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Aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2013, o Conselho Municipal do Meio Ambiente se 

reuniu na sala 111, no prédio da SMAM,  às quatorze horas e trinta minutos, para a 1ª 

reunião ordinária.  PRESENTES: Luiz Fernando Záchia e Sonia Vaz Pinto, ambos da 

SMAM; Marcos Vinício Mucillo Padilha e Maria Lúcia Frozi, ambos do DEP; Maria do 

Carmo Gualdi Lebsa, do GP; Neusa Henrich da Rocha e Allan Guedes Pozzebon, ambos 

do DMAE; Juliana Lopes Porto, da SMS; Synthia Ervis Krás Borges, da SMURB; Cristina 

Redivo Marques, da GRANPAL; Ludwig Buckup e Guendalina Turcato Oliveira, ambos da 

IGRÉ; Fernanda Zimmermann Teixeira, da ECONSCIÊNCIA; Edison Ricardo Kern, do 

MARICÁ; Ricardo Norberto Ayup Zouain, da UFRGS; Rosane Souza da Silva, da PUC; 

Heverson Luís Vilar da Cunha, do CMS. Justificaram: Leonardo Fontoura, do GP; 

Eduardo Fleck, do DMLU; Paulo Brack, da INGÁ; Andréa Pinto Loguercio, da UFRGS; 

Magda Credy Satt Arioli, do CRBIO-3. 

Objetivos: 

- Composição das Câmaras Técnicas; 
- Assuntos Gerais. 

    Relato inicial: 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Boa tarde a todos, nós ainda legalmente não temos 1 

quórum para deliberar, estão faltando ainda duas entidades, mas eu queria tentar avançar 2 

em algumas coisas que não necessitam de deliberação, até porque isso é uma realidade 3 

que nós temos, muito ruim a relação do SMAM com o Ministério Público e agora fui 4 

convocado para estar às três horas no Ministério Público para a assinatura de um TAC. 5 

Então a secretária Sônia vai dar prosseguimento na reunião e eu vou ao Ministério, quero 6 

ver se ainda volto a tempo de poder participar. Mas tem algumas coisas que a Comissão 7 

Executiva, que fazem parte o professor Buckup e a Andréa e o Secretário do Meio 8 

Ambiente que no último encontro nosso já estávamos demonstrando a preocupação de que 9 

pudéssemos cada vez mais fazer com que o Conselho, que o COMAM ele tenha 10 

efetivamente uma participação muito mais ativa. A própria diminuição das Câmaras 11 

Temáticas, a redução para cinco, o grande número de participantes que se interessaram 12 

em estar nessas Câmaras, isso já demonstra a vontade e a disposição que esses novos 13 

membros estão tendo. E hoje, depois quando tivermos quórum, o primeiro assunto na 14 

pauta vai ser essas, a composição dessas Câmaras Temáticas. Que vai ser, sem dúvida 15 

alguma, decisivo para o bom funcionamento ou não do COMAM. Nós estamos, em termos 16 

de secretaria, nos organizando nessa atividade do Conselho, a Ana Cláudia secretariando, 17 

aproximamos do gabinete do Secretário, a sala da COMAM, para nós que tenhamos uma 18 

participação mais ativa e que haja essa relação efetiva da Secretaria com o Conselho. Nós 19 

estamos, a Secretária Adjunta, a secretária Sonia, pela sua experiência administrativa vai 20 

participar, independentemente da participação do Secretário, do presidente do COMAM, vai 21 

participar também de todas as reuniões, para demonstrar isso, Sônia, a disposição e o 22 

desejo da secretaria que o Conselho tenha aí uma efetividade nas suas ações. Nós 23 

queremos fazer com que essas ações sejam positivas, agora nós também estamos nós 24 

estamos nos deparando com situações. E a pouco até, assessorado pelo professor Ayup 25 
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nós estávamos olhando a legislação da criação do COMAM, não só a legislação, mas 26 

também o nosso regimento interno porque, por exemplo, o IBAMA faz quatro anos que não 27 

indica ninguém. Indica, reiteradamente vezes é mandado correspondências, solicitamos, 28 

entramos em contato, uma vez falei, acho que é Espirito Santo, enfim. Falei por telefone 29 

com ele mostrando da importância, ele é membro nato está lá na legislação já a 30 

especificação do IBAMA e o IBAMA não manda. O OP tem quatro assentos, dois titulares e 31 

dois suplentes. Nós reiteramos diversas vezes, o OP só indicou um titular e um suplente. A 32 

legislação não se pode mudar, quer dizer, pode se alterar, mas via legislação, via Câmara 33 

Municipal. Vamos aqui, vamos tentar, talvez pela última vez, fazer um apelo ao IBAMA e 34 

um apelo ao OP porque senão acho que nós temos que tomar uma decisão. Se tivermos 35 

que alterar a legislação, se envia para a Câmara, quem não quer participar, não é obrigado 36 

a participar. Só não é obrigado a inviabilizar, porque nas composições das Câmaras 37 

Temáticas, numa deliberação aqui que nós possamos ter na Plenária do Conselho a gente 38 

conta com a participação maciça de todos, até para que se possa num processo 39 

democrático ter a ampla discussão. Agora se o IBAMA não tem interesse, não tem desejo, 40 

que venha, e essa vai ser a minha solicitação na correspondência que vou fazer à direção 41 

do IBAMA, se manifeste de vontade ou não. Eu acho que em respeito a esse Conselho tem 42 

que ter a informação, para que após essa informação do IBAMA o Conselho possa tomar 43 

as atitudes que ele entender legais de serem tomadas, que pode ser até a alteração da 44 

legislação, se a resposta do IBAMA for negativa. A do OP eu já estou envolvendo o 45 

governo, porque tô cansado de falar com o secretário Busato desde o ano passado, que 46 

vão mandar, que vão mandar e, as indicações do ano passado foram absolutamente quase 47 

que sempre ausentes. Também na própria posse agora do Conselho o prefeito Fortunati 48 

deixou isso com muita clareza na sua manifestação que ia fazer um apelo, fez um apelo 49 

para dentro do governo, para os membros que representam as entidades, os órgãos do 50 

governo que tem representantes para que viessem, participassem das reuniões e o acordo 51 

meu com o prefeito é que nós vamos permanentemente manter o prefeito informado da 52 

participação ou não dos membros do governo, mas o governo tem ingerência sobre os 53 

seus membros, sobre seus órgãos e nada mais. E infelizmente tanto OP como o IBAMA 54 

não tem vínculo direto com o governo. Eu acho Cláudia, que podia passar para ela o 55 

microfone, porque está sendo gravado. 56 

Fernanda Zimmermann Teixeira, do ECONSCIÊNCIA: Boa tarde. Eu tinha uma 57 

sugestão, e um questionamento, na verdade, com relação a essa questão do IBAMA que 58 

pela lei o IBAMA tem assento, pela 369, mas pelo artigo 12º do Regimento as entidades 59 

que forem exoneradas, no caso de ser exonerada... 60 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Mediante legislação. Para exonerar tu tens que fazer 61 

uma legislação. 62 

Fernanda Zimmermann Teixeira, do ECONSCIÊNCIA: Sim, mas tu terias que fazer um... 63 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Me permite te interromper, se há uma decisão e aqui 64 

nós somos soberanos, chegamos a decisão que tem que se excluir. Bom, ok. Se faz a 65 

legislação vai para a Câmara para aprovar. Porque tu tens que ver que nós teríamos que 66 

substituí-lo. 67 

Fernanda Zimmermann Teixeira, do ECONSCIÊNCIA: Tá, isso que eu queria. E a outra 68 

sugestão era com relação à questão de aumentar a efetividade do COMAM e a atuação do 69 

COMAM com relação à pauta. Que eu acredito que uma pauta de um ponto só não é 70 

convidativa para as pessoas que não estão tão motivadas a participarem. Então eu acho 71 

que assim, a cidade tem muita coisa acontecendo e assim, para pautas futuras tu fazer 72 

uma pauta convidativa para que tenha quórum e no horário também. 73 
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Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Isso foi amplamente discutido, tanto pelo professor 74 

Buckup, pela professora Andréa e por mim na reunião da executiva como é essencial para 75 

que o COMAM tenha um bom desenvolvimento e uma boa pauta ao longo do ano, que a 76 

participação das Câmaras Temáticas sejam realizadas, sejam definidas. O ano passado 77 

nós tivemos essa experiência negativa, muitas poucas demandas pela absoluta 78 

ineficiência, na maioria não em todas, de boa parte das Câmaras Temáticas. Então se 79 

escolheu, e aqui foi definido, de diminuir um pouco o número de Câmaras, esquentar elas 80 

para que elas possam fomentar todo o ano, porque eu tenho convicção que elas 81 

trabalhando, fomentando o COMAM vai ter e tem, as coisas estão acontecendo, a cidade 82 

vai ter muito assunto, muita matéria para que possa ser aqui debatido. Então nós tivemos 83 

essa preocupação, fizemos a discussão que nessa primeira reunião era importante que nós 84 

definíssemos de maneira intensa as Câmaras, marcando, enfim, os seus dias. 85 

Necessariamente tem que ter sempre reuniões, matérias têm. Para que pudéssemos a 86 

partir dessas próximas reuniões, termos uma pauta extremamente atuante.  87 

Fernanda Zimmermann Teixeira, do ECONSCIÊNCIA: Só mais uma colocação, eu não 88 

falei contra o ponto da composição das Câmaras. 89 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Não, não, não. 90 

Fernanda Zimmermann Teixeira, do ECONSCIÊNCIA: Eu acho que ele é extremamente 91 

pertinente para o início do ano principalmente, para o início da gestão. O que eu queria 92 

dizer é que o acréscimo de um outro ponto que pudesse chamar as pessoas exatamente 93 

para que elas compusessem as Câmaras. 94 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Mas é que nessa primeira é difícil. Nós não tínhamos 95 

uma matéria técnica ainda porque não compusemos Câmaras. 96 

Fernanda Zimmermann Teixeira, do ECONSCIÊNCIA: Sim. 97 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Tínhamos que definir Câmaras para avançar... 98 

Fernanda Zimmermann Teixeira, do ECONSCIÊNCIA: É, na verdade vários assuntos 99 

podem passar primeiro por plenária antes de irem às Câmaras. 100 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Mas aí nós cometemos o erro, que eu acho que foi 101 

cometido. Tu começas a esvaziar as Câmaras. 102 

Fernanda Zimmermann Teixeira, do ECONSCIÊNCIA: Sim. 103 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Se elas sentirem que não tem utilidade, que o plenário 104 

é soberano e decide. O plenário no meu entendimento é a segunda instância, o primeiro 105 

técnico, é a Câmara. Elas produzindo tudo vem para cá. E nós invertemos, até por não 106 

estarem funcionando. 107 

Fernanda Zimmermann Teixeira, do ECONSCIÊNCIA: E um outro questionamento e 108 

sugestão. O meu questionamento seria sobre a Ata da reunião anterior e a minha sugestão 109 

seria que a gente definisse que sempre na reunião seguinte tem que ter já a Ata da reunião 110 

anterior. 111 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Isso já foi definido. O que aconteceu? Aí foi um 112 

problema técnico, a renovação da contratação trancou na PGM não foi ainda, não tinha 113 

sido ainda definido pela PGM. Então a empresa que até então era contratada não fez o 114 

trabalho. Tá resguardado, tá tudo. Agora recontratado, elas vão recuperar aquela Ata e nós 115 

vamos receber a Ata com atraso, mas vamos receber. 116 

Heverson Luís Vilar da Cunha, do CMS: Boa tarde a todos e todas, Heverson, eu sou do 117 

Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre e já essa semana a gente trocou emails eu e 118 

a Cláudia aqui, já requeri que o Conselho indique o suplente, até para a gente não 119 

prejudicar o processo deste Conselho. Mas assim, Secretário, eu até em primeiro momento 120 

concordo com a redução das vagas do Orçamento Participativo, eu sou delegado desde 96 121 

no Orçamento Participativo, fui conselheiro num mandato de três anos na Temática 122 
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OCDUA. Onde a gente tinha lá a participação da SMAM, e esse prédio aqui foi uma 123 

demanda apresentada lá, e a gente conseguiu construir esse prédio, essa área física aqui 124 

para a secretaria. Mas vai tendo renovações no processo, vão acontecendo, às vezes as 125 

pessoas não entendem o que realmente estão fazendo lá naquele Conselho e às vezes 126 

não transmitem. Bom, eu passei lá para a Temática OCDUA, para o conselheiro Emerson, 127 

que o COMAM estava se reestruturando, tava procurando inclusive parcerias para ocupar 128 

as Câmaras Técnicas, hoje eu tirei um último esclarecimento com a Cláudia. A Temática 129 

OCDUA vai procurar o secretário Busato e nós vamos requerer a vaga do OP. 130 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: A Vaga ainda é do OP. 131 

Heverson Luís Vilar da Cunha, do CMS: É que tem uma certa disputa : a OP é COP e 132 

nós somos de Temática e é a temática que é ligada ao meio ambiente e inclusive com a 133 

saúde ambiental lá no Conselho Municipal da Saúde. Nós vamos requerer a vaga, porque 134 

às vezes lá no COP sai um representante que ele não sabe, está desvinculado, ele tem 135 

uma preocupação com o bairro dele e não com o tema abrangente na cidade. 136 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Essa divisão lá das duas, o OP tem quatro vagas, dois 137 

titulares e dois suplentes. 138 

Heverson Luís Vilar da Cunha, do CMS: Sim, senhor. 139 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Não é uma para cada um, não tem essa definição? 140 

Heverson Luís Vilar da Cunha, do CMS: Não. É o COP, Conselho do Orçamento 141 

Participativo dentro do Programa Orçamento Participativo é que escolhe os representantes 142 

para os conselhos. Então nós vamos procurar o secretário Busato essa semana lá, semana 143 

que vem, para requerer essa vaga porque a Temática tem tudo a ver com esse tema. 144 

Magda Credy Satt Ariolli, do CRBIO 3: Vão requerer mais uma vaga? 145 

Heverson Luís Vilar da Cunha, do CMS: Não senhora, dentro das quatro nós vamos 146 

requerer uma. 147 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Eles estão lá na discussão interna. 148 

Magda Credy Satt Ariolli, do CRBIO 3: É discussão interna de vocês. 149 

Heverson Luís Vilar da Cunha, do CMS: Isso, porque a Temática trabalha diretamente 150 

com o desenvolvimento urbano e ambiental e nós temos representação no OCDUA, eu 151 

estou lá há seis anos fazendo essa representação junto com mais dois conselheiros lá, a 152 

gente não tem falta é assíduo, só que de repente o conselheiro que estava aqui ele estava 153 

mais preocupado com a sua região e não com um tema para a cidade. E a Temática tem 154 

esse viés direto, ela se preocupa com os temas para a cidade. 155 

Magda Credy Satt Ariolli, do CRBIO 3: Podemos fazer junto, né? Vamos fazer juntos. A 156 

gente também vai mandar uma correspondência e aí vocês resolvem internamente com o 157 

Secretário. 158 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Bom, agora já temos quórum, já existe o quórum. 159 

Podemos entrar na pauta que o primeiro assunto é composição das Câmaras Temáticas. 160 

Magda Credy Satt Ariolli, do CRBIO 3: Já vamos distribuir a relação das Câmaras 161 

Temáticas? 162 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Se tem condições de distribuir isso, distribui e faz a 163 

observação. Eu vou deixar a presidência para a Secretária Sônia, mas ainda volta a tempo 164 

de finalizar a reunião. 165 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Ok, Secretário. Nós estamos distribuindo as Câmaras 166 

Temáticas e ainda tem um detalhe que nós vamos mandar por email. O DEP, 167 

Departamento de Esgotos Pluviais, está encaminhando agora a relação que pode alterar 168 

um pouquinho aqui, mas eu acho bom a gente distribuir assim como está para já irmos nos 169 

organizando, cada Câmara já ir se organizando nas suas pautas, nós já temos aqui 170 

calendário das reuniões também, que a Cláudia já distribuiu dos dias, dos meses. E temos 171 
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também aí já uma novidade que foi proposta, a Claudinha queria que eu falasse sobre (...). 172 

Então apresentando a Cláudia que já estava conosco na outra reunião que estávamos aqui 173 

quando a (...) estava resolvendo para nós naquele momento no lugar da Simone, mas que 174 

vai ficar efetivamente conosco como secretária do COMAM é a Ana Cláudia que está aqui 175 

conosco agora e que a gente está ajudando bastante a Ana Cláudia, mas ela é uma 176 

pessoa muito organizada  e eu acho que já fez contatos com alguns pedindo já alguns 177 

esclarecimentos. Eu vou passar a palavra para a Ana Cláudia para ela fazer algumas 178 

outras informações. 179 

Ana Cláudia Aguiar Passos, da SMAM: Boa tarde. Em relação a esses nomes, como a 180 

secretária disse eu vou alterar com as novas indicações, saiu um nome também agora que 181 

o senhor Buckup me alterou ali, então eu vou estar mandando por email para todos. Tem 182 

uma outra lista aí passando que é as datas também das reuniões, que também pode sofrer 183 

alterações, isso é mais a título de informação, porque eu vou estar chamando por email, 184 

por telefone com antecedência em cada reunião. A novidade é que na última reunião da 185 

Comissão Executiva foi proposto e foi aceito que os presidentes das Câmaras participem 186 

também dessas reuniões, da Comissão Executiva. Nossa próxima reunião é dia 8 de maio, 187 

mas o que acontece: as reuniões das Câmaras começam, a primeira é dia 13, nós ainda 188 

não vamos ter os presidentes. Então os presidentes passarão a participar da reunião 189 

seguinte que é dia 5 de junho. Mas isso tudo vai estar indo convite em tempo. Então o 190 

presidente de cada Câmara vai ser escolhido na primeira reunião da Câmara, o presidente 191 

e o vice. Quanto à Câmara eu acho que era isso, uma outra solicitação que a Comissão 192 

Executiva me fez é que eu criasse um formulário para solicitação de pauta. Porque na 193 

última reunião até foi, algumas pautas foram apontadas, mas a gente gostaria de 194 

formalizar, que a pessoa nos dê ideias, uma justificativa, porque eu quero essa pauta, 195 

quem eu poderia chamar para falar da pauta. Então isso também no final todo mundo pode 196 

pegar ou pode também me mandar por email esses pedidos. Acho que... 197 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Já vou fazer a inscrição. Só concluindo assim a nossa 198 

introdução aqui. Nós podemos encaminhar também por email o modelo da pauta e 199 

recebermos as propostas por email. Quando a Claudinha falou que o presidente de cada 200 

temática ia participar da Comissão Executiva, ela também quis dizer que em maio isso vai 201 

ficar impossível porque temos todo o mês de maio para que as Temáticas façam a sua 202 

reunião, elejam o presidente e depois nos comunique que ao presidente de cada Temática 203 

para nós podermos já convidá-lo para a primeira reunião de junho que é dia 05, da 204 

Comissão Executiva. Ficou claro? Vamos abrir aqui algum questionamento sobre este 205 

assunto que colocamos, depois partimos para a segunda pauta. 206 

Ludwig Buckup, da IGRÉ: O nome é Câmara Técnica. 207 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Câmara Técnica isso, vamos corrigindo, como eu disse a 208 

primeira vez eu estou aqui aprendendo também. 209 

Ana Cláudia Aguiar Passos, da SMAM: O que eu não comentei no início também é que 210 

foi publicado semana passada, dia 22 de abril, na segunda-feira, a resolução que altera o 211 

nome das Câmaras está no DOPA do dia 22 de abril.  212 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Já está oficial. Já está no Diário Oficial. 213 

Ana Cláudia Aguiar Passos, da SMAM: Posso, posso mandar por email. 214 

Heverson Luís Vilar da Cunha, do CMS: Presidente, só um esclarecimento ali, na 215 

Câmara Técnica 3, Infraestrutura e Saúde Ambiental tem aquela observação sobre o 216 

representante da Vivo. 217 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: É, nós gostaríamos... 218 

Heverson Luís Vilar da Cunha, do CMS: No caso a empresa Vivo ou qualquer outra 219 

empresa de telefonia, elas não têm assento nesse Conselho? 220 
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Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Não, não. Empresa não. Poderá participar se for indicado por 221 

uma, né Cláudia? Esclarece 222 

Ana Cláudia Aguiar Passos, da SMAM: Isso, eu informei ele que tem que ter a indicação 223 

de uma entidade do COMAM. Ele pode participar se alguma entidade quiser indicar o nome 224 

dele. 225 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Mas não como empresa Vivo. 226 

Ana Cláudia Aguiar Passos, da SMAM: Não como empresa Vivo, porque a Vivo, ele 227 

participou da última reunião aqui, eu não lembro dele, mas ele disse que falou o nome aqui 228 

e foi aceito. Mas naquele momento eu ainda desconhecia a legislação. Como a secretária 229 

disse que a gente está chegando, se atualizando, então infelizmente não tem como deixar 230 

o nome dele como Vivo. Eu achei que ele estaria aqui hoje até, mas não... 231 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: A gente pode encaminhar a legislação inclusive, para ele. 232 

Pode passar para a colega? Dentro desta pauta ainda, tá? 233 

Neusa Henrich da Rocha, do DMAE: O nome do representante do DMAE foi 234 

encaminhado, não consta aqui, será que isto aqui está reproduzindo o que foi publicado? 235 

Ana Cláudia Aguiar Passos, da SMAM: Na verdade, isso não tem publicação, o que é 236 

publicado é que já foi é o nome das Câmaras. Esse é para nós. Eu vou conferir então, 237 

porque qual é Câmara dele? 238 

Neusa Henrich da Rocha, do DMAE: Infraestrutura e Saúde Ambiental. 239 

Ana Cláudia Aguiar Passos, da SMAM: E o nome? 240 

Neusa Henrich da Rocha, do DMAE: É Márcio Suminsky. 241 

Ana Cláudia Aguiar Passos, da SMAM: Veio por email, a senhora sabe me dizer? 242 

Neusa Henrich da Rocha, do DMAE: Sim, por email. 243 

Ana Cláudia Aguiar Passos, da SMAM: Na verdade, eu não tenho ainda acesso ao email 244 

do COMAM, como a Procempa está em greve, eles ainda não... Então eu tô mandando 245 

tudo pro meu, de repente possa ter ido para o do COMAM, né? Eu vou verificar. 246 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Podemos dar continuidade, mais algum esclarecimento? 247 

Bom, vamos lá, segunda pauta. Informar nova secretária, já está; falar do formulário para 248 

solicitação da pauta, já falamos, podemos encaminhar por email o modelo; Informar os 249 

integrantes, enviar justificativa de ausência. Houve alguma justificativa de ausência? 250 

Vamos informar agora quem é que justificou ausência, Claudinha. 251 

Ana Cláudia Aguiar Passos, da SMAM: Justificou o Leonardo Fontoura, do GP, mas tem 252 

a titular aqui representando; Denerilson justificou a presença também, a entidade INGÁ. 253 

Sim, em cada um eles mandaram a justificativa por email. E o Conselho Regional de 254 

Biologia também registrou a sua ausência justificada e a Andréa que é da nossa Comissão 255 

Executiva também justificou. 256 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Essa é a lista com a composição dos integrantes e 257 

cronograma das reuniões, todos estão com o cronograma, com a lista. Já informamos 258 

sobre a participação do presidente de cada Câmara Técnica e a possibilidade que venha 259 

acontecer só em junho. Informamos também, o Secretário já informou a falta de nós 260 

fazermos a leitura da Ata aqui. Nós temos tópicos da última reunião e juntos vamos 261 

rememorar os tópicos e já tenho também aqui uma proposta. Nós temos aqui, acho que o 262 

professor pode me ajudar, assim como todos os senhores, que naquele momento foi 263 

mencionado como ponto de pauta para a próxima reunião: estacionamento subterrâneo e 264 

IPTU Ecológico e IPTU Cartográfico.Que seria SPM, SMOV e Universidade Federal, é uma 265 

observação do professor Ayup. Qual é a proposta que nós vamos fazer que pode ser bem 266 

mais avançado outras propostas. É que nesses três itens nas nossas próximas reuniões, 267 

ou se assim achar que a gente possa fazer uma reunião só para apresentação desse 268 

encaminhamento. Digamos assim, estacionamento subterrâneo, a gente pode trazer aqui a 269 
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pessoa que está tratando disso, ver lá na gestão do Secretário Urbano sobre 270 

estacionamento subterrâneo vir aqui fazer uma apresentação como está sendo. Até agora 271 

o que evoluiu, como está, sobre o estacionamento subterrâneo, sobre o IPTU ecológico e 272 

sobre o IPTU cartográfico. Nós faríamos assim no início, vamos ver se todos concordam, 273 

no início, não é professor, nós já apresentaríamos esse palestrante com essa 274 

demonstração e dessas pautas que a gente pode encaminhar que seja abertura sempre 275 

das nossas reuniões. Alguma coisa de interesse do COMAM com relação ao que está 276 

acontecendo na cidade. Não sei se os senhores gostariam que fosse assim, se é 277 

interessante. Gostaria de votar e que trouxessem também para nós alguma sugestão. 278 

Ricardo Norberto Ayup Zouain, da UFRGS: Seria cada reunião com um assunto, não 279 

seriam as mesmas no mesmo dia. Porque envolve secretarias municipais diferentes, 280 

importante que além da equipe a apresentar tenha a secretaria do município que 281 

represente, que está executando isso para nós poder tirar todos os esclarecimentos. Isso 282 

vai levar umas duas, duas horas e meia, no mínimo. 283 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Nós temos ou reunião nossa, nossa apresentação para os 284 

senhores tomarem ciência do que está acontecendo, o que envolveria inclusive 285 

participação nossa e decisão nossa nesses, principalmente nesses três casos aqui: 286 

estacionamento subterrâneo, IPTU ecológico, então viria a secretaria responsável, um 287 

técnico da secretaria responsável para dar esclarecimentos e falar sobre o assunto e se 288 

tivermos, eu tenho quase certeza que já temos, pelo menos o estacionamento subterrâneo, 289 

a demonstração de onde vai ser, como vai ser, o que envolve, tempo, como é que está, se 290 

está licitado. Eu acho que, eu entendo que deva ser um período, o primeiro horário, meia 291 

hora, uma hora. 292 

Ricardo Norberto Ayup Zouain, da UFRGS: O tema mais acessível é o estacionamento, 293 

os outros dois são muito complicados, porque um seria uma inovação que trataria desse 294 

IPTU ecológico e o outro  é o mais convencional, que é... 295 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: O cartográfico. 296 

Ricardo Norberto Ayup Zouain, da UFRGS: Tradicional, que é o cartográfico, mas que é 297 

uma encomenda que tem a secretaria de Planejamento e a Secretaria de Obras e Viação 298 

junto com outras secretarias que foi um investimento multimilionário e que a universidade 299 

só faz o acompanhamento, e o orçamento da universidade já seria milionário para 300 

acompanhar e fiscalizar a obra, então esse último que é o que chega ao bolso da 301 

comunidade. São três coisas...  302 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Problema transversal, que envolve as três secretarias. 303 

Ricardo Norberto Ayup Zouain, da UFRGS: O último é o mais complexo, mas o segundo 304 

é o mais interessante para mim e vai ser uma... 305 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Nós vamos, quem sabe, eleger o estacionamento 306 

subterrâneo como uma primeira palestra, uma primeira demonstração. Todos concordam?  307 

Ludwig Buckup, da IGRÉ: Quem fez a proposta? 308 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: A proposta é essa. (...) as observações do professor Ayup 309 

sobre as dificuldades, podemos ter com outras, mas nada impede que a gente possa ter 310 

outras propostas de palestras aqui. 311 

Ricardo Norberto Ayup Zouain, da UFRGS: (...). 312 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: O professor sabe bem disso. 313 

Fernanda Zimmermann Teixeira, da ECONSCIÊNCIA: É uma pergunta. A reunião seria 314 

só esse assunto ou isso seria uma abertura, seria uma primeira pauta para dar subsídio 315 

para outras discussões e também outras pautas?  316 



Conselho Municipal do Meio Ambiente C O M A M  – Porto Alegre/RS 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAM 

Endereço para correspondências 
Av. Carlos Gomes, 2120 Sala 220 – 90480-002 – Porto Alegre 

Fone: (51) 3289-7510 
e-mail:comam@smam.prefpoa.com.br 

 

 

9 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Com certeza, nós continuaremos com a nossa pauta, isso 317 

seria uma inovação, de trazer uma palestra sobre o assunto da cidade e que interessa a 318 

gente escolher outras pautas que tenham até mais a ver com o COMAM.  319 

Fernanda Zimmermann Teixeira, da ECONSCIÊNCIA: Eu tenho então, na verdade, uma 320 

sugestão e meia. Uma em parte já foi contemplada na reunião passada que é com relação 321 

à APA da Zona Sul e a Unidade de Conservação do Morro São Pedro, mas eu gostaria de 322 

sugerir que fosse abordada ou por meio da alguma manifestação da SMAM, assim numa 323 

forma de uma palestra, para dar subsídios para a discussão da questão da compensação 324 

vegetal e também da Unidade de Conservação do Morro São Pedro com relação às 325 

denúncias que estão no Ministério Público Estadual. Para discussão, na verdade para 326 

conhecimento dos conselheiros sobre o posicionamento da SMAM perante essas 327 

denúncias.  328 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Muito bem Fernanda, eu já vou te sugerir então que já faça o 329 

formulário por escrito. Porque conforme a ordem de chegada a gente vai tentar obedecer 330 

as solicitações. Já hoje tu já formulou uma, mas eu preferia que tu também fizesse isso por 331 

escrito no formulário, tá? E vou obedecer a data de encaminhamento. É claro que isso não 332 

vai ser muito rígido, porque a gente vai depender de fazer agenda, das pessoas estarem 333 

com agenda aberta para nos atender, mas isso não é problema, é flexível, se não pode ser 334 

um lugar pode ser outro. Outro assunto? 335 

Edison Ricardo Kern, do MARICÁ: Eu tive visitando o Parque Saint-Hilaire semana 336 

passada e eu já estava informado que o Saint-Hilaire não está na lista das unidades de 337 

conservação do Instituto Chico Mendes. E isso me preocupa porque deixa de estar 338 

protegido então de alterações que possam vir a acontecer no seu entorno. Existe 339 

possibilidade de pedido de licenciamento de posto de gasolina na beira do parque, isso é 340 

uma preocupação que os moradores do entorno estão levantando. Então eu acho que o 341 

Conselho tem que encaminhar ao Secretário a preocupação de que o Parque Saint-Hilaire 342 

seja recadastrado, se por algum motivo ele não está, tem que se ver qual é o motivo que 343 

ele não está. Para que a gente mantenha a proteção ao parque e ao seu entorno.  344 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Ok, eu não tenho a informação para te dar agora, 345 

desconheço, mas com certeza nós podemos mandar essa informação também diretamente 346 

para ti e depois trazer para todo o grupo. O que está acontecendo. Mais algum 347 

questionamento? Fernanda, vamos lá. Enquanto os outros não se inscrevem a Fernanda 348 

está tendo oportunidade. 349 

Fernanda Zimmermann Teixeira, da ECONSCIÊNCIA: O meu questionamento é com 350 

relação aos encaminhamentos do edital do Fundo Municipal do Meio Ambiente para 351 

projetos ambientais.   352 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: O que seria, Fernanda? 353 

Fernanda Zimmermann Teixeira, da ECONSCIÊNCIA: Em que pé está, se tem alguma 354 

proposta? Porque eu trouxe como exemplo, peguei na biblioteca, não sei se todos os 355 

conselheiros têm conhecimento sobre como funciona o Fundo e os editais para inscrição 356 

de projetos e seleção de projetos realizados por ONGs. Então já teve um edital que teve 357 

vários problemas, mas que tiveram projetos aprovados e um desses projetos foi para 358 

elaboração de um guia da flora dos morros de Porto Alegre. E aí eu peguei na biblioteca só 359 

para, porque eu acho que é importante todo o mundo conhecer? 360 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Tá disponível ali? 361 

Fernanda Zimmermann Teixeira, da ECONSCIÊNCIA: Tá disponível, pode pegar. Então 362 

eu acho que dá para passar, só para todo mundo conhecer, quem ainda não conhece e eu 363 

trouxe isso como exemplo de como é importante que esse edital seja lançado, claro, 364 

corrigindo os erros que já tiveram, então qualificando esse edital. Para que possam ter 365 
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projetos de muito boa qualidade sendo executados aqui em Porto Alegre com essa verba 366 

do Fundo. Então eu gostaria de colocar isso como uma demanda para que houvesse uma 367 

agilização disso ou um encaminhamento de como tem que ser dado para que a Câmara 368 

Técnica do Fundo possa dar os encaminhamentos.  369 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Mais alguma inscrição, mas algum outro assunto? Nós 370 

tínhamos aqui uma demanda. 371 

Edison Ricardo Kern, do MARICÁ: Eu não posso deixar de colocar uma outra 372 

preocupação. Existe, esse ano tem a Conferência Nacional do Meio Ambiente, o calendário 373 

já está definido da programação nacional. Já foi também definido o calendário da 374 

Conferência Estadual e os municípios estão fazendo as suas conferências. E nós não 375 

estamos tratando disso e nós fizemos o ano passado a conferência e apresentamos as 376 

resoluções, aprovamos, já discutimos parte delas, mas nós não nos preparamos para a 377 

conferência estadual e nacional. Isso é, nós não elegemos delegados para participar da 378 

conferência. Então eu acho que o Conselho tem que ter essa preocupação de responder a 379 

essa importante participação que o município de Porto Alegre, acaba deixando de ter.  380 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Estamos anotando, porque, pode demorar um pouquinho 381 

ainda as nossas Atas, está registrado, mas a Claudinha está anotando também. O ano 382 

passado, foi quando isso? 383 

Edison Ricardo Kern, do MARICÁ: Abril. 384 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Então já vencemos a data. 385 

Fernanda Zimmermann Teixeira, da ECONSCIÊNCIA: Não, é a cada dois anos. 386 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: A cada dois anos. 387 

Ricardo Norberto Ayup Zouain, da UFRGS: Em função das duas últimas colocações, eu 388 

gostaria de falar do Fundo de Defesa, o último edital eu participei, isso já vai fazer três 389 

anos, depois nos últimos dois anos não tivemos mais editais. Que além do edital, se na 390 

comissão que nós vamos a iniciar os trabalhos na Câmara seria possível de definir 391 

elementos e subsídios financeiros para poder facilitar a presença e a participação do 392 

Conselho e membros do Conselho nas atividades nacionais e de outra magnitude que não 393 

temos tipo oportunidade de poder ter a presença, quer do Conselho, muita vezes a 394 

presença maciça da própria secretaria. Então nós poderíamos viabilizar uma participação 395 

mais ativa do município de Porto Alegre, que novembro já vai fazer mais duas décadas 396 

quando nós treinamos todo o corpo docente desta secretaria e de outras no marco do Pró-397 

Guaíba e posteriormente o lançamento do Atlas Ambiental que foi pioneiro e inovador. Eu 398 

era um dos diretores das instituições gestoras disso e eu acho que nós temos que tomar 399 

esse papel importante. A partir do Conselho, a partir da própria Câmara do Fundo Pró-400 

Defesa do Meio Ambiente, ele tem que ter essa característica para poder mostrar a 401 

qualidade e a capacidade que nós temos. Então esse trabalho que a Conselheira Fernanda 402 

trouxe agora é um exemplo disso e os outros exemplos que aqui foram gerados e que na 403 

verdade, em fazendo uma apologia ao nosso hino gaúcho, que possam servir nossas 404 

façanhas, de modelo, assim como serviu o Atlas, que seja assim também para nós ter de 405 

novo um papel preponderante nessa parte da participação como membros do Conselho, 406 

inovador que foi esse Conselho do Meio Ambiente. Então eu gostaria de deixar claro que o 407 

trabalho que eu estou disposto a realizar na Câmara é em função dessa atividade, já que a 408 

Fernanda estava preocupada para nós podermos ter uma retomada desse crescimento, 409 

dessa participação. 410 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Obrigado, professor, está registrado. Nós tínhamos que falar 411 

para os senhores sobre a Resolução da V Conferência que está sendo já preparado todo 412 

um material para (...). A Cláudia foi atrás, que se falou disso na última reunião, na 413 
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Resolução da V Conferência. Então todo este material possivelmente na próxima reunião a 414 

gente já tenha condições de ter compilado. 415 

Ana Cláudia Aguiar Passos, da SMAM: Ela não me deu exatamente um prazo, mas eu 416 

acredito que sim. 417 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Não, mas a gente vai, vai correr atrás para que aconteça 418 

logo. Bom, de informações o que nós tínhamos era isso. Agora podemos, professor, não 419 

sei se o senhor tinha alguma sugestão, alguma situação. 420 

Ludwig Buckup, da IGRÉ: Eu gostaria de aproveitar a referência que a Fernanda fez e o 421 

Ayup com relação à Câmara Técnica do Fundo. Várias ONGs na gestão anterior 422 

trabalharam assiduamente, a convite da secretaria na elaboração do edital que seria 423 

implementado. Este edital como todos, todas as resoluções nossas aqui passam pelo setor 424 

jurídico. O incrível é que embora tenha sido solicitada a colaboração das ONGs, estamos 425 

aqui para ajudar mesmo, o setor jurídico resolveu impedir a participação das ONGs no 426 

processo de solicitação de recursos para pesquisa, para esse projeto. Não podem se 427 

inscrever, estão no processo. Seria interessante resgatar essa questão, me parece um 428 

absurdo total. O setor jurídico argumenta de que já que as ONGs, não são todas, afinal a 429 

APEDeMA tem cinquenta e tantas ONGs filiadas. Argumentam, o setor jurídico daqui que 430 

as ONGs conhecem o edital e, portanto tem vantagem na obtenção de recursos. Bobagem, 431 

que na verdade vale pela qualidade do projeto que será avaliado, independente ou não se 432 

colaboraram ou não com a prefeitura. É uma questão extraordinária. Então por via das 433 

dúvidas, por isso que eu pedi a Cláudia que retirasse o nome da IGRE desta Câmara. Esta 434 

Câmara do Fundo, se os (...) quiserem riscar o nome, o IGRE está ali com meu nome 435 

Ludwig Buckup, não é para participar. Concorda Ayup, é isso?  436 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Se retirou? 437 

Ricardo Norberto Ayup Zouain, da UFRGS: O entendimento que existe pela convenção 438 

dos órgãos de assessoria jurídica, e isso é de caráter... 439 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Só um momentinho, questão de ordem, é da assessoria 440 

jurídica da secretaria ou lá da Procuradoria Municipal? 441 

Ludwig Buckup, da IGRÉ: Só daqui. 442 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: É da assessoria jurídica, é setorial mesmo.  443 

Ricardo Norberto Ayup Zouain, da UFRGS: Aí existe jurisprudência federal acima disso. 444 

Então é bom nós, até mais uma vez eu tinha colocado que é bom que fiquem só as 445 

entidades que não tenham como participar, inclusive nós fizemos questão que as 446 

Fundações que estão vinculadas às instituições, tipo PUC ou UFRGS não participem para 447 

que fique para vocês mais diretamente à vontade de poder exercer essa participação. 448 

Então é muito importante isso. 449 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Professor, é legislação federal? 450 

Ricardo Norberto Ayup Zouain, da UFRGS: Existe o entendimento que neste caso 451 

específico de legislação que quando participa da elaboração não pode depois ser parte 452 

interessada. Então por exemplo é legislação federal. Como por exemplo, se eu participar 453 

da elaboração de um edital público federal representando a UFRGS, a UFRGS está 454 

impossibilitada de participar.   455 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Bem, está esclarecido para o Conselho. Não adianta nós 456 

querermos fazer a nossa legislação. Se tem uma legislação acima de nossa vontade. Só 457 

mudando a legislação, né? Olha gente, três e quinze, estamos aqui à disposição. 458 

Continuamos nos nossos pleitos. Vamos aproveitar. 459 

Heverson Luís Vilar da Cunha, do CMS: Bom, Secretária, eu participo no Conselho 460 

Municipal de Saúde já no segundo mandato, já fui delegado e outras coisas lá e agora... 461 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: Tô sabendo, nos conhecemos. 462 
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Heverson Luís Vilar da Cunha, do CMS: É. Mas há uns dois anos atrás passou um tema 463 

inovador dentro do Sistema Único de Saúde que é a questão de Saúde Ambiental. Nós até 464 

fizemos um seminário, mas a situação, o tema ficou muito superficial para muitos 465 

conselheiros lá. Então nós tentamos cuidar da saúde, junto com a Secretária de Saúde, em 466 

várias ações e a parte ambiental o COMAM e a sua secretaria também se esforçam para 467 

fazer esse controle e essa melhoria na qualidade. Eu acharia interessante uma hora que a 468 

coordenação daqui com um núcleo de coordenação do Conselho conversassem, se 469 

atualizassem, já que também teve essa modificação aqui no COMAM para posteriormente 470 

mostrar para os dois Conselhos numa reunião o que é o tema Saúde Ambiental na 471 

realidade. Nós temos lá no Sistema Único de Saúde fatores determinantes e 472 

condicionantes da qualidade de saúde da população. E lá deve ter em torno de uns 13 473 

temas, do transporte até lazer e cultura. Então para nós já é complicado discutir o SUS em 474 

si, ainda mais abrindo ainda mais o leque ainda. Mas a gente tenta, a vida é assim, a vida é 475 

dinâmica e a gente tenta. Mas eu queria fazer esse encaminhamento que num futuro as 476 

duas coordenações dos Conselhos se reúnam e conversem e depois a gente reúna os dois 477 

Conselhos, porque eu posso aprovar lá e reprovar aqui ou eu posso aprovar aqui e 478 

reprovar lá. Algum entendimento até de caráter com sustentabilidade ambiental. E aí o 479 

troço fica complicado, parece que fica um Conselho contra o outro e não é essa a intenção, 480 

nós temos que trabalhar para melhorar a qualidade de vida na cidade. 481 

Sonia Vaz Pinto, da SMAM: A gente tem essas sugestões todas dadas que podem vir 482 

também por escrito para a próxima reunião da Comissão, né professor, a gente discutir e 483 

encaminhar para os senhores até o dia da (...) por email para os senhores para nós 484 

podermos ajudá-los e nós podermos aprender um pouco com vocês. Eu estava dizendo lá 485 

na prefeitura na última reunião que eu não conheço ex-ambientalista, ex-pessoa que 486 

trabalha no meio ambiente. Porque quando a gente entra se apaixona, aí o prefeito queria 487 

me dar uma outra missão e eu disse: não, agora o senhor me deixou lá na Secretaria do 488 

Meio Ambiente, me deixa ficar lá porque eu já estou me apaixonando pela causa. E com 489 

vocês eu sei que vou aprender muito mais. Algo mais, podemos dar por encerrado? Tudo 490 

bem? Então tá, vamos continuar falando pelos emails também, né Claudinha? Por favor, 491 

nos encaminhem, façam as pautas para nós, para gente trabalhar junto. Obrigada pela 492 

presença. A nossa próxima reunião, que pena está longe, né? 23 de maio. 493 


