Reservas da 

Biosfera; 

III - os bens tombados pelo Poder Público; 

IV - as ilhas fluviais e lacustres; 

V - as fontes hidrominerais; 

VI - as áreas de interesse ecológico, cultural, turístico e científico, 

assim definidas pelo Poder Público; 

VII - os estuários, as lagunas, os banhados e a planície costeira; 

VIII - as áreas de formação vegetal defensivas à erosão de 

encostas ou de ambientes de grande circulação biológica. 

Parágrafo único - Em função das características específicas de 

cada uma dessas áreas, o órgão competente estabelecerá 

exigências e restrições de uso. 

Incluir parágrafo prevendo mecanismos para viabilizar corredores de 

biodiversidade, que assegurem fluxo gênico ao longo dos diferentes 

agroecossistemas e ligando as Unidades de Conservação.  

Justificativa: a coevolução de bancos genéticos “in-situ”, com o 

ambiente natural, é fundamental para a preservação da biodiversidade. 

Corredores biológicos ligando pontos de conservação são essenciais 

em período de riscos agravados pelas mudanças climáticas aceleradas. 

 

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL SUL-BRASILEIRA DE 

GEÓLOGOS  

Excluir o inciso I. 

Justificativa: para alinhar com a legislação nacional.  

 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL - FIERGS 

Inciso I: excluir.  

Justificativa: Este inciso deve ser excluído para que haja a consonância 

entre a legislação federal sobre as UC’s e a estadual. As áreas 

adjacentes com característica de zonas de amortecimento só se aplicam 

no caso das categorias de UCs definidas em Lei Federal e devem ser 

definidas (sua extensão) conforme a lei que criou a UC ou em seu plano 

de manejo. Ou seja, já existe norma federal mais clara que a deste 

inciso que define as chamadas “áreas adjacentes”.  

 

INSTITUTO MIRA-SERRA 

Inserir inciso IX – corredores de fluxo gênico (ou corredores de 

biodiversidade). 
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Justificativa: O RS, como integrante do SISNAMA, deve fomentar a 

criação de corredores de biodiversidade, visando promover a proteção 

do fluxo gênico entre as UCs. 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Atenção a devida proteção das ilhas fluviais e lacustres, que são de 

domínio do estado, previsto na Constituição Federal. Em recente 

desapropriação do DNIT para a nova ponte do Guaíba, ao se fazer o 

levantamento da cadeia dominial, constatou a autarquia que os 

imóveis, embora tivessem matrícula, esta retroagia até passado recente 

(por volta do ano de 1950), não tendo destaque válido da propriedade 

do Estado. Os imóveis privados existentes nas ilhas, validamente 

destacados do erário público, que já tenham construções erigidas, não 

serão afetados pelo novo Código Ambiental, pois a lei não tem efeitos 

retroativos.  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE 

I - Zonas de amortecimento?????? Será necessário definir que áreas 

são e suas respectivas dimensões. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação federal e internacional sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 
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SISTEMA FARSUL 

I – Substituir por: As áreas definidas pela zona de amortecimento. 

Justificativa: Necessidade de retirada da subjetividade do texto.  

 

Revogar parágrafo único. 

Justificativa: Possibilita a criação de restrições por dispositivos infra 

legais. 

 

SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS 

Artigo 51, Retirar: 

Itens I, IV, V, VI, VII e VIII. 

Justificativa: Estará sendo criadas outras Unidades de Conservação 

indiretamente, ou ainda ampliação das mesmas. Seja pela Código 

Florestal Federal, ou pelo Plano Diretor Municipal, ou ainda pelo 

Plano de Manejo de cada UCs. Carta branca para o órgão ambiental 

definir restrições de uso. 

 

UNIPAMPA 

Inciso I – Determinar a extensão de área adjacente às Unidades de 

Conservação. 

Inserir inciso IX – corredores BIOLOGICOS e de Fluxo Gênico (ou 

corredores de biodiversidade). 

Art. 52 - Para o entorno das Unidades de Conservação serão 

estabelecidas pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente 

(CONSEMA) normas específicas para a sua utilização, 

recuperação e conservação ambiental. 

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL SUL-BRASILEIRA DE 

GEÓLOGOS  

Excluir o artigo. 

Justificativa: Para alinhar com a legislação nacional. 
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FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL - FIERGS 

Art. 52: excluir o artigo.  

Justificativa: excluir para que haja a consonância entre a legislação 

federal sobre as UC’s e a estadual. As áreas adjacentes com 

característica de zonas de amortecimento só se aplicam no caso das 

categorias de UCs definidas em Lei Federal e devem ser definidas (sua 

extensão) conforme a lei que criou a UC ou em seu plano de manejo. 

Ou seja, já existe norma federal mais clara.  

 

INSTITUTO CURICACA 

Discordamos da proposta de exclusão. Enquanto a Unidade de 

Conservação não define em seu Plano de Manejo a sua Zona de 

Amortecimento, o entorno é um território que deve ser tratado com 

precaução nas decisões de gestão ambiental, especialmente no 

licenciamento. A justificava de compatibilização com o SNUC está 

com falha de interpretação daquela lei. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE 

Esta área de entorno, seriam Zonas de Amortecimento? Se assim o 

forem, o seu estabelecimento não deveria ser em função do seu Plano 

de Manejo? Até poderia ser referendado pelo CONSEMA, mas 

entendo que a competência e a habilitação para sua criação e definição 

seria de quem detém a responsabilidade sobre a UC. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação sobre o assunto. 
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Justificativa: Atualização. 

 

SISTEMA FARSUL 

Revisar redação do artigo. 

Justificativa: Necessidade de alinhamento com Lei Federal 9.985/2000 

do SNUC.  

 

UNIPAMPA 

Manter o artigo na íntegra. 

Justificativa: é extremamente importante a conservação do entorno 

para que as Unidades de Conservação sejam preservadas. 

Art. 53 - As áreas reconhecidas como Reserva da Biosfera terão 

seu zoneamento e disciplinamento estabelecidos pelos órgãos 

competentes. 

INSTITUTO CURICACA 

Discordamos da proposta de supressão. As Reservas de Biosfera são 

territórios de importância internacional reconhecidos pela Unesco, 

propostas pelo Governo Brasileiro sempre em concordância com os 

Governos Estaduais. Possuem órgãos de gestão implantados, no caso 

do RS o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 

reconhecidos pelo SNUC, pela Resolução Consema 001/97, com mais 

de 20 anos de atuação constante, com representação paritária de 

instituições governamentais e não governamentais de diversas áreas de 

atuação. A justificativa é completamente inconsistente. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação federal sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

 

SISTEMA FARSUL 

Revogar. 
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Justificativa: Possibilita a criação de restrições por dispositivos infra 

legais. 

 

SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS 

Incluir: 

e em audiências públicas, com temas amplamente divulgados e 

discutidos nos meios interessados. 

Justificativa: É muito grave deixar somente para um Órgão a definição 

de uso de áreas não pertencentes ao Governo. 

Art. 54 - Toda e qualquer área de preservação permanente ou de 

reserva legal será considerada de relevante interesse social e não 

ociosa. 

INSTITUTO CURICACA 

Discordamos da proposta de supressão. Do ponto de vista das funções 

das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, atendendo 

ao que estabelece a Constituição para a conservação do meio ambiente 

como direito difuso, o que inclui inúmeros serviços ambientais, não há 

nada mais óbvio do que a função social das duas figuras. Por outro 

lado, imaginamos que a definição como não ociosa tem por fim que ela 

não seja computada no cálculo da área privada e relação de 

produtividade para fins de reforma agrária, valor que se retirado seria 

um prejuízo para alguns proprietários de terra que imaginamos estejam 

cientes da proposta de supressão. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação federal vigente sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

 

SISTEMA FARSUL 

Revogar. 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Subcomissão Objetivando a Análise, Atualização e Aperfeiçoamento do  

Código Estadual do Meio Ambiente  

 

156 
 

Justificativa: Sem efetividade. 

 

SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS 

Incluir: 

, sendo consultadas as partes interessadas e com ampla divulgação 

através de audiências e reuniões públicas visando evitar prejuízos aos 

detentores da área. 

Justificativa: É muito grave deixar somente para um Órgão a definição 

de uso de áreas não pertencentes ao Governo.  

 

UNIPAMPA 

Manter o artigo na íntegra. 

Justificativa: Estas são as aréas de manutenção ou recuperação futuro 

dos ecossistemas. 

CAPÍTULO VIII 

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

Art. 55 - A construção, instalação, ampliação, reforma, 

recuperação, alteração, operação e desativação de 

estabelecimentos, obras e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais ou consideradas efetivas ou potencialmente 

poluidoras, bem como capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do 

órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças 

legalmente exigíveis. 

Parágrafo único - Quando se tratar de licenciamento de 

empreendimentos e atividades localizados em até 10 km (dez 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

Parágrafo único: O licenciamento referido no "caput", nos 

empreendimentos de significativo impacto ambiental que afetarem 

unidade de conservação ou localizado na sua zona de 

amortecimento, com fundamento no EIA/RIMA, somente será 

concedido após autorização do órgão responsável pela sua 

administração. 

As autorizações para atividades e empreendimentos no entorno de 

unidades de conservação são regulamentas em âmbito federal pela 

Resolução nº 428/2010 do CONAMA. Dessa forma, evita-se 
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quilômetros) do limite da Unidade de Conservação deverá 

também ter autorização do órgão administrador da mesma. 

contradições e conflitos da legislação federal frente à norma estadual, 

facilitando a aplicação da proteção e evitando insegurança jurídica para 

agentes públicos e particulares. A proteção ambiental das zonas de 

amortecimento das unidades de conservação não restará prejudicada 

tendo em vista as disposições da citada Resolução do CONAMA. 

Talvez o código deva prever regulamentação específica de acordo com 

o regulamentação federal. 

Justificativa: As autorizações para atividades e empreendimentos no 

entorno de unidades de conservação são regulamentas em âmbito 

federal pela Resolução nº 428/2010 do CONAMA. Dessa forma, evita-

se contradições e conflitos da legislação federal frente à norma 

estadual, facilitando a aplicação da proteção e evitando insegurança 

jurídica para agentes públicos e particulares. A proteção ambiental das 

zonas de amortecimento das unidades de conservação não restará 

prejudicada tendo em vista as disposições da citada Resolução do 

CONAMA. 

ᐧ 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Talvez para empreendimentos de pequeno porte, isolados, dependendo 

de sua natureza, possa ser menor a distância. Ex. casa comercial ou 

restaurante que tenha impacto limitado sobre o ambiente, poderia ser, 

dependendo da configuração do terreno, ser de 3 km (três quilômetros). 

Ver abaixo, artigo 56 item 3. 
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ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL SUL-BRASILEIRA DE 

GEÓLOGOS  

Excluir parágrafo único. 

Justificativa: Regramento para este caso já existe na Legislação 

Federal. 

 

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL – SULGÁS 

Salvo quando se tratar de empreendimento localizado em região em 

que já haja empreendimentos idênticos ou equivalentes, do mesmo 

empreendedor, já anuídos pela Unidade de Conservação e licenciados 

anteriormente. 

Justificativa: No licenciamento de ramais de GN dentro do raio de 10 

km do limite de uma UC, a Sulgás têm que solicitar anuência para cada 

trecho (processo), mesmo que já tenhamos licenciados diversos outros 

trechos (ramais) idênticos praticamente na mesma localização. Essa 

exigência meramente burocrática para os trechos subsequentes 

sobrecarrega o órgão ambiental, a empresa e a UC, tornando o processo 

mais lento. 

Ex.: Licenciamos um ramal de Gás Natural de 10 km em Canoas, com 

anuência da UC situada em uma raio de 10km. Para licenciarmos toda 

e qualquer ampliação ou derivação desse ramal, mesmo que de 100m 

ou menos, temos que solicitar anuência da UC, o que é desnecessário 

do ponto de vista ambiental ou de segurança. 
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – 

CORSAN 

Alterar o parágrafo único para parágrafo primeiro:  

§ 1º - Quando se tratar de licenciamento de empreendimentos e 

atividades localizados em até 10km (dez quilômetros) do limite da 

Unidade de Conservação deverá também ter autorização do órgão 

administrador da mesma.  

Inserir mais um parágrafo com o seguinte texto:  

§ 2º - O órgão ambiental passará a ter a competência pela emissão de 

uma anuência por todas as unidades envolvidas nos casos em que as 

obras de utilidade pública atingirem mais de uma unidade de 

conservação.  

Justificativa: Agilizar o processo de licenciamento de obras de 

utilidade pública.  

 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE 

PORTO ALEGRE 

Alterar o parágrafo único para parágrafo primeiro:  

§ 1º - Quando se tratar de licenciamento de empreendimentos e 

atividades localizados em até 10km (dez quilômetros) do limite da 

Unidade de Conservação deverá também ter autorização do órgão 

administrador da mesma.  

Inserir mais um parágrafo com o seguinte texto:  

§ 2º - O órgão ambiental passará a ter a competência pela emissão de 

uma anuência por todas as unidades envolvidas nos casos em que as 

obras de utilidade pública atingirem mais de uma unidade de 

conservação. 

Justificativa: Vamos referendar a proposta da CORSAN. 
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FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL - FIERGS 

Art. 55 - Parágrafo único: excluir.  

No texto do Art. 55 explicitar em que fase o empreendedor das 

atividades deverá solicitar a autorização.  

Justificativa:  

- Excluir pois o regramento de empreendimento localizados nas zonas 

de amortecimento, para as categorias de UCs para as quais elas se 

aplicam, já existem nas normas federais. As UCs que não requerem 

ZA, tornam qualquer autorização desse tipo plenamente desnecessária, 

sobrecarregando a estrutura da gestão das UCs. Os planos de manejo 

das UCs deverão disciplinar os tipos de atividades que deverão passar 

por avaliação e anuência bem como os pedidos e a análise deverão 

tramitar nesses casos.  

- Evitar que empreendimento já licenciados e operando tenham que 

pedir anuência para novas UC’s que, ao serem criadas, não levaram em 

consideração as atividades sociais e econômicas previamente 

existentes (viabilidade de implantação de UCs). Evitar “renovação de 

anuências” no ato da renovação de licenças ambientais.  

- Alinhar com a legislação federal: Resolução CONAMA nº 428/2010.  

 

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 

METROPOLITANO E REGIONAL – METROPLAN 

Deverá constar neste artigo também o Estudo de Impacto de 

Vizinhança, quando este estiver próximo ou em divisa de municípios. 
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INSTITUTO CURICACA 

Somos contrários às propostas de supressão ou redução dos 10km 

como entorno das Unidades de Conservação onde empreendimentos 

devam ter autorização da Unidades de Conservação. Essa faixa de 10 

km é necessária para a prevenção de impactos que possam afetar 

significativamente os objetivos de conservação da UC. Alguns 

exemplos: (1) o licenciamento de hidrelétricas no Rio Pelotas, a 

montante do Parque Estadual do Turvo, dentro da faixa de 10 km, 

afetaram significativamente as quedas de água do Salto do Yucuman, 

no Parque; (2) o licenciamento de parques eólicos dentro da faixa de 

10km do Parque Nacional da Lagoa do Peixe afetam as aves 

migratórias que são objeto de conservação na UC; (3) o licenciamento 

de linhas de transmissão na Bacia do Gravataí, na faixa de 10 km, 

afetam os corredores ecológicos que são utilizados pelo cervo-do-

pantanal que é alvo e conservação do Refúgio da Vida Silvestre 

Banhado dos Pachecos; e há inúmeros outros exemplos em que o 

entorno de 10 km foram extremamente importantes na análise de 

impacto feita pelas Unidades de Conservação. Se não houver essa 

obrigatoriedade de autorização das UC haverá muitos prejuízos às 

áreas protegidas. Por outro lado, reconhecemos que muitas tipologias 

de empreendimentos não necessitam uma área dessa dimensão para 

serem autorizadas e, inclusive, causam uma sobrecarga desnecessária 

aos gestores. Então a discussão técnica, ao nosso ver, deve se focar no 

que é realmente necessário ter autorização nos 10 km de entorno. Além 

disso, a restrição maior na lei estadual pode ser mantida, ou seja, não 

há a obrigatoriedade de alinhamento, como justificado. Inclusive, 

diversos gestores de UC federais discordam da redução de 10 para 3 
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km no entorno que aconteceu no âmbito do Conama, pelos prejuízos 

no controle e mitigação de alguns impactos significativos. 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Excluir § único.  

Justificativa: A exclusão do parágrafo único é necessária em face do 

previsto na Lei do SNUC, para zona de amortecimento (3 km).  

Acrescentar:  

§ 1º O licenciamento referido no "caput", nos empreendimentos de 

significativo impacto ambiental que afetarem unidade de conservação 

ou localizado na sua zona de amortecimento, com fundamento no 

EIA/RIMA, somente será concedido após autorização do gestor da 

unidade. 

§ 2º O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), instrumento de 

planejamento territorial, deverá definir medidas e padrões de qualidade 

ambiental para as diferentes áreas de acordo com as fragilidades dos 

ecossistemas, apontando as atividades mais adaptadas a cada região, 

servindo de orientação prévia ao licenciamento ambiental. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE 

Isto parte do princípio de que a Zona de Amortecimento seja de 10 km. 

E se esta zona for de 3 km, como determinado em outras legislações? 

Embora caiba ao Estado a determinação do tamanho da Zona de 

Amortecimento, a sua dimensão deverá ser muito criteriosa, uma vez 
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que em uma faixa maior, mais empreendimentos deverão ser proibidos 

na região. É interessante, de repente, estabelecer-se critérios de quais 

tipos de empreendimentos poderão ser ali instalados e ai sim, em 

função de suas atividades fins, aumentar ou diminuir esta faixa de 

proteção. 

 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E 

COOPERATIVISMO 

Alterar a numeração do parágrafo único do Art.55 para parágrafo 

primeiro a seguinte redação: Parágrafo primeiro- Quando se tratar de 

licenciamento de empreendimentos e atividades localizados na zona de 

amortecimento ou em até 10 km (dez quilômetros) do limite da 

Unidade de Conservação este deverá respeitar os requisitos 

estabelecidos pelo plano de manejo definido para a unidade ou, na falta 

deste, deverá ser autorizada pelo órgão administrador da mesma.  

E acrescentar o parágrafo segundo com a seguinte redação:  

O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), instrumento de 

planejamento territorial, deverá definir medidas e padrões de qualidade 

ambiental para as diferentes áreas de acordo com as fragilidades dos 

ecossistemas, apontando as atividades mais adaptadas a cada região, 

servindo de orientação prévia ao licenciamento ambiental.  

Justificativa: Considerando que ainda muitas Unidades de 

Conservação não possuem Plano de Manejo (instrumento que irá 

definir as zonas de amortecimento) é importante manter a opção do 

legislador estadual definindo uma área de 10 km, Considerando, por 

exemplo, a importância de proteção das áreas de várzea, com 

reconhecida função ambiental, amplamente utilizadas para atividade 

orizícola e que utilizam pulverização aérea de agrotóxicos. Referendar 

na lei estadual uma área menor colocaria muitas áreas em risco, em 
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especial as zonas úmidas do litoral sul do estado. Áreas menores devem 

ser discutidas de acordo com as maiores ou menores fragilidades 

ambientais de cada Unidade de Conservação.  

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação estadual e federal vigente sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

 

SISTEMA FARSUL 

Parágrafo Único - REVOGAR ou ESTABELECER mesmas regras da 

CONAMA 428/2010. 

Justificativa: Necessidade de alinhamento com regras federais 

estabelecidas pela Resolução CONAMA 428/2010 que trata deste 

tema.  Existe PL 60/2016 de autoria do Dep. Est. Gabriel Souza que 

trata do tema. 

 

SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS 

Alterar: 

...em até 3km (três quilômetros) do limite da Unidade de 

Conservação... 

Justificativa: A diminuição da área é fundamental para adequação dos 

licenciamentos ambientais. Está havendo muita influência das 

Unidades de conservação sobre as demais atividades. 
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Sugestão de inclusão de artigo novo entre artigos 55 e 56. 

 

 

INSTITUTO MIRA-SERRA 

Inclusão de Artigo Novo:  o licenciamento ambiental municipal no 

bioma Mata Atlântica, e seus ecossistemas associados, será facultado 

mediante convênio com o órgão ambiental estadual. 

Justificativa: O RS criou convênio com os municípios para intervenção 

neste Bioma, baseado no Decreto Federal 750, revogado pela Lei 

11.428/2006 e Decreto 660/2008. Ainda, o Sistema Estadual de Gestão 

Compartilhada Estado-Município, também. foi extinto por 

entendimento (equivocado ou não) da lei Complementar 140/2011). 

Neste contexto, há necessidade de estabelecer marco legal estadual 

para este convênio. 

Inclusão de Parágrafo Único do artigo novo: Para fins do convênio de 

que trata o caput, o município deverá possuir Plano de Conservação e 

Recuperação da mata atlântica, de acordo com a legislação específica. 

Justificativa: O Plano Municipal de Conservação da Mata Atlântica é 

condição mínima para que a administração ambiental pública possa 

exercer intervenção no segundo bioma mais ameaçado de extinção. 

Aliás, o RS ficou em oitava colocação entre quanto à destruição da 

Mata Atlântica, no último relatório produzido pelo INPE e SOS Mata 

atlântica. 

Art. 56 - O órgão ambiental competente, no exercício de sua 

competência de controle, expedirá, com base em manifestação 

técnica obrigatória, as seguintes licenças: 

I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar, de planejamento do 

empreendimento ou atividade, contendo requisitos básicos a 

serem atendidos, nas fases de localização, instalação e operação, 

observadas as diretrizes do planejamento e zoneamento 

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL SUL-BRASILEIRA DE 

GEÓLOGOS 

Incluir inciso VI 

IV – Licença Prévia e de Instalação para Alteração – LPIA, para 

atestar a viabilidade ambiental da alteração de empreendimentos com 

Licença de Operação já emitida. 

Incluir inciso V 
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ambientais e demais legislações pertinentes, atendidos os planos 

municipais, estaduais e federais, de uso e ocupação do solo; 

II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da 

implantação do empreendimento ou atividade, de acordo com as 

condições e restrições da LP e, quando couber, as especificações 

constantes no Projeto Executivo aprovado, e atendidas as demais 

exigências do órgão ambiental; 

III - Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações 

necessárias, o início do empreendimento ou atividade e, quando 

couber, o funcionamento dos equipamentos de controle de 

poluição exigidos, de acordo com o previsto na LP e LI e 

atendidas as demais exigências do órgão ambiental competente. 

§ 1º - As licenças expedidas serão válidas por prazo determinado, 

entre 1 (um) e 5 (cinco) anos, de acordo com o porte e o potencial 

poluidor da atividade, critérios definidos pelo órgão ambiental e 

fixados normativamente pelo Conselho Estadual do Meio 

Ambiente. 

§ 2º - As licenças indicadas nos incisos deste artigo poderão ser 

expedidas sucessiva ou isoladamente, conforme a natureza, 

características e fase do empreendimento ou atividade. 

§ 3º - Poderá ser admitido um único processo de licenciamento 

ambiental para pequenos empreendimentos e atividades similares 

e vizinhos ou para aqueles integrantes de planos de 

desenvolvimento aprovados, previamente, pelo órgão 

competente, desde que definida a responsabilidade legal pelo 

conjunto de empreendimentos ou atividades. 

V – Licença Ambiental de Recuperação – LAR, para autorizar a 

recuperação de áreas degradadas, em atividade ou fechados. 

Alterar § 1º 

§ 1º - As licenças expedidas serão válidas por prazo determinado, 

entre 4 quatro) e 10 (dez) anos, de acordo com o porte e o potencial 

poluidor da atividade, critérios definidos pelo órgão ambiental e 

fixados normativamente pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente.  

Incluir § 4º. 

§ 4º - A critério do órgão licenciador, de acordo com as características 

dos empreendimentos, as licenças poderão ser emitidas de forma 

unificada: Licença Prévia e de Instalação (LPI); Licença de 

Instalação e de Operação (LIO);  

Incluir § 5º. 

§ 5º - A critério do órgão licenciador, de acordo com as características 

dos empreendimentos, o licenciamento poderá ser feito diretamente 

através de Licença de Operação, sem passagem pelos procedimentos 

de Licença Prévia e de Instalação. 

Justificativa: Alinhar com a legislação nacional e possibilitar outros 

tipos de licenciamento não expressos no Código atual. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

§ 1º   

A Resolução CONAMA 237/97 prevê a possibilidade de LO´s com 

prazo de validade de até 10 anos. A possibilidade de licenças com 

prazos maior diminui a carga de trabalho dos órgãos licenciadores e 

permite que as ações se concentrem em atividades de fiscalização.  
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ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação do 

empreendimento ou atividade, de acordo com as condições e restrições 

da LP e, quando couber, as especificações constantes no Projeto 

Executivo aprovadas, e atendidas às demais exigências do órgão 

ambiental; 

III - Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações 

necessárias, o início do empreendimento ou atividade e, quando 

couber, o funcionamento dos equipamentos de controle de poluição 

exigidos, de acordo com o previsto na LP e LI e atendidas às demais 

exigências do órgão ambiental competente. 

Sugestão de melhora do texto. 

Justificativa: Em destaque amarelo itens II e III onde há sugestão de 

mudança ou melhor adequação, letras vermelhas. 

 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – 

CORSAN 

Alterar o parágrafo 1º de acordo com a resolução CONAMA 237:  

§ 1º - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade 

de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, 

levando em consideração os seguintes aspectos:  

I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, 

o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas 

e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser 

superior a 5 (cinco) anos.  

II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no 

mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do 
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empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) 

anos.  

III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá 

considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 

(quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos.  

Justificativa: Compatibilização com a Resolução Federal.  

 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE 

PORTO ALEGRE 

Alterar o parágrafo 1º de acordo com a resolução CONAMA 237:  

§ 1º - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade 

de cada tipo de licença, especificando-os no respectivo documento, 

levando em consideração os seguintes aspectos:  

I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, 

o estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas 

e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser 

superior a 5 (cinco) anos.  

II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no 

mínimo, o estabelecido pelo cronograma de instalação do 

empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) 

anos.  

III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá 

considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 4 

(quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos. 

Justificativa: Vamos referendar a sugestão da CORSAN, inclusive 

quanto ao prazo de 10 anos na LO. 
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FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL - FIERGS 

Art. 56 – inserir incisos.  

- Inserir inciso com a figura da Licença Única, conforme previsto na 

revisão da Resolução Conama 237/97.  

- Inserir inciso que possibilite ao Órgão Ambiental a emissão de mais 

de uma Licença em um único documento, a exemplo da LPIA (Licença 

Prévia/Instalação de Ampliação).  

Justificativa: Alinhamento a legislação federal. Incluir as alterações 

propostas pela revisão da Resolução Conama 237/1997.  

§ 1º - Alterar - As licenças expedidas serão válidas por prazo 

determinado, entre 4 (quatro) e 10 (dez) anos  

§ 4º - Inserir - As alterações de processo visando melhoria do 

desempenho ambiental, por meio de documentação comprovatória, 

que não alteram a tipologia dos potenciais impactos ao meio ambiente 

serão licenciadas pelo processo de Licença Única.  

Justificativa: Alinhamento com a Resolução Conama 237/1997.  

§ 5º - Inserir - A critério do órgão ambiental competente, as atividades 

de loteamentos e condomínios não se submeterão à Licença de 

Operação, sem prejuízo das Licenças Prévia e de Instalação, devendo, 

ao final da obra, ser emitido documento pelo órgão ambiental atestando 

o cumprimento das condições e restrições exigidas no licenciamento e 

a possibilidade de operação do empreendimento.  

Justificativa: Encerradas as obras, o loteamento não mais existe como 

unidade, e sim como diversas áreas regularmente matriculadas, cuja 

responsabilidade é de cada proprietário isoladamente. Além disso, a 

gestão das áreas de proteção ambiental e uso público decorrentes do 

loteamento passa a ser competência da municipalidade. O mesmo 
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ocorre em relação aos serviços relacionados ao saneamento básico e 

coleta de resíduos sólidos. Já nos casos de condomínios, a área passa a 

ser administrada pelos próprios condôminos. Em ambos os casos, os 

proprietários deverão seguir a legislação e o empreendedor não 

guardará qualquer vínculo relativamente à administração de tais locais. 

Procedimento semelhante é adotado pela Secretaria de Meio Ambiente 

de Porto Alegre (SMAM), que dispensa a emissão de LO´s para 

loteamentos (art. 10, §6º da Lei 8.267/98), substituindo tal licença pela 

emissão de Termo de Recebimento Ambiental.  

 

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 

METROPOLITANO E REGIONAL – METROPLAN 

Deverá constar neste artigo também o Estudo de Impacto de 

Vizinhança, quando este estiver próximo ou em divisa de municípios. 

Sugestão: 

- Vincular a LP, LI e LO ao ZEE, de forma a agilizar o processo de 

licenciamento. 

Justificativa: Um dos objetivos do ZEE é ser um “instrumento de 

gestão para ordenação do uso do território que terá como premissa 

possibilitar a definição de diferentes estratégias de desenvolvimento e 

níveis diferenciados de licenciamento ambiental, de acordo com as 

peculiaridades regionais.” (TR ZEE)  

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Necessidade de ajustes, frente às normas federais sobre o 

licenciamento ambiental.  
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Inserir: 

§ 1º. As licenças expedidas serão válidas por prazo determinado 

devendo se observar, além do porte e potencial poluidor da atividade 

licenciada, os critérios definidos pelo órgão ambiental competente e 

fixados normativamente pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, 

bem como os seguintes prazos: 

a) Máximo 05 (cinco) anos para a licença prévia; 

b) Máximo 06 (seis) anos para a licença de instalação; 

c) Mínimo de 04 (quatro) e máximo de 10 (dez) anos para a 

licença de operação. 

Justificativa: Ajustar à resolução CONAMA 237/97. Art. 18.  

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação estadual e federal. 

Justificativa: Atualização. 

 

SISTEMA FARSUL 

§ 1º - Substituir prazo máximo para até 10 anos. 

Justificativa: Necessidade de alinhamento com inciso III do art. 18 

Resolução 237/1997 do CONAMA que prevê prazo de validade para 

licenças mínimo de 4 (quatro) anos e máximo de 10 (dez) anos. 

Art. 57 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos 

de análise diferenciado para cada modalidade de licença (LP, LI e 

LO) em função das peculiaridades da atividade ou 

empreendimento, bem como para a formulação e exigências 

complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) 

meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE 

PORTO ALEGRE 

Incluir novo inciso 

§3º - solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão 

ambiental competente integrante do SISNAMA, uma única vez, em 

decorrência da análise dos documentos, projeto e estudos ambientais 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Subcomissão Objetivando a Análise, Atualização e Aperfeiçoamento do  

Código Estadual do Meio Ambiente  

 

172 
 

deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que 

houver EIA/RIMA ou audiência pública, quando o prazo será de 

até 12 (doze) meses. 

§ 1º - A contagem do prazo previsto no "caput" deste artigo será 

suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais 

complementares ou preparação de esclarecimento pelo 

empreendedor. 

§ 2º - Os prazos estipulados no "caput" poderão ser alterados 

desde que justificados e com a concordância do empreendedor e 

do órgão ambiental competente. 

 

apresentados, quando couber, podendo haver reiteração da mesma 

solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham 

sido satisfatórios;  

Justificativa: Proposta DMAE: compatibilização com o CONAMA 

237/97 Art 10. 

 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL - FIERGS 

Art. 57 – Inserir  

Criar dispositivo que garanta o cumprimento desses prazos.  

Justificativa: minimizar a insegurança jurídica e garantir a viabilidade 

dos empreendimentos no Estado, visto que os atrasos existentes nos 

processos de licenciamento comprometem o planejamento dos 

empreendimentos e tornam o RS menos atrativo às novas iniciativas 

econômicas. A proteção do meio ambiente também fica comprometida 

com o descumprimento de prazos, visto que há o risco de 

empreendimentos operarem de forma irregular/ilegal e não aplicarem 

os devidos controles e monitoramentos ambientais, ampliando a 

degradação ambiental.  

Art. 57 – Inserir Parágrafo  

§ 3º - Empreendimentos que contam com sistema de gestão ambiental 

certificado por norma nacional ou internacional terão prazos 

diferenciados para análise de processos de obtenção e/ou renovação de 

licenças ambientais. Neste caso o prazo máximo será de 3 (três) meses.  

Justificativa: Incentivar os empreendimentos a adotarem 

voluntariamente as melhores práticas reconhecidas de controle 
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ambiental com realização de auditorias periódicas com foco em 

prevenção e melhoria contínua dos processos. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação estadual e federal vigente sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

 

SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS 

Diminuir o prazo: 

Para 3(três) e 6 (seis) meses respectivamente; 

Justificativa: Dar celeridade aos processos de licenciamento ambiental, 

e melhorar a eficácia de serviços públicos; 

Sugestão comum aos artigos 56 e 57. 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Manter redação dos artigos e estabelecer mecanismos que assegurem 

cumprimento dos prazos, sob pena de cancelamento da 

licença/autorização, uma vez que aqueles prazos tenham sido 

estabelecidos com concordância do empreendedor e do órgão 

competente. Na dificuldade de realização de atividades atribuídas ao 

poder público, este deverá envolver instituições de pesquisa e 

organizações ambientais capacitadas, utilizando recursos do fundo 

previsto no artigo 22. 

Art. 58 - O empreendedor deverá atender à solicitação de 

esclarecimentos e complementações, formuladas pelo órgão 

ambiental competente, dentro do prazo máximo de 4 (quatro) 

meses, a contar do recebimento da respectiva notificação. 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE 

PORTO ALEGRE 

Art. 58 - O empreendedor deverá atender à solicitação de 

esclarecimentos e complementação tempestivos e tecnicamente 

justificados, formuladas pelo órgão ambiental competente, dentro do 
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Parágrafo único - O prazo estipulado no "caput" poderá ser 

prorrogado, desde que justificado e com a concordância do 

empreendedor e do órgão ambiental competente. 

prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar do recebimento da 

respectiva notificação. 

Justificativa: Proposta DMAE: compatibilização com o CONAMA 

237/97 Art 10. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação estadual e federal vigente sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 59 - O não-cumprimento dos prazos estipulados nos artigos 

57 e 58, respectivamente, sujeitará o licenciamento à ação do 

órgão que detenha competência para atuar supletivamente e o 

empreendedor ao arquivamento de seu pedido de licença. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação estadual e federal vigente sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

 

SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS 

Incluir: 

O órgão ambiental que atuará supletivamente será a SEMA. 

Justificativa: Com o fim de determinar qual órgão atuará 

supletivamente no caso da FEPAM não o tenha feito em 

licenciamentos ambientais no âmbito Estadual; 

Art. 60 - Tanto o deferimento quanto o indeferimento das licenças 

ambientais deverão basear-se em parecer técnico específico 

obrigatório, que deverá fazer parte do corpo da decisão. 

Parágrafo único. As responsabilidades técnica, administrativa e 

judicial sobre o conteúdo de parecer técnico conclusivo visando à 

emissão de licenças ambiental, florestal ou outorga de água, por 

parte dos órgãos ambientais, será exclusiva de cada um destes, 

garantido o direito de regresso. (Incluído pela Lei n.º 13.914/12) 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – 

CORSAN 

Alterar o art. 60 da seguinte forma:  

Tanto o deferimento quanto o indeferimento das licenças ambientais 

deverão basear-se em parecer técnico específico obrigatório, o qual 

deverá fazer parte do corpo da decisão e acompanhar os documentos 

que dão ciência ao empreendedor.  

Justificativa: Agilizar o processo de licenciamento.  
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – 

CORSAN 

Alterar o art. 60 da seguinte forma:  

Tanto o deferimento quanto o indeferimento das licenças ambientais 

deverão basear-se em parecer técnico específico obrigatório, o qual 

deverá fazer parte do corpo da decisão e acompanhar os documentos 

que dão ciência ao empreendedor.  

 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE 

PORTO ALEGRE 

Alterar o art. 60 da seguinte forma:  

Tanto o deferimento quanto o indeferimento das licenças ambientais 

deverão basear-se em parecer técnico específico obrigatório, o qual 

deverá fazer parte do corpo da decisão e acompanhar os documentos 

que dão ciência ao empreendedor.  

Justificativa: Proposta DMAE: garantir a transparência 

 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FIERGS 

Art. 60 – Acrescentar Parágrafo segundo: As responsabilidades 

técnica, administrativa e judicial sobre o conteúdo de parecer técnico 

que compõe o processo de licenciamento em atendimento aos termos 

de referência específicos, bem como a garantia de alcançar os 

resultados planejados para os sistemas de controle da poluição durante 

a fase de operação é do empreendedor na pessoa de seu Representante 

Legal e de seu Responsável Técnico, devidamente habilitado e com 

ART.  



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Subcomissão Objetivando a Análise, Atualização e Aperfeiçoamento do  

Código Estadual do Meio Ambiente  

 

176 
 

Justificativa: Os técnicos que realizam a análise e viabilidade dos 

processos de licenciamento ambiental por parte do órgão ambiental 

devem acreditar nos estudos e informações que integram os processos 

de licenciamento e a partir deles emitir o seu parecer. Desta forma fica 

o empreendedor responsável por garantir o resultado daquilo que está 

propondo. Cabe ao órgão ambiental a ação de fiscalizar o processo e 

caso não esteja conforme o que foi licenciado, proceder a devida 

autuação e/ou infração.  

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação estadual e federal vigente sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 61 - Ao interessado no empreendimento ou atividade cuja 

solicitação de licença ambiental tenha sido indeferida, dar-se-á, 

nos termos do regulamento, prazo para interposição de recurso, a 

ser julgado pela autoridade competente licenciadora da atividade. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar-se à legislação estadual e federal vigente sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 62 - O órgão ambiental competente, diante das alterações 

ambientais ocorridas em determinada área, deverá exigir dos 

responsáveis pelos empreendimentos ou atividades já licenciados, 

as adaptações ou correções necessárias a evitar ou diminuir, 

dentro das possibilidades técnicas comprovadamente disponíveis, 

os impactos negativos sobre o meio ambiente decorrentes da nova 

situação. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Nominar quem é o órgão ambiental. Adequar-se a legislação estadual 

e federal vigente sobre o assunto. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 63 - Serão consideradas nulas as eventuais licitações para a 

realização de obras públicas dependentes de licenciamento 

ambiental que não estiverem plenamente regularizadas perante os 

órgãos ambientais. 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Incluir parágrafo: 
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Parágrafo único: estão proibidos de licitar ou contratar com os entes 

públicos, sociedades de economia mista e empresas públicas empresas 

ou pessoas físicas que tiverem pendências com os órgãos ambientais, 

decorrentes de infrações ambientais, ou tiverem sido autuados por 

infração ambiental nos 5 anos anteriores à licitação ou contratação.  

Justificativa: Importante considerar neste dispositivo: incluir nas 

licitações realizadas pelo Estado o tempo necessário para o 

licenciamento ambiental e seu respectivo custo, para evitar os 

aditamentos de licitação que oneram e mais tarde justificam a 

flexibilização do procedimento, como norma de regulação.  

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Manter o texto. 

Justificativa: Ser coerente com o postulado no Código e sua finalidade. 

Art. 66 - O órgão ambiental competente, sem prejuízo das demais 

sanções cabíveis, determinará, sempre que necessário, a redução 

das atividades geradoras de poluição, para manter a operação do 

empreendimento ou atividade nas condições admissíveis ao meio. 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FIERGS 

Art. 66 – Alterar a redação do artigo.  

O órgão ambiental competente, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis, determinará, sempre que necessário, a redução das atividades 

geradoras de poluição, para manter a operação do empreendimento ou 

atividade nas condições admissíveis ao meio estabelecidas pela licença 

de operação.  

Justificativa: A LO deve definir as condições admissíveis ao meio onde 

o empreendimento ou atividade estão inseridos. 

Art. 67 - Os empreendimentos ou atividades com início da 

implantação ou operação antes deste Código, consideradas efetiva 

ou potencialmente poluidoras, deverão solicitar o licenciamento 

SISTEMA FARSUL 

Revisar redação. 
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ambiental segundo a fase em que se encontram, de acordo com o 

artigo 56, ficando sujeitas às infrações e penalidades desta Lei e 

seu regulamento, e sem prejuízo das sanções impostas 

anteriormente. 

Parágrafo único - Mesmo superadas as fases de Licença Prévia 

(LP) e Licença de Instalação (LI) ficam tais empreendimentos ou 

atividades sujeitos ao atendimento às exigências e critérios 

estabelecidos pelo órgão ambiental competente quanto aos 

aspectos de localização e implantação, além dos que serão 

estabelecidos para o seu funcionamento e que constarão da 

Licença de Operação (LO). 

 

Justificativa: Possibilidade de implantar grande Programa de 

Regularização Ambiental quanto ao Licenciamento, prevendo 

inclusive período de suspensão. 

Art. 69 - Caberá aos municípios o licenciamento ambiental dos 

empreendimentos e atividades consideradas como de impacto 

local, bem como aquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por 

instrumento legal ou convênio. 

Parágrafo único - O órgão ambiental competente proporá, em 

razão da natureza, característica e complexidade, a lista de 

tipologias dos empreendimentos ou atividades consideradas como 

de impacto local, ou quais deverão ser aprovados pelo Conselho 

Estadual do Meio Ambiente. 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Ajustar o dispositivo à norma federal.  

Art. 69 - Caberá aos municípios o licenciamento ambiental dos 

empreendimentos e atividades 

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito 

local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos 

Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, 

potencial poluidor e natureza da atividade; ou  

b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo 

Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);  

c) aquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal 

ou convênio. 

Justificativa: A LC 140/2011 modificou a as competências para 

licenciamento. 
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Art. 70 - Dar-se-á publicidade aos licenciamentos conforme a 

legislação federal, ao regulamento desta Lei e determinações do 

Conselho Estadual do Meio Ambiente. 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FIERGS 

Art. 70 - Suprimir artigo, pois está disciplinado na Resolução 

CONAMA 06/86.  

Justificativa: A publicidade dos licenciamentos se dará pelo órgão 

ambiental no momento em que libera o documento para consulta no 

site, pelo regulamento desta Lei e determinações do Conselho Estadual 

do Meio Ambiente.  A partir do momento em que as licenças estão 

disponíveis no site do órgão ambiental não seria necessário fazer a 

publicação do aviso em jornais.  

CAPÍTULO IX 

DO ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

SISTEMA FARSUL 

Revisar redação de todo o Capítulo. 

Justificativa: Necessidade de alinhamento com critérios estabelecidos 

pela Resolução CONAMA 01/1986. 

Art. 71 - O licenciamento para a construção, instalação, 

ampliação, alteração e operação de empreendimentos ou 

atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados de 

significativo potencial de degradação ou poluição, dependerá da 

apresentação do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e do 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), ao qual se 

dará publicidade, pelo órgão ambiental competente, garantida a 

realização de audiência pública, quando couber. 

§ 1º - A caracterização dos empreendimentos ou atividades como 

de significativo potencial de degradação ou poluição dependerá, 

para cada um de seus tipos, de critérios a serem definidos pelo 

órgão ambiental competente e fixados normativamente pelo 

Conselho Estadual do Meio Ambiente, respeitada a legislação 

federal. 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FIERGS 

Art. 71 – Inserir  

Inserir texto especificando que a realização de EIA/RIMA aplica-se 

apenas à etapa de obtenção de LP. Empreendimentos em operação que 

requeiram estudos ambientais complementares, deverão contar com 

outros tipos de processos administrativos que não envolvam o rito do 

EIA/RIMA. 

Justificativa: O EIA/RIMA tem rito licenciatório específico que fora 

planejado e criado com vistas na obtenção de LP’s. A exemplo disso, 

cita-se a determinação de alternativas locacionais o que, claramente, 

não se aplica à empreendimentos em operação.  
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§ 2º - Baseado nos critérios a que se refere o "caput" deste artigo, 

o órgão ambiental competente deverá realizar uma avaliação 

preliminar dos dados e informações exigidos do interessado para 

caracterização do empreendimento ou atividade, a qual 

determinará, mediante parecer técnico, a necessidade ou não da 

elaboração do EIA/RIMA, que deverá fazer parte do corpo da 

decisão. 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Necessidade de ajustes. 

Art. 72 - Quando determinada a necessidade de realização de 

Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA) pelo órgão ambiental competente, as 

solicitações de licenciamento, em quaisquer de suas modalidades, 

suas renovações e a respectiva concessão das licenças, serão 

objeto de publicação no Diário Oficial do Estado e em periódico 

de grande circulação regional e local. 

Parágrafo único - Sempre que for determinada a apresentação do 

Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e quando este for 

recebido no órgão ambiental competente, dar-se-á ciência ao 

Ministério Público e à entidade representativa das Organizações 

Não-Governamentais (ONG's). 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

Parágrafo único – igual. 

Justificativa: Na prática a realização deste ato de ciência é inviável, a 

publicidade já ocorre por meio da publicação dos pedidos de licença e 

da realização das audiências públicas em periódicos de grande 

circulação e nos jornais oficiais. 

 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FIERGS 

Art. 72 - Suprimir Parágrafo Único. 

Justificativa: Na prática a realização deste ato de ciência é inviável, a 

publicidade já ocorre por meio da publicação dos pedidos de licença e 

da realização das audiências públicas em periódicos de grande 

circulação e nos jornais oficiais.  

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Parágrafo único - Sempre que for determinada a apresentação do 

Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e quando este for recebido 

no órgão ambiental competente, dar-se-á ciência ao Ministério Público 
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e à entidade representativa das Organizações Não-Governamentais 

(ONG's). 

Justificativa: A ciência destes atos não deve ser direcionada ao MP e 

ONGs, os quais deverão tomar ciência pelos mesmos meios que é dada 

a toda a coletividade. Caso não seja este o entendimento, e mantido o 

dispositivo, sugerimos a inclusão do termo e “à Comissão de Direito 

Ambiental da OAB/RS”, Como órgão defensor do meio ambiente, 

inclusive com legitimidade ativa para ajuizamento de ações civis 

públicas, interessa à comissão ter conhecimento prévio de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental. 

 

UNIPAMPA 

Parágrafo único – Reescrever. 

Justificativa: Texto vago no que concerne à “entidade representativa 

das Organizações Não-Governamentais (ONG's)”. 

Art. 73 - O Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA), além de 

atender à legislação, em especial os princípios e objetivos desta 

Lei e seu regulamento e os expressos na Lei da Política Nacional 

do Meio Ambiente, obedecerá as seguintes diretrizes gerais: 

I - contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização 

do empreendimento, confrontando-as com a hipótese de sua não 

execução; 

II - identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais 

gerados nas fases de implantação, operação e desativação do 

empreendimento; 

III - definir os limites da área geográfica a ser direta ou 

indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de 

influência do empreendimento, considerando, em todos os casos, 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Reforçamos a necessidade de estabelecer regras de publicidade, como 

já mencionado nos comentários do art. 5º, especialmente para os EIA 

e Audiência Pública. 
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a microrregião sócio-geográfica e a bacia hidrográfica na qual se 

localiza; 

IV - considerar os planos e programas governamentais e não-

governamentais, propostos 

e em implantação na áreas de influência do projeto, e sua 

compatibilidade; 

V - estabelecer os programas de monitoramento e auditorias 

necessárias para as fases de implantação, operação e desativação 

do empreendimento; 

VI - avaliar os efeitos diretos e indiretos sobre a saúde humana; 

VII - citar a fonte de todas as informações relevantes. 

§ 1º - Ao determinar a execução do Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental (EIA), o órgão ambiental competente fixará as 

diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e 

características ambientais da área, forem julgadas necessárias, 

inclusive os prazos para conclusão e análise dos estudos. 

§ 2º - O estudo da alternativa de não execução do 

empreendimento, etapa obrigatória do EIA, deverá incluir 

discussão sobre a possibilidade de serem atingidos os mesmos 

objetivos econômicos e sociais pretendidos ou alegados pelo 

empreendimento sem sua execução. 

Art. 74 - Os Estudos Prévios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) 

de empreendimentos destinados à geração de energia deverão 

incluir alternativas de obtenção de energia utilizável por 

programas de conservação energética. 

 

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 

METROPOLITANO E REGIONAL – METROPLAN 

O artigo deve ser melhor redigido. 
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Art. 75 - O Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) relatará o 

desenvolvimento das seguintes atividades técnicas: 

I - diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, 

completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas 

interações, tais como existem, de modo a caracterizar a situação 

ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando: 

a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando 

os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões de solo, os 

corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as 

correntes atmosféricas; 

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, 

destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de 

valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as 

áreas de preservação permanente; 

c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da 

água e a sócioeconomia, destacando os sítios e monumentos 

arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações 

de dependência entre a sociedade local e os recursos ambientais e 

a potencial utilização futura desses recursos, incluindo descrição 

da repercussão social da redução ou perda de recursos naturais por 

efeito do empreendimento, bem como a sua avaliação de 

custobenefício. 

II - análise dos impactos ambientais do empreendimento e de suas 

alternativas, através de identificação, previsão de magnitude e 

interpretação da importância dos prováveis impactos positivos e 

negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e 

a médio e longo prazos, temporários e permanentes, seu grau de 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água 

e a sócio/economia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, 

históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre 

a sociedade local e os recursos ambientais e a potencial utilização 

futura desses recursos, incluindo descrição da repercussão social da 

redução ou perda de recursos naturais por efeito do empreendimento, 

bem como a sua avaliação de custo/benefício. 

Manter redação do artigo, agregando item que atribuirá à autoridade 

ambiental responsabilidade de definição de prazos para acumulação 

plurianual de danos ambientais de pequena monta, quando examinados 

em perspectivas anuais. O diagnóstico ambiental conclusivo deverá 

apontar marcos temporais distintos, para danos com potencial 

cumulativo. Estas informações deverão constar no Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental.  

Justificativa – Existem atividades que apontam danos potenciais de 

pequena monta, em ciclos anuais, mas com alto potencial deletério, a 

longo prazo. Estes danos tenderão a ser minimizados se avaliados 

desconsiderando seus efeitos colaterais de longo prazo. 
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reversibilidade, suas propriedades cumulativas e sinérgicas, a 

distribuição dos ônus e benefícios sociais; 

III - definição das medidas mitigadoras e compensatórias dos 

impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e 

sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada 

uma delas; 

IV - elaboração dos programas de acompanhamento e 

monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os 

fatores e parâmetros a serem considerados, parâmetros e 

freqüências de investigações e análises e indicação sobre as fases 

do empreendimento às quais se destinam, ou seja, implantação, 

operação ou desativação. 

Parágrafo único - Ao determinar o Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental (EIA), o órgão ambiental competente, fornecerá as 

instruções adicionais que se fizerem necessárias, pelas 

peculiaridades do projeto ou características ambientais das áreas. 

Art. 76 - O Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e o 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) serão realizados por 

equipe multidisciplinar habilitada, cadastrada no órgão ambiental 

competente, não dependente direta ou indiretamente do 

proponente do projeto e que será responsável tecnicamente pelos 

resultados apresentados, não podendo assumir o compromisso de 

obter o licenciamento do empreendimento. 

§ 1º - A empresa executora do EIA/RIMA não poderá prestar 

serviços ao empreendedor, simultaneamente, quer diretamente, ou 

por meio de subsidiária ou consorciada, quer como projetista ou 

executora de obras ou serviços relacionados ao mesmo 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Manter redação do artigo. Evitar retrocessos já estabelecidos na 

legislação nacional, pela resolução Conama 237/97.  

Justificativa – Interesses econômicos comprometem atividades 

profissionais relacionados a EIA e RIMA, o que tem resultado em 

responsabilização do Estado, com danos econômicos relevantes para o 

erário público. Denúncias apresentadas pela procuradora federal, Dra 

Annelise Monteiro Steigleder, em AGAPAN Debate organizado pela 

AGAPAN (13/06/2016) apontou casos relevantes e alertou para 

possibilidades de ampliação nas implicações ambientais e econômicas 
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empreendimento objeto do Estudo Prévio de Impacto Ambiental 

(EIA). 

§ 2º - Não poderá integrar a equipe multidisciplinar executora do 

EIA/RIMA técnicos que prestem serviços, simultaneamente, ao 

empreendedor. 

negativas de alteração que suprima os parágrafos 1 e 2 do artigo 76 da 

lei 11.520. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

Artigo deve ser redigido de acordo com a resolução Conama 237/97. 

Justificativa: Não concordamos com a restrição aos profissionais 

impostas nos artigo 76, parágrafo 1 e 2. Entendemos ser 

inconstitucional. E restringe muito a atuação profissional. Esta 

restrição tinha na resolução CONAMA 01/86 e não existe mais desde 

a 237/97.O controle de atuação profissional deve ser feito pelos 

conselhos profissionais e pelos órgãos de controle. A legislação de 

responsabilização técnica já existe pela lei de crimes ambientais e deve 

ser a ferramenta do judiciário para a penalização por falsas 

informações ou atuação profissional criminosa. 

O texto apresentado ao final deste documento detalha e embasa 

juridicamente este proposta. 

 

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL SUL-BRASILEIRA DE 

GEÓLOGOS 

Suprimir totalmente os §1º e §2º. 

Justificativa: estes parágrafos afrontam o princípio constitucional do 

livre exercício profissional (Inciso XIII do artigo 5º da Constituição 

Federal). 

Bem como, na prática são desnecessários pois a penalização de má 

conduta profissional já é feita pelos Conselhos profissionais e pela Lei 

dos crimes ambientais.  
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FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FIERGS 

Art. 76 - Excluir os parágrafos 1º e 2º.  

Justificativa: O texto limita o exercício da atividade profissional e cria 

impedimentos não balizados ou previstos na legislação federal.  

É inadmissível inferir que o rigor técnico será descumprido por haver 

qualquer tipo de relação econômica entre o empreendedor e o técnico 

que fará parte da equipe executora do EIA/RIMA. Os conselhos de 

classe é que garantem que erros técnicos não sejam admitidos, logo tal 

regra nada faz além de dificultar o processo de licenciamento 

ambiental.  

 

 

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CIENTEC 

Este artigo deve ficar com a sua redação inalterada, pois ultrapassa a 

distorção existente quanto à independência da equipe do EIA-RIMA 

existente na Resolução CONAMA n. 237. 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Artigo deve ser redigido de acordo com a resolução Conama 237/97. 

Justificativa: Necessidade de ajustes, pois há uma evidente restrição do 

trabalho dos profissionais da área de consultoria ambiental. 

 

SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS 

Excluir o inciso 1 e 2; 

Incluir:  
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§ 1º - A empresa executora do EIA/RIMA, ou prestadora de serviços à 

SEMA e a FEPAM não poderá ter em seus quadros permanentes, 

terceirizados ou contratados parentes de funcionários e contratados da 

FEPAM e SEMA, inclusive na comissão de licitação; 

Justificativa: Não são legais e deturpam a Resolução 01/86 do 

CONAMA; 

Evitar uma outra operação Concutare; e diminuir riscos de aceleração 

de empreendimentos de interesse dos referidos funcionários.  

Art. 77 - Serão de responsabilidade do proponente do projeto 

todas as despesas e custos referentes à realização do Estudo Prévio 

de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA) e audiência pública, além do fornecimento ao órgão 

ambiental competente de, pelo menos, 5 (cinco) cópias. 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FIERGS 

Acrescentar ao Artigo que as cópias podem ser eletrônicas.  

Justificativa: Como sugestão: A apresentação do estudo Prévio de 

Impacto Ambiental possa ser enviado de forma digital (on-line). Não 

havendo necessidade de material impresso de forma a facilitar o acesso 

e reduzir gastos desnecessários com cópias impressas.  

 

UNIPAMPA 

Acrescentar que as cópias podem ser eletrônicas. 

Justificativa: Prever a possibilidade de redução de número de cópias 

impressas. 

Art. 78 - O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) refletirá as 

conclusões do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e 

conterá, no mínimo: 

I - os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e 

compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas 

públicos; 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

I - os objetivos e as justificativas do projeto, sua relação e 

compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas 

públicos; 

Sugestão para clareza. 

Justificativa: Objetivos e justificativas definidos por os ou as. 
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II - a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e 

locacionais, especificando para cada uma delas, nas fases de 

construção e operação, a área de influência, as matérias primas e 

mão-de-obra, as fontes de energia, os processos e técnicas 

operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos e perdas 

de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados, 

planos e programas públicos; 

III - a síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental 

da área de influência do projeto; 

IV - a descrição dos prováveis impactos ambientais da 

implantação e operação da atividade, considerando o projeto, suas 

alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e 

indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua 

identificação, quantificação e interpretação; 

V - a caracterização da qualidade ambiental futura da área de 

influência, comparando as diferentes situações de adoção do 

projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de sua não 

realização; 

VI - a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras 

previstas em relação aos impactos negativos, mencionado aqueles 

que não puderem ser evitados, e o grau de alteração esperado; 

VII - o programa de monitoramento e acompanhamento dos 

impactos; 

VIII - recomendações quanto a alternativa mais favorável 

(conclusões e comentários de ordem geral). 

§ 1º - O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) deve ser 

apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreensão pelo 

Manter redação do artigo e incluir parágrafos estabelecendo que:  

O RIMA deverá conter detalhamento da metodologia utilizada para 

coletar e analisar dados, bem como justificativa para descarte, omissão 

ou transformação nos dados brutos. O acesso a estas informações e 

estes dados deve ser viabilizado a organizações acadêmicas e da 

sociedade civil organizada, de forma a permitir mecanismos de revisão 

e crítica independente.  

Os resultados do RIMA, deverão ser submetidos a audiência pública, 

sempre que esta for solicitada, nos moldes previstos no capítulo X.  

Justificativa: A fiscalização independente exige acesso aos dados e à 

metodologia. Desta forma, a qualificação das instituições acadêmicas 

e organizações ambientais assegurará contribuição importante ao 

poder público, sem ônus ao erário. Isto também estimulará 

mecanismos de democracia participativa e inibirá desvios de 

finalidade, nos processos envolvendo RIMA. 
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público, contendo informações em linguagem acessível a todos os 

segmentos da população, ilustradas por mapas, cartas, quadros, 

gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que 

se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto e 

todas as conseqüências ambientais de sua implementação. 

§ 2º - O RIMA deverá apresentar estrita e inequívoca 

correspondência a todos os itens do EIA e respectivo conteúdo. 

 

 

 

CAPÍTULO X 

DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

 

Art. 84 - O órgão ambiental convocará audiências públicas, nos 

termos desta Lei e demais legislações, nos seguintes casos, dentre 

outros: 

I - para avaliação do impacto ambiental de empreendimentos, caso 

em que a audiência pública será etapa do licenciamento prévio, 

nos termos do inciso I do artigo 85; 

II - para a apreciação das repercussões ambientais de programas 

governamentais de âmbito estadual, regional ou municipal; 

III - para a discussão de propostas de Objetivos de Qualidade 

Ambiental e de enquadramento de águas interiores. 

Parágrafo único - Nos caso de audiências públicas para o 

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades não 

sujeitas ao EIA/RIMA, os procedimentos para sua divulgação e 

realização serão regrados pelo órgão ambiental competente.  

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Manter a redação original. 

 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FIERGS 

Art. 84 - Excluir Parágrafo Único  

Justificativa: as audiências públicas são específicas para 

empreendimentos com EIA/RIMA.  

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Alterar o caput: 
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Caberá ao órgão ambiental ou ao Conselho Estadual do Meio 

Ambiente (CONSEMA) convocar audiências públicas, nos termos 

desta Lei e demais legislações, nos seguintes casos, dentre outros: (...) 

 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PESCA E 

COOPERATIVISMO 

Sugere-se alterar a redação do Art. 84:  

“O órgão ambiental, o CONSEMA, ou a entidade da sociedade civil 

organizada, convocará audiências públicas, nos termos desta Lei e 

demais legislações, nos seguintes casos, dentre outros:”  

Justificativa: Acreditamos ser importante ampliar a rol de legitimados 

para a solicitação de audiência pública, considerando o importante que 

a sociedade possa participar cada vez mais das decisões sobre o 

desenvolvimento do estado, bem como tenha condições de exercer o 

controle social de forma plena. 

Art. 85 - A convocação e a condução das audiências públicas 

obedecerão aos seguintes preceitos: 

I - obrigatoriedade de convocação, pelo órgão ambiental, 

mediante petição encaminhada por no mínimo 1 (uma) entidade 

legalmente constituída, governamental ou não, por 50 (cinqüenta) 

pessoas ou pelo Ministério Público Federal ou Estadual; 

II - divulgação da convocação no Diário Oficial do Estado e em 

periódicos de grande circulação em todo o Estado e na área de 

influência do empreendimento, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias e correspondência registrada aos solicitantes; 

III - garantia de manifestação a todos os interessados devidamente 

inscritos; 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

O artigo não apresenta prazo para tal requerimento, o que tumultua o 

licenciamento ambiental, especialmente pela possibilidade de nulidade 

da licença presente no §2º.  

 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FIERGS 

Art. 85 - Excluir o inciso I e parágrafo 2º. 

Justificativa: O CONAMA já estabelece prazo para solicitação de 

audiência pública para pessoas e o Ministério Público nos casos em 

que necessita de EIA/RIMA. O artigo não apresenta prazo para tal 
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IV - garantia de tempo suficiente para manifestação dos 

interessados que oferecerem aportes técnicos inéditos à discussão; 

V - não votação do mérito do empreendimento do EIA/RIMA, 

restringindo-se a finalidade das audiências à escuta pública; 

VI - comparecimento obrigatório de representantes dos órgãos 

licenciadores, da equipe técnica analista e da equipe 

multidisciplinar autora do EIA/RIMA, sob pena de nulidade; 

VII - desdobramento em duas etapas, sendo a primeira para serem 

expostas as teses do empreendedor, da equipe multidisciplinar ou 

consultora e as opiniões do público e a segunda sessão para serem 

apresentadas e debatidas as resposta às questões levantadas. 

§ 1º - O órgão ambiental competente definirá, em regulamento 

próprio, o Regimento Interno das audiências públicas, o qual, após 

aprovação pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, deverá 

reger os eventos. 

§ 2º - No caso de haver solicitação de audiência Pública na forma 

do inciso I deste artigo e na hipótese de o órgão ambiental não 

realizá-la ou não concluí-la, a licença concedida não terá validade. 

requerimento, o que tumultua o licenciamento ambiental, 

especialmente pela possibilidade de nulidade da licença presente no 

§2º.  

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Necessidade de ajuste.  

Justificativa: Estabelecer prazos para requerimento. 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E 

COOPERATIVISMO 

Substituir o nome “Sistema Estadual de Informações” por “Sistema 

Integrado de Regularização Ambiental (SIRAM)” no caput do Art. 86.  

Justificativa: No sentido de atualizar o nome do Sistema Estadual de 

Informações conforme vem sendo utilizado pelo órgão ambiental 

estadual, bem como padronizar a “terminologia” utilizada na lei como 

no Art.2º e Art.15 (onde sugerimos incluir o SIRAM).  

 

 

 

 

CAPÍTULO XI 

DO MONITORAMENTO 

 

Art. 86 - O Estado manterá, no âmbito de seu Sistema Estadual 

de Informações Ambientais, todos os dados disponíveis sobre 

recursos ambientais e fontes poluidoras, infratores, cadastros e 

licenças fornecidas, entre outros, de forma atualizada, inteligível 

e prontamente acessível a instituições públicas e privadas e 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Alterar caput:  

Substituir o nome “Sistema Estadual de Informações” por “Sistema 

Integrado de Regularização Ambiental (SIRAM)” . 
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membros da comunidade interessados em planejamento, gestão, 

pesquisa ou uso do meio ambiente. (Vide Lei nº 12.995/08) 

§ 1º - Os órgãos competentes exigirão das fontes poluidoras e dos 

utilizadores de recursos naturais, a execução do 

automonitoramento físico, químico, biológico e toxicológico e 

integrarão os respectivos dados ao Sistema de Informações 

Ambientais, de acordo com regulamento próprio. 

§ 2º - As análises exigidas para a execução do automonitoramento 

somente poderão ser executadas por laboratórios aceitos pelo 

órgão ambiental competente. 

§ 3º - O Poder Público instituirá o Programa de Controle de 

Qualidade de Análises Ambientais, intra e interlaboratorial, o qual 

será coordenado pelo órgão ambiental. 

Art. 87 - As instituições de ensino e pesquisa que detenham dados 

sobre contaminação ambiental, agravos à saúde humana por efeito 

da poluição e similares, deverão cedê-las ao órgão ambiental a fim 

de integrarem o Sistema Estadual de Informações Ambientais. 

(Vide Lei nº 12.995/08) 

Parágrafo único - Os dados referidos no "caput", produzidos por 

instituições públicas ou privadas com recursos públicos, serão 

repassados sem ônus. 

SISTEMA FARSUL 

Revogar. 

Justificativa: Impraticável 

CAPÍTULO XII 

DAS AUDITORIAS AMBIENTAIS 

 

Art. 88 - Toda a atividade de elevado potencial poluidor ou 

processo de grande complexidade ou ainda de acordo com o 

histórico de seus problemas ambientais, deverá realizar auditorias 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FIERGS 

Art. 88 Inserir parágrafo:  
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ambientais periódicas, às expensas e responsabilidade de quem 

lhe der causa. 

Parágrafo único - Para outras situações não caracterizadas no 

"caput" deste artigo, poderão ser exigidas auditorias ambientais, a 

critério do órgão ambiental competente. 

Considera atividade de elevado potencial poluidor empreendimentos 

de potencial alto e porte grande ou excepciona. 

Justificativa: Facilitar o entendimento e melhorar a coerência entre o 

código e o regulamento de auditorias ambientais publicado pela 

FEPAM.  

 

SISTEMA FARSUL 

Revogar. 

Justificativa: Artigo não apresenta base legal nem garante segurança 

jurídica mínima, além ainda, de possibilitar estabelecimento de 

restrições por meios infra legais.  

Art. 90 - A auditoria ambiental será realizada por equipe 

multidisciplinar habilitada, cadastrada no órgão ambiental 

competente, não dependente direta ou indiretamente do 

proponente do empreendimento ou atividade e que será 

responsável tecnicamente pelos resultados apresentados. 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Incluir, que não tenha grau de parentesco com o empreendedor. 

Justificativa: O parentesco é cause de impedimento/suspeição para a 

realização dos estudos ambientais. 

Art. 91 - Serão de responsabilidade do proponente do 

empreendimento ou atividade todas as despesas e custos 

referentes à realização da auditoria ambiental, além do 

fornecimento ao órgão ambiental competente de pelo menos 5 

(cinco) cópias. 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FIERGS 

Art. 91 - Acrescentar que as cópias podem ser eletrônicas.  

Justificativa: Reduzir impacto ambiental com a impressão de 

documentos.  

 

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 

METROPOLITANO E REGIONAL – METROPLAN 

Tornar o processo eletrônico, sem a necessidade de impressão de 5 

vias. 
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UNIPAMPA 

Acrescentar que as cópias podem ser eletrônicas. 

Justificativa: Prever a possibilidade de redução de número de cópias 

impressas. 

Art. 92 - Respeitado o sigilo industrial, assim solicitado e 

demonstrado pelo interessado, a auditoria ambiental será acessível 

ao público. Suas cópias permanecerão a disposição dos 

interessados, na biblioteca do órgão ambiental competente, 

inclusive durante o período de análise técnica. 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FIERGS 

Art. 92 – Modificar: Disponibilizar cópia da auditoria ambiental 

somente para os órgãos ambientais competentes para análise técnica.  

Justificativa: As informações constantes no relatório de auditoria são 

verificações técnicas e devem ser submetidas à avaliação de 

profissionais com competência técnica para tal.  

Art. 96 - O período entre cada auditoria ambiental não deverá ser 

superior a 3 (três) anos, dependendo da natureza, porte, 

complexidade das atividades auditadas e da importância e 

urgência dos problemas ambientais detectados.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

O prazo em questão deveria ser vinculado à renovação do 

licenciamento ambiental. 

 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FIERGS 

Art. 96 – Modificar o prazo estipulado: sugerimos aumentar o prazo 

máximo para 4 (quatro) anos.  

Justificativa: Já que a maioria das licenças ambientais do RS tem 

validade de 4 anos, e assim, sempre seria possível realizar uma 

auditoria 1 (um) ano antes do vencimento da LO, realizar a auditoria 6 

meses antes do protocolo de renovação da licença servirá de base na 

análise do processo bem como uma condicionante para a renovação 

automática. Assim, O prazo em questão ficaria vinculado à renovação 

do licenciamento ambiental.  
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Ajustar. 

Justificativa: Utilizar como parâmetro o prazo fixado na licença 

ambiental. 

Art. 98 - As auditorias ambientais dos empreendimentos ou 

atividades utilizadoras de recursos ambientais licenciados através 

do EIA/RIMA, além de atender à legislação, em especial os 

princípios e objetivos desta lei e seu regulamento e os expressos 

na Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, deverá conter as 

seguintes atividades técnicas: 

I - confrontar os impactos ambientais gerados na implantação e 

operação da atividade com os previstos no EIA/RIMA, 

considerando o diagnóstico ambiental da área de influência do 

projeto e seus efeitos no meio físico, biológico, nos ecossistemas 

naturais e meio sócioeconômico; 

II - reavaliar os limites da área geográfica realmente afetada pela 

atividade e comparar com os previstos no EIA/RIMA; 

III - relacionar o desenvolvimento econômico da área de 

influência do projeto, considerando os planos e programas 

governamentais realmente implementados, os benefícios e ônus 

gerados pela atividade e os impactos ambientais negativos e 

positivos; 

IV - identificar os impactos ambientais não previstos no 

EIA/RIMA, ou a sua tendência de ocorrência, especificando os 

agentes causadores e suas interações; 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Colocar um item, que na auditoria será ouvida a população humana 

entorno do empreendimento. 

 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FIERGS 

Art. 98 e seus incisos:  

Revisar as atividades técnicas exigidas para as auditorias ambientais 

com EIA/RIMA. Os requisitos dos incisos não são avaliados por 

práticas de auditorias.  

Justificativa: Art. 98 e seus incisos: O objetivo da auditoria não é 

realizar um novo EIA / RIMA do empreendimento. O foco principal 

deveria ser apresentar estudo comparativo do monitoramento realizado 

no período, com os impactos ambientais previstos no EIA/RIMA, 

considerando a eficiência das medidas mitigadoras implantadas e as 

realmente obtidas, o que servirá de base para a renovação da licença e 

acompanhamento do empreendimento pelo órgão de meio ambiente. A 

sugestão do artigo é muito ampla, como uma revisão completa do EIA 

/ RIMA, com todos os custos associados à esta revisão completa, que 

podem inclusive inviabilizar novos empreendimentos.  
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V - apresentar estudo comparativo do monitoramento realizado no 

período, com os impactos ambientais previstos no EIA/RIMA, 

considerando a eficiência das medidas mitigadoras implantadas e 

as realmente obtidas; 

VI - apresentar cronograma de ações corretivas e preventivas de 

controle ambiental, e se couber, projetos de otimização dos 

equipamentos de controle e sistemas de tratamento, com o seu 

respectivo dimensionamento, eficiência e forma de 

monitoramento com os parâmetros a serem considerados. 

§ 1º - Ao determinar a execução da auditoria ambiental, o órgão 

ambiental competente poderá fixar diretrizes adicionais que, pelas 

peculiaridades do projeto e características ambientais da área, 

forem julgadas necessárias. 

§ 2º - A primeira auditoria ambiental dos empreendimentos ou 

atividades referidos no "caput" deste artigo deverá ser realizada 

no prazo máximo de 5 (cinco) anos após a emissão da primeira 

LO, sem prejuízo às demais exigências do órgão ambiental 

competente. 

CAPÍTULO XIII 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 

Art. 99 - Constitui infração administrativa ambiental, toda ação 

ou omissão que importe na inobservância dos preceitos desta Lei, 

de seus regulamentos e das demais legislações ambientais. 

§ 1º - Qualquer pessoa constatando infração ambiental poderá 

dirigir representação às autoridades ambientais, para efeito do 

exercício do seu poder de polícia. 

SISTEMA FARSUL 

§ 2º - Substituir “reconhecimento” por “conhecimento”. 

Justificativa: Maior clareza da redação. 
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§ 2º - A autoridade ambiental que tiver reconhecimento de 

infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração 

imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de 

co-responsabilidade. 

§ 3º - As infrações ambientais serão apuradas em processo 

administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o 

contraditório, observadas as disposições desta Lei. 

 

 

Art. 100 - Aquele que direta ou indiretamente causar dano ao 

meio ambiente será responsabilizado administrativamente, 

independente de culpa ou dolo, sem prejuízo das sanções cíveis e 

criminais. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

Não cabe à legislação estadual definir a responsabilidade objetiva 

administrativa em matéria ambiental. Recente julgado do STJ decidiu 

que a responsabilidade ambiental em matéria administrativa é 

subjetiva. 

 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FIERGS 

Suprimir o Artigo  

Justificativa: Não cabe à legislação estadual definir a responsabilidade 

objetiva administrativa em matéria ambiental. Recente julgado do STJ 

decidiu que a responsabilidade ambiental em matéria administrativa é 

subjetiva.  

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Retirar termo “independente de culpa ou dolo”. 
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SISTEMA FARSUL 

Inserir “Ressalvados os casos específicos previstos em Lei” 

Justificativa: Maior clareza da redação. 

Art. 101 - Responderá pelas infrações ambientais quem, por 

qualquer modo as cometer, concorrer para a sua prática ou dela se 

beneficiar. 

SISTEMA FARSUL 

Inserir “ressalvados” os casos específicos previstos em lei. 

Justificativa: Existem situações previstas em legislação federal nas 

quais não se aplicam esta determinação. 

Art. 102 - As infrações às disposições desta Lei, seus 

regulamentos, às normas, critérios, parâmetros e padrões 

estabelecidos em decorrência dela e das demais legislações 

ambientais, serão punidas com as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa simples; 

III - multa diária; 

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e 

flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de 

qualquer natureza utilizados na infração; 

V - destruição ou inutilização do produto; 

VI - suspensão de venda e fabricação do produto; 

VII - embargo de obra ou atividade; 

VIII - demolição de obra; 

IX - suspensão parcial ou total das atividades; 

X - restritiva de direitos. 

§ 1º - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais 

infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a 

elas cominadas. 

SISTEMA FARSUL 

§ 1º - Substituir por redação onde se estabeleça aplicação apenas da 

pena mais severa. 

Justificativa: As infrações ambientais, dada a capilaridade da 

legislação correlata ao tema, tem-se tornado um emaranhado de 

sanções e penas, muitas vezes mais baseadas na confusão da lei do que 

propriamente no dano ambiental gerado. 
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§ 2º - A advertência será aplicada pela inobservância das 

disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos 

regulamentares, sem prejuízos das demais sanções previstas neste 

artigo. 

§ 3º - A multa simples pode ser convertida em serviços de 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 

ambiente. 

§ 4º - A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da 

infração se prolongar no tempo. 

§ 5º - As penalidades de multa aplicadas a infratores não 

reincidentes poderão ser substituídas, a critério da autoridade 

coatora, pela execução de programas e ações de educação 

ambiental destinadas a área afetada pelas infrações ambientais que 

originaram as multas, desde que os valores se equivalham e que 

haja aprovação dos programas e ações pelo órgão autuante. 

§ 6º - A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do 

"caput" obedecerá o disposto no artigo 103 desta Lei. 

§ 7º - As sanções indicadas nos incisos VI a IX serão aplicadas, 

quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não 

estiverem obedecendo as prescrições legais ou regulamentares. 

§ 8º - As sanções restritivas de direito são: 

I - suspensão de registro, licença ou autorização; 

II - cancelamento de registro, licença ou autorização; 

III - perda ou suspensão da participação em linha de 

financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; 

IV - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo 

período de até 3 (três) anos. 
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Art. 103 - A apreensão, destruição ou inutilização, referidas nos 

incisos IV e V do artigo 102 desta Lei, obedecerão ao seguinte: 

I - os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, 

equipamentos, veículos e embarcações de pesca, objeto de 

infração administrativa, serão apreendidos, lavrando-se os 

respectivos termos; 

II - os animais apreendidos terão a seguinte destinação: 

a) libertados em seu habitat natural, após verificação da sua 

adaptação as condições de vida silvestre; 

b) entregues a jardins zoológicos, fundações ambientalistas ou 

entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade 

de técnicos habilitados; ou  

c) na impossibilidade de atendimento imediato das condições 

previstas nas alíneas anteriores, o órgão ambiental autuante 

poderá confiar os animais a fiel depositário na forma da legislação 

vigente, até implementação dos termos antes mencionados. 

III - os produtos e subprodutos perecíveis ou a madeira 

apreendidos pela fiscalização serão avaliados e doados pela 

autoridade competente as instituições científicas, hospitalares, 

penais, militares, públicas e outras com fins beneficentes, bem 

como as comunidades carentes, lavrando-se os respectivos 

termos, sendo que, no caso de produtos da fauna não perecíveis, 

os mesmos serão destruídos ou doados a instituições científicas, 

culturais ou educacionais; 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

VIII- Após decisão que confirme o auto de infração, os 

veículos e as embarcações utilizados na prática da infração, 

apreendidos pela autoridade competente, não mais retornarão ao 

infrator,  poderão ser destruídos, utilizados pela administração 

quando houver necessidade, doados ou vendidos, garantida a sua 

descaracterização, neste último caso, por meio da reciclagem 

quando o instrumento puder ser utilizado na prática de novas 

infrações; 
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IV - os produtos e subprodutos de que tratam os incisos anteriores, 

não retirados pelo beneficiário no prazo estabelecido no 

documento de doação, sem justificativa, serão objeto de nova 

doação ou leilão, a critério do órgão ambiental, revertendo os 

recursos arrecadados para a preservação ou melhoria da qualidade 

do meio ambiente, correndo os custos operacionais de depósito, 

remoção, transporte, beneficiamento e demais encargos legais a 

conta do beneficiário; 

V - os equipamentos, os petrechos e os demais instrumentos 

utilizados na prática da infração serão vendidos pelo órgão 

responsável pela apreensão, garantida a sua descaracterização por 

meio da reciclagem; 

VI - caso os instrumentos a que se refere o inciso anterior tenham 

utilidades para uso nas atividades dos órgão ambientais e de 

entidades científicas, culturais, educacionais, hospitalares, penais, 

militares, públicas e outras entidades com fins beneficentes, serão 

doados a estas, após previa avaliação do órgão responsável pela 

apreensão; 

VII - tratando-se de apreensão de substâncias ou produtos tóxicos, 

perigosos ou nocivos a saúde humana ou ao meio ambiente, as 

medidas a serem adotadas, seja destinação final ou destruição, 

serão determinadas pelo órgão competente e correrão as expensas 

do infrator; 

VIII - os veículos e as embarcações utilizados na prática da 

infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão 

liberados após o cumprimento da penalidade que vier a ser 

imposta, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma 
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da legislação vigente, até implementação dos termos antes 

mencionados, a critério da autoridade competente; 

IX - fica proibida a transferência a terceiros, a qualquer título, dos 

animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, 

equipamentos, veículos e embarcações, de que trata este artigo, 

salvo na hipótese de autorização da autoridade competente; 

X - a autoridade competente encaminhará cópia dos termos de que 

trata este artigo ao Ministério Público, para conhecimento. 

 

 

Sugestão de inclusão de artigo novo entre artigos 103 e 104. 

 

 

INSTITUTO MIRA-SERRA 

Artigo novo: A criação de CETAS e CRAS são prioridade na 

destinação de multas pecuniárias advindas de infrações contra a fauna 

silvestre. 

Justificativa: Inexistem CETAS e CRAS em quantidade suficiente para 

a destinação adequada dos exemplares da fauna silvestre de que trata a 

legislação. 

Art. 104 - A determinação da demolição de obra de que trata o 

inciso VIII, do art. 102 desta lei, será de competência da 

autoridade ambiental, a partir da efetiva constatação pelo agente 

autuante da gravidade do dano decorrente da infração. 

SISTEMA FARSUL 

Substituir momento por “somente após ao esgotamento dos processos 

administrativos e judiciais”. 

Justificativa: Deve ser garantido o direito de defesa em todas as esferas 

administrativas e judiciais. A demolição da obra anteriormente pode 

trazer danos econômicos e sociais irreparáveis. 

Art. 114 - Através do Termo de Compromisso Ambiental (TCA), 

firmado entre o órgão ambiental e o infrator, serão ajustadas as 

condições e obrigações a serem cumpridas pelos responsáveis 

pelas fontes de degradação ambiental, visando a cessar os danos e 

recuperar o meio ambiente. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

Inserir um § 5º  

I -  Os valores a serem recolhidos ao Fundo Estadual competente serão 

anualmente apresentados em imprensa oficial e ao Tribunal de Contas 

do Estado.  
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§ 1º - No Termo de Compromisso Ambiental deverá constar 

obrigatoriamente a penalidade para o caso de descumprimento da 

obrigação assumida. 

§ 2º - Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo 

infrator, a multa poderá ser reduzida em até 90% (noventa por 

cento) do valor atualizado monetariamente. 

§ 3º - Na hipótese de interrupção do cumprimento das obrigações 

de cessar e corrigir a degradação ambiental, quer seja por decisão 

da autoridade ambiental ou por culpa do infrator. 

§ 4º - Os valores apurados nos §§ 3º e 4º serão recolhidos ao Fundo 

Estadual competente, no prazo de 5 (cinco) dias do recebimento 

da notificação. 

 

§ 5º - Os recursos do Fundo Estadual estarão disponíveis às áreas 

referidas pelo Decreto Estadual 38.543/1998. 

Justificativa: Justificativa estabelecida pelo Decreto Estadual 

38.543/1998. 

Art. 3° - Os recursos do FEMA destinam-se aos órgãos estaduais 

executivos, incumbidos da realização das atividades de conservação, 

recuperação, proteção, melhoria, pesquisa, controle e fiscalização 

ambientais, inclusive de articulação intersetorial.  

[...] 

Art. 5° - Os recursos do FEMA serão, prioritariamente, aplicados nas 

seguintes áreas: 

I - unidades de conservação; 

II - educação ambiental; 

III - controle e fiscalização ambiental; 

IV - pesquisa e desenvolvimento tecnológico, visando o uso 

sustentável do meio ambiente; 

V - desenvolvimento institucional; 

VI - outras estabelecidas pelo CONSEMA e pela Secretaria de Estado 

da Saúde e do Meio Ambiente. 

 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

§ 3º - Na hipótese de interrupção do cumprimento das obrigações de 

cessar e corrigir a degradação ambiental quer seja por decisão da 

autoridade ambiental ou por culpa do infrator. 
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§ 4º - Os valores apurados nos §§ 3º e 4º serão recolhidos ao Fundo 

Estadual competente, no prazo de 5 (cinco) dias do recebimento da 

notificação. 

Clareza de texto. 

Justificativa: Retirada de vírgula que separa sujeito do predicado. 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Inserir um § 5º: para destacar a publicidade dos valores recolhidos ao 

Fundo e destinação dos recursos.  

Justificativa: Decreto Estadual 38.543/1998. 

Art. 118 - O autuado por infração ambiental poderá: 

I - apresentar defesa, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da 

ciência do auto de infração, ao órgão responsável pela autuação, 

para julgamento; 

II - interpor recurso, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da 

notificação da decisão do julgamento, à autoridade máxima do 

órgão autuante; 

III - recorrer, em última instância administrativa, ao CONSEMA, 

em casos especiais, por este disciplinados. 

Parágrafo único - As defesas e os recursos interpostos das 

decisões não terão efeito suspensivo, exceto nas penalidades 

dispostas no incisos II, III, V e VIII do artigo 102, mas nunca 

impedindo a imediata exigibilidade do cumprimento da obrigação 

de reparação do dano ambiental. 

 

 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Retirar inciso III. 

Justificativa: Não cabe um terceiro recurso, ainda mais para um 

colegiado que tem a tarefa de elaborar e implantar a Política Estadual 

do Meio Ambiente, e não casos específicos. Seria a mesma coisa que 

solicitassem para o Consema licenciar alguma atividade. 
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CAPÍTULO XIV 

DOS PROCEDIMENTOS 

SISTEMA FARSUL 

Citar os procedimentos relativos de Notificação prévia a Autuação. 

Justificativa: Não foi observado em nenhum momento referência aos 

procedimentos prévios a autuação, em particular aqueles referentes a 

notificação Prévia. 

TÍTULO IV 

DA GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E 

DA QUALIDADE AMBIENTAL 

 

CAPÍTULO I 

DA ÁGUA E DO SANEAMENTO 

 

Art. 120 - As águas, consideradas nas diversas fases do ciclo 

hidrológico, constituem um bem natural indispensável à vida e às 

atividades humanas, dotado de valor econômico em virtude de sua 

limitada e aleatória disponibilidade temporal e espacial, e que, 

enquanto bem público de domínio do Estado, deve ser por este 

gerido, em nome de toda a sociedade, tendo em vista seu uso 

racional sustentável. 

Parágrafo único - Nos termos da Constituição Federal, as águas 

superficiais localizadas no território do Rio Grande do Sul não 

pertencentes à União, bem como as águas subterrâneas, são de 

domínio do Estado. 

SISTEMA FARSUL 

Revogar: 

Justificativa: Está repetindo o que já diz a Lei Estadual 10.350/1994.  

Entendemos ruim se mantiver mesmo texto em duas leis pois torna 

qualquer alteração sempre muito complexa. 

Art. 121 - Em conformidade com o disposto na Constituição 

Estadual, mormente o artigo 171, o gerenciamento das águas pelo 

Poder Público Estadual será levado a cabo pelo Sistema Estadual 

de Recursos Hídricos - SERH, com base numa Política Estadual 

de Recursos Hídricos, obedecendo aos seguintes preceitos: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

VIII - a articulação intersetorial e inter-institucional compatibilizando 

as políticas incidentes de saneamento básico. 

Justificativa: Inclusão em negrito visando à vinculação com a Política 

Estadual de Saneamento. 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Subcomissão Objetivando a Análise, Atualização e Aperfeiçoamento do  

Código Estadual do Meio Ambiente  

 

206 
 

I - a proteção das águas superficiais e subterrâneas contra ações 

que possam comprometer seu uso sustentável e o propósito de 

obtenção de melhoria gradativa e irreversível da qualidade das 

águas hoje degradadas; 

II - a preservação e conservação dos ecossistemas aquáticos e dos 

recursos naturais conexos às águas; 

III - a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas 

assegurando o prioritário abastecimento das populações humanas 

e permitindo a continuidade e desenvolvimento das atividades 

econômicas; 

IV - a adoção da bacia hidrográfica como unidade básica de 

planejamento e intervenção, considerando o ciclo hidrológico na 

sua integridade; 

V - a participação de usuários, comunidades, órgãos públicos, 

organizações educacionais e científicas em colegiados de poder 

decisório na gestão do SERH; 

VI - a orientação e educação dos usuários acerca do uso racional 

e sustentável e do gerenciamento dos recursos hídricos; 

VII - a divulgação sistemática dos dados de monitoramento 

qualitativo, quantitativo, bem como dos planos da bacia 

hidrográfica e planos estaduais de recursos hídricos; 

VIII - a articulação intersetorial e inter-institucional 

compatibilizando as políticas incidentes; 

IX - a reversão da cobrança pelo uso da água para as respectivas 

bacias. 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Incluir parágrafo único: 

O Sistema Estadual de Recursos Hídricos, integrante do Sistema 

Estadual de Proteção Ambiental, deverá estabelecer medidas para a 

consecução dos objetivos estabelecidos na caput deste artigo em 

especial no que diz respeito a qualidade da água de consumo humano. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE 

IV - A unidade básica de planejamento deve ser a microbacia, e não a 

bacia. Tudo o que acontece dentro da microbacia, acaba interferindo 

na própria bacia. Assim, o interessante é já planejar direto a 

microbacia, e não a bacia. 

IX - Por que não trocar o termo bacias por microbacias? 

 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E 

COOPERATIVISMO 

Incluir no Art.121 o parágrafo único com a seguinte redação:  

O Sistema Estadual de Recursos Hídricos, integrante do Sistema 

Estadual de Proteção Ambiental, deverá estabelecer medidas para a 

consecução dos objetivos estabelecidos na caput deste artigo em 

especial no que diz respeito a qualidade da água de consumo humano.  

Justificativa: A qualidade da água de consumo humano vem 

diminuindo a cada ano que passa. O Levantamento do Uso e 

Criticidade dos Agrotóxicos Usado no RS levou ao Centro Estadual de 
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Vigilância em Saúde (CEVS/SES) estabelecer novos 46 parâmetros 

relativos a agrotóxicos mais utilizados nas diferentes bacias 

hidrográficas. A Portaria 320/2014 entrou em vigor em abril de 2015 e 

determinando os novos padrões de potabilidade da água no estado.  

Art. 122 - São instrumentos para gerenciamento dos recursos 

hídricos: 

I - os planos de bacias hidrográficas e planos estaduais de recursos 

hídricos; 

II - a outorga, tarifação e cobrança de uso da água; 

III - enquadramento dos recursos hídricos, aprovado pelo órgão 

ambiental competente; 

IV - o monitoramento da qualidade e quantidade; 

V - o licenciamento e a fiscalização; 

VI - sistema de informações; 

VII - compensações aos municípios. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE 

I - Incluir o termo “tendo como base as microbacias”. 

Justificativa: Já explicado anteriormente. 

IV – Incluir o termo “desta água”. 

Justificativa: O monitoramento da qualidade e quantidade tem que se 

referir a alguma coisa. 

VII - Entendo que se as taxas ficarem dentro dos municípios que as 

gerou, não será necessário a compensação a estes. 

Art. 124 - O ponto de lançamento de efluente industrial em cursos 

hídricos será obrigatoriamente situado à montante da captação de 

água do mesmo corpo d'água utilizado pelo agente de lançamento, 

ressalvados os casos de impossibilidade técnica, que deverão ser 

justificados perante o órgão licenciador. 

Parágrafo único - O somatório da emissão de efluentes pelos 

empreendimentos ou atividades, não poderá ultrapassar a 

capacidade global de suporte dos corpos d'água. 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – 

CORSAN 

Alterar o texto do parágrafo único da seguinte forma:  

Parágrafo único - O somatório da emissão de efluentes pelos 

empreendimentos ou atividades industriais, não poderá ultrapassar a 

capacidade global de suporte dos corpos d'água.  

Justificativa: Desassociar o saneamento da atividade industrial.  

 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE 

PORTO ALEGRE 

Alterar o texto do parágrafo único da seguinte forma:  
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Parágrafo único - O somatório da emissão de efluentes pelos 

empreendimentos ou atividades industriais, não poderá ultrapassar a 

capacidade global de suporte dos corpos d'água.  

Justificativa: Vamos referendar sugestão da CORSAN. 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Revisar todo o dispositivo. Não fala do tratamento dos efluentes, nem 

do licenciamento para o lançamento. 

Justificativa: Atentar o Princípio que veda o retrocesso permitir o 

lançamento de efluentes industriais em cursos hídricos.  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE 

Hoje já é previsto que os efluentes lançados em recursos hídricos sejam 

obrigatoriamente tratados. 

Art. 133 - Os poços jorrantes e quaisquer perfurações de solo que 

coloquem a superfície do terreno em comunicação com aqüíferos 

ou com o lençol freático deverão ser equipados com dispositivos 

de segurança contra vandalismo, contaminação acidental ou 

voluntária e desperdícios, nos termos do regulamento. 

Parágrafo único - As perfurações desativadas deverão ser 

adequadamente tamponadas pelos responsáveis, ou na 

impossibilidade da identificação destes, pelos proprietários dos 

terrenos onde estiverem localizadas. 

 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Correção do vernáculo. 

Justificativa: Parágrafo único do Art 133. Tampadas e não tamponadas 

(processo químico que visa fixar ou evitar mudança do pH). 
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Art. 134 - Incumbe ao Poder Público manter programas 

permanentes de proteção das águas subterrâneas, visando ao seu 

aproveitamento sustentável, e a privilegiar a adoção de medidas 

preventivas em todas as situações de ameaça potencial a sua 

qualidade. 

§ 1º - Os órgãos competentes deverão utilizar recursos técnicos 

eficazes e atualizados para o cumprimento das disposições do 

"caput", mantendo-os organizados e disponíveis aos interessados. 

§ 2º - A vulnerabilidade dos lençóis d'água subterrâneos será 

prioritariamente considerada na escolha da melhor alternativa de 

localização de empreendimentos de qualquer natureza 

potencialmente poluidores das águas subterrâneas. 

§ 3º - Os programas referidos no "caput" deverão, onde houver 

planos de Bacia Hidrográfica, constituir subprogramas destes, 

considerando o ciclo hidrológico na sua integralidade. 

§ 4º - Toda a pessoa jurídica pública ou privada, ou física, que 

perfurar poço profundo no território estadual, deverá providenciar 

seu cadastramento junto aos órgãos competentes, mantendo 

completas e atualizadas as respectivas informações. 

§ 5º - Os municípios deverão manter seu próprio cadastro 

atualizado de poços profundos e de poços rasos perfurados sob 

sua responsabilidade ou interveniência direta ou indireta. 

§ 6º - Nas áreas urbanas e de alta concentração industrial deverão 

ser delimitadas e cadastradas as áreas de proteção de poços 

utilizados para abastecimento público. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

§ 3º - Os programas referidos no "caput" deverão, onde houver planos 

de Bacia Hidrográfica e de Saneamento Básico constituir 

subprogramas destes, considerando o ciclo hidrológico na sua 

integralidade. 

Justificativa: Inclusão em negrito visando à vinculação planos de bacia 

x planos de saneamento 

 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Determinação. 

Justificativa: § 5◦ artigo 134.  O que são poços profundos? Cinquenta, 

cem, duzentos metros? 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE 

PORTO ALEGRE 

§ 4º - Toda a pessoa jurídica pública ou privada, ou física, que perfurar 

poço profundo no território estadual, deverá providenciar seu 

cadastramento junto aos órgãos competentes, mantendo completas e 

atualizadas as respectivas informações. 

I –Toda pessoa física ou jurídica deverá comprovar o cadastramento 

no órgão competente para fins de licenciamento ambiental ou de 

atividade de comércio e serviço que utilize água subterrânea; 

§ 5º - O Estado deverá manter seu próprio cadastro atualizado de poços 

tubulares profundos e de poços rasos perfurados no seu território, 
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sendo facultada a delegação de competência exclusivamente para 

órgão cadastrado no SISNAMA; 

Justificativa:  

Excerto da Constituição Federal; 

Capítulo III  

Dos Estados Federados  

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: I – as águas superficiais 

ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste 

caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;  

O cadastro e a gestão da informação de uso de água subterrânea é de 

responsabilidade do DRH-SEMA, conforme a Constituição estabelece, 

uma vez que, os municípios não têm interface com DRH. Os cadastros 

hoje existentes não servem ao propósito de gestão de recursos hídricos. 

Nesse sentido é imperiosa a necessidade de preservação dos recursos 

hídricos estratégicos para fins de abastecimento da população; 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE 

§ - 6º Substituir o termo “alta concentração” por “qualquer 

concentração”. 

Justificativa: Ficando como está passa a ideia de que em áreas onde 

ocorram pequenas concentrações industriais os poços poderão ser 

contaminados, ou desprotegidos. 

Art. 135 - Nas regiões de recursos hídricos escassos a implantação 

de loteamentos, projetos de irrigação e colonização, distritos 

industriais e outros empreendimentos que impliquem intensa 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Revisar todo o dispositivo. 
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utilização de águas subterrâneas ou impermeabilização de 

significativas porções de terreno, deverá ser feita de forma a 

preservar ao máximo o ciclo hidrológico original, a ser observado 

no processo de licenciamento. 

§ 1º - Nas regiões sujeitas a intrusão salina será obrigatória a 

adoção de medidas preventivas de longo prazo contra esse 

fenômeno, às expensas dos empreendedores.  

§ 2º - As disposições do "caput" aplicam-se a Programas de 

Desenvolvimento Urbano municipais. 

Justificativa: Atenta o Princípio que veda o retrocesso permitir a 

utilização de águas subterrâneas. Justamente por serem subterrâneas, 

é que possuem fragilidade ambiental, dificultando o acompanhamento 

de possíveis poluições ou sobrecarga. Novos loteamentos ou irrigações 

não devem ser permitidos em situações tais.  

 

Art. 136 - Na elaboração de Planos Diretores e outros 

instrumentos de planejamento urbano deverão ser indicados: 

I - a posição dos lençóis de águas subterrâneas vulneráveis; 

II - as áreas reservadas para o tratamento e o destino final das 

águas residuárias e dos resíduos sólidos, quando couber. 

Parágrafo único - O órgão ambiental deverá manifestar-se sobre 

as áreas reservadas mencionadas no inciso II deste artigo, 

observada a legislação vigente. 

UNIPAMPA 

Reescrever. 

Observar que o Plano Diretor é urbano, rural e ambiental. 

Inciso I – reescrever para “delimitação de ocorrência de águas 

subterrâneas”. 

Justificativa: Deve-se melhor detalhar os diversos aspectos do Plano 

Diretor. 

Art. 137 - Todos os esgotos deverão ser tratados previamente 

quando lançados no meio ambiente. 

Parágrafo único - Todos os prédios situados em logradouros que 

disponham de redes coletoras de esgotos sanitários deverão ser 

obrigatoriamente ligados a elas, às expensas dos proprietários, 

excetuando-se da obrigatoriedade prevista no "caput" apenas as 

situações de impossibilidade técnica, que deverão ser justificadas 

perante os órgãos competentes. 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – 

CORSAN 

Incluir Parágrafo:  

Parágrafo único – É de responsabilidade do titular do serviço 

(município) promover ações de efetivação das ligações 

intradomiciliares.  

Justificativa: Salientar que a responsabilidade pelas ligações é do 

município, uma vez que frequentemente a concessionárias é cobrada 

indevidamente por esta ação. 
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE 

PORTO ALEGRE 

Parágrafo único - Todos os prédios domiciliares situados em 

logradouros que disponham de redes coletoras de esgotos sanitários 

deverão ser obrigatoriamente ligados a elas, às expensas dos 

proprietários, excetuando-se da obrigatoriedade prevista no "caput" 

apenas as situações de impossibilidade técnica, que deverão ser 

justificadas perante os órgãos competentes. 

Justificativa: Alterar a redação do parágrafo único. 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Atenção: restringir que novas residências não poderão ser construídos 

sem rede de esgoto sanitário, conectadas a ela. 

Art. 138 - A utilização da rede de esgotos pluviais para o 

transporte e afastamento de esgotos sanitários somente será 

permitida mediante licenciamento pelo órgão ambiental e 

cumpridas as seguintes exigências: 

I - será obrigatório o tratamento prévio ao lançamento dos esgotos 

na rede; 

II - o processo de tratamento deverá ser dimensionado, 

implantado, operado e conservado conforme critérios e normas 

estabelecidas pelos órgãos municipais e estaduais competentes ou, 

na inexistência destes, conforme as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

III - qualquer que seja o processo de tratamento adotado, deverão 

ser previamente definidos todos os critérios e procedimentos 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

III - qualquer que seja o processo de tratamento adotado deverá ser 

previamente definido todos os critérios e procedimentos necessários ao 

seu correto funcionamento, em especial: localização, responsabilidade 

pelo projeto, operação, controle e definição do destino final dos 

resíduos sólidos gerados no processo; 

Melhor clareza. 

Justificativa: § III- ...deverá ... ser definido... Ou seja planejado e 

previsto.  
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necessários ao seu correto funcionamento, em especial: 

localização, responsabilidade pelo projeto, operação, controle e 

definição do destino final dos resíduos sólidos gerados no 

processo; 

IV - as bocas de lobo e outras singularidades da rede condutora da 

mistura de esgotos deverão possuir dispositivos que minimizem o 

contato direto da população com o líquido transportado. 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – 

CORSAN 

Inserir parágrafo único:  

Parágrafo único: Em região onde a rede de esgotos pluviais é também 

utilizada para transporte de esgotos sanitários até a estação de 

tratamento, não será exigido o tratamento individual prévio.  

Justificativa: A rede mista com o tratamento prévio individualizado 

torna o esgoto sanitário mais diluído, o que prejudica seu tratamento 

nas estações, uma vez que geralmente estas são projetadas para atender 

cargas orgânicas mais concentradas.  

 

SISTEMA FARSUL 

Inserir texto que deixe claro se aplicar na zona urbana. 

Justificativa: Não se observa sentido na aplicação desta determinação 

em zonas rurais isoladas. 

Art. 142 - Nos projetos de licenciamento ambiental de qualquer 

obra deverão ser obrigatoriamente indicadas fontes de utilização 

de água subterrânea. 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Pensar em nova redação. 

Justificativa: E se não usar água subterrânea? E se o uso de água for 

desprezível? 

 

SISTEMA FARSUL 

Inserir “Quando couber”. 

Justificativa: Nem sempre são necessárias estas fontes de água. 
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CAPÍTULO II 

DO SOLO 

 

Art. 143 - A utilização do solo, para quaisquer fins, far-se-á 

através da adoção de técnicas, processos e métodos que visem a 

sua conservação e melhoria e recuperação, observadas as 

características geo-morfológicas, físicas, químicas, biológicas, 

ambientais e suas funções sócio-econômicas. 

§ 1º - O Poder Público, Municipal ou Estadual, através dos órgãos 

competentes, e conforme regulamento, elaborará planos e 

estabelecerá normas, critérios, parâmetros e padrões de utilização 

adequada do solo, cuja inobservância, caso caracterize degradação 

ambiental, sujeitando os infratores às penalidades previstas nesta 

Lei e seu regulamento, bem como a exigência de adoção de todas 

as medidas e práticas necessárias à recuperação da área 

degradada. 

§ 2º - A utilização do solo compreenderá seu manejo, cultivo, 

parcelamento e ocupação. 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

§ 2º - A utilização do solo compreenderá seu manejo, cultivo, 

parcelamento e ocupação. 

E se a ocupação for para preservar flora ou nascente? 

Justificativa: A ocupação do solo será feito com após zoneamento 

sócio-econômico-ambiental. Até porque da forma que esta não dialoga 

com artigo 7◦ deste código. (ver destaque em amarelo). 

 

SISTEMA FARSUL 

§ 1º - revogar 

Justificativa: Possibilita a criação de restrições por meios infra-legais, 

bem como gera absoluta insegurança jurídica. 

 

CAPÍTULO III 

DA UTILIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AR 

 

Art. 146 - A gestão dos Recursos Atmosféricos será realizada por 

Regiões de Controle da Qualidade do Ar e por Áreas Especiais, 

com a adoção de ações gerenciais específicas e diferenciadas, se 

necessário, de modo a buscar o equilíbrio entre as atividades 

vinculadas ao desenvolvimento sócio-econômico e a manutenção 

da integridade da atmosfera, onde esta gestão compreenderá: 

I - o controle da qualidade do ar; 

FEPAM  

Art. 146 - A gestão dos Recursos Atmosféricos será realizada por 

Regiões de Controle da Qualidade do Ar e por Áreas Especiais, com a 

adoção de ações gerenciais específicas e diferenciadas, se necessário, 

de modo a buscar o equilíbrio entre as atividades vinculadas ao 

desenvolvimento sócio-econômico e a manutenção da integridade da 

atmosfera, onde esta gestão compreenderá: 
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II - o licenciamento e o controle das fontes poluidoras 

atmosféricas fixas e móveis; 

III - a vigilância e a execução de ações preventivas e corretivas; 

IV - a adoção de medidas específicas de redução da poluição, 

diante de episódios críticos de poluição atmosféricas; 

V - a execução de ações integradas aos Programas Nacionais de 

Controle da Qualidade do Ar, dentre outros. 

Parágrafo único - A manutenção da integridade da atmosfera 

depende da verificação simultânea de diversos condicionantes, 

tais como: 

I - dos padrões de qualidade do ar e dos padrões de emissão 

aplicados às fontes poluidoras; 

II - de indicadores de precipitação de poluentes; 

III - do equilíbrio biofísico das espécies e dos materiais com os 

níveis de poluentes na atmosfera, dentre outros. 

§1º - A manutenção da integridade da atmosfera depende da 

verificação simultânea de diversos condicionantes, tais como: 

(Renumerado pela Lei nº 11.947/03) 

I - dos padrões de qualidade do ar e dos padrões de emissão 

aplicados às fontes poluidoras; (Renumerado pela Lei nº 

11.947/03) 

II - de indicadores de precipitação de poluentes; (Renumerado 

pela Lei nº 11.947/03) 

III - do equilíbrio biofísico das espécies e dos materiais com os 

níveis de poluentes na atmosfera, dentre outros. (Renumerado 

pela Lei nº 11.947/03) 

Justificativa: Não faz sentido estabelecer regiões de controle, visto que 

o ar deve ser adequado e conservado em todas as regiões do Estado de 

forma indiscriminada. As diferenças nos teores de poluentes 

permitidos são estabelecidas nas Classes de Uso conforme art. 149. 

I - o controle monitoramento da qualidade do ar; 

Justificativa: Não faz sentido o termo controle, mas sim o 

monitoramento. 

Parágrafo único - A manutenção da integridade da atmosfera depende 

da verificação simultânea de diversos condicionantes, tais como: 

I - dos padrões de qualidade do ar e dos padrões de emissão aplicados 

às fontes poluidoras; 

II - de indicadores de precipitação de poluentes; 

III - do equilíbrio biofísico das espécies e dos materiais com os níveis 

de poluentes na atmosfera, dentre outros. 

II - de indicadores de precipitação de poluentes; (Renumerado pela Lei 

nº 11.947/03) 

II – da dispersão e deposição dos poluentes atmosféricos; 

Justificativa: A avaliação é de dispersão e deposição.  

§ 2º - O somatório das emissões atmosféricas poluentes não poderá 

ultrapassar a capacidade global de suporte da qualidade do ar da região. 

em cada uma das Regiões de Controle da Qualidade do Ar e das Áreas 

Especiais. (Incluído pela Lei n° 11.947/03) 
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§ 2º - O somatório das emissões atmosféricas poluentes não 

poderá ultrapassar a capacidade global de suporte da qualidade do 

ar em cada uma das Regiões de Controle da Qualidade do Ar e das 

Áreas Especiais. (Incluído pela Lei n° 11.947/03) 

 

 

Art. 147 - Compete ao Poder Público: 

I - estabelecer e garantir a manutenção dos padrões de qualidade 

do ar, capazes de proteger a saúde e o bem-estar da população, 

permitir o desenvolvimento equilibrado da flora e da fauna e 

evitar efeitos adversos nos materiais e estabelecimentos privados 

e públicos; 

II - garantir a realização do monitoramento sistemático da 

qualidade do ar, dos estudos de diagnóstico e planejamento de 

ações de gerenciamento da qualidade do ar, com base na definição 

das Regiões e Áreas Especiais de Controle da Qualidade do Ar, 

dotando os órgãos públicos de proteção ambiental das condições 

e infra-estrutura necessárias; 

III - definir as Regiões e Áreas Especiais de Controle da 

Qualidade do Ar, bem como suas Classes de Uso, como estratégia 

de implementação de uma política de prevenção à deterioração 

significativa da qualidade do ar e instrumento de priorização e 

direcionamento das ações preventivas e corretivas para a 

utilização e conservação do ar; 

IV - elaborar e coordenar a implementação dos Planos de Controle 

da Poluição Atmosférica para as Regiões e Áreas Especiais de 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Sugestão de instituir sansões e penalidades para quem não mede 

qualidade do ar onde haja grupamentos humanos na forma de cidades. 

Por exemplo, Porto Alegre não mede mais qualidade do ar e nada mais 

acontece. Deveria haver sanções e multas!!! 

 

FEPAM  

Art. 147 - Compete ao Poder Público: 

II - garantir a realização do monitoramento sistemático da qualidade 

do ar, dos estudos de diagnóstico e planejamento de ações de 

gerenciamento da qualidade do ar, com base na definição das Regiões 

e Áreas Especiais de Controle da Qualidade do Ar, dotando os órgãos 

públicos de proteção ambiental das condições e infra-estrutura 

necessárias; 

III - definir as Regiões e Áreas Especiais de Controle da Qualidade do 

Ar, bem como suas Classes de Uso, como estratégia de implementação 

de uma política de prevenção à deterioração significativa da qualidade 

do ar e instrumento de priorização e direcionamento das ações 

preventivas e corretivas para a utilização e conservação do ar; 
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Controle da Qualidade do Ar, objetivando a plena realização das 

ações preventivas e corretivas; 

V - estabelecer limites máximos de emissão e de condicionamento 

para o lançamento de poluentes na atmosfera, considerando as 

Classes de Uso, as condições de dispersão de poluentes 

atmosféricos da região, a densidade de emissões existentes, as 

diferentes tipologias de fontes poluidoras e os padrões de 

qualidade do ar a serem mantidos; 

VI - realizar ações de fiscalização dos limites máximos de emissão 

e as condições de lançamento de poluentes atmosféricos 

estabelecidos exigindo, se necessário, o monitoramento de 

emissões, às expensas do agente responsável pelo lançamento; 

VII - desenvolver e atualizar inventário de emissões de poluentes 

atmosféricos, com base em informações solicitadas aos 

responsáveis por atividades potencialmente causadoras de 

emissões de poluentes atmosféricos e de entidades públicas ou 

privadas detentoras de informações necessárias à realização deste 

inventário; 

VIII - estabelecer programas e definir metodologias de 

monitoramento de poluentes na atmosfera, nas fontes de emissão 

e de seus efeitos; 

IX - incentivar a realização de estudos e pesquisas voltadas à 

melhoria do conhecimento da atmosfera, o desenvolvimento de 

tecnologias minimizadoras da geração de emissões atmosféricas e 

do impacto das atividades sobre a qualidade do ar; 

IV - elaborar e coordenar a implementação dos Planos de Controle da 

Poluição Atmosférica para as Regiões e Áreas Especiais de Controle 

da Qualidade do Ar, objetivando a plena realização das ações 

preventivas e corretivas; 

Justificativa: Não faz sentido estabelecer regiões de controle, visto que 

o ar deve ser adequado e conservado em todas as regiões do Estado de 

forma indiscriminada. As diferenças nos teores de poluentes 

permitidos são estabelecidas nas Classes de Uso conforme art. 149 
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X - divulgar sistematicamente os níveis de qualidade do ar, os 

resultados dos estudos visando ao planejamento de ações voltadas 

à conservação do ar e demais informações correlatas;  

XI - estabelecer os Níveis de Qualidade do Ar e elaborar Plano de 

Emergência para Episódios Críticos de Poluição do Ar, visando a 

prevenir grave e iminente risco à saúde da população. 

Art. 148 - Serão estabelecidas Regiões de Controle da Qualidade 

do Ar, visando à gestão dos recursos atmosféricos. 

FEPAM  

Art. 148 - Serão estabelecidas Regiões de Controle da Qualidade do 

Ar, visando à gestão dos recursos atmosféricos. 

Justificativa: Não faz sentido estabelecer reiões de controle, visto que 

o ar deve ser adequado e conservado em todas as regiões do Estado de 

forma indiscriminada. As diferenças nos teores de poluentes 

permitidos são estabelecidas nas Classes de Uso conforme art. 149. 

Art. 149 - Ficam estabelecidas as Classes de Uso pretendidas para 

o território do Rio Grande do Sul, visando a implementar uma 

política de prevenção de deterioração significativa da qualidade 

do ar: 

I - Área Classe I: são assim classificadas todas as áreas de 

preservação, lazer e turismo, tais como Unidades de Conservação, 

estâncias hidrominerais e hidrotermais - nacionais, estaduais e 

municipais - onde deverá ser mantida a qualidade do ar em nível 

o mais próximo possível do verificado sem a intervenção 

antropogênica; 

II - Área Classe II: são assim classificadas todas as áreas não 

classificadas como I ou III; 

III - Área Classe III: são assim classificadas todas as áreas que 

abrigam Distritos Industriais criados por legislação própria. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

Suprimir o artigo. 

Justificativa: Existe uma forte tendência de, na revisão da Resolução 

CONAMA 003/1990 não haver mais a classificação das áreas para fins 

de qualidade do ar. 

 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

O texto do artigo está regulamentado? Está regulamentado? 

 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FIERGS 

Art. 149 - Suprimir o artigo.  
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Justificativa: Existe uma forte tendência de, na revisão da Resolução 

CONAMA 003/1990 não haver mais a classificação das áreas para fins 

de qualidade do ar.  

 

Art. 150 - Através de legislação específica será criado o Plano de 

Emergência para Episódios Críticos de Poluição do Ar, visando à 

adoção de providências dos Governos Estadual e Municipal, 

assim como de entidades privadas, públicas e da comunidade em 

geral, com o objetivo de prevenir grave e iminente risco à saúde 

da população. 

§ 1º - Na elaboração do Plano de Emergência para Episódios 

Críticos de Poluição do Ar deverão ser previstas: 

I - as autoridades responsáveis pela declaração dos diversos níveis 

dos episódios, devendo estas declarações efetuar-se por quaisquer 

dos meios usuais de comunicação de massa; 

II - as restrições e sua aplicação, previamente estabelecidas pelo 

órgão de controle ambiental, a que estarão sujeitas as fontes de 

poluição do ar, durante a permanência dos diversos níveis de 

episódios. 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

I - as autoridades responsáveis pela declaração dos diversos níveis dos 

episódios, devendo estas declarações efetuarem-se por quaisquer dos 

meios usuais de comunicação de massa; 

Forma mais assertiva. 

Justificativa: § I – Efetuarem-se ... é mais convincente. 

 

Art. 151 - É vedado a todo o proprietário, responsável, locador ou 

usuário de qualquer forma, de empresa, empreendimentos, 

máquina, veículo, equipamento e sistema combinado, emitir 

poluentes atmosféricos ou combinações destes: 

I - em desacordo com as qualidades, condições e limites máximos 

fixados pelo órgão ambiental competente; 

II - em concentrações e em duração tais que sejam ou possam 

tender a ser prejudiciais ou afetar adversamente a saúde humana; 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Está sendo praticado? Foi regulamentado? 

 

SISTEMA FARSUL 

Ressaltar que se aplica na Zona Urbana. 

Justificativa: Este artigo deverá aplica-se apenas para zonas urbanas, 

uma vez que as características da zona rural são distintas. 
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III - em concentrações e em duração tais que sejam prejudiciais 

ou afetar adversamente o bem-estar humano, a vida animal, a 

vegetação ou os bens materiais, em Áreas Classe I ou II. 

Art. 152 - Toda empresa, empreendimento, máquina, veículo, 

equipamento e sistema combinado existente, localizado em Áreas 

Classe II, mesmo em conformidade com a legislação ambiental, 

que estiver interferindo no bem-estar da população, pela geração 

de poluentes atmosféricos, adotará todas as medidas de controle 

de poluição necessárias para evitar tal malefício, não podendo 

ampliar sua capacidade produtiva ou sua esfera de ação sem a 

adoção desta medida de controle.  

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Isto está sendo praticado? Esta regulamentado? 

 

SISTEMA FARSUL 

Ressaltar que se aplica na Zona Urbana. 

Justificativa: Este artigo deverá aplica-se apenas para zonas urbanas, 

uma vez que as características da zona rural são distintas. 

Art. 153 - As fontes emissoras de poluentes atmosféricos, em seu 

conjunto, localizadas em área de Distrito Industrial, classificada 

como Classe III, deverão lançar seus poluentes em quantidades e 

condições tais que: 

I - não ocasionem concentrações, ao nível do solo, superiores aos 

padrões primários de qualidade do ar, dentro dos limites 

geográficos do Distrito Industrial; 

II - não ocasionem concentrações, ao nível do solo, superiores aos 

padrões secundários de qualidade do ar, fora dos limites 

geográficos do Distrito Industrial. 

FEPAM  

Art. 153 - As fontes emissoras de poluentes atmosféricos, em seu 

conjunto, localizadas no Esatdo em área de Distrito Industrial, 

classificada como Classe III, deverão lançar seus poluentes em 

quantidades e condições tais que não ocasionem concentrações, ao 

nível do solo, superiores aos padrões de qualidade do ar. 

I - não ocasionem concentrações, ao nível do solo, superiores aos 

padrões primários de qualidade do ar, dentro dos limites geográficos 

do Distrito Industrial; 

II - não ocasionem concentrações, ao nível do solo, superiores aos 

padrões secundários de qualidade do ar, fora dos limites geográficos 

do Distrito Industrial. 

Justificativa: Independente de estar em Distrito Industrial ou não, a 

qualidade do ar ao nível do solo deve atender aos padrões de qualidade 

estabelecidos pelo CONAMA. Independe de ser primário ou 

secundário, pois os tais padrões devem garantir a segurança da saúde e 
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meio ambiente. Mesmo fora dos limites do Distrito, se atender os 

padrões primários já teríamos a garantia da proteção. Além disso, a 

diferenciação entre padrões primários e secundários deverá ser extinta 

na próxima revisão dos padrões do CONAMA 03/90, conforme MMA. 

Na prática, padrões secundários não são diretamente utilizados e 

servem apenas como referência. 

CAPÍTULO IV 

DA FLORA E DA VEGETAÇÃO 

Justificativa: Contempla o Bioma Pampa, mas de forma insuficiente. 

Art. 154 - A vegetação nativa, assim como as espécies da flora 

que ocorrem naturalmente no território estadual, elementos 

necessários do meio ambiente e dos ecossistemas, são 

considerados bens de interesse comum a todos e ficam sob a 

proteção do Estado, sendo seu uso, manejo e proteção regulados 

por esta Lei e demais documentos legais pertinentes. 

UNIPAMPA 

Reescrever. Incluir o Bioma Pampa. 

Justificativa: Contempla o Bioma Pampa, mas de forma insuficiente. 

Art. 155 - Consideram-se de preservação permanente, além das 

definidas em legislação, as áreas, a vegetação nativa e demais 

formas de vegetação situadas: 

I - ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água; 

II - ao redor das lagoas, lagos e de reservatórios d'água naturais 

ou artificiais; 

III - ao redor das nascentes, ainda que intermitentes, incluindo os 

olhos d'água, qualquer que seja a sua situação topográfica; 

IV - no topo de morros, montes, montanhas e serras e nas bordas 

de planaltos, tabuleiros e chapadas; 

V - nas encostas ou parte destas cuja inclinação seja superior a 45 

(quarenta e cinco) graus; 

VI - nos manguezais, marismas, nascentes e banhados;  

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Art. 155 - Consideram-se de preservação permanente, além das 

definidas em legislação, as áreas, a vegetação nativa e demais formas 

de vegetação situadas: 

Corrigir português: considera-se. 

Examinar? §2◦- Quem paga pela preservação e reparos? 

 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FIERGS 

Art. 155, Inciso I: excluir cursos d’água efêmeros da definição de APP, 

assim como faz a Lei 12651/2012.  

Justificativa: Manter coerência com a legislação federal.  
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VII - nas restingas; 

VIII - nas águas estuarinas que ficam sob regime de maré; 

IX - nos rochedos à beira-mar e dentro deste; 

X - nas dunas frontais, nas de margem de lagoas e nas parcial ou 

totalmente vegetada. 

§ 1º - A delimitação das áreas referidas neste artigo obedecerá os 

parâmetros estabelecidos na legislação federal pertinente até 

regulamentação em nível estadual. 

§ 2º - No caso de degradação de área de preservação permanente, 

poderá ser feito manejo visando a sua recuperação com espécies 

nativas, segundo projeto técnico aprovado pelo órgão competente. 

Art. 155, Inciso II - Excluir os reservatórios artificiais da categoria de 

APP.  

Justificativa: Esses reservatórios, grande parte das vezes, são 

constituídos por barramentos e estruturas associadas que não podem 

ser impactadas por vegetação característica de APP como é o caso dos 

diques de barragens.  

Incluir nas definições os cursos d’água (perenes, intermitentes e 

efêmeros), nascentes e olhos d’água como o faz a legislação federal. 

Adotar o mesmo conceito. 

Justificativa: Ser coerente com a legislação federal.  

  

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Inserir: 

XI: a área de praia; 

Justificativa: A área de praia exige proteção ambiental, para que não 

haja construções para interesse privado. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE 

V - Escalonar os ângulos em faixas: 0º a 20º; 20º a 25º; 25º a 30º; 30º 

a 35º; 35º a 40º, e 40º a 45º, e nestas faixas estabelecer as atividades 

possíveis. 

Justificativa: Uma inclinação de 45º, equivale a 100% de declividade. 

Não se discute. Na mesma encosta, uma inclinação de 44º 59', ou seja, 
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com declividade de 99,94% deixa de ser área de preservação 

permanente, por apenas 1" de inclinação. 

- Estabelecer este critério não é tecnicamente justificável, pois 

deveriam ser criadas faixas de inclinação, a partir das quais se poderia 

ou não utilizar a área. 

- A inclinação de uma área, por si só, não serve de argumento para o 

uso ou não da área. Existem outros fatores que poderão nortear melhor 

a possibilidade de utilização de uma determinada área. Fatores como 

possibilidade de erosão do solo; tipo de cobertura do solo; 

profundidade do solo; estrutura do solo; exposição do solo; tipo de 

atividade a ser ali desenvolvida, entre outras tantas.  

- Poderiam ser estabelecidas faixas de uso em função das inclinações, 

como por exemplo: 

0º a 20º; 20º a 30º; 30º a 40º; 40º a 45º, e acima de 45º. Uma inclinação 

de 30º, já teria uma declividade de 57,73%, o que, dependendo da 

atividade, já é uma declividade considerável. 

- Para cada uma desta faixas, estabelecer possibilidades de uso. Assim, 

as atividades seriam escalonadas e a preservação das encostas mais 

viáveis, e tecnicamente mais justificáveis. Não esquecer, entretanto, 

dos passivos, ou áreas consolidadas. 

 

SISTEMA FARSUL 

Revisar redação. 

Justificativa: Necessidade de alinhamento com art. 4º e demais artigos 

correlatos da Lei Federal Nº 12.651/2012 que trata das Áreas de 

Preservação Permanente. 
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SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS 

Retirar: 

... item VI - nos manguezais. 

Justificativa: Este tipo de vegetação não ocorre naturalmente no RS. 

Art. 156 - O Poder Público poderá declarar de preservação 

permanente ou de uso especial a vegetação e as áreas destinadas 

a: 

I - proteger o solo da erosão; 

II - formar faixas de proteção ao longo de rodovias, ferrovias e 

dutos; 

III- proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, 

histórico, cultural e ecológico; 

IV - asilar populações da fauna e flora ameaçadas ou não de 

extinção, bem como servir de pouso ou reprodução de espécies 

migratórias; 

V - assegurar condições de bem-estar público; 

VI - proteger paisagens notáveis; 

VII - preservar e conservar a biodiversidade; 

VIII - proteger as zonas de contribuição de nascentes. 

SISTEMA FARSUL 

Revisar redação. 

Justificativa: Necessidade de alinhamento com art. 6º da Lei Federal 

12.651/2012 que orienta sobre demais finalidades que podem justificar 

a criação de APPs, bem como os procedimentos para tal. 

 

SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS 

Incluir: 

Parágrafo único: No âmbito de áreas urbanas e consideradas de 

expansão urbana estas áreas serão definidas pelo Plano Diretor 

Municipal. 

Justificativa: Permitir aos municípios legislar e ter autonomia para 

organização e melhorias das áreas urbanas. 

Art. 157 - Na utilização dos recursos da flora serão considerados 

os conhecimentos ecológicos de modo a se alcançar sua 

exploração racional e sustentável, evitando-se a degradação e 

destruição da vegetação e o comprometimento do ecossistema 

dela dependente. 
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Art. 158 - O Estado manterá e destinará recursos necessários para 

os órgãos de pesquisa e de fiscalização dos recursos naturais. 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Os municípios não colaboram?  

Os municípios não são corresponsáveis na sua jurisdição? 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

As atividades de fiscalização são próprias do Estado. No RS são 

exercidas pela FEPAM, titular do poder de polícia ambiental, 

autarquia, que exercerá suas atribuições exclusivamente por servidores 

concursados.   

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE 

Fica difícil entender este artigo. O Estado vem, já há bastante tempo, 

desativando as unidades de produção no interior, as Unidades da 

Fepagro (Estações Experimentais), que são áreas com boa capacidade 

de produção e geração de recursos e de conhecimento (pesquisas). São 

unidades com boa extensão de terra, e boas estruturas, que estão sendo 

desativadas por falta de pessoal (os técnicos não querem ir para o 

interior). Estão sendo sucateadas gradativamente, também por falta de 

recursos. São áreas que bem poderiam ser utilizadas para pesquisas 

com forrageiras, reflorestamentos, produção de grãos, frutíferas, 

produção de mudas, pesquisas com viticultura, e, aqui em Livramento, 

até com vitivinicultura, pois temos várias empresas que poderiam 

produzir nestas áreas e repassar recursos ao Estado. Se financeiramente 
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não for interessante ao Estado, que este busque parcerias com 

empresas, para que estas produzam o que o Estado deveria ali produzir. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Nominar o(s) órgão(s) de pesquisa e fiscalização. Mencionar que no 

orçamento anual de cada órgão deverá constar o valor ou % destinado 

para o fim. 

Justificativa: Atualização e efetivação das ações. 

Art. 159 - Os municípios criarão e manterão Unidades de 

Conservação para a proteção dos recursos ambientais, conforme 

legislação específica. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal e estadual vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

SISTEMA FARSUL 

Substituir o vocábulo “deverão” por “poderão”. 

Justificativa: Necessário alterar para que se torne operacional, nos 

termos em que estabelece a Lei Federal 9.985/2000 do SNUC. 

Art. 160 - O Estado, através dos órgãos competentes, fará e 

manterá atualizado o cadastro da flora, em especial das espécies 

nativas ameaçadas de extinção. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal e estadual vigentes. Nominar o órgão(s) 

estadual competente(s). 

Justificativa: Atualização. 

 

Art. 161 - Qualquer espécie ou determinados exemplares da flora, 

isolados ou em conjunto, poderão ser declarados imunes ao corte, 

exploração ou supressão, mediante ato da autoridade competente, 

por motivo de sua localização, raridade, beleza, importância para 

a fauna ou condição de porta-semente. 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Merece atenção este dispositivo, especialmente quando da revisão do 

código florestal do estado, com cuidados para regramento na zona 

urbana x zona rural. 
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SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal e estadual vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 162 - A utilização de recursos provenientes de floresta ou 

outro tipo de vegetação lenhosa nativa será feita de acordo com 

projeto que assegure manejo sustentado do recurso, através do 

sistema de regime jardinado, de acordo com o Código Florestal do 

Estado. 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Art. 162 - A utilização de recursos provenientes de floresta ou outro 

tipo de vegetação lenhosa nativa será feita de acordo com projeto que 

assegure manejo sustentado do recurso, através do sistema de regime 

jardinado, de acordo com o Código Florestal do Estado. 

Porque só lenhosa? E se for gramado ou capim sapé? 

Justificativa: Não é o código florestal que deve balizar, mas as nativas, 

mesmo em áreas que possam sofrer manejo. Cortar a última parte do 

artigo proposto. 

 

ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DA 

REGIÃO NORDESTE – AVENOR 

SINDICATO DOS EMPREGADORES RURAIS DE SÃO JOSÉ 

DO OURO/RS 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA 

FAMILIAR DE CACIQUE DOBLE 

SINDICATO DOS TRABALHADORES AGRICULTURA 

FAMILIAR DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS 

PARTIDO PROGRESSISTA DE CACIQUE DOBLE/RS 

Seja criado um artigo ou no artigo 162, seja incluído um parágrafo que 

permita o corte de araucárias isoladas no meio de lavouras e pastagens. 

Justificativa: No início da colonização em nossa região, feita 

principalmente por pequenos produtores rurais, eles efetuaram o corte 
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das florestas para plantio de produtos de subsistência e as araucárias 

eram preservadas para aproveitar os pinhões para alimentação humana 

e animal. Hoje com a mecanização na agricultura, inclusive nas 

pequenas propriedades, as araucárias dificultam muito as operações de 

plantio: dessecação e tratamento de pragas e doenças. Na criação de 

bovinos de leite as “grimpas” prejudicam o pastoreio e até causam 

danos aos animais quando entram em suas narinas. O corte seria de 

acordo com o art. 2º, inciso II, alínea a) do Decreto Federal 6.660 de 

21 de novembro de 2008 que regulamenta a lei 11.420 de 22 de 

dezembro de 2006, que seria de até 20 m3 a cada 3 anos, para uso em 

construções e benfeitorias na propriedade rural. O corte seria liberado 

e supervisionado pelo órgão ambiental municipal e seria cobrado a 

reposição obrigatória de 15 mudas por árvore cortada, 

antecipadamente em no mínimo 2 anos.  

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal e estadual vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 163 - Na construção de quaisquer obras, públicas ou 

privadas, devem ser tomadas medidas para evitar a destruição ou 

degradação da vegetação original, ou, onde isto for impossível, é 

obrigatória a implementação de medidas compensatórias que 

garantam a conservação de áreas significativas desta vegetação. 

COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

TEUTÔNIA – CERTEL ENERGIA 

Incluir abaixo deste artigo: 

Parágrafo único: 

Para obras lineares de utilidade pública (transporte, energia, 

telecomunicações e saneamento), em especial no caso de redes de 

distribuição de energia elétrica, a compensação dos exemplares 

arbóreos suprimidos, deverá ser realizada uma única vez durante a vida 

útil da rede elétrica. 
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Justificativa: As redes novas geram um impacto inicial sobre a 

vegetação nativa existente na faixa de servidão, o que é licenciado e 

compensado. Ao longo da vida útil da rede, a cada três a quatro anos, 

a mesma faixa é manejada, o que permite alguma regeneração de 

espécies pioneiras. Entretanto, como a estrutura linear já existe, não 

haverá impactos novos significativos, se a faixa for manejada com esta 

periodicidade. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal e estadual vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 164 - A exploração, transporte, depósito e comercialização, 

beneficiamento e consumo de produtos florestais e da flora nativa, 

poderá ser feita por pessoas físicas ou jurídicas desde que 

devidamente registradas no órgão competente e com o controle e 

fiscalização deste. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal e estadual vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

SISTEMA FARSUL 

Revisar redação. 

Justificativa: Melhorar redação estabelecendo claramente que as 

florestas citadas são NATIVAS. 

CAPÍTULO V 

DA FAUNA SILVESTRE 

 

Art. 165 - As espécies de animais silvestres autóctones do Estado 

do Rio Grande do Sul, bem como os migratórios, em qualquer fase 

do seu desenvolvimento, seus ninhos, abrigos, criadouros 

naturais, "habitats" e ecossistemas necessários à sua 

sobrevivência, são bens públicos de uso restrito, sendo sua 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Manter o texto adequando a legislação federal e estadual vigentes. 

Justificativa: Atualização. 
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utilização a qualquer título ou sob qualquer forma, estabelecida 

pela presente lei. 

Art. 166 - A política sobre a fauna silvestre do Estado tem por fim 

a sua preservação e a sua conservação com base nos 

conhecimentos taxonômicos, biológicos e ecológicos. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal e estadual. Nominar os órgãos 

competentes para implementar a política. 

Justificativa: Atualização e efetivação das ações. 

Art. 167 - Compete ao Poder Público em relação a fauna silvestre 

do Estado: 

I - facilitar e promover o desenvolvimento e difusão de pesquisas 

e tecnologias; 

II - instituir programas de estudo da fauna silvestre, considerando 

as características sócio-econômicas e ambientais das diferentes 

regiões do Estado, inclusive efetuando um controle estatístico; 

III - estabelecer programas de educação formal e informal, 

visando à formação de consciência ecológica quanto a 

necessidade da preservação e conservação do patrimônio 

faunístico; 

IV - incentivar os proprietários de terras à manutenção de 

ecossistemas que beneficiam a sobrevivência e o desenvolvimento 

da fauna silvestre autóctone; 

V - criar e manter Refúgios de Fauna visando a proteção de áreas 

importantes para a preservação de espécies da fauna silvestre 

autóctone, residentes ou migratórias; 

VI - instituir programas de proteção à fauna silvestre; 

VII - identificar e monitorar a fauna silvestre, espécies raras ou 

endêmicas e ameaçadas de extinção, objetivando sua proteção e 

perpetuação; 

SISTEMA FARSUL 

V- Ressaltar que no caso de áreas privadas o critério de interesse social 

vinculado a necessidade de indenização prévia. 

Justificativa: Em se tratando de área privada, a indenização prévia 

deverá ocorrer conforme estabelecido em dispositivos anteriormente 

tratado. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal e estadual. Nominar os órgãos 

competentes para implementar as ações. 

Justificativa: Atualização e efetivação das ações. 
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VIII - manter banco de dados sobre a fauna silvestre; 

IX - manter cadastro de pesquisadores, criadores e comerciantes 

que de alguma forma utilizem os recursos faunísticos do Estado; 

X - manter coleções científicas museológicas e "in vivo" de 

animais representativos da fauna silvestre regional, assim como 

proporcionar condições de pesquisa e divulgação dos resultados 

da mesma sobre este acervo; 

XI - exercer o poder de polícia em ações relacionadas a fauna 

silvestre no território estadual, quer em áreas públicas ou privadas. 

Art. 168 - São instrumentos da política sobre a fauna silvestre: 

I - a pesquisa sobre a fauna; 

II - a educação ambiental; 

III - o zoneamento ecológico; 

IV - o incentivo à preservação faunística; 

V - o monitoramento e a fiscalização dos recursos faunísticos; 

VI - a legislação florestal do Estado do Rio Grande do Sul; 

VII - as listas de animais silvestres com espécies raras ou 

ameaçadas de extinção e endêmicas; 

VIII - programas de recuperação e manutenção dos "habitats" 

necessários à sobrevivência da fauna; 

IX - as Unidades de Conservação; 

X - o licenciamento ambiental. 

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 

METROPOLITANO E REGIONAL – METROPLAN 

Inciso III: substituir “sanadas” por “saneadas”. 

Substituir incisos VII e VIII por: 

“em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição 

impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.” (inciso 

V, art. 3º, lei federal 6766/79). 

 

SISTEMA FARSUL 

III - Zoneamento Ecológico-Econômico. 

Justificativa: Necessidade de alinhamento com Decreto Federal 

4.297/2002; 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal e estadual. Nominar os órgãos 

competentes para aplicação dos instrumentos. 

Justificativa: Atualização e efetivação das ações. 
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SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS 

Incluir: 

Parágrafo único: No âmbito de áreas urbanas e consideradas de 

expansão urbana estes instrumentos serão definidos pelo Poder Público 

Municipal. 

Justificativa: Permitir aos municípios legislar e ter autonomia para 

organização e melhorias das áreas urbanas. 

Art. 169 - O Poder Público promoverá a elaboração de listas de 

espécies da fauna silvestres autóctone, que necessitem cuidados 

especiais, ou cuja sobrevivência esteja sendo ameaçada nos 

limites do território estadual. 

Parágrafo único - As listas referidas no "caput" deste artigo 

deverão ser divulgadas na sociedade e mantidas atualizadas com 

publicação oficial periódica e caráter máximo bienal, contendo 

medidas necessárias a sua proteção. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal e estadual. Nominar o órgão competente 

para realização. 

Justificativa: Atualização e efetivação das ações. 

Art. 170 - É proibida a utilização, perseguição, destruição, caça, 

pesca, apanha, captura, coleta, extermínio, depauperação, 

mutilação e manutenção em cativeiro e em semi-cativeiro de 

exemplares da fauna silvestre, por meios diretos ou indiretos, bem 

como o seu comércio e de seus produtos e subprodutos, a menos 

que autorizado na forma da lei. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal e estadual. Nominar o órgão competente 

para fiscalização. 

Justificativa: Atualização e efetivação das ações. 

Art. 171 - É proibida a introdução, transporte, posse e utilização 

de espécies de animais silvestres não-autóctones no Estado, salvo 

as autorizadas pelo órgão estadual competente, com rigorosa 

observância à integridade física, biológica e sanitária dos 

ecossistemas, pessoas, culturas e animais do território Rio-

grandense. 

FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CIENTEC 

Art. 171 – [...] órgão estadual competente [...] 

Colocar nominalmente quais os órgãos que podem efetuar as 

autorizações no RS. 
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§ 1º - No caso de autorização legal, os animais devem ser 

obrigatoriamente mantidos em regime de cativeiro, proibido seu 

repasse a terceiros sem autorização prévia.  

§ 2º - Quando aplicável, será exigido EIA/RIMA na forma da lei. 

§ 3º - Cumpridos os requisitos deste artigo e após parecer 

favorável da Autoridade Científica, será emitida licença 

específica e individual para cada caso. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal e estadual. Nominar o órgão competente 

para fiscalização. 

Justificativa: Atualização e efetivação das ações. 

Art. 172 - É vedada a introdução e o transporte de espécies 

animais silvestres para locais onde não ocorram naturalmente e a 

sua retirada sem a autorização do órgão estadual competente. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal e estadual. Nominar o órgão competente 

para fiscalização. 

Justificativa: Atualização e efetivação das ações. 

Art. 173 - O transporte de animais silvestres no Estado, ou para 

fora de seus limites, necessitará licença prévia da autoridade 

competente, exceto em caso previsto na legislação. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal e estadual. Nominar o órgão competente 

para fiscalização. 

Justificativa: Atualização e efetivação das ações. 

Art. 174 - A construção de quaisquer empreendimentos que 

provoquem interrupção de qualquer natureza do fluxo de águas 

naturais só será permitida quando forem tomadas medidas 

propostas por estudos que garantam a reprodução das distintas 

espécies da fauna aquática autóctone. 

Parágrafo único - Para os empreendimentos já existentes serão 

exigidos os estudos referidos no "caput" para a renovação da  

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – 

CORSAN 

Alterar o parágrafo único da seguinte forma:  

Parágrafo único - Para os empreendimentos já existentes serão 

exigidos os estudos referidos no "caput" para a renovação da LO, 

exceto para as atividades de uso prioritário.  

Justificativa: Não haver dados prévios para comparação.  

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal e estadual. Nominar o órgão competente 

para fiscalização. 

Justificativa: Atualização e efetivação das ações. 
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Art. 175 - Todas as derivações de águas superficiais deverão ser 

dotadas de dispositivos que evitem danos irreversíveis à fauna 

silvestre. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal e estadual. Nominar quem é o órgão 

competente para fiscalização. 

Justificativa: Atualização e efetivação das ações. 

Art. 176 - O Poder Executivo Estadual incentivará e 

regulamentará o funcionamento de Centros de Pesquisa e Triagem 

Animal, com a finalidade de receber e albergar até sua destinação 

final, animais silvestres vivos, provenientes de apreensões ou 

doações. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal e estadual. Nominar quem é o órgão 

competente. 

Justificativa: Atualização e efetivação das ações. 

Art. 177 - Os animais silvestres autóctones que estejam em 

desequilíbrio no ambiente natural causando danos significativos à 

saúde pública e animal e à economia estadual, deverão ser 

manejados após estudo e recomendação do órgão competente. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal e estadual. Nominar quem é o órgão 

competente. 

Justificativa: Atualização e efetivação das ações. 

Art. 178 - A reintrodução e recomposição de populações de 

animais silvestres no Estado, inclusive aqueles apreendidos pela 

fiscalização, só poderão ser efetuadas com o aval do órgão 

estadual competente. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal e estadual. Nominar quem é o órgão 

competente. 

Justificativa: Atualização e efetivação das ações. 

Art. 179 - O órgão competente regulamentará a instalação de 

criadouros de fauna silvestre autóctone, cumpridas as 

determinações emanadas desta legislação. 

Parágrafo único - Constatado o benefício à sobrevivência da fauna 

silvestre, poderão ser concedidos registros especiais para criação 

de espécies raras cuja sobrevivência na natureza esteja ameaçada. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal e estadual. Nominar quem é o órgão 

competente. 

Justificativa: Atualização e efetivação das ações. 

Art. 180 - Poderá ser autorizado o cultivo ou criação de espécies 

silvestres nãoautóctones ao Estado, ou daquelas com 

modificações genotípicas e fenotípicas fixadas por força de 

criação intensiva em cativeiro, obedecidos os dispositivos legais, 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Utilizar termo correto, em vez de não autóctones usar alóctones. 
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em ambiente rigorosamente controlado, comprovado seu 

benefício social, garantindo-se mecanismos que impeçam sua 

interferência sobre o ambiente natural, o ser humano e as espécies 

autóctones, cumpridos os requisitos sanitários concorrentes. 

§ 1º - As introduções e criações já realizadas deverão adaptar-se 

aos princípios da legislação. 

§ 2º - Nos casos em que for aplicável, será exigido EIA/RIMA. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Adequar a legislação federal. 

Justificativa: Atualização e efetivação das ações. 

 

CAPÍTULO VI 

DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL ESTADUAL 
 

Art. 183 - Os elementos constitutivos do Patrimônio Ambiental 

Estadual são considerados bens de interesse comum a todos os 

cidadãos, devendo sua utilização sob qualquer forma, ser 

submetida às limitações que a legislação em geral, e 

especialmente esta lei, estabelecem. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Manter o texto. 

Justificativa: Cumprimento da legislação vigente. 

Art. 184 - O Poder Público deverá manter bancos de germoplasma 

que preservem amostras significativas do patrimônio genético do 

Estado, em especial das espécies raras e das ameaçadas de 

extinção. 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Isto existe do RS? 

Isto é praticado? Porque o poder legislativo não cobra isto? 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Nominar quem representa o Poder Público 

Justificativa: Atualização e efetivação das ações. 
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CAPÍTULO VII 

DO PATRIMÔNIO GENÉTICO 
 

Art. 185 - Compete ao Estado a manutenção da biodiversidade 

pela garantia dos processos naturais que permitam a conservação 

dos ecossistemas ocorrentes no território estadual. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Nominar quem representa o Estado. 

Justificativa: Atualização e efetivação das ações. 

Art. 186 - Para garantir a proteção de seu patrimônio genético 

compete ao Estado: 

I - manter um sistema estadual de áreas protegidas representativo 

dos diversos ecossistemas ocorrentes no seu território; 

II - garantir a preservação de amostras dos diversos componentes 

de seu território genético e de seus habitantes. 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Um dos principais problemas emergentes com o uso de transgênicos é 

a contaminação de cultivos criolos. O Código deve disciplinar este 

problema. 

Justificativa: Há que especificar que haverá áreas de isolamento de 

cultivos transgênicos, para evitar contaminação da flora nativa ou até 

de cultivos de plantas não transgênicas.  

 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E 

COOPERATIVISMO 

Sugere-se inserir o parágrafo único com a seguinte redação: O Estado 

deverá estimular o uso sustentável da agrobiodiversidade como 

estratégia de conservação.  

Justificativa: Após a Convenção da Diversidade Biológica e do 

Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e 

a Agricultura (FAO) consagrou-se a importância da manutenção da 

biodiversidade e da agrobiodiversidade para a sustentabilidade da 

agricultura e segurança alimentar. A estratégia de uso (sustentável) 

vem sendo reconhecida como estratégia eficiente para a conservação 

das espécies. Desta forma, entende-se que ações positivas estimulando 

o uso de maneira equilibrada são mais eficientes que optar apenas por 

normas de comando e controle.  
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SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO PATRIMÔNIO PALEONTOLÓGICO E 

ARQUEOLÓGICO 

 

Art. 187 - Constitui patrimônio paleontológico e arqueológico, 

estes definidos pela Constituição e legislação federais, o conjunto 

dos sítios e afloramentos paleontológicos de diferentes períodos e 

épocas geológicas, e dos sítios arqueológicos, pré-históricos e 

históricos de diferentes idades, bem como todos os materiais desta 

natureza, já pertencentes a coleções científicas e didáticas dos 

diferentes museus, universidades, institutos de pesquisa, 

existentes no território estadual. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 188 - Compete ao Estado a proteção ao patrimônio 

paleontológico e arqueológico, objetivando a manutenção dos 

mesmos, com fins científicos, culturais e sócio-econômicos 

impedindo sua destruição na utilização ou exploração. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 189 - Para garantir a proteção de seu patrimônio 

paleontológico e arqueológico, compete ao Estado: 

I - proporcionar educação quanto à importância científica, cultural 

e sócio-econômica deste patrimônio;  

II - criar Unidades de Conservação nas áreas referidas no artigo 

187; 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 
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III - prestar auxílio técnico e financeiro a museus e instituições 

científicas para adequada preservação do material fóssil e 

arqueológico; 

IV - cadastrar os sítios arqueológicos e paleontológicos e as áreas 

de sua provável ocorrência, em todo o Território Estadual, dando 

prioridade aos existentes em Unidades de Conservação. 

SISTEMA FARSUL 

II – Inserir na redação questões referentes as condições de criação 

(similar as UCs). 

Justificativa: Necessidade de segurança jurídica, assim como na 

criação das UCs, para aqueles que tem sua situação sócio-econômica 

alterada por estas ações. 

Art. 190 - Todo o empreendimento ou atividade que possa alterar 

o patrimônio paleontológico e arqueológico, só poderá ser 

licenciado pelo órgão competente após parecer de técnico 

habilitado. 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FIERGS 

Art. 190 – Alterar o artigo de forma de sejam estabelecidos prazos para 

a manifestação do IPHAE.  

Justificativa: Comprometimento da segurança jurídica dos 

empreendimentos.  

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

CAPÍTULO IX 

DO PARCELAMENTO DO SOLO 

 

Art. 191 - As normas para parcelamento do solo urbano 

estabelecem diretrizes para implantação de loteamentos, 

desmembramentos e demais formas que venham a caracterizar um 

parcelamento. 

Parágrafo único - Constitui forma de parcelamento do solo, para 

os efeitos desta Lei, a instituição de condomínios por unidades 

autônomas para construção de mais de uma edificação sobre o 

terreno, na forma do regulamento. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

Alterar: 

Parágrafo único - Constitui também forma de parcelamento do solo, 

para os efeitos desta Lei, a instituição de condomínios por unidades 

autônomas e por fração ideal para construção de mais de uma 

edificação sobre o terreno, na forma do regulamento. 

Justificativa: Inclusão de mais uma forma existente, de condomínio por 

fração ideal 
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SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

SISTEMA FARSUL 

Revisar redação. 

Justificativa: Verificar alinhamento com demais leis federais. 

Art. 192 - Os parcelamentos urbanos ficam sujeitos, dentre 

outros, aos seguintes quesitos: 

I - adoção de medidas para o tratamento de esgotos sanitários para 

lançamento no solo ou nos cursos d'água, visando à 

compatibilização de suas características com a classificação do 

corpo receptor; 

II - proteção das áreas de mananciais, assim como suas áreas de 

contribuição imediata, observando características urbanísticas 

apropriadas; 

III - que o município disponha de um plano municipal de 

saneamento básico aprovado pelo órgão ambiental competente, 

dentro de prazos e requisitos a serem definidos em regulamento; 

IV - o parcelamento do solo será permitido somente sob prévia 

garantia hipotecária, dada ao município, de 60% (sessenta por 

cento) da área total de terras sobre o qual tenha sido o plano 

urbanístico projetado. 

Parágrafo único - Não poderão ser parceladas: 

I - as áreas sujeitas à inundação; 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

II - Substituir a expressão observando características urbanísticas 

apropriadas por observando tipos de usos, manutenção de vegetação e 

outras características compatíveis com tal objetivo. 

Justificativa: A expressão atual é vaga e dá margem a muitas 

interpretações. 

III - Retirar o inciso.  

Justificativa: O inciso III está fora de lugar ou é desnecessário. 

IV – o parcelamento do solo será permitido mediante caução de 30% 

dos lotes ou outra garantia definida pelo município até que todo o 

projeto seja implementado. 

Justificativa: Os municípios usualmente exigem 30% de caução. A 

garantia deve ser competência do município fixar. 

Parágrafo único – Não poderão ser parceladas: 

[...] 

II – as áreas alagadiças, salvo quando houver projeto para assegurar o 

escoamento das águas e minimização dos impactos ambientais. 

Os incisos VII e VIII são muito vagos. 
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II - as áreas alagadiças, antes de tomadas providências para 

assegurar-lhes o escoamento das águas e minimização dos 

impactos ambientais; 

III - as áreas que tenham sido aterradas com materiais nocivos à 

saúde pública sem que sejam previamente sanadas; 

IV - as áreas com declividade igual ou superior a 30% (trinta por 

cento) sem que sejam atendidas exigências específicas das 

autoridades competentes; 

V - as áreas cujas condições geológicas e hidrológicas não 

aconselhem a edificação; 

VI - as áreas de preservação permanente, instituídas por lei; 

VII - as áreas próximas a locais onde a poluição gere conflito de 

uso; 

VIII - as áreas onde a poluição impeça condições sanitárias 

adequadas. 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Inciso III: retirar “dentro de prazos e requisitos a serem definidos em 

regulamento”. 

Justificativa: Não cabe mais regulamento em virtude da Lei Federal do 

Saneamento Básico que passou a exigir os planos. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS 

Incluir: 

Parágrafo único: No âmbito de áreas urbanas e consideradas de 

expansão urbana estes quesitos serão definidos pelo Poder Público 

Municipal. 

Justificativa: Permitir aos municípios legislar e ter autonomia para 

organização e melhorias das suas áreas urbanas. 

Art. 193 - Nos parcelamentos do solo é obrigatória a implantação 

de equipamentos para abastecimento de água potável, 

esgotamento pluvial e sanitário e o sistema de coleta de resíduos 

sólidos urbanos. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

Art. 193 – retirar os termos: e o sistema de coleta de resíduos sólidos 

urbanos, passando a ser escrito da seguinte forma: Nos parcelamentos 

do solo é obrigatória a implantação de equipamentos para 

abastecimento de água potável, esgotamento pluvial e sanitário. 
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Incluir Parágrafo único – A aprovação de parcelamento do solo gera 

obrigação ao município de prestar o serviço de coleta de resíduos 

sólidos urbanos. 

Justificativa: A coleta de resíduos sólidos urbanos é um serviço e não 

depende de equipamentos. O município deve ser obrigado, ao aprovar 

um projeto de parcelamento do solo, a definir um modelo de coleta de 

resíduos sólidos que atenda a legislação específica (Leis Federais 

11.445/07 e 12.305/10) e prestar este serviço. 

 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – 

CORSAN 

Alterar a redação do artigo da seguinte forma:  

Nos parcelamentos do solo é obrigatória a implantação de 

equipamentos para abastecimento de água potável, esgotamento 

pluvial e sanitário e o sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos 

respeitando os padrões técnicos definidos em legislação específica.  

Justificativa: Muitos sistemas, principalmente os de esgotamento 

sanitário, são autorizados em desacordo com os padrões definidos na 

legislação.  

 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE 

PORTO ALEGRE 

Alterar a redação do artigo da seguinte forma:  

Nos parcelamentos do solo é obrigatória a implantação de 

equipamentos para abastecimento de água potável, esgotamento 

pluvial e sanitário e o sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos 

respeitando os padrões técnicos definidos em legislação específica. 
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Justificativa: Muitos sistemas, principalmente os de esgotamento 

sanitário, são autorizados em desacordo com os padrões definidos na 

legislação.  

 

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 

METROPOLITANO E REGIONAL – METROPLAN 

Sugestão: 

Nos parcelamentos do solo é obrigatória a implantação de 

infraestrutura básica, constituída por: 

I - vias de circulação;  

II - escoamento das águas pluviais;  

III - rede para o abastecimento de água potável; e  

IV - soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica 

domiciliar.  

Parágrafo único. Como sugerido pela ABES. 

Justificativa: Mesma redação da lei federal 6766/79. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

Sugestão de inclusão de novo artigo. 

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 

METROPOLITANO E REGIONAL – METROPLAN 

Inclusão de artigo que verse sobre a adoção de medidas que mitiguem 

o impacto da nova ocupação na drenagem. 

Art. 194 - O parcelamento do solo de uso rural deverá atender, 

além das demais disposições legais, ao disposto neste Código. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

Alterar: 
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Parágrafo único - Considera-se parcelamento rural a subdivisão 

de glebas em zonas rurais cujas características não permitam, por 

simples subdivisão, transformarem-se em lotes urbanos. 

O parcelamento do solo em zona rural [...] 

Excluir a expressão: cujas características não permitam, por simples 

subdivisão, transformarem-se em lotes urbanos. 

Justificativa: A expressão “solo de uso rural” pode deixar dúvidas para 

que terrenos em zona urbana, mas de uso rural (pecuária) se enquadrem 

nesse artigo. 

 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Deve atender módulo mínimo de parcelamento rural de dois hectares. 

Reescrever o parágrafo único. 

Porque não seguir o que dispõe o INCRA que o módulo mínimo rural 

é dois hectares? 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

Sugestão de inclusão de novo artigo. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

Incluir: 

Art. xxxx (novo) - O parcelamento de solo deverá prever medidas de 

sustentabilidade ambiental. 

Parágrafo único – No caso de condomínios, as áreas comuns e de lazer 

devem ser equipadas com tecnologias limpas, prevendo o reuso das 

águas, a geração de energias alternativas e/ou o aproveitamento das 

águas pluviais. 
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Justificativa: Criar cultura para a melhoria contínua dos 

empreendimentos, em termos ambientais, conforme prevê a Política 

Nacional de Meio Ambiente. 

Art.  XXX (novo) – Nos projetos urbanísticos, as áreas verdes de uso 

público corresponderão, no mínimo, a 10% do total da gleba. Deste 

total, 60%, no mínimo, deverá ser área verde útil equipada ou área 

verde útil não equipada tratada paisagisticamente. 

I- Quando as áreas verdes de uso público forem parcialmente cobertas 

por vegetação de preservação permanente ou localizadas em áreas com 

declividade superior a 30%, e estas não excederem a 40% do seu total, 

a parte com declividade acentuada ou vegetação poderá ser computada 

no percentual de áreas verdes, desde que sejam mantidas suas 

condições naturais ou apresentado projeto paisagístico adequado. 

II- As áreas com restrição à ocupação, como reservas de vegetação de 

preservação permanente, de proteção aos mananciais ou de proteção 

ambiental, poderão ser integradas às áreas verdes de uso público, sendo 

o seu uso estudado caso a caso. 

III- A área ocupada pela faixa non aedificandi ao longo dos cursos 

d’água só poderá ser considerada no percentual de áreas verdes se não 

exceder a 40% do total da área verde, e se for área útil não equipada e 

tratada paisagisticamente. 

IV- A área ocupada pela faixa de servidão ao longo das linhas de 

transmissão de energia elétrica poderá ser computada como área verde 

útil não equipada, tratada paisagisticamente, desde que não exceda 

40% da parcela de área verde sobre a qual incide, e não a seccione. 

Justificativa:  A população deve ter garantido um percentual mínimo 

de áreas para atividades de uso recreativo, atendendo necessidades de 
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diferentes faixas etárias (crianças de 0 a 5 anos, crianças de 5 a 15 anos, 

adolescentes e adultos e idosos).  

É preciso permitir que áreas atingidas por declividades acentuadas ou 

vegetação possam ser aproveitadas, integradas às áreas verdes, desde 

que tratadas adequadamente. A ideia de permitir que áreas de reservas 

possam ser integradas às áreas verdes de uso público visa a garantir 

que tais áreas sejam preservadas, o que fica facilitado por sua passagem 

ao domínio público. Por outro lado, a possibilidade de tais áreas serem 

usadas mais ou menos intensamente depende das características 

específicas de cada uma. 

CAPÍTULO X 

DA PROTEÇÃO DO SOLO AGRÍCOLA 

 

Art. 196 - Consideram-se de interesse público, na exploração do 

solo agrícola, todas as medidas que visem a: 

I - manter, melhorar ou recuperar as características biológicas, 

físicas e químicas do solo; 

II - controlar a erosão em todas as suas formas; 

III - evitar assoreamento de cursos de água e bacias de acumulação 

e a poluição das águas subterrâneas e superficiais; 

IV - evitar processos de degradação e "desertificação"; 

V - fixar dunas e taludes naturais ou artificiais; 

VI - evitar o desmatamento de áreas impróprias para a exploração 

agropastoril; 

VII - impedir a lavagem, o abastecimento de pulverizadores e a 

disposição de vasilhames e resíduos de agrotóxicos diretamente 

no solo, nos rios, seus afluentes e demais corpos d'água; 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

1 - Evitar a aplicação de agrotóxicos por meio aéreo (avião) pelos 

problemas de deriva, com contaminação de fauna nativa, humana e 

flora nas cercanias. 

2 - Suprimir o item X(dez) ou modificar. 

3 - Esse dispositivo não dialoga com os objetivos dos artigos 170, 186 

e 225 da CF. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE 

I e II - Não deveria existir licenciamento no plantio da soja? A intenção 

de prever ações minimizadoras de erosão, degradação do solo, 
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VIII - adequar a locação, construção e manutenção de barragens, 

estradas, canais de drenagem, irrigação e diques aos princípios 

conservacionistas; 

IX - promover o aproveitamento adequado e conservação das 

águas em todas as suas formas; 

X - impedir que sejam mantidas inexploradas ou sub-utilizadas as 

terras com aptidão à exploração agrossilvipastoril, exceto os 

ecossistemas naturais remanescentes, as áreas de preservação 

permanente e as disposições previstas em lei, de acordo com o 

manejo sustentável. 

assoreamento de cursos de água, tendo em vista que hoje é uma 

atividade isenta de licenciamento no estado. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

 

Art. 197 - É dever dos governos do Estado e dos municípios 

estimular, incentivar e coordenar a geração e difusão de 

tecnologias apropriadas à recuperação e à conservação do solo, 

segundo a sua capacidade de produção. 

§ 1º - Os órgãos públicos competentes deverão promover ações de 

divulgação de compensações financeiras à propriedade que 

execute ação de preservação ambiental. 

§ 2º - O interesse público sempre prevalecerá no uso, recuperação 

e conservação do solo e na resolução de conflitos referentes a sua 

utilização independentemente das divisas ou limites de 

propriedades ou do fato do usuário ser proprietário, arrendatário, 

meeiro, posseiro, parceiro, que faça uso da terra sob qualquer 

forma, mediante a adoção de técnicas, processos e métodos 

referidos no "caput". 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

SISTEMA FARSUL 

§ 1º - RESSALTAR 

Justificativa: Este é o único dispositivo que trata francamente do 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e é apenas um parágrafo 

dentro de um Código desta dimensão. 

 

Art. 198 - Todos os estabelecimentos agropecuários, privados ou 

públicos, ficam obrigados a receber as águas pluviais que escoam 

nas estradas ou de estabelecimentos de terceiros, desde que 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 
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tecnicamente conduzidas, podendo estas águas atravessar tantos 

quantos estabelecimentos se encontrarem à jusante, até que estas 

águas sejam moderadamente absorvidas pelo solo ou seu excesso 

despejado em corpo receptor natural, de modo a atender à visão 

coletiva das micro-bacias. 

§ 1º - Não haverá nenhum tipo de indenização pela área ocupada 

pelos canais de escoamento previsto neste artigo. 

§ 2º - O usuário à montante poderá ser responsabilizado pelo não-

cumprimento das normas técnicas caso ocorram danos à jusante, 

pelo escoamento das águas e solos. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 199 - O proprietário rural fica proibido de ceder a sua 

propriedade para a exploração de terceiros, a qualquer título, se 

esta estiver em áreas declaradas pelo Poder Público como em 

processo de desertificação ou avançado grau de degradação, 

exceto quando o uso vise, mediante projeto aprovado pela 

autoridade competente, à recuperação da propriedade. 

Parágrafo único - A autoridade competente cancelará a licença 

concedida quando for constatado o não-cumprimento das etapas 

previstas no projeto referido no "caput". 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

SISTEMA FARSUL 

Revogar. 

Justificativa: O dispositivo se demonstra totalmente ineficaz pois 

regramento do tema independe da condição de posse do empreendedor. 

Art. 200 - A concessão de crédito oficial será condicionada ao uso 

adequado do solo agrícola. 

Parágrafo único - Em propriedades em processo de 

"desertificação" ou avançado grau de degradação ambiental é 

vedada a concessão de crédito oficial, a não ser para recuperação 

das áreas prejudicadas. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

SISTEMA FARSUL 

Revogar. 
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Justificativa: O dispositivo gera grau exagerado de insegurança 

jurídica, como por exemplo na questão de crédito para atividades de 

pecuária extensiva. 

Art. 202 - Ao Poder Público Estadual e Municipal compete: 

I - prover de meios e recursos necessários os órgãos e entidades 

que desenvolvam políticas de uso do solo agrícola, de acordo com 

este Código; 

II - cumprir e fazer cumprir todas as deliberações do Sistema 

Estadual do Meio Ambiente no que se refere à utilização de 

quaisquer produtos que possam prejudicar as características do 

solo agrícola; 

III - co-participar com o Governo Federal de ações que venham 

ao encontro da Política de Uso do Solo, estabelecida neste Código; 

IV - elaborar planos regionais e municipais de uso adequado do 

solo. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

Art. 203 - As entidades públicas e empresas privadas que utilizam 

o solo ou subsolo em áreas rurais, só poderão funcionar se não 

causarem prejuízo do solo agrícola por erosão, assoreamento, 

contaminação, poluição, rejeitos, depósitos e outros danos. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E 

COOPERATIVISMO 

Acrescentar o ART.203A com a seguinte redação:  

A exploração agrícola do solo deverá seguir os princípios das boas 

práticas agrícolas, não devendo causar danos ao meio ambiente e a 

terceiros.  
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Justificativa: Práticas inadequadas no uso do solo vem causando sérios 

danos ao meio ambiente, em especial na contaminação das águas seja 

pela lixiviação de insumos agrícolas e perdas de solo, estendendo-se 

para áreas vizinhas. É importante que haja regras mais claras que 

diminuam os riscos de danos a terceiros.  

 

SISTEMA FARSUL 

Revisar redação. 

Justificativa: Texto muito ruim. Faltam critérios e alto grau de 

insegurança jurídica. 

 

Art. 204 - O planejamento, a construção e preservação de 

rodovias, estradas federais, estaduais e municipais, deverão ser 

realizadas de acordo com normas técnicas de preservação do solo 

agrícola e recursos naturais, respaldado em projeto ambiental. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 206 - É proibida a implantação de mecanismos que obstruam 

a livre circulação de águas correntes naturais (rios, arroios etc), 

com vista ao uso restrito para um ou mais empreendedores em 

prejuízo à coletividade. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

SISTEMA FARSUL 

Inserir condição de autorização. 

Justificativa: Sugestão feita, pois, existem casos plenamente 

autorizáveis. 

Art. 207 - Na recomposição das áreas degradadas, os proprietários 

rurais deverão enriquecê-las, preferencialmente, com espécies 

nativas. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 
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SISTEMA FARSUL 

Inserir “quando couber”. 

Justificativa: Necessário, pois não pode ser uma obrigação plena. 

Próprio § 3º do art. 66 da Lei Federal 12.651/2012 estabelece estas 

condições. 

Art. 208 - Os produtos e substâncias não regularizados ou em vias 

de regularização não terão autorizados sua importação e uso no 

território do Estado. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 209 - Deverão ser realizadas avaliações de impactos 

ambientais antes da implantação de quaisquer linhas especiais de 

crédito com vistas à utilização de produtos ou metodologias 

relacionadas com o setor rural. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

SISTEMA FARSUL 

Revogar. 

Justificativa: Infactível. O poder público não possui capacidade 

operacional para atender tamanha demanda. 

CAPÍTULO XI 

DA MINERAÇÃO 

 

Art. 210 - Serão objeto de licença ambiental a pesquisa, a lavra e 

o beneficiamento de recursos minerais de qualquer natureza, 

inclusive a lavra garimpeira, ficando seu responsável obrigado a 

cumprir as exigências determinadas pelo órgão ambiental 

competente. 

§ 1º - Para a obtenção de licença de operação para a pesquisa 

mineral de qualquer natureza, o interessado deve apresentar o 

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL SUL-BRASILEIRA DE 

GEÓLOGOS – APSG  

Art. 210 - Serão objeto de licença ambiental a pesquisa com extração 

mineral antes da outorga do respectivo título minerário pela União, a 

lavra e o beneficiamento de recursos minerais de qualquer natureza, 

inclusive a lavra garimpeira, ficando seu responsável obrigado a 

cumprir as exigências determinadas pelo órgão ambiental competente.  
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Plano de Pesquisa com as justificativas cabíveis, bem como a 

avaliação dos impactos ambientais e as medidas mitigadoras e 

compensatórias a serem adotadas. 

§ 2º - Caso o empreendimento envolva qualquer tipo de 

desmatamento será exigida a autorização do órgão público 

competente. 

§ 1º - Para a obtenção de licença de operação para a pesquisa mineral 

com extração mineral antes da outorga do respectivo título minerário 

pela União, o interessado deve apresentar o Plano de Pesquisa com as 

justificativas cabíveis, bem como a avaliação dos impactos ambientais 

e as medidas mitigadoras e compensatórias a serem adotadas; 

Justificativa: A presente proposta tem por finalidade deixar a redação 

do artigo com a indispensável clareza para não oportunizar margens 

para interpretação diversa. o que gera insegurança jurídica. Bem como, 

para alinhar com o sentimento do Consema expresso através da 

Resolução Consema 275 de 13 de dezembro de 2012, publicada no 

Diário Oficial do Estado em 18 de dezembro de 2012, bem como á 

Resolução Conama 09 de 06 de dezembro de 1990, publicada no Diário 

Oficial da União em 28 de dezembro de 1990. 

 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Art. 210 - Serão Será objeto de licença ambiental a pesquisa, a lavra e 

o beneficiamento de recursos minerais de qualquer natureza, inclusive 

a lavra garimpeira, ficando seu responsável obrigado a cumprir as 

exigências determinadas pelo órgão ambiental competente. 

Caput: Será ...competente. 

§ 2◦ -. Deverá o empreendedor reconstituir a cobertura vegetal com 

espécies nativas após uso (ver artigo 7◦ deste código). 

Porque não determinar que o ônus deva ser reparado por quem o 

provocou? 
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SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

SERGS  - SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS 

Art. 210 Serão objeto de licença ambiental a pesquisa com guia de 

utilização, a lavra e o beneficiamento... 

§ 1º - Para a obtenção de licença de operação para a pesquisa mineral 

com guia de utilização, o interessado deve... 

 

Justificativa: A Resolução CONSEMA nº 275/2012 regulamentou o 

licenciamento de pesquisa mineral e cita: 

Parágrafo Único - ficam isentas do licenciamento ambiental as 

modalidades de pesquisa mineral que não envolvam o uso de Guia de 

Utilização. 

O Art 1º, inciso II define que a Guia de Utilização é o documento 

expedido pelo DNPM que admite, em caráter excepcional, a extração 

de substâncias minerais em área titulada, antes da outorga da concessão 

de lavra, fundamentado em critérios técnicos, ambientais e 

mercadológicos. 

 

Art. 211 - Para todo o empreendimento mineiro, 

independentemente da fase em que se encontra, será exigido o 

Plano de Controle Ambiental, cujas diretrizes serão estabelecidas 

pelo órgão ambiental competente. 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Em 2011 a SUSEP criou a modalidade do seguro ambiental, sendo que 

o caso de Mariana recomenda que esta cautela seja adotada nos 

licenciamentos. 
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SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 212 - A atividade de mineração não poderá ser desenvolvida 

nos acidentes topográficos de valor ambiental, paisagístico, 

histórico, cultural, estético e turístico, assim definidos pelos 

órgãos competentes. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 213 - O concessionário do direito mineral e o responsável 

técnico inadimplentes com o órgão ambiental no tocante a algum 

plano de controle ambiental, não poderão se habilitar a outro 

licenciamento. 

 

 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Art. 213 - O concessionário do direito mineral e o responsável técnico 

se inadimplentes com o órgão ambiental no tocante a algum plano de 

controle ambiental, não poderão se habilitar a outro licenciamento. 

Introduzir um relativo: se. 

Parágrafo único: ... e será sujeito a pena por não cumprimento do 

disposto. 

Justificativa: Tem-se que colocar como ressalva. Tem que haver 

sansões. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 214 - O comércio e indústria de transformação de qualquer 

produto mineral deverá exigir do concessionário a comprovação 

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL SUL-BRASILEIRA DE 

GEÓLOGOS – APSG  
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do licenciamento ambiental, sob pena de ser responsabilizado pelo 

órgão ambiental competente. 

Art. 214 – Os órgãos públicos, o comércio e a indústria de 

transformação de qualquer produto mineral deverá exigir do 

concessionário a comprovação do licenciamento ambiental, sob pena 

de ser responsabilizado pelo órgão ambiental e demais autoridades 

competentes, cabendo sanções de acordo com o capítulo XIII desta lei. 

Justificativa: A modificação tem por objetivo conceder tratamento 

isonômico a todos os compradores de bens minerais, bem como, 

reiterar a exigência da regularidade de licenciamento ambiental para 

fornecedores de bens minerarais para órgãos públicos, principalmente 

em processos licitatórios. Este problema do Código atual foi citado 

pela Dra. Ana Pellini em sua fala na audiência do dia 02/05/2016.Por 

fim, abrir espaço para que além do órgão licenciador, outras 

autoridades possam responsabilizar os infratores. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 215 - Para fins de planejamento ambiental, o Estado e os 

Municípios efetuarão o registro, acompanhamento e localização 

dos direitos de pesquisa e lavra mineral em seu território. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO 

LIVRAMENTO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE 

O registro, acompanhamento e fiscalização, bem como o 

credenciamento e licenciamento destas atividades é competência do 

DNPM. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 
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Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 216 - Os equipamentos de extração mineral denominados 

"dragas" deverão ser licenciados pelo órgão ambiental 

competente. 

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL SUL-BRASILEIRA DE 

GEÓLOGOS – APSG  

Art. 216 - Os equipamentos de extração mineral denominados "dragas" 

que operam em corpos hídricos navegáveis deverão ser licenciados 

pelo órgão ambiental competente.  

$ único - O Licenciamento ambiental das dragas dar-se-á diretamente 

através de licença de operação, sem necessidade de passagem pelos 

procedimentos de Licença Prévia e de Instalação. 

Justificativa: A presente proposta tem por finalidade deixar a redação 

do artigo com maior clareza em relação às quais equipamentos de 

dragagem o licenciamento ambiental é realmente necessário. Bem 

como, para alinhar com o entendimento do Consema expresso nas 

Resoluções 116 de 24 de março de 2006, publicada no DOE em 10 de 

abril de 2006 e 165 de 14 de setembro de 2007, publicada no DOE em 

24 de setembro de 2007. Bem como.” Frase que operam em corpos 

hídricos navegáveis” foi introduzida para abranger todos equipamentos 

móveis e retirar os equipamentos que ficam restritos a cavas fechadas 

sem possibilidade de deslocamentos. Estes equipamentos são 

licenciados juntos com a atividade de extração mineral. Recentemente 

a Fepam encaminhou ao Cosema proposta com semelhante teor que já 

foi aprovada na Câmara Técnica de Mineração do Consema e 

atualmente encontra-se em tramite para ser transformada em resolução. 

Para cavas confinadas, é ilógico duas licenças ambientais: uma para a 

atividade e outra para o equipamento de mineração. 
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FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CIENTEC 

Alterar de licenciados pelo órgão ambiental competente para pela 

FEPAM ou órgão ambiental municipal. 

CAPÍTULO XII 

DOS RESÍDUOS 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Necessidade de ajuste integral à Lei Federal n.º 12.35/10 – PNRS. 

Art. 217 - A coleta, o armazenamento, o transporte, o tratamento 

e a disposição final de resíduos poluentes, perigosos, ou nocivos 

sujeitar-se-ão à legislação e ao processo de licenciamento perante 

o órgão ambiental e processar-se-ão de forma e em condições que 

não constituam perigo imediato ou potencial para a saúde humana 

e o bem-estar público, nem causem prejuízos ao meio ambiente. 

§ 1º - O enfoque a ser dado pela legislação pertinente deve 

priorizar critérios que levem, pela ordem, a evitar, minimizar, 

reutilizar, reciclar, tratar e, por fim, dispor adequadamente os 

resíduos gerados. 

§ 2º - O Poder Público deverá prever, nas diversas regiões do 

Estado, locais e condições de destinação final dos resíduos 

referidos no "caput" deste artigo, mantendo cadastro que os 

identifique. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

Alterar: 

§1º - [...] rejeitos [...] 

2º - [...] disposição final de rejeitos [...] 

Justificativa: A Lei Federal 12.305/10 introduziu o conceito de rejeito 

como o resíduo que não tem condições de ser aproveitado. O gerador 

é obrigado a tratar todos os demais. É preciso incluir esta noção no 

Código. 

§ 1º - O enfoque a ser dado pela legislação pertinente deve priorizar 

critérios que levem, pela ordem, a evitar, minimizar, reutilizar, reciclar, 

tratar e, por fim, dispor adequadamente os resíduos gerados. 

§ 2º - O Poder Público deverá prever, nas diversas regiões do Estado, 

locais e condições de destinação final dos resíduos referidos no "caput" 

deste artigo, mantendo cadastro que os identifique. 

 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Art. 217 - A coleta, o armazenamento, o transporte, o tratamento e a 

disposição final de resíduos poluentes, perigosos, ou nocivos sujeitar-
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se-ão à legislação e ao processo de licenciamento perante o órgão 

ambiental e processar-se-ão de forma e em condições que não 

constituam perigo imediato ou potencial para a saúde humana e o bem-

estar público, nem causem prejuízos ao meio ambiente. 

Justificativa: Deverá ser enfatizado que serão o uso de técnicas 

modernas de tratamentos do lixo e outros dejetos. 

O RS deve elaborar uma Lei dispondo sobre a utilização e proteção do 

Bioma Pampa, a exemplo do Bioma Mata Atlântica, já regulado por 

Lei Federal.   

Justificativa: Os planos estão previstos e exigidos pela Lei Federal 

12.305\2010 que institui a Política Nacional. 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Alterar: 

§1º - [...] rejeitos [...] 

2º - [...] disposição final de rejeitos [...] 

Justificativa: A Lei Federal 12.305/10 introduziu o conceito de rejeito 

como o resíduo que não tem condições de ser aproveitado. O gerador 

é obrigado a tratar todos os demais. É preciso incluir esta noção no 

Código. 

§ 1º - O enfoque a ser dado pela legislação pertinente deve priorizar 

critérios que levem, pela ordem, a evitar, minimizar, reutilizar, reciclar, 

tratar e, por fim, dispor adequadamente os resíduos gerados. 

§ 2º - O Poder Público deverá prever, nas diversas regiões do Estado, 

locais e condições de destinação final dos resíduos referidos no "caput" 

deste artigo, mantendo cadastro que os identifique. 
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SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. Nominar quem é o Poder Público e o Órgão Ambiental. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 218 - Compete ao gerador a responsabilidade pelos resíduos 

produzidos, compreendendo as etapas de acondicionamento, 

coleta, tratamento e destinação final. 

§ 1º - A terceirização de serviços de coleta, armazenamento, 

transporte, tratamento e destinação final de resíduos não isenta a 

responsabilidade do gerador pelos danos que vierem a ser 

provocados. 

§ 2º - Cessará a responsabilidade do gerador de resíduos somente 

quando estes, após utilização por terceiro, licenciado pelo órgão 

ambiental, sofrer transformações que os descaracterizem como 

tais. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

Alterar: 

Art. 218 - "caput"  

[...] disposição final dos rejeitos. 

§ 1º - [...] disposição final de rejeitos [...] 

Compete ao gerador a responsabilidade pelos resíduos produzidos, 

compreendendo as etapas de acondicionamento, coleta, tratamento e 

destinação final. 

§ 1º - A terceirização de serviços de coleta, armazenamento, transporte, 

tratamento e destinação final de resíduos não isenta a responsabilidade 

do gerador pelos danos que vierem a ser provocados. . 

Justificativa: Adequar à Lei Federal 12.305/10. 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Alterar: 

Art. 218 - "caput"  

[...] disposição final dos rejeitos. 

 e  

São responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os 
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titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos 

resíduos sólidos. 

I- Os consumidores são obrigados, sempre que estabelecido 

sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos ou quando instituídos sistemas de logística reversa, a 

acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos 

sólidos gerados e a disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos 

reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. 

II- Todos os envolvidos no processo produtivo são obrigados a 

investir no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado 

de produtos que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à 

reutilização, à reciclagem ou a outra forma de destinação 

ambientalmente adequada e/ou cuja fabricação e uso gerem a menor 

quantidade de resíduos sólidos possível. Ficam obrigados, ainda, a 

divulgar informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar 

os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos, bem como 

ao recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, 

assim como sua subsequente destinação final ambientalmente 

adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa; 

III- O Poder Público é obrigado a adotar procedimentos para 

reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

estabelecer sistemas de coleta seletiva; articular medidas para viabilizar 

o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos; implantar o sistema de logística reversa 

caso assim seja definido por acordo setorial ou termo de compromisso, 

mediante a devida remuneração pelo setor empresarial; implantar 

sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular 
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com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto 

produzido; dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos 

e rejeitos oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 

de resíduos sólidos. 

§ 2º. A responsabilidade do consumidor é cessada ao disponibilizar 

seus resíduos de forma adequada para a coleta ou devolução. 

§ 1º - [...] disposição final de rejeitos [...] 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 219 - A segregação dos resíduos sólidos domiciliares na 

origem, visando ao seu reaproveitamento otimizado, é 

responsabilidade de toda a sociedade e será gradativamente 

implantada pelo Estado e pelos municípios, mediante programas 

educacionais e projetos de reciclagem. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

Alterar: 

 [...] responsabilidade do gerador. 

Incluir:  

Parágrafo único - Estado e municípios implantarão programas 

educacionais e projetos de aproveitamento da parcela orgânica e de 

reciclagem. 

A segregação dos resíduos sólidos domiciliares na origem, visando ao 

seu reaproveitamento otimizado, é responsabilidade de toda a 

sociedade e será gradativamente implantada pelo Estado e pelos 

municípios, mediante programas educacionais e projetos de 

reciclagem.  

Justificativa: Ajustar à Lei Federal 12.305/10. 
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Alterar: 

 [...] responsabilidade do gerador. 

Art. 220 - Os produtos resultantes das unidades de tratamento de 

gases, águas, efluentes líquidos e resíduos deverão ser 

caracterizados e classificados, sendo passíveis de projetos 

complementares que objetivem reaproveitamento, tratamento e 

destinação final sob as condições referidas nos artigos 218 e 219. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA 

E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

Alterar: 

[...] disposição final [...] 

Os produtos resultantes das unidades de tratamento de gases, águas, 

efluentes líquidos e resíduos deverão ser caracterizados e classificados, 

sendo passíveis de projetos complementares que objetivem 

reaproveitamento, tratamento e destinação final sob as condições 

referidas nos artigos 218 e 219. 

Justificativa: Ajustar à Lei Federal 12.305/10. 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

Alterar: 

 [...] disposição final [...] 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 222 - A recuperação de áreas degradadas pela ação da 

disposição de resíduos é de inteira responsabilidade técnica e 

financeira da fonte geradora ou na impossibilidade de 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 
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identificação desta, do ex-proprietário ou proprietário da terra 

responsável pela degradação, cobrando-se destes os custos dos 

serviços executados quando realizados pelo Estado em razão da 

eventual emergência de sua ação. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 223 - As indústrias produtoras, formuladoras ou 

manipuladoras serão responsáveis, direta ou indiretamente, pela 

destinação final das embalagens de seus produtos, assim como dos 

restos e resíduos de produtos comprovadamente perigosos, 

inclusive os apreendidos pela ação fiscalizadora, com a finalidade 

de sua reutilização, reciclagem ou inutilização, obedecidas as 

normas legais vigentes. 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO 

GRANDE DO SUL 

As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a 

reutilização ou a reciclagem, sendo as empresas que as manufaturam, 

fornecem os materiais ou as coloquem em circulação, responsáveis 

pelo reaproveitamento e reinserção de tais embalagens no ciclo 

produtivo, ou, ainda, em não sendo possível o seu reaproveitamento de 

forma segura e economicamente viável, devem providenciar a 

disposição final ambientalmente adequada das mesmas. 

Justificativa: Vide artigo 32 da Lei 12.305/10.  

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

Art. 224 - É vedada a produção, o transporte, a comercialização e 

o uso de produtos químicos e biológicos cujo princípio ou agente 

químico não tenha sido autorizado no país de origem, ou que tenha 

sido comprovado como nocivo ao meio ambiente ou à saúde 

pública em qualquer parte do território nacional. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

SISTEMA FARSUL 

Revogar. 
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Justificativa: Infactível. A competência de aprovação de produtos das 

naturezas citadas neste artigo, inclusive suas dosagens de uso, são do 

governo brasileiro, não cabendo vincular o uso a outras autorizações 

não previstas pela legislação. 

Art. 225 - No caso de apreensão ou detecção de produtos 

comercializados irregularmente, o transporte para seu 

recolhimento e destinação adequada deverá ser avaliado e 

licenciado pelo órgão ambiental. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

CAPÍTULO XIII 

DA POLUIÇÃO SONORA 
 

Art. 226 - A emissão de sons, em decorrência de quaisquer 

atividades industriais, comerciais, sociais, recreativas ou outras 

que envolvam a amplificação ou produção de sons intensos deverá 

obedecer, no interesse da saúde e do sossego público, aos padrões, 

critérios, diretrizes e normas estabelecidas pelos órgãos estaduais 

e municipais competentes, em observância aos programas 

nacionais em vigor. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

Art. 227 - Consideram-se prejudiciais à saúde e ao sossego 

público os níveis de sons e ruídos superiores aos estabelecidos 

pelas normas municipais e estaduais ou, na ausência destas, pelas 

normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), sem prejuízo da aplicação das normas dos órgãos 

federais de trânsito e fiscalização do trabalho, quando couber, 

aplicando-se sempre a mais restritiva. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

Art. 228 - Os órgãos municipais e estaduais competentes deverão, 

para fins de cumprimento deste Código e demais legislações, 

determinar restrições a setores específicos de processos 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 
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produtivos, instalação de equipamentos de prevenção, limitações 

de horários e outros instrumentos administrativos correlatos, 

aplicando-os isolada ou combinadamente. 

Parágrafo único - Todas as providências previstas no "caput" 

deverão ser tomadas pelo empreendedor, às suas expensas, e 

deverão ser discriminadas nos documentos oficiais de 

licenciamento da atividade. 

Justificativa: Atualização. 

 

Art. 229 - A realização de eventos que causem impactos de 

poluição sonora em Unidades de Conservação e entorno 

dependerá de prévia autorização do órgão responsável pela 

respectiva Unidade. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

Art. 230 - Compete ao Poder Público: 

I - instituir regiões e sub-regiões de implantação das medidas 

controladoras estabelecidas por este Código e pela legislação 

federal vigente; 

II - divulgar à população matéria educativa e conscientizadora 

sobre os efeitos prejudiciais causados pelo excesso de ruído; 

III - incentivar a fabricação e uso de máquinas, motores, 

equipamentos e outros dispositivos com menor emissão de ruídos; 

IV - incentivar a capacitação de recursos humanos e apoio técnico 

e logístico para recebimento de denúncias e a tomada de 

providências de combate à poluição sonora, em todo o território 

estadual; 

V - estabelecer convênios, contratos e instrumentos afins com 

entidades que, direta ou indiretamente, possam contribuir com o 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 
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desenvolvimento dos programas a atividades federais, estaduais 

ou municipais, de prevenção e combate à poluição sonora; 

VI - ouvidas as autoridades e entidades científicas pertinentes, 

submeter os programas à revisão periódica, dando prioridade às 

ações preventivas. 

Parágrafo único - O Poder Público incentivará toda empresa que 

estabelecer o Programa de Conservação Auditiva. 

CAPÍTULO XIV 

DA POLUIÇÃO VISUAL 
 

Art. 231 - São objetivos do Sistema do Uso do Espaço Visual 

entre outros: 

I - ordenar a exploração ou utilização dos veículos de divulgação; 

II - elaborar e implementar normas para a construção e instalação 

dos veículos de divulgação; 

III - a proteção da saúde, segurança e o bem-estar da população; 

IV - estabelecer o equilíbrio entre o direito público e privado, 

visando ao bem da coletividade. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Nominar quem fará a fiscalização. Atualizar em conformidade com a 

legislação federal vigente. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 232 - A exploração ou utilização de veículos de divulgação 

presentes na paisagem e visíveis de locais públicos deverão 

possuir prévia autorização do órgão municipal competente e não 

poderão ser mudados de locais sem o respectivo consentimento. 

§ 1º - Para efeito desta Lei são considerados veículos de 

divulgação, ou simplesmente veículos, quaisquer equipamentos 

de comunicação visual ou audiovisual utilizados para transmitir 

externamente anúncios ao público, tais como: tabuletas, placas e 

painéis, letreiros, painel luminoso ou iluminado, faixas, folhetos e 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação federal vigente. 

Justificativa: Atualização. 
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prospectos, balões e bóias, muro e fachadas de edifícios, 

equipamentos de utilidade pública, bandeirolas. 

§ 2º - São considerados anúncios, quaisquer indicações 

executadas sobre veículos de divulgação presentes na paisagem, 

visíveis de locais públicos, cuja finalidade seja promover 

estabelecimentos comerciais, industriais ou profissionais, 

empresas, produtos de qualquer espécie, idéias, pessoas ou coisas, 

classificando-se em anúncio orientador, anúncio promocional, 

anúncio institucional e anúncio misto. 

CAPÍTULO XV 

DA MATA ATLÂNTICA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E 

COOPERATIVISMO 

Sugere-se acrescentar no Capitulo XV o Bioma Pampa  

Justificativa: O Bioma Pampa é um dos seis biomas reconhecidos pelo 

IBGE sendo de ocorrência exclusiva no Rio Grande do Sul entre os 

estados brasileiros. Ocupa 63% do território do estado. Possui uma 

biodiversidade significativa com mais de 3.000 espécies de plantas e 

500 espécies de animais. Além disso, possui 4 milhões de hectares de 

campo nativo utilizados para a produção pecuária, importante 

atividade econômica desenvolvida principalmente pelos pecuaristas 

familiares reconhecidos recentemente pela Lei Estadual 13.515/ 2010. 

Também se pode citar a diversidade de plantas e frutíferas com imenso 

valor medicinal e nutracêutico e potencial econômico. Parece-nos uma 

falha grave o Código Estadual do Meio Ambiente não atentar para o 

bioma mais expressivo do nosso território.  

Art. 233 - A Mata Atlântica é patrimônio nacional e estadual, e 

sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 
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assegurem a preservação ou conservação do meio ambiente, 

inclusive quanto ao uso de recursos naturais. 

O RS deve elaborar uma Lei dispondo sobre a utilização e proteção do 

Bioma Pampa, a exemplo do Bioma Mata Atlântica, já regulado por 

Lei Federal.  

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS 

Incluir: 

Parágrafo único: No âmbito de áreas urbanas e consideradas de 

expansão urbana estas áreas serão legisladas através do Plano Diretor 

Municipal ou por Lei Municipal. 

Justificativa: Permitir aos municípios legislar e ter autonomia para 

organização e melhorias das suas áreas urbanas. 

Art. 234 - O tombamento da Mata Atlântica é um instrumento que 

visa a proteger as formações vegetais inseridas no domínio da 

Mata Atlântica, que constituem, em seu conjunto, patrimônio 

natural e cultural do Estado do Rio Grande do Sul, com seus 

limites e usos estabelecidos em legislação específica. 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – FIERGS 

Art. 234- Quanto ao manejo e preservação da Mata Atlântica, uma 

sugestão é incluir uma alínea visando a criação de mecanismo de 

informação e conscientização para produtores rurais sobre os limites 

(demarcação de área) e usos autorizados da Mata Atlântica.  

Justificativa: A lei precisa facilitar o conhecimento desses limites pelas 

partes afetadas (produtores).  

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 
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Justificativa: Atualização. 

Art. 235 - A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica se constitui 

em instrumento de gestão territorial, de importância mundial, 

voltada para a conservação da diversidade biológica e cultural, ao 

conhecimento científico e ao desenvolvimento sustentável. 

SISTEMA FARSUL 

Revogar. 

Justificativa: Não há base legal para este dispositivo. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão de inclusão de novo artigo. 

 

 

 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E 

COOPERATIVISMO 

Inserir o Art 235A com a seguinte redação:  

O bioma pampa é patrimônio estadual, e sua utilização deve ocorrer 

dentro de condições que assegurem a conservação do meio ambiente, 

a diversidade de fauna e flora nativas, a valorização do conhecimento 

tradicional associado ao patrimônio genético e a repartição de 

benefícios, bem como a preservação da cultura local.  

Justificativa: O Bioma Pampa é um dos seis biomas reconhecidos pelo 

IBGE sendo de ocorrência exclusiva no Rio Grande do Sul entre os 

estados brasileiros. Ocupa 63% do território do estado. Possui uma 

biodiversidade significativa com mais de 3.000 espécies de plantas e 

500 espécies de animais. Além disso, possui 4 milhões de hectares de 

campo nativo utilizados para a produção pecuária, importante 

atividade econômica desenvolvida principalmente pelos pecuaristas 

familiares reconhecidos recentemente pela Lei Estadual 13.515/ 2010. 

Também se pode citar a diversidade de plantas e frutíferas com imenso 

valor medicinal e nutracêutico e potencial econômico. Parece-nos uma 
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falha grave o Código Estadual do Meio Ambiente não atentar para o 

bioma mais expressivo do nosso território.  

CAPÍTULO XVI 

DO GERENCIAMENTO COSTEIRO 

 

Art. 236 - A Zona Costeira é o espaço territorial especialmente 

protegido, objeto do Programa Estadual de Gerenciamento 

Costeiro com o fim de planejar, disciplinar, controlar e fiscalizar 

as atividades, empreendimentos e processos que causem ou 

possam causar degradação ambiental, observada a legislação 

federal. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Manter. 

Justificativa: É previsto na legislação federal. 

Art. 237 - O espaço físico territorial objeto do Programa Estadual 

de Gerenciamento Costeiro, denominado Zona Costeira do Rio 

Grande do Sul, estende-se por 620 km (seiscentos e vinte 

quilômetros) de costa, abrangendo todo o sistema lacustre/lagunar 

da planície costeira desde Torres até o Chuí, sendo seu limite leste 

a isóbata de 50m (cinqüenta metros) e tendo seu limite oeste, na 

porção norte definido pelo divisor de águas das bacias 

hidrográficas Atlânticas, e nas porções média e sul definido a 

partir da linha que liga os pontos de alteração da declividade do 

leito dos cursos d'água ao prepararem-se para penetrar na planície 

costeira (neckpoint), considerando o espaço territorial dos 

municípios que compõe este sistema e as características físico-

regionais e sócio-econômicas a serem definidas nos 

macrozoneamentos costeiros. 

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE 

NATURAL – AGAPAN 

Art. 237 - O espaço físico territorial objeto do Programa Estadual de 

Gerenciamento Costeiro, denominado Zona Costeira do Rio Grande do 

Sul, estende-se por 620 km (seiscentos e vinte quilômetros) de costa, 

abrangendo todo o sistema... 

Faltam os biomas campestres, tipo Pampa. 

Deverá escrever um ou mais artigos, como há para Mata Atlântica; e 

vegetação Costeira. 

 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 238 - O Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro será 

conduzido dentro das disposições definidas na Política Nacional 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 
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de Gerenciamento Costeiro, na Política Nacional para os Recursos 

do Mar e nas Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente, 

com base nos seguintes princípios: 

I - compatibilização dos usos e atividades, considerando a 

necessidade de preservação e conservação dos recursos naturais 

em níveis satisfatórios, e as demandas produzidas pelas atividades 

econômicas e os interesses de ordem social; 

II - controle do uso e ocupação do solo, considerando os potenciais 

e restrições ambientais em âmbito regional e local, visando à 

compatibilização dos interesses locais com os interesses 

regionais; 

III - garantia de amplo e livre acesso às praias marítimas, lacustres 

e lagunares, bem como ao mar e às lagoas e lagunas; 

IV - defesa e restauração das áreas de interesse ambiental, 

histórico, cultural, paisagístico e arqueológico. 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 239 - O Gerenciamento Costeiro, atendendo aos princípios 

estabelecidos no artigo anterior, deverá atingir os seguintes 

objetivos: 

I - planejar e gerenciar de forma integrada, descentralizada e 

participativa, as atividades antrópicas na Zona Costeira; 

II - compatibilizar os usos e atividades humanas com a dinâmica 

dos ecossistemas costeiros para assegurar a melhoria da qualidade 

de vida e o equilíbrio ambiental; 

III - garantir a manutenção dos ecossistemas naturais da zona 

costeira, assegurada através da avaliação da capacidade de suporte 

ambiental, de forma a garantir o uso racional desses recursos pelas 

populações locais, em especial as comunidades tradicionais; 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 
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IV - assegurar a recuperação das áreas significativas e 

representativas dos ecossistemas costeiros que se encontram 

alterados ou degradados; 

V - controlar o uso, a ocupação do solo e exploração dos recursos 

naturais em toda a Zona Costeira; 

VI - promover e incentivar a elaboração de planos municipais de 

acordo com os princípios do Gerenciamento Costeiro; 

VII - compatibilizar as políticas e planos setoriais de 

desenvolvimento para a Zona Costeira com os princípios da 

Política Estadual de Meio Ambiente; 

VIII - assegurar a preservação de ambientes já protegidos por 

legislação existente e representativos dentro da Política do 

Sistema de Unidades de Conservação. 

Art. 240 - Visando a dar cumprimento à Política Estadual de 

Gerenciamento Costeiro serão adotados os seguintes 

instrumentos: 

I - Zoneamento Ecológico-Econômico; 

II - Monitoramento; 

III - Sistema de Informações; 

IV - Planos de Gestão; 

V - Licenciamento Ambiental. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

Art. 241 - Na Zona Costeira deverão ser protegidas as seguintes 

áreas, onde somente serão permitidos usos que garantam a sua 

conservação: 

I - a zona de dunas frontais do Oceano Atlântico; 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

SISTEMA FARSUL 
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II - os campos de dunas móveis de significativos valor ecológico 

e paisagístico, assim definidos pelo Órgão Estadual Ambiental 

competente; 

III - os capões de mata nativa ainda existentes na Planície 

Costeira, especialmente os localizados às margens de lagoas; 

IV - os banhados e várzeas utilizados significativamente como 

áreas de alimentação, reprodução, abrigo e refúgio para espécies 

de fauna nativa, assim definidos pela Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental - FEPAM; 

V - as áreas cobertas por vegetação primária e secundária em 

estágio médio e avançado de regeneração da Floresta Atlântica; 

VI - as áreas onde ocorrem monumentos históricos, artísticos e 

paisagísticos significativos, assim definidos em lei; 

VII - as áreas de sítios arqueológicos e paleontológicos antes da 

realização de levantamento e classificação, e as áreas de sítios 

arqueológicos que, após o levantamento, forem classificados 

como relevantes, conforme legislação pertinente; 

VIII - as áreas que tenham a função de proteger espécies da flora 

e fauna silvestres ameaçadas de extinção; 

IX - as áreas de drenagem naturais preferenciais de maior 

importância, localizadas na Planície Costeira, assim definidas 

pelo Órgão Estadual Ambiental competente, e suas faixas 

marginais de largura mínima de 50m (cinqüenta metros) 

considerando o eixo preferencial de escoamento. 

Revisar redação / Verificar possibilidade de outras restrições ao uso 

Justificativa: Necessidade de alinhamento com Art. 8º da Lei Federal 

12.651/2012, onde é permitida a intervenção ou supressão em APP e 

casos específicos. Necessidade de dar nova redação especificando os 

referidos casos, bem como avaliar possibilidade de estabelecimento de 

novas restrições ao uso da propriedade privada fora das regras do art. 

6º da mesma lei. 

 

SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RS 

Incluir: 

Parágrafo único: No âmbito de áreas urbanas e consideradas de 

expansão urbana estas áreas serão definidas pelo Plano Diretor 

Municipal. 

Justificativa: Permitir aos municípios legislar e ter autonomia para 

organização e melhorias das suas áreas urbanas. 

 

Art. 242 - O Estado, através do órgão de Meio Ambiente, manterá 

uma equipe permanente responsável pelos estudos e 

desenvolvimento de atividades que visem à elaboração e produção 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Manter as atribuições. Nominar o órgão do meio ambiente. 

Justificativa: Atualização. 
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de informações referentes à Região Costeira, bem como deverá 

manter em perfeito funcionamento os colegiados legalmente 

criados para deliberarem sobre as questões relativas ao Programa 

Estadual de Gerenciamento Costeiro. 

 

 

 

 

Art. 243 - Deverá ser garantida a qualidade, quantidade e 

salinidade natural da água, em condições que não ameacem a 

manutenção da vida aquática e não venham acelerar processos de 

eutrofização, permitindo a manutenção de usos nobres, de acordo 

com o enquadramento dos recursos hídricos. 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 

 

Art. 244 - As praias são bens públicos de uso comum do povo, 

sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar e 

as lagoas e lagunas, em qualquer direção e sentido, ressalvados os 

trechos considerados de interesse da segurança nacional ou 

incluídos em áreas protegidas por legislação específica. 

§ 1º - Não será permitida a urbanização ou qualquer forma de 

utilização do solo na Zona Costeira que impeça ou dificulte o 

acesso assegurado no "caput" deste artigo. 

§ 2º - A regulamentação desta Lei determinará as características e 

modalidades de acesso que garantam o uso público das praias, do 

mar e das lagoas e lagunas. 

§ 3º - Entende-se por praia a área coberta e descoberta 

periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subsequente de 

material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e 

pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, 

em sua ausência, onde comece um outro ecossistema. 

SISTEMA FARSUL 

§ 1º - Adaptar às possibilidades de uso prevista na legislação 

Justificativa: Necessidade de alinhamento com art. 8º da Lei Federal 

12.651/2012 que dispõe sobre a possibilidade de intervenção em áreas 

protegidas, bem como artigo 6º que estabelece regras para criação de 

áreas protegidas. 

 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL 

Atualizar em conformidade com a legislação, estadual e federal 

vigentes. 

Justificativa: Atualização. 
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§ 4º - As praias fluviais do Estado obedecerão aos princípios 

previstos neste artigo. 

 

 

 

 

 

Sugestão de inclusão de Capítulo novo. 

INSTITUTO MIRA-SERRA 

Inclusão de CAPÍTULO NOVO PARA PAGAMENTOS POR 

SERVIÇOS AMBIENTAIS, com critérios mínimos, prevendo prazo 

para regulamentação. 

Justificativa: Urge que o RS avance na questão, visando gerar emprego 

e renda a partir da proteção dos recursos naturais. 

 

 

 

Sugestão de inclusão de Capítulo novo. 

INSTITUTO MIRA-SERRA 

Inclusão de CAPÍTULO NOVO PARA FUNDO ESTADUAL DE 

PROTEÇÃO AO BIOMA MATA ATLÃNTICA. 

Justificativa: Não é possível que o RS fique à mercê da inexistência de 

vontade política em implementar o Fundo Nacional de Restauração do 

Bioma, previsto pela Lei Federal 12.429/2006. O RS está entre as 

primeiras colocações na degradação deste Bioma, responsável pela 

manutenção da qualidade de vida de grande parte dos gaúchos. 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

Justificativa sobre o Artigo 76 

 

Sobre este artigo 76 a análise feita apresentada PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL pelos 

autores Aline de Farias Araújo, Dinaika N. Almeida Monteiro, Flávia Queiroz de Morais e Rayana Almeida Arruda, Maria Sallydelândia Sobral 

de Farias reproduzem a justifica para alteração do mesmo. 

Visando garantir a imparcialidade da equipe que iria elaborar o EIA, o artigo 7º da Resolução nº 001/1986 do CONAMA estabelecia que ela 

deveria ser independente do proponente do projeto a ser analisado. Este dispositivo, porém, foi revogado pelo artigo 21 da Resolução nº 237/1997 

do mesmo órgão. 

Na prática, a almejada independência era ilusória, uma vez que as consultorias acabavam sendo contratadas pelo empreendedor, que também 

arcava com as despesas e todos os custos da realização do EIA. Já se noticiou, inclusive, a existência de contratos com cláusulas que exoneravam 

o empreendedor do pagamento da consultoria contratada caso o projeto não viesse a ser aceito. 

“Édis Milaré explica que a fórmula do artigo 7º da Resolução nº 001/1986, proclamando a independência da equipe, foi além do que 

queria o legislador. Em primeiro lugar, por ter extravasado o conteúdo de normas de superior hierarquia, visto que nem a Constituição, 

bem a legislação federal regulamentadora do assunto contém a condição limitativa prevista no revogado art.7º da citada Resolução. O 

art.17, §2º, do Dec. 99.274/1990, que regulamentou a Lei 6.938/1981, dispõe expressamente que ‘o estudo de impacto ambiental será 

realizado por técnicos habilitados e constituirá o Relatório de Impacto correndo as despesas à conta do proponente do projeto’. 

Nenhuma alusão, como se vê, à independência da equipe.” 

Em segundo lugar, por ensejar o florescimento da chamada ‘indústria do EIA/RIMA’ pelos escritórios de consultoria privada, marginalizando os 

técnicos vinculados ao empreendedor (público ou privado), muitas vezes os mais competentes e bem informados a respeito da situação do objeto 

do estudo. 

Por isso, por um bom tempo, defendeu-se a possibilidade de EIA/RIMA por equipe vinculada ao proponente do projeto, e com mais força quando 

se tratava de entidade pública, que em seus quadros de funcionários já existiam profissionais técnicos de grande valor, dispensando-se a 

contratação custosa e nem sempre confiável de consultorias particulares. 

Também há os que defendam que o próprio órgão publico fiscalizador estivesse à frente da elaboração do EIA. Conforme Édis Milaré: 
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“é uma opção complicada de se aceitar, a menos que haja uma profunda alteração legislativa, uma vez que é o órgão pública quem 

determina a feitura do EIA, fixando suas diretrizes, estabelecendo prazos para conclusão, análise e recebimento dos comentários de 

outros órgãos públicos demais interessados, realizando audiências públicas e se manifestando de forma conclusiva sobre o estudo 

apresentado.” 

Como poderia o órgão público ambiental, caso estivesse à frente da elaboração do EIA, ser fiscal de si mesmo? Recomenda o autor, portanto, que 

o órgão público ambiental permaneça fora do processo executório do EIA, articulado com pessoal técnico especializado para fazer a contraface 

das equipes elaboradoras do EIA, contratadas pelos empreendedores. A neutralidade do estudo estaria garantida, portanto, não em razão da 

independência da equipe elaboradora com relação ao proponente do projeto, mas por existir uma contra-equipe governamental. 

Dessa forma, teria agido corretamente o CONAMA por permitir que a equipe elaboradora esteja vinculada ao empreendedor, já que é ele o mais 

interessado na qualidade do EIA, e, de toda forma, sempre será possível o questionamento por qualquer do povo, via ação popular, ou pelos 

legitimados para a tutela jurisdicional do meio ambiente, através de ação civil pública.  

22 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 6. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2009, p. 390. ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, vol.7, N.12; 2011 Pág. 13 13 Ambiental – RIMA, 

 

 

OUTRAS MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS 

 

 

1) ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORS DA SEMA, ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FEPAM E ASSOCIAÇÃO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA  

Os servidores da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA), da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique 

Luiz Roessler (FEPAM) e da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (FZB), responsáveis pela execução das políticas públicas de 

planejamento, licenciamento, controle, educação e pesquisa ambiental no Estado do Rio Grande do Sul, vem a público manifestar sua posição a 

respeito da iniciativa de análise, atualização e aperfeiçoamento dos dois principais diplomas legais de meio ambiente do Estado, em resposta ao 

convite das Subcomissões criadas para este fim no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa.  

Em primeiro lugar, salientamos que somos inteiramente favoráveis ao contínuo aperfeiçoamento e à permanente atualização da legislação 

ambiental, dada a sua importância em nossas atividades rotineiras. Entendemos, também, que tais adequações devem estar embasadas 

principalmente nos avanços do conhecimento científico e devem ter como objetivo primordial a qualificação dos processos de defesa dos valores 
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ambientais, compromisso este não somente constitucional como também ético das estruturas administrativas de Estado ligadas ao meio ambiente. 

Nesse sentido, reconhecemos o mérito da iniciativa de análise e discussão dos códigos de Meio Ambiente e Florestal que no momento tramita na 
Assembleia Legislativa, mas não podemos deixar de chamar a atenção à necessidade de se observar o princípio de não retrocesso da legislação 

ambiental, já amplamente contemplado em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.  

Alertamos para o momento inoportuno em que esse processo acontece. Um dos argumentos para defender as alterações na legislação 

estadual é o de adequar os Códigos Estaduais de Meio Ambiente e Florestal à Lei Federal Nº 12.651/2012 – Lei de Proteção da Vegetação Nativa 

(Código Florestal nacional) e ao Decreto Estadual Nº 52.431/2015. Ocorre que o Código Florestal nacional é alvo de várias Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade, que colocam em dúvida a legalidade de grande parte daquele documento. E é bom lembrar que tais ações se apoiam 

justamente nos retrocessos trazidos por aquele documento em relação ao código antes vigente. O Decreto Estadual Nº 52.431/2015, por sua vez, é 

alvo de ação do Ministério Público Estadual, justamente por apoiar-se em dispositivos do referido Código nacional. Temerário então, a nosso ver, 

defender neste momento atualizações da legislação estadual vinculadas a leis cuja legalidade de artigos está sendo questionada no Supremo Tribunal 

Federal e pelo Ministério Público Estadual.  

Um tema de tão larga relevância, com reflexos na qualidade de vida de cada cidadão gaúcho, não poderia ser alvo de tramitação expedita e 

tampouco se resumir a uma compilação de sugestões de alterações. Acreditamos ser imprescindível uma interlocução mais ampla com a sociedade, 

com a organização de fóruns de debate presenciais e virtuais, em que haja espaço e tempo para uma discussão em torno das propostas apresentadas 

pelos diferentes setores e para a construção de consensos.  

Os servidores da SEMA, FEPAM e FZB entendem que esta iniciativa do legislativo pode representar um ponto de partida para uma 

discussão mais aprofundada, que ocorra no seu devido tempo. Promover alterações nestes dois códigos da maneira açodada pode dar margem à 

incorporação de propostas não devidamente maturadas ou até oportunistas, potencialmente conduzindo à tão propalada insegurança jurídica.  

Por fim, os servidores manifestam seu desejo de ver implementada no Rio Grande do Sul uma política de meio ambiente séria e 

comprometida com a defesa ambiental e promoção do desenvolvimento sustentável. Uma política que percorra desde o efetivo cumprimento do 

Sistema Estadual de Proteção e Regularização Ambiental - SISEPRA até o aparelhamento orçamentário, técnico-material e humano dos órgãos 

ambientais do Estado. As adequações na legislação ambiental devem ser produzidas para atender as políticas de Estado tão necessárias para garantir 

o bem estar das populações atuais e vindouras, bem como para qualificar, ainda mais, os serviços prestados pelos servidores das associações 

signatárias.  
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2) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – SEÇÃO RIO GRANDE DO SUL 

Esta Associação que reúne profissionais que atuam no saneamento ambiental em nosso estado pelo setor público e privado propôs a discussão e 

análise que resultou neste documento. Além das proposições objetivas temos as seguintes considerações que julgamos importantes para este 

processo de revisão do Código Estadual do Meio Ambiente.  

1. O Código promulgado em 2000 constitui a principal base legal de regulamento e de proteção do meio ambiente de nosso estado;  

2. A ABES não concorda com qualquer proposta de eliminação ou simplificação do processo de licenciamento ambiental que eliminem os estudos 

ambientais necessários para a adequada a análise de viabilidade empreendimentos causadores de impacto ambiental;  

3. Somos favoráveis à revisão proposta objetivando aperfeiçoamento e adequação às legislações federais e também estadual que posteriores ao 

código;  

4. O Código carece de adequações e melhores definições técnicas em alguns temas objetivam eliminar ou reduzir as diversas interpretações que 

provocam insegurança jurídica para todos os usuários;  

5. Entendemos que o Código deve incorporar como ferramentas de gestão ambiental, os Planos Municipais de Saneamento e de Resíduos, os 

Estudos de Avaliação Ambiental Integrada e os Zoneamentos Econômicos Ecológicos. Estes estudos devem balizar e regrar a viabilidade ambiental, 

os tipos de licenciamentos necessários e os estudos a serem exigidos;  

6. Entendemos ser necessário retirar as restrições às atuações dos profissionais que atuam no setor de saneamento ambiental responsáveis pela 

elaboração dos estudos de Impacto Ambientais conforme estabelecido pelo artigo 76. Estas restrições são inconstitucionais e já foram suprimidas 

da legislação federal pela resolução 237 do CONAMA.  

A ABES-RS ratifica seu compromisso, por estatuto, de participar de processos desse caráter buscando sempre contribuir para o desenvolvimento 

de nossa sociedade. Estamos à inteira disposição dessa subcomissão para o diálogo necessário para o bom resultado desse trabalho. 

 

 

3) COMITÊ ESTADUAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA  

As Reservas da Biosfera são reconhecidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC (Lei 9.985/2000), em 

seu artigo n° 41. O Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica/CERBMA é o órgão gestor da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica do Rio Grande do Sul, o qual foi criado em 1996 pela Resolução n° 001/96 do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera/CNRBMA, 

órgão máximo de gestão das Reservas da Biosfera no Brasil.  
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Em 1997, logo em seguida, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul, seu sistema de gestão e atribuições foi pela 

primeira vez reconhecidos oficialmente pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, por meio da Resolução Nº 01/97. Em 2002, por 

meio do Código Estadual de Meio Ambiente esse reconhecimento se deu pelo artigo 53, então passando a ter força de lei para o espaço territorial 

abrangido pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e seu órgão gestor, o CERBMA/RS. 

No dia 14 de junho, fomos informados por instituições conselheiras que está havendo propostas de alteração no artigo 53 acima referido, 

no Capítulo VI, sobre as Unidades de Conservação, que são as Zonas Núcleo da Reserva da Biosfera, e flexibilização em outros artigos que tratam 

do licenciamento ambiental no entorno das Unidades de Conservação. 

Neste contexto, o CERBMA vem manifestar-se sobre as discussões em andamento na Assembleia Legislativa deste Estado nas 

subcomissões de Análise, Atualização e Aperfeiçoamento do Código Estadual do Meio Ambiente e do Código Florestal do Estado. Apontamos 

algumas questões:  

a) As subcomissões pretendem uma atualização e aperfeiçoamento dos referidos códigos. Atualizar significa incluir temas antes não tratados 

à luz de avanços ocorridos nas discussões jurídicas, técnicas e científicas sobre os mesmos; enquanto aperfeiçoar significa aprimorar e esclarecer 

questões já comtempladas. Observam-se, no entanto, encaminhamentos que não vão no sentido de atualizar ou aperfeiçoar, mas sim de flexibilizar 

determinados pontos das referidas legislações. 

b) O processo de discussão e consulta pública, o qual deveria ouvir a sociedade civil e os órgãos e entidades relacionados ao tema, está 

sendo conduzido de forma que não permite que estes setores tenham uma efetiva participação, tendo em vista o curto prazo para manifestação 

sobre assuntos que requerem profunda discussão.  

c) Embora algumas propostas de alteração, até o momento apresentadas, afetarem e citarem diretamente a Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica e suas zonas núcleo, este Comitê não foi convidado para participar dos debates. 

Em relação às orientações de flexibilização e à forma expedita com que o processo está acontecendo, manifestamos nossa profunda 

preocupação. Mais além, o fato de o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, órgão que tem no Código Estadual de Meio 

Ambiente um artigo específico e determinante sobre o seu funcionamento, sequer ter sido convidado ao processo, é inadmissível. 

Neste contexto, O Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica/CERBMA não reconhece a legitimidade do processo 

que está sendo conduzido pela Assembleia Legislativa do Estado e alerta veementemente para os retrocessos e fragilidades na conservação 

da biodiversidade e que deverão resultar do mesmo.  
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4) DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DA UFRGS  

 PRIMEIRO PARECER 

Em atenção ao convite das subcomissões do legislativo estadual que objetivam a análise, atualização e aperfeiçoamento dos códigos do Meio 

Ambiente e Florestal apresentamos nosso entendimento sobre os princípios que devem orientar esta tarefa. Apresentamos inicialmente dois 

arrazoados sobre as motivações para conservar áreas com vegetação nativa em propriedades privadas, com o objetivo de argumentar o sentido legal 

e ecológico que deve pautar eventuais mudanças na legislação ambiental do Rio Grande do Sul. A seguir pontuamos alguns aspectos específicos 

sobre oportunidades de adequação e mudança da legislação ambiental estadual. Nesta fase da nossa contribuição optamos por não propor uma nova 

redação para qualquer dos textos por entendermos que ainda não estão suficientemente debatidos técnica e cientificamente, nem tampouco 

minimamente consensuados politicamente os princípios, motivo pelo qual neles nos concentramos inicialmente. Princípios ecológicos subjacentes 

à legislação ambiental Em primeiro lugar lembramos que todas as propriedades privadas, em qualquer espaço territorial, seja rural ou urbano, estão 

condicionadas a restrições de uso cujo sentido é o bem maior da sociedade, que é o bem estar comum, interesse público ou interesse comum. Entre 

eles está o direito de todos a um meio ambiente equilibrado. Estas restrições e a intenção dos legisladores estão materializadas em diversos textos 

legais com foco em ordenamento territorial. Desta forma, é o bem estar comum e o direito a um meio ambiente equilibrado que dão sentido ao 

Código Florestal e ao Código Estadual do Meio Ambiente. Em segundo lugar, lembramos que se construiu no Brasil uma cultura que considera 

florestas e árvores como elementos privilegiados na natureza, o que pode induzir a dois equívocos. O primeiro equívoco é o de subvalorizar os 

elementos não florestais. De fato, existe no Brasil e no Rio Grande do Sul uma rica diversidade de ecossistemas e espécies, muitos deles não 

florestais (p.ex., campos naturais, dunas, áreas úmidas, afloramentos rochosos, estuários) e todos eles únicos e de semelhante valor ecológico. 

Todos os ecossistemas apresentam uma paisagem e biodiversidade únicas e processos ecossistêmicos que se traduzem em serviços ambientais 

singulares para o bem estar comum. O segundo equívoco é o de não distinguir a vegetação nativa dos cultivos monoespecíficos com espécies 

melhoradas. De fato, a vegetação nativa, os ecossistemas nativos, é que são objeto de conservação quando o que se quer promover é o bem estar 

comum. Isto se deve ao reconhecimento de que os ecossistemas nativos prestam serviços ambientais únicos e insubstituíveis. Foi este 

reconhecimento que motivou a modernização da legislação ambiental em nível federal, particularmente uma importante mudança de concepção - 

o antigo código florestal, que privilegiava florestas, foi extinto e substituído por uma nova lei, denominada de “lei de proteção da vegetação nativa”, 

que valoriza igualmente todos os tipos de ecossistemas nativos que possam caracterizar uma região. Desta forma, é a vegetação nativa que deve 

ser conservada, seja qual for a sua fisionomia. Esta nova concepção assume particular importância no Rio Grande do Sul pela extensão e importância 

do Bioma Pampa, preponderantemente não florestal e único no cenário brasileiro e também pela confusão de conceitos sobre o caráter dos plantios 

de árvores com finalidade econômica privada. Sobre a prestação e remuneração por serviços ambientais Os serviços ambientais, ou serviços 
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ecossistêmicos, são parte do bem comum vital e, portanto, não têm um valor econômico que permita sua comercialização, ainda que seja possível 

e valioso premiar economicamente as práticas realizadas que melhorem estes serviços brindados pelos ecossistemas. Qualquer porção do território 

não construída proporciona serviços ambientais em alguma medida, ao mesmo tempo que impede a prestação de outros, proporcionalmente ao seu 

estado de degradação ou conservação. As porções com vegetação nativa são as que proporcionam o maior leque possível de serviços ambientais. 

É possível desenhar uma paisagem ou manejar uma área para que maximize a prestação de determinados serviços ambientais. Os serviços 

ambientais são tratados de forma equivocada pela teoria econômica clássica, como externalidades sem valor econômico. Como consequência, esta 

teoria não é capaz de reconhecer o conjunto de transferências de custos e benefícios que a degradação e a proteção de serviços ambientais implica. 

De fato, a perda de serviços ambientais se traduz em custos públicos e privados, assim como sua conservação se traduz em vantagens econômicas 

que podem ser públicas ou privadas. A preservação dos serviços ambientais é economicamente essencial. O volume de serviços prestados pelos 

ecossistemas em escala global já foi estimado em cerca de seis vezes o produto mundial bruto. Embora alguns serviços ambientais possam ser 

substituídos por serviços humanos, os custos implicados tornam tal alternativa proibitiva e limitada. Como destaca a Avaliação Ecossistêmica do 

Milênio “Embora a degradação de alguns serviços possa às vezes garantir maior ganho em outros serviços, frequentemente ocorre mais degradação 

dos serviços dos ecossistemas do que interessa à sociedade porque muitos dos serviços degradados são bens públicos”. A proteção dos serviços 

ambientais também implica em custos, na forma de restrições necessárias ao uso alternativo do solo, seja rural ou urbano, para evitar que a prestação 

destes serviços se degrade, tendo em vista o bem estar comum. Existe uma tendência de que os benefícios e os custos da proteção dos serviços 

ambientais sejam transferidos entre diferentes públicos. O reconhecimento desta transferência e de que todo o uso alternativo do solo implica na 

degradação de parte dos serviços ambientais são as bases para a remuneração pela sua prestação. A Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Lei nº 

12.651, de 25 de maio de 2012) já apresenta uma série de mecanismos de pagamento por serviços ambientais, suficientemente abrangente do 

conjunto de situações e alternativas possíveis. Entendemos que resta a tarefa complementar de regulamentar os procedimentos para viabilizar a 

captação de fundos e sua transferência para os potenciais beneficiários. Quanto à captação, propomos a constituição de um fundo com duas origens. 

Uma, a cobrança pela degradação dos serviços resultante dos usos alternativo do solo, proporcional ao comprometimento dos serviços ambientais 

(princípio do poluidor-pagador). Outra, o pagamento pelos beneficiários dos serviços, como forma de compartilhamento das economias acumuladas 

pela prestação gratuita destes serviços ambientais (princípio do compartilhamento). Quanto à remuneração, recomendamos dar prioridade para dois 

mecanismos, tendo em vista seu potencial de maximização da conservação dos e melhoria dos serviços ambientais enquanto um bem de interesse 

comum. Uma prioridade é remunerar na forma de incentivos a adoção das melhores práticas agrícolas do ponto de vista da maximização dos 

serviços. A segunda prioridade é remunerar na forma de privilégios e facilidades os proprietários que já adotam tais melhores práticas. A 

qualificação das diferentes práticas agrícolas pelo seu grau de comprometimento ou conservação dos serviços ambientais deve ser objeto de 
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regulamentação complementar amparada tecnicamente. Sobre a inclusão das áreas úmidas como áreas de preservação permanente As áreas úmidas 

merecem um destaque como áreas de proteção pela sua contribuição diferenciada na prestação de serviços ambientais. Entre estes serviços 

destacamos sua capacidade superior de sequestrar carbono; seu papel único como local de refúgio, reprodução e crescimento de espécies raras, 

ameaçadas e de valor econômico, seu papel central na manutenção da qualidade da água e seu papel central na regulação do regime hidrológico. 

Existe uma grande diversidade de tipologias de áreas úmidas e de terminologias regionais que conferem grande confusão na identificação e 

delimitação destes ecossistemas. A Lei de Proteção da Vegetação Nativa introduziu o conceito de área úmida, enquanto que a proposta do decreto 

estadual 52.431 definiu em nível estadual o conceito de banhado. Entendemos que nenhum destes antecedentes é suficiente para dar a clareza 

necessária ao conceito e o reconhecimento devido aos serviços ambientais prestados. Entendemos como fundamental aprofundar a discussão sobre 

a importância, tipificação e de áreas úmidas antes de tomar qualquer decisão sobre mudanças na legislação atual, sob pena de comprometer a 

prestação de serviços ambientais únicos e essenciais ao bem estar comum e ao meio ambiente equilibrado. Sobre a concordância com a a Lei de 

Proteção da Vegetação Nativa (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012) Com o advento da Lei de Proteção da Vegetação Nativa uma série de 

conceitos foram introduzidos ou aperfeiçoados, cuja incorporação na legislação estadual se impõe, tanto pelo caráter superior desta lei quanto pelo 

consenso técnico e político que alcançou. Destacamos a relevância de incorporar os conceitos presentes no artigo segundo, em particular os 

conceitos de “uso alternativo do solo”, “interesse social”, “atividades eventuais de baixo impacto ambiental” e todas as definições e denominações 

de tipos de ecossistemas discriminados nos incisos XII a XXV. Em particular lembramos a importância de conceituar de forma coerente com esta 

lei as “áreas úmidas”, as “planícies de inundação” e as “restingas”. Sobre as necessidades de mudanças na legislação e de fortalecimento da gestão 

ambiental A falta de aplicação da legislação por deficiências de gestão não deve ser reconhecida como justificativa para a fragilização ou 

flexibilização dos princípios e orientações determinadas pela legislação ora em discussão. Dificuldades de gestão só merecem ser consideradas 

quando for evidenciado tecnicamente, e não com argumentos retóricos, que houve esforços recorrentes de inovação na gestão para solucionar as 

deficiências, quando forem demonstradas as consequências positivas das alterações propostas ou quando forem identificadas incongruências 

insolúveis com outros instrumentos legais. Dentre os vários instrumentos de implantação de políticas ambientais, a Avaliação de Impactos 

Ambientais (AIA) de projetos individuais, através dos seus vários instrumentos (EIA, RAS, entre outros) é a única consolidada até o momento. 

Críticas a sua implantação passam por deficiências na gestão e não de validade dos seus princípios. Várias das dificuldades de gestão da AIA 

poderiam ser contornadas se fossem valorizados os instrumentos genericamente conhecidos como de Planejamento Estratégico, entre eles os 

Zoneamentos e as Avaliações Integradas. Estes instrumentos são superficialmente reconhecidos na legislação vigente e, por isso, apenas 

timidamente aplicados. Seu status na política ambiental do Estado deve ser valorizado, seus princípios gerais claramente definidos e sua aplicação 

estendida ao conjunto das atividades econômicas. A avaliação e deliberação de mudanças na legislação ambiental requer a participação de vários 
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setores da sociedade, representando as perspectivas ambiental, científica, social e econômica, porém a participação formal dos técnicos dos órgãos 

ambientais (e não apenas de seus dirigentes) é fundamental, uma vez que são eles conhecedores das virtudes e limitações encontradas no dia-a-dia 

da aplicação da lei e dos sistemas de gestão que nela se sustentam. A legislação ambiental sustenta-se no princípio de que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Logo, qualquer proposição de alteração 

deve ter embasamento técnico em dois pontos indissociáveis: (1) a demonstração o princípio do ambiente de qualidade não será violado e (2) que 

existe justificativa tecnicamente embasada para tal mudança. Não é aceitável que mudanças em questões tão fundamentais à qualidade de vida 

sejam feitas apenas com base em conjecturas ou motivações circunstanciais. Eventuais mudanças devem sustentar-se em estudos e projeções que 

demonstrem, por um lado, quais serão as implicações das mudanças propostas sobre o meio ambiente e, por outro, que existe uma significativa 

motivação socioeconômica, gerencial ou jurídica, e que as alterações propostas serão efetivas em atender tal motivação. A inexistência de 

embasamento tecnicamente qualificado para eventuais alterações implicará em menor efetividade da legislação quanto ao seu objetivo primordial 

(i.e., condições ambientais para a sadia qualidade de vida), em aumento da insegurança jurídica e no aumento dos conflitos socioambientais. Será, 

por fim, contraproducente para o próprio desenvolvimento sustentado do país. Logo, qualquer alteração na legislação ambiental, só poderá ser 

devidamente avaliada e deliberada mediante embasamento tecnicamente qualificado, do contrário estaremos apenas diante de disputa entre forças 

políticas. A avaliação e deliberação de mudanças na legislação ambiental requer a participação de vários setores da sociedade, representando as 

perspectivas ambiental, científica, social e econômica, porém a participação formal dos técnicos dos órgãos ambientais (e não apenas de seus 

dirigentes) é fundamental, uma vez que são eles conhecedores das virtudes e limitações encontradas no dia-a-dia da aplicação da lei e dos sistemas 

de gestão que nela se sustentam.  

 SEGUNDO PARECER 

Em atenção ao encaminhamento da reunião da Subcomissão realizada no dia 13/06/2016 apresentamos a seguir nossas ponderaçõe. Conforme 

acordado, considerando que o tempo disponibilizado para estas ponderações não é suficiente para uma análise cuidadosa de todas as sugestões, 

desenvolvemos nossa argumentação sobre três das sugestões colhidas, a título de ilustração dos desafios de revisar uma legislação tão complexa. 

1. Sobre as propostas de revisão do artigo 14 (Título II, do Conceitos) 

As propostas apresentadas para a conceituação de banhados, áreas alagadiças e afins são todas inconsistentes. Estas conceituações não concordam 

com a adotada na legislação federal (Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Lei nº 12.651) e com a literatura científica sobre o tema. De fato, todos 

os conceitos presentes no artigo 14 são tecnicamente complexos e podem se aplicar a situações diversas. A proposta de legislação estadual para 
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regulamentar a implantação do CAR também propôs uma conceituação para estes termos que é mais precisa que as apresentadas como sugestões 

nesta revisão, mas ainda assim insuficientes. 

A tipificação, caracterização, delimitação das áreas úmidas é uma tarefa complexa uma vez que estão compreendidos neste conceito ambientes que 

variam do quase terrestre a locais onde há formação de espelho d'água, como lagoas, estuários, além de áreas sujeitas à inundação em orlas 

marítimas e margens e planícies de inundação de rios, incluindo também marismas, pântanos e turfeiras (Mitsch & Gosselink 2007).  

Elementos constantes em áreas úmidas são a presença de águas rasas, de plantas adaptadas a ambientes aquáticos (hidrófitas) e solo com 

características bioquímicas peculiares devido à condição anaeróbica proporcionada pela inundação (Cowardin & Golet 1995; Maltchik et al. 2004; 

Mitsch & Gosselink 2007). 

O Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros com maior extensão e diversidade de tipologias de áreas úmidas e de biodiversidade aquática, 

rivalizando com a Amazônia e Pantanal, incluindo muitas espécies de grande interesse de conservação, incluindo plantas, peixes, aves e mamíferos 

(Guadagnin et al. 2005; Maltchik et al. 2004; Volcan et al. 2016). Além disso, lembramos uma vez mais que as áreas úmidas estão entre os 

ecossistemas mais produtivos do planeta e que desempenham um papel central na prestação de serviços ecossistêmicos essenciais, especialmente 

a regulação do regime hidrológico, o sequestro de carbono e a oferta de refúgio e hábitat de reprodução e crescimento de espécies raras, 

ameaçadas e de valor econômico (Zedler & Kercher 2005; Brauman et al. 2007; Mitsch & Gosselink 2007). 

Considerando o exposto acima, recomendamos que os termos áreas alagadiças (VI) e banhados (XIV) sejam substituídos pelo conceito de “Áreas 

Úmidas”, conforme o artigo 3º, inciso XXV da lei nº 12.651: “Áreas úmidas: pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica por 

águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de vegetação adaptadas à inundação”. Também reiteramos a importància de manter 

as áreas úmidas, em todas as suas tipificações como Áreas de Preservação Permanente. Finalmente, reiteramos a necessidade de legislação 

complementar competente que defina os critérios de tipificação, delimitação e avaliação para a aplicação do Código Estadual do Meio Ambiente e 

outras normativas legais sobre o tema. 

Brauman, K. A., G. C. Daily, T. K. Duarte, and H. A. Mooney. 2007. The nature and value of ecosystem services: an overview highlighting 

hydrologic services. Annu. Rev. Environ. Resour. 32:67–98. 

Cowardin, L. M., and F. C. Golet. 1995. US Fish and Wildlife Service 1979 wetland classification: A review. Vegetatio 118:139–152. 
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Maltchik, L., A. S. Rolon, D. L. Guadagnin, and C. Stenert. 2004. Wetlands of Rio Grande do Sul, Brazil: a classification with emphasis on plant 

communities. Acta Limnologica Brasiliensia 16:137–151. 

Mitsch, W. J., and J. G. Gosselink. 2007. Wetlands. John Wiley & Sons, Hoboken. 

Volcan, M. V., Â. C. Gonçalves, L. E. K. Lanés, and D. L. Guadagnin. 2016. Annual Fishes (Rivulidae) from Southern Brazil: A Broad-Scale 

Assessment of Their Diversity and Conservation. Pages 185–206 in N. Berois, G. García, and R. O. De Sá, editors. Annual Fishes: Life History 

Strategy, Diversity, and Evolution. CRC Press, Boca Raton. 

Zedler, J. B., and S. Kercher. 2005. Wetland Resources: Status, Trends, Ecosystem Services, and Restorability. Annual Review of Environment 

and Resources 30:39–74. 

2. Sobre as propostas de revisão do artigo 41 (Capítulo VI) 

A proposição de acrescentar a exigência de alocação prévia de recursos para a regularização fundiária de unidades de conservação é impraticável, 

incoerente e cria uma assimetria entre as obrigações do poder público e de empreendedores públicos ou privados, com claro prejuízo ao interesse 

público de garantir um meio ambiente equilibrado. 

Tal proposição é impraticável por diversos motivos. Em primeiro lugar não existem mecanismos orçamentários capazes de alocar a priori recursos 

para tal finalidade. Em segundo lugar e mais importante os processos de desapropriação de áreas rurais quase sempre esbarram em problemas de 

legitimidade da posse das terras, de forma tais processos tendem a se prolongar por décadas. Em terceiro lugar, a fixação de valores para 

desapropriação é um processo jurídico e contábil complexo e moroso. Diversos outros entraves serão detectados se tal assunto for discutido com 

técnicos capacitados em tais processos. 

Tal proposição é incoerente por que tal exigência não encontra similar em nenhuma outra ação do poder público que envolve a apropriação de bens 

privados, sejam parcelas de terra, benfeitorias ou edificações, dado o interesse público. 

Tal proposição cria uma assimetria entre a preservação ambiental e os empreendimentos que ameaçam a preservação, com claro prejuízo par ao 

interesse público de um meio ambiente equilibrado. É prática corrente que empreendimentos, especialmente os de maior envergadura, desalojem 

comunidades sem garantia de pagamento pela terra ou benfeitorias, tanto em áreas rurais quanto em áreas urbanas. É comum que compensações 

ambientais de empreendimentos sejam retardadas ou não concluídas pela falta de alocação de recursos. Se for adotada a exigência prévia de 
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alocação de recursos para a atividade de constituição de uma unidade de conservação o mesmo deve ser exigido de todas as atividades. Em tal 

opção, recomendamos, de forma recíproca, que a licença prévia de todos os empreendimentos só seja concedida após a alocação integral dos 

recursos necessários para todas as ações de desapropriação, compensação ambiental e mitigação. Do mesmo modo, recomendamos ainda que todos 

os empreendimentos que não cumprirem tal exigência nos mesmos prazos sejam embargados e seja obrigada a recuperação ambiental por quaisquer 

intervenções que tenham sido feitas até então. 

 

3. Sobre as propostas de revisão do artigo 57 (Capítulo VIII) 

Embora a justificativa para a alteração seja meritória, a alteração proposta é no mínimo discutível. Os sistemas de certificação de gestão ambiental 

de empresas não necessariamente dão conta de todos os aspectos ambientais analisados nos EIA ou dos impactos ambientais potencialmente 

gerados na operação dos empreendimentos. Logo, reduzir o grau de exigência para renovação de licenças apenas com base na existência de uma 

certificação de gestão ambiental implicaria em aumentar o risco de não detectar efeitos indesejados no ambiente e, por conseguinte, de não tomar-

se as medidas ambientais necessárias. 

Considerações finais 

Chamam nossa atenção diversas sugestões de que não há problema em haver vínculo entre empreendedor e executores dos Estudos de Impacto 

Ambiental e afins, inclusive com a justificativa de que o empreendedor seria o maior interessado na qualidade do estudo. Estas afirmativas 

desconsideram totalmente a questão central do conflito de interesses, além de não encontrar suporte no histórico destas relações, que consideramos 

promíscuas, como claramente demonstrado no histórico de judicialização de processos de licenciamento. Opinamos que esta oportunidade de 

revisar a legislação estadual é o momento adequado para propor procedimentos inovadores que resolvam os conflitos de interesse e ampliem a 

transparência e a qualificação dos processos de licenciamento. Entendemos que este é o melhor caminho para agilizar com qualidade e segurança 

jurídica tais processos. 

Também chamou nossa atenção, que a maioria da propostas de alteração do Código Estadual do Meio Ambiente tem como justificativa a 

flexibilização das normas atualmente vigentes, o que interpretamos como fragilização da proteção do meio ambiente. Cabe ao poder público zelar 

para que um caminho de avanços prevaleça sobre um caminho de fragilização. 

Finalmente, lembramos que muitas sugestões são calcadas na necessidade de adequação com a Legislação Federal, o que por si só não é argumento 

suficiente. A própria legislação federal possui vários itens sob judice e lacunas que podemos resolver com a legislação estadual. Entendemos que 

este é um caminho mais seguro, tendo em vista o interesse público por um meio ambiente equilibrado. 
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Concluímos reiterando que as ponderações aqui apresentadas são ilustrativas das ponderações que são necessárias sobre todas as propostas de 

revisão apresentadas até aqui e outras que ainda podem vir a ser sugeridas, de forma que é imprescindível que o processo de revisão seja qualificado, 

o que exige maior tempo de debate. 

 

5) DEPUTADA ESTADUAL REGINA BECKER FORTUNATI 

Face à criação da Subcomissão originada a partir da deliberação da Comissão de Constituição e Justiça desta Assembleia Legislativa, 

referente à análise e atualização dos Códigos Florestal e do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, vimos apresentar nossas considerações 

acerca desta proposição, ao tempo, sugestões e encaminhamentos, visando contribuir na discussão diante da relevância da matéria. 

Considerando que a Carta Constitucional brasileira estabelece a estrutura jurídico-legal do país e, portanto, hierarquicamente, ela rege o 

arcabouço legal; e, que a legislação brasileira referente à preservação do meio ambiente e consequentemente às questões afeta às matas, florestas, 

entre outros, está defasada, torna-se imprescindível que seja vista enquanto um recurso finito, em respeito à legislação Magna. 

Em âmbito nacional, tramita um projeto, qual seja, a formatação de um novo texto para o Cadastro Ambiental Rural. O tema dividiu a 

sociedade, as entidades, as empresas e a comunidade científica e o governo brasileiro entendeu que era necessário a dilação do prazo para maio de 

2017 acerca da discussão e propositura de um novo Código.  

Por isso, enviou ao Congresso Nacional, a Medida Provisória n.º 724/16, que prorroga até o dia 05 de maio de 2017 o prazo para os pequenos 

produtores rurais e agricultores familiares se inscreverem no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e aderirem ao Programa de Regularização Ambiental 

(PRA). A MP n.º 724 beneficia proprietários de imóveis com até quatro módulos fiscais, o que dependendo da região varia entre cinco e 110 

hectares. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, os pequenos produtores são os que têm mais dificuldades em fazer o cadastramento. 

Segundo a pasta, a prorrogação prevista na MP assegurará a mais de um milhão de proprietários e posseiros os benefícios previstos no Código 

Florestal. 

Salientamos que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi criado com a reformulação do Código Florestal, através da Lei n.º 12.651/2012, 

gerando grandes impactos nos Códigos do Meio Ambiente e Florestal do Estado do Rio Grande do Sul. 

O atual Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, criado a partir da Lei n.º 11.520, de 03 de agosto de 2000, 

traz em seu escopo a seguinte estrutura: Título I – Das Disposições Gerais, Título II – Dos Conceitos, Título III – Dos instrumentos da Política 

Estadual do Meio Ambiente e o Título IV – Da Gestão dos Recursos Naturais e da Qualidade Ambiental, o que contempla as matérias inerentes a 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
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Há de se considerar que estamos diante de um impasse e de divergências quanto a esta proposição: 

O MP é contrário a alteração do Código por entender ser um retrocesso; é preciso, diz ele, intensificar a fiscalização e disponibilizar recursos 

financeiros com vistas à aplicabilidade normativa. Afirma que o período de discussão foi demasiadamente estreito diante da complexidade dos 

temas. 

As entidades querem ter voz e vez para assim deixar suas contribuições. Reconhecidas personalidades na área da ecologia gaúcha garantem 

que o Código gaúcho do Meio Ambiente contempla todos os temas, hoje objetos de revisão, porém, infelizmente, não é utilizado como base de 

consulta, tanto pelo público em geral como pelo poder público; é mal interpretado, motivo de sua aplicabilidade não possuir eficácia. Mudanças 

constantes trazem inseguranças jurídicas e inibem investimentos para melhoria e manutenção do meio ambiente e até mesmo para os agronegócios. 

Entendemos que pela complexidade do assunto, e, em consonância com o Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, e, em 

atendimento às reivindicações das entidades que se fizeram representar nesta Casa legislativa, vimos propor posição análoga às determinações 

governamentais de dilação temporal que se impõem a estas questões, sugeridas pelo órgão de governo em instâncias superiores e acatada pela 

sociedade brasileira. Somos da opinião de que esta discussão deve ser ampliada ao longo do ano em curso através da promoção de fóruns, 

seminários, palestras, avaliando, sobretudo da pertinência e/ou inconsistência de conceitos e práticas em uso, ora em desuso. Como exemplo, 

relatamos fato registrado no último encontro, 13/06/16, quando o representante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor da área 

de ecologia, Dr. Demétrio Luís Guadagnin, identificou discrepâncias, assimetrias e situações, que não mais coadunam com a realidade, inadequados 

à propositura de um novo Código, e, que na premência e estreitamento dos prazos, torna-se impossível elencar dois deles, conforme sugerido, pois 

requerem análise aprofundada e avaliações respaldadas, cientificamente. 

Diante do exposto, sugerimos que seja adotado o mesmo encaminhamento dado pelo governo federal, afinal, a questão ambiental abrange 

todos os aspectos da vida no país e no planeta, devendo ser compreendida na sua complexidade, em toda a sua dimensão e tratada com a devida 

importância que assim requer.  

            Certos de aquiescência desta proposição, agradecemos e colocamo-nos à disposição. 

 

6) EMPRESA PILECCO NOBRE ALIMENTOS 

Encaminhamos abaixo sugestões que entendemos pertinentes introduzir na regulamentação da Lei de Proteção ao Meio Ambiente, visando 

incentivar a produção de energia renovável em nosso estado: 
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 - Conceder aos Geradores de energia elétrica proveniente de fontes renováveis ( ex. biomassa casca do arroz), os quais em seu processo de produção 

retiram do meio ambiente um passivo ambiental, e que a título de incentivo estes geradores recebam o crédito do ICMS da energia produzida; 

Como regulamentar a concessão do crédito: 

- A concessionária ao receber o valor referente ao ICMS, tanto dos consumidores pessoa física ou jurídica, repassaria diretamente ao gerador 

habilitado na proporção da sua respectiva geração, ao invés de recolher ao Governo. 

 

7) FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA NO RIO GRANDE DO SUL – FETAG/RS 

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul -FETAG-RS, entidade sindical de segundo grau, que defende e representa a 

categoria dos agricultores familiares no estado do Rio Grande Sul. É constituída por 341 sindicatos que representam mais de 380.000 propriedades 

da agricultura familiares no Estado e, nesta oportunidade vem, respeitosamente manifestar-se acerca da discussão na Subcomissão do Código 

Estadual de Meio Ambiente e Florestal, e através deste, solicitar que se inclua: 

Tratamento diferenciado para as propriedades da agricultura familiar, frente aos demais, no que diz respeito ao licenciamento ambiental.  

A inclusão e o regramento do Decreto do Bioma Pampa, para dentro do Código, assim tendo uma segurança jurídica. 

A previsão e regulamentação dentro do Código, para o pagamento por Serviços Ambientais, para os agricultores que preservam acima da 

metragem mínima exigida, por legislação vigente. 

Certa da compreensão de Vossa Senhoria para a preocupação apresentada, solicita inclusão das demandas no relatório. 

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nosso respeito e consideração. 

 

8) INSTITUTO CURICACA 

Vimos por meio desse, na condição de instituição convidada para o processo instalado na Assembleia Legislativa na forma de Subcomissões que 

objetivam a Análise, Atualização e Aperfeiçoamento dos Códigos do Meio Ambiente e Florestal, instituídos pelas Leis 11.520/2000 e 9.519/1992, 

manifestar o seguinte: Quanto ao objetivo de análise: Ambos os Códigos possuem orientações originalmente apoiadas em fundamentos técnicos 

que são determinantes para decidir o que pode ou não ser feito e também como fazê-lo. Recentemente, tivemos um processo semelhante para o 

Código Florestal Federal que foi conduzido desrespeitando a essas fundamentações técnica e muito pelo contrário, as decisões de alteração foram 

apoiadas em posições políticas e nos interesses setoriais. Uma forte crítica social decorreu desse equívoco de abordagem, com manifestações de 

diversas instituições técnicas e científicas com atuação ambiental, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Proteção à Ciência – SBPC – que, 

ao final, culminaram em processos judiciais, hoje sendo julgados no Supremo Tribunal Federal. De outra forma, poderia ter sido conduzido como 
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no processo que culminou no Código Florestal de 1965, quando uma comissão técnica foi formada para discutir as necessidades em conservação 

ambiental e sua interação com a produção e subsidiou os políticos em sua decisão. De fato, modificações na legislação realizadas sem a devida 

fundamentação não tem vida longa na atualidade, uma vez que vivemos tantos desafios de sustentabilidade ambiental e planetária e estamos muito 

bem munidos de conhecimentos científicos e experiências técnicas que podem orientar as decisões. A insegurança de legislações construídas com 

base apenas em interesses políticos momentaneamente dominantes não é, sequer, viável ao setor produtivo, que quer um espaço de estabilidade 

para planejar o seu futuro. Nesse contexto, nossa recomendação é que se instale uma Comissão Técnica para análise da legislação frente às 

necessidades atuais de conservação da biodiversidade, de desenvolvimento sustentável e de contribuição do Rio Grande do Sul para os grandes 

desafios globais atuais e emergentes – clima, água, energia, biodiversidade. Recomendamos que essa Comissão Técnica seja composta por 

pesquisadores de universidades e de outras instituições científicas, por técnicos de órgãos estaduais das áreas ambiental, produtiva e de saúde 

pública e por técnicos de organizações sociais com atuação em meio ambiente, produção e saúde. Ainda consideramos importante, que essa 

comissão organize um evento técnico, tipo oficina, como já aconteceu no processo de elaboração do Código Estadual de Meio Ambiente, onde 

possa haver uma análise técnica mais ampla e contribuições fundamentadas para as atualizações e aperfeiçoamentos necessários. Sem esquecer 

que, todas as contribuições e posições, com diferentes fundamentações técnicas e visões que necessitarão ser confrontadas, precisam estar sem 

disponibilizadas ao acesso da sociedade á medida que sejam aportadas, para qualificar o debate e garantir a necessária visibilidade e transparência. 

Quanto aos objetivos de atualizações e aperfeiçoamentos: O Código Florestal Estadual tem 24 anos e o de Meio Ambiente 16 anos. Essa idade nos 

indica alguma coisa? Isso é suficiente para indicar a necessidade de atualizações e aperfeiçoamentos? Trata-se de instrumentos ultrapassados ou 

jovens mal aproveitados? Com certeza sua idade não nos diz nada. O que pode nos indicar a necessidade de atualização é uma avaliação sobre o 

que as duas leis preconizam frente aos desafios de viabilidade para a sociedade gaúcha, brasileira e, de forma conectada, de toda a humanidade. 

Por isso, consideramos que algumas perguntas orientadoras devem ser utilizadas para a avaliação da necessidade ou não de atualizações e 

aperfeiçoamentos, servindo, inclusive de diretrizes para as mudanças, caso necessárias. Por exemplo:  Os dois Códigos contribuem de forma 

adequada e suficiente para o controle e reversão do aquecimento global e o enfrentamento das mudanças climáticas e seus impactos sobre a 

biodiversidade e a vida humana? Ou precisamos melhor compatibilizá-los com esses desafios contemporâneos?  Ambientes como os banhados e 

os campos nativos, cuja conservação é tão importante para a manutenção e provimento de serviços ambientais para populações humanas associadas 

estão suficientemente protegidos nas duas leis? Ou precisamos contemplá-los de forma mais cuidadosa?  As áreas protegidas, Unidades de 

Conservação, Áreas de Preservação Permanente, Reservas Legais, Reservas Indígenas e Terras de Quilombo estão suficientemente valorizadas 

na sua importância para conservarmos a biodiversidade e a sociodiversidade? Ou precisamos criar melhores garantias legais para que elas sejam 

reconhecidas, criadas em número e qualidade necessários e bem geridas?  A repartição de responsabilidades e benefícios está justamente distribuída 
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entre os setores da sociedade? Ou precisamos rever o papel e o tamanho da contribuição do setor produtivo para que consigamos conservar a 

natureza e garantir acesso aos serviços ambientais para toda a sociedade, principalmente a parte com menores condições econômicas e sociais ou 

que são minorias praticamente excluídas dos processos decisórios?  Existem processos, tecnologias ou estratégias disponíveis que não estão 

previstas ou reconhecidas nas duas leis e que poderiam ajudar a avançarmos com mais rapidez e eficácia na garantia dos direitos difusos previstos 

no artigo 225 da Constituição Federal? Ou precisamos adequar as duas leis para que possamos avançar ainda mais na direção de ter esses direitos 

garantidos e respeitados por todos os setores da sociedade, principalmente, aqueles que utilizam os bens da natureza como meio de produção? Tais 

questões, que são apenas exemplos de reflexões necessárias e de orientação de abordagem que entendemos como fundamentais ao processo, estão 

intimamente relacionadas com uma capacidade técnica de análise e resposta. Por isso, para esses outros dois objetivos da Subcomissão, reforçamos 

a primeira recomendação, da Comissão Técnica, da composição da mesma, do processo técnico e participativo necessário. Por fim, quando tratamos 

de meio ambiente e de decisões que afetam aquela parte da sociedade que com ele interage e dele depende, mas está fora do poder decisório, 

destacamos que o cuidado, a cautela, a fundamentação técnica, participação social qualificada e transparência são os maiores aliados de alcançarmos 

um bom resultado. Por isso, somos contrários à continuidade de qualquer processo de Análise, Atualização e Aperfeiçoamento dos Códigos do 

Meio Ambiente e Florestal que avance na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul sem que essas garantias estejam colocadas e para as quais 

entendemos estarem contribuindo as nossas recomendações. Desde já, nos colocamos, com nosso corpo técnico e experiência institucional, 

disponíveis para continuar contribuindo com o processo de Análise, Atualização e Aperfeiçoamento dos Códigos do Meio Ambiente e Florestal, 

caso ele continue nessa Casa Legislativa, sempre e indispensavelmente se essas garantias supracitadas estiverem presentes. 

 

9) ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL RIO GRANDE DO SUL (SUGESTÕES ADICIONAIS) 

Comentários Gerais:  

1) Urgente a necessidade de se estabelecer regramento sobre áreas contaminadas, a exemplo da Lei Estadual de São Paulo n.º 13.577.  

2) Necessidade de se conceber a política estadual do meio ambiente como um mecanismo de Gestão do Estado. 
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ANÁLISE QUANTITATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 
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4.0 CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS: 

 

1. Durante o período de atividades da Subcomissão, contribuições e/ou sugestões 

acerca do aperfeiçoamento do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei nº 11.520, 

de 03 de agosto de 2000) e atualizações, foram recebidas e estão expressas, na 

íntegra, neste Relatório que teve a participação de 34 entidades, a saber:  

-AMIGOS DA TERRA BRASIL;  

-ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROTEÇÃO AO AMBIENTE NATURAL – 

AGAPAN; 

-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 

AMBIENTAL/RS; 

-ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARA DE VEREADORES DA REGIÃO NORDESTE;   

-ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL SUL-BRASILEIRA DE GEÓLOGOS;  

-CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL DO 

CONSEMA;  

-FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CIENTEC;  

-COMITÊ ESTADUAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA 

RIO GRANDE DO SUL;  

-COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN;  

-COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTÔNIA - 

CERTEL;  

-DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DA UFRGS;  

-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS DE PORTO ALEGRE 

– DMAE; 

-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANT’ANA DO LIVRAMENTO;  

-DEPUTADA REGINA BECKER FORTUNATI;  

-FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E 

REGIONAL – METROPLAN;  

-FEPAM – FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE 

LUIZ ROESSLER – RS;  
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-FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – 

FIERGS; 

-INSTITUTO CURICACA;  

-INSTITUTO MIRA-SERRA;  

-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL RIO GRANDE DO 

SUL;  

-PARTIDO PROGRESSISTA DE CACIQUE DOBLE;  

-PILECCO NOBRE ALIMENTOS LTDA;  

-SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E 

COOPERATIVISMO – SDR;  

-SERVIDORES DA SEMA, FEPAM E FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA; 

SINDICATO DOS BIÓLOGOS DO RIO GRANDE DO SUL;  

-SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE SÃO JOSÉ DO OURO; 

-SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DE 

CACIQUE DOBLE;  

-SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SÃO 

JOSÉ DO OURO;  

-SISTEMA FARSUL;  

-SOCIEDADE DE ENGENHARIA DO RIO GRANDE DO SUL;  

-SULGÁS;  

-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA.  

 

2.  Foram incluídas no Material Compilado (item 3.0 do Relatório), todas as 

contribuições recebidas pela secretaria da Subcomissão, material este que servirá 

de embasamento para ações futuras.  

 

3. Devido ao grande número de contribuições recebidas, aliado a exiguidade do 

prazo para a análise das mesmas pela Subcomissão, em razão do prazo regimental 

para conclusão de suas atividades, foi sugerido pelas entidades e representações 

que participaram dos trabalhos, a possibilidade de continuidade da análise do 

material recebido e compilado pela Relatoria da Subcomissão. 
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4. Esta solicitação de continuidade dos trabalhos (correspondências recebidas pela 

Relatoria, na reunião em 20 de junho, anexadas ao Relatório), sugere a criação de 

uma Frente Parlamentar, que ao analisar o material recebido, buscará a 

convergência para a elaboração de um documento comum, que aperfeiçoará a 

legislação vigente, uma vez que a legislação objeto de nossa análise, possui nível 

de abrangência e complexidade incomuns.  

 

5.  Somada as contribuições recebidas e compiladas, observou-se através da 

transcrição das reuniões que outros temas correlatos ao Meio Ambiente e ao 

aperfeiçoamento do Código mereceram destaque:  

-LEI DO BIOMA PAMPA;  

-INFRAÇÕES AMBIENTAIS;  

-LICENCIAMENTOS;  

-ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO;  

-PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS;  

-MUDANÇAS CLIMÁTICAS; 

-APP’s;  

-RESERVAS LEGAIS; 

-REGULAMENTAÇÃO DE FINANCIAMENTO E MENOR TRIBUTAÇÃO 

PARA ATIVIDADES, PRODUTOS E PROPRIETÁRIOS QUE PROMOVAM 

PRÁTICAS ECOLÓGICAS CORRETAS. 

 

6. Que este Relatório seja encaminhado ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

- Casa Civil; Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Secretaria 

da Agricultura, Pecuária e Irrigação; Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca 

e Cooperativismo; CONSEMA, Ministério Público do Estado do Rio Grande do 

Sul, bem como a todos os entes governamentais e não-governamentais ligados ao 

tema que participaram das atividades da Subcomissão. 


