
 
 

        Relatório Síntese de Audiência Pública Virtual 

 

 

LOCAL DATA 

Prefeitura de Serafina Corrêa/RS – Plataforma online 

(Decreto Municipal nº 1.033/2021) 

27/08/2021 – 09h 

 

PAUTA 

 Audiência Pública Virtual sobre a implantação do Marco Regulatório 

Ambiental do Município de Serafina Corrêa/RS 

 Explanação dos estudos pela empresa responsável: Kuhn Assessoria & 

Consultoria Ambiental 

 Contrato Administrativo nº 015/2020 (realizar estudo técnico, gestão 

técnica, elaboração de mapas e projetos, supervisão e gerenciamento 

multidisciplinar e posterior elaboração de projetos técnicos e minutas 

de leis para instituir o Marco Regulatório Ambiental para as APP’s 

consolidadas junto aos corpos hídricos do perímetro urbano sede de 

Serafina Corrêa e seus respectivos mapas oficiais, como também 

identificar casos consolidados passíveis de regularização através de 

compensação, as áreas não parceladas e os casos de risco, definindo um 

novo mapa de zoneamento ambiental). 

 

 A audiência pública virtual iniciou às 09h25min e contou com a 

participação do Prefeito e Vice-Prefeito de Serafina Corrêa, Secretário de 

Meio Ambiente, Procuradora Jurídica, Coordenadora da Coordenação de 

Comunicação Social e Imprensa, Promotor de Justiça da Comarca, 

profissionais da empresa Kuhn Assessoria & Consultoria Ambiental e demais 

munícipes inscritos via site oficial do Município. 

 Após pronunciamento do Exmo. Sr. Prefeito, a Coordenadora da 

Coordenação de Comunicação Social e Imprensa conduziu a audiência 

pública virtual e passou a palavra para a empresa contratada, que realizou 

os estudos referentes à implantação do Marco Regulatório Ambiental do 

Município de Serafina Corrêa. 

 Representantes da empresa Kuhn Assessoria & Consultoria Ambiental 

contextualizaram o estudo realizado; apresentaram o Mapa do Perímetro 

Urbano, Arroio Feijão Cru e seus afluentes; relataram acerca dos dados 

primários/secundários coletados e vistorias em campo realizadas; 



 
 

apresentaram o mapa dos imóveis em APP’S, além do mapa da vegetação; 

explicaram a metodologia utilizada, o mapa de zoneamento ambiental 

gerado e as exceções; explanaram acerca dos programas estruturantes; por 

fim, explicaram o roteiro para regularização das áreas construídas. 

 Na sequência, abriu-se espaço para realização de perguntas pelos 

participantes. 

 Foi esclarecido para o Promotor de Justiça da Comarca que todo o estudo 

foi acompanhado por advogados integrantes da equipe da empresa 

contratada, sendo observada a legislação ambiental, o desenvolvimento 

sustentável e a máxima preservação ambiental. 

 Em seguinda, a população tirou suas dúvidas, sendo explicado que seriam 

esclarecidas as dúvidas gerais, e não dos casos concretos, pois apenas após 

a finalização de todo projeto é que poderá ser analisado caso a caso. 

 Ao final da audiência, foram esclarecidos os próximos passos para 

conclusão do Marco Regulatório Ambiental, a saber, alinhar as proposições 

do estudo com a audiência, apresentar estudo final, acompanhamento pelo 

Ministério Público Estudual, proposição de projeto de lei, aprovação de 

projeto lei, publicação de lei. 

 A solenidade foi encerrada às 11h10min. 

 

O presente relatório e a gravação da audiência ficarão disponíveis no site oficial 

da Prefeitura de Serafina Corrêa. 

 

Serafina Corrêa, 27 de agosto de 2021. 

 


