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PRESENTES: Luiz Fernando Záchia, da SMAM; Patrícia da Silva Tschoepke, da SPM; 

Hilton Antonio Reimann e Tiago Pereira Neto, ambos da FIERGS; Paulo Sérgio Mendes 

Filho, da CUT/RS; Marcelo Pretto Mosmann e Lívia Zimmermam, ambos da UPV; Aurici 

Azevedo da Rosa, Grupo Maricá de Viamão; José Carlos Silveira Vieira, do CMS; Adriano 

Salvaterra, do CRBIO3; Rosane Souza da Silva, da PUCRS; Marcos Vinício Mucillo 

Padilha, do DEP; Jupiter Palagi de Souza, da OAB/RS; George Augusto Moraes de 

Moraes, do MJDH; Georgina Bond Buckup, do IGRÉ; Ricardo Ayup Zouain, UFRGS; André 

Luiz Seixas, do OP; Maria da Graça Ortolan, do DMAE; Fabiana Fetter, do GP; Mariza 

Power Reis, do DMLU; Felipe Viana, do Instituto Econsciência; Justificaram: Roberto Silva 

da Silva, da SMS; Pery Bennett, do CREA/RS; Mauricio Oliveira, da GRAMPAL; Carlos Boa 

Nova, do OP. Ouvinte: Ludwig Buckup e Adriane Ramos Zimmer, ambos do IGRÉ, 

Marcino Fernandes Rodrigues. 

Objetivos: 

Aprovação da Ata 25/03/2010, 06/04/10, 22/04/2010, 30/09/2010; 028/10/2010, 25/11/2010, 16/12/2010 e 
leitura da correspondência recebida e enviada; 
Definições de didática de trabalho e apresentação dos Conselheiros. 
* Câmara Técnica de LEGISLAÇÃO AMBIENTAL; (Relato do Código Municipal do Meio Ambiente); Reuniões: 
na 3º sexta-feira de cada mês, às 9.30h, na sala 300 do COMAM; 
* Câmara Técnica de ERB’S (Processos: 001.057876.4.5; 001.040118.10.0; 001.009076.05, 
001.045943.10.9, 001.003093.11.5, 001.04361.10.0) Reuniões: na 3º quarta-feira de cada mês, às 
14h30minh, na sala 300 do COMAM; 
* Câmara Técnica de ÀREAS NATURAIS; Reuniões: na 2º quinta-feira de cada mês, às 14.30h, na sala 300 
do COMAM; 
* Câmara Técnica do FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. (edital novas propostas) 
* Câmara Técnica de RESIDUOS SÓLIDOS; Reuniões: na 3º quarta-feira de cada mês, às 14.30h, na sala 
300 do COMAM 
* Câmara Técnica de VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL; Reuniões: na 1º terça-feira de cada mês, às 
09.30h, na sala do COMAM; 
* Comissão Executiva (define a pauta das reuniões). (quem participa? SMAM, SECRETARIA EXECUTIVA 
DO COMAM, 2 conselheiros eleitos em sessão plenária). Reuniões na 1º quinta-feira de cada mês, no 
Gabinete do Secretário, às 10h. 
 Lembrar da Votação de Minuta para a próxima reunião em 28 de Abril: (pauta não vencida) 
 Votação da Minuta: 
- Votação da Minuta De Resolução de Criação para as Câmaras de Assessoramento; 
- Votação da Minuta De Resolução que Revoga as Resoluções do COMAM; 
- Encerramento.  

  Relato inicial: 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Boa tarde a todos e a todas, vamos dar início a nossa 1 

primeira reunião de 2011. Gostaria que cada conselheiro fizesse uma breve apresentação, 2 

dizendo seu nome e entidade que representa. Mas antes gostaria de passar a palavra ao 3 

Secretário e também Presidente deste conselho, Luiz Fernando Záchia. 4 

 5 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: (...) Conselho, deixar claro o sentimento que se tem da 6 

importância da participação do Conselho, não só pelo fato de ser consultivo, mas também 7 

deliberativo. E que já está aí o quadro montado de grandes desafios que a cidade de Porto 8 

Alegre terá nesse período nos próximos anos e sem dúvida alguma uma participação 9 

necessariamente, absolutamente intensa do Conselho. Então vai ter ele uma função, talvez 10 

uma das mais importantes para que se possa nesse processo – e todos nós temos isso 11 

com muita clareza – de trabalharmos muito nessa questão ambiental, com muito cuidado, 12 

com muito temor, mas sempre, sem dúvida alguma, também dando a agilidade necessária 13 



 3 

naquilo que o Conselho, nós tivemos o entendimento consensual da sua absoluta 14 

necessidade. Cada um tem as suas práticas, os seus modelos, eu queria talvez já aqui 15 

nessa abertura tentarmos definir como praxe entre nós – evidentemente que quando 16 

necessário, estendida as reuniões – mas que se estabelecesse por nós, horário de início e 17 

fim, para que todos possam ter suas agendas organizadas, enfim, e que nós tivéssemos 18 

tempo de reunião. Se acharmos que tem uma pauta mais intensa evidentemente que se 19 

prorroga. Mas se não houver essa intensidade definida na pauta, que possamos definir o 20 

horário para que os senhores e as senhoras possam organizados através dessa agenda, 21 

ter também parte do dia ainda não preenchido. Nós temos hoje uma expectativa, Simone, 22 

de encerramento, mas é uma expectativa pela pauta, de 16h30min, me parece que é uma 23 

pauta extremamente possível de ser preenchida nesse período. Claro, se no debate, se no 24 

decorrer da reunião houver a necessidade da sua postergação, certamente faremos isso. 25 

Eu proponho, até para que, quem sabe fazermos hoje uma experiência de tentarmos definir 26 

o horário de encerramento às 16h30min, até as 16h30min, para que nós possamos ter isso 27 

uma referência para as próximas. À medida que há um aumento de pauta ou há uma pauta 28 

um pouco mais densa, se faz também um aumento no horário. Há uma concordância 29 

dentro da...? Perfeito. Há uma concordância de todos? OK. Eu acho que nós podíamos, 30 

então, começar na questão da apresentação de todos. 31 

 32 

Marcino Fernandes Rodrigues, da FIERGS: Boa tarde a todos, boa tarde Secretário Luiz 33 

Fernando Záchia, bem vindo ao Conselho. Eu acho que a expectativa do Conselho, 34 

imagino eu, de todos que com a sua experiência política, vasta experiência política e 35 

também de gestor público, que é o imaginamos que a Secretaria do Meio Ambiente 36 

Municipal, se existe uma visão política, mas uma visão de gestão. Que a gente consiga dar 37 

celeridade dentro da legalidade, dentro da legalidade, cumprindo rigorosamente as regras 38 

legais. Que eu acho que isto é fundamental para a cidade, para a comunidade de Porto 39 

Alegre e o senhor como o gestor dessa Secretaria, eu imagino que vá trilhar este caminho 40 

que todos nós esperamos. Eu aqui estou como presidente da Câmara Técnica de Estações 41 

de Rádio Base, presidindo a Câmara com outros colegas que me acompanham, da 42 

Secretaria da Saúde, a Secretaria do Planejamento também. E outros colegas que queiram 43 

participar, a Câmara Técnica é aberta a todos os conselheiros, enfim, e outros setores. Eu 44 

também sou vice-presidente da Câmara Técnica em Legislação, hoje presidida pela 45 

doutora Fabiana Fetter, onde lá estamos fazendo um trabalho intenso, intenso com outros 46 

colegas, o professor Ayup, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que tem dado 47 

uma contribuição fundamental para esse processo; para resgatar e atualizar essa proposta 48 

de projeto de um Código Municipal de Meio Ambiente, enfim. Em breve estaremos lhe 49 

apresentando, através da Câmara Técnica, esta minuta de proposta, de ajustes e 50 

adequações. E estou aqui representando a Federação das Indústrias do Estado do Rio 51 

Grande do Sul, nessas Câmaras Técnicas. E me coloco desde já à sua inteira disposição 52 

para contribuir nesse processo, que nós vamos, como o senhor disse no início da sua fala, 53 

vamos enfrentar uma Porto Alegre avançando, com muitas demandas da área pública, de 54 

infraestrutura. Mas também vamos enfrentar grandes avanços da área privada também, 55 

com grandes empreendimentos. Uma nova cidade, eu acho que é um marco importante, 56 

independente da Copa FIFA 2014, tem um legado importante que a cidade precisa receber; 57 

a sociedade precisa receber do setor público e do setor privado. Então desde já estou à 58 

disposição para colaborar nesse processo com outros colegas também, de outras 59 

representações da sociedade civil, enfim, das instituições que estão aqui presentes. Muito 60 

obrigado. 61 

 62 

Jupiter Palagi de Souza, da OAB/RS: A minha boa tarde ao Secretário, aos colegas 63 

presentes aqui, das diferentes organizações que participam da SMAM e também frisar o 64 

que o Secretário colocou: a participação dessa comissão é de fundamental importância 65 

dentro desse contexto cada vez mais significativo do meio ambiente para o progresso das 66 

cidades, não só Porto Alegre, mas eu acho que todas as cidades desse país, se derem a 67 
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devida atenção com relação ao meio ambiente, nós teremos futuramente cidades mais 68 

sadias. Porque se não houver uma preocupação nesse sentido, fatalmente as cidades vão 69 

inchar, vão ter problemas sérios – e já estamos tendo em outras localidades – vemos aí 70 

São Paulo, uma série de problemas constantes. Eu sou representante da OAB, titular, e me 71 

coloco à inteira disposição, Secretário, para colaborar nesse trabalho, que essa comissão 72 

tão bem tem feito ao longo do tempo e que eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente 73 

precisa cada vez mais ter o seu papel mais fortalecido, porque é uma das secretarias, a 74 

mais importante eu vejo, dentro desse contexto nas cidades, porque tudo acaba em termos 75 

de problemas que vão ressaltar a importância do trabalho do meio ambiente em termos do 76 

progresso da cidade. E principalmente o futuro da nossa cidade em termos de 77 

acontecimentos que estão por vir, como a Copa do Mundo, etcetera, tudo isso precisa ser 78 

planejado. É uma gestão que precisa ser muito bem trabalhada para que nós tenhamos o 79 

máximo sucesso. Coloco-me à disposição de todos os colegas para um trabalho o mais 80 

profícuo possível. 81 

 82 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Senhores conselheiros, eu vou pedir para que todo 83 

mundo seja um pouco mais sucinto para que a gente possa vencer a pauta. Nome, 84 

entidade e um breve esclarecimento e uma breve palavra. Se puderem, seria interessante. 85 

Obrigada. 86 

 87 

George Augusto Moraes de Moraes, do MJDH: Boa tarde a todos, Secretário, colegas. 88 

Meu nome é George Augusto Moraes, represento o Movimento Justiça e Direitos 89 

Humanos, a acrescentar, eu poderia dizer que eu sou arquiteto e urbanista, especialista em 90 

patrimônio histórico e coloco o meu conhecimento à disposição dessa Secretaria e do 91 

Conselho. 92 

 93 

Fabiana Fetter, do GP: Boa tarde a todos, meu nome é Fabiana, sou representante do 94 

Gabinete do Prefeito e presido a Câmara Técnica de Legislação Ambiental. Mais adiante a 95 

gente fará um relato, eu e meus colegas também integrantes da Câmara. E estamos à 96 

disposição para esclarecimentos. 97 

 98 

Ricardo Ayup Zouain, UFRGS: Boa tarde aos conselheiros, senhor Secretário, meu nome 99 

é Ricardo Ayup, represento a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pertenço ao 100 

Instituto de Geociências da UFRGS. 101 

 102 

José Carlos Silveira Vieira, do CMS: Boa tarde, Secretário. Seja bem vindo. Eu sou José 103 

Carlos Ferreira Vieira, represento o Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre. 104 

 105 

Patrícia da Silva Tschoepke, da SPM: Boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia 106 

Tschoepke, sou arquiteta e represento a Secretaria do Planejamento Municipal. 107 

 108 

Paulo Sérgio Mendes Filho, da CUT/RS: Boa tarde. Meu nome é Paulo Mendes, eu 109 

represento a Central Única dos Trabalhadores, eu sou Secretário de Meio Ambiente e 110 

estamos preocupados de fato com o futuro da cidade. Nós temos observado que desastres 111 

não faltam, desastres ambientais. E nós cada vez mais estamos preocupados exatamente, 112 

porque se a gente não tomar uma medida correta, pode ser tarde demais. 113 

 114 

Simone Della Bona, Sec. Comam: O senhor é Secretário de onde? 115 

 116 

Paulo Sérgio Mendes Filho, da CUT/RS: Secretário de Meio Ambiente da CUT, membro 117 

titular do Conselho. 118 

 119 

André Luiz Seixas, do OP: Boa tarde, Secretário. Boa tarde a todos. Meu nome é André 120 

Seixas eu sou coordenador do Conselho do Orçamento Participativo da cidade. De 121 
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antemão nós temos mais um colega do Conselho, que é o Carlos Boanova, que também é 122 

titular. Ele fez uma cirurgia, fez duas pontes de safena, saiu ontem do hospital. Mas de 123 

antemão já noticiou que na próxima reunião vai estar presente. 124 

 125 

Tiago Pereira Neto, da FIERGS: Boa tarde senhor Secretário. Boa tarde aos conselheiros. 126 

Meu nome é Tiago, sou engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho; sou 127 

assessor técnico do Conselho de Meio Ambiente da FIERGS, represento a FIERGS neste 128 

fórum, na qualidade de Conselheiro Suplente e represento a FIERGS em outros fóruns 129 

também. Quero só registrar aqui que a FIERGS continua sendo parceira da Secretaria para 130 

todos os projetos que vierem a desenvolver em prol de um meio ambiente com qualidade e 131 

desenvolvimento da cidade. 132 

 133 

Hilton Antonio Reimann, da FIERGS: Boa tarde, Secretário. Boa tarde a todos. Meu 134 

nome é Hilton Reimann, eu sou engenheiro civil. Venho representando a FIERGS nesse 135 

fórum. Obrigado. 136 

 137 

Maria Alice Lahorgue, da SBPC: Boa tarde a todos. Eu sou Maria Alice Lahorgue, eu sou 138 

economista. Sou representante titular da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 139 

 140 

Marcelo Pretto Mosmann, da UPV: Boa tarde. Sou Marcelo Pretto Mosmann, sou 141 

representante da Associação Ambientalista União Pela Vida. 142 

 143 

Aurici Azevedo da Rosa, Grupo Maricá de Viamão: Boa tarde a todos. Meu nome é 144 

Aurici, sou bióloga, represento o Grupo Maricá, representando a região metropolitana, a 145 

nossa entidade é de Viamão. 146 

 147 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Vocês são novos? 148 

 149 

Aurici Azevedo da Rosa, Grupo Maricá de Viamão: Somos novos. 150 

 151 

Lívia Zimmermam, da UPV: Boa tarde. Meu nome Lívia Zimmermam sou suplente da 152 

União Pela Vida e como nós estamos aqui reunidos, independente de que seja FIERGS ou 153 

entidades ambientalistas, ou qual seja; que nós consigamos todos realmente nos unir por 154 

uma melhor qualidade de vida. 155 

 156 

Mariza Power Reis, do DMLU: Boa tarde. Meu nome Mariza Reis, sou engenheira química 157 

do DMLU, é a primeira participação neste Conselho embora eu já participe da Câmara 158 

Técnica de Vigilância em Saúde ambiental. Eu tenho imensa satisfação de estar aqui, 159 

espero contribuir com o trabalho do Conselho, representando o DMLU. 160 

 161 

Maria da Graça Ortolan, do DMAE: Eu sou Maria da Graça. Eu sou bióloga e sou 162 

conselheira titular pelo DMAE. 163 

 164 

Adriano Salvaterra, do CRBIO3: Boa tarde. Eu sou Adriano Salvaterra, sou conselheiro 165 

suplente do Conselho Regional de Biologia, do qual eu sou tesoureiro. Estou aqui 166 

ocupando o assento da Magda Arioli, que é a titular, está viajando, em Brasília. 167 

 168 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Será sempre bem vindo como suplente. 169 

 170 

Adriano Salvaterra, do CRBIO3: Obrigado. 171 

 172 

Rosane Souza da Silva, da PUCRS: Oi, boa tarde. Meu nome é Rosane Souza da Silva, 173 

sou bióloga, estou representando a PUC. 174 

 175 
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Marcos Vinício Mucillo Padilha, do DEP: Boa tarde a todos, Secretário, demais colegas. 176 

Eu sou Marcos Padilha, engenheiro civil, estou representando o DEP, no meu primeiro 177 

mandato, é uma satisfação estar com todos vocês e pretendo colaborar dentro do possível 178 

para, digamos, uma Porto Alegre melhor, mais sustentável. Podem contar comigo para o 179 

que quiser. 180 

 181 

Felipe Viana, do Instituto Econsciência: Meu nome é Filipe Viana, eu já participei desse 182 

Conselho em outros momentos, sou representante do Instituto de Econsciência, uma 183 

entidade que tem como área principal de atuação a região extremo sul de Porto Alegre. 184 

 185 

Ludwig Buckup, do IGRÉ: Boa tarde a todos. Meu nome é Ludwig Buckup, sou membro 186 

do IGRÉ, professor titular aposentado pelo Biociências da UFRGS. Estou aqui como pré-187 

candidato, pré-indicado pela IGRÉ para integrar uma Câmara Técnica. 188 

 189 

Adriane Ramos Zimmer, do IGRÉ: Boa tarde a todos. Meu nome é Adriane, eu sou 190 

bióloga também, atuo atualmente na área de microbiologia ambiental, sou membro 191 

suplente do Conselho, representando a IGRÉ. 192 

 193 

Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: Eu sou Georgina Bonde Buckup. Nesse momento 194 

represento a IGRÉ, eu sou diretora-executiva da entidade, desde a sua fundação atuo na 195 

diretoria. Minha formação: eu sou ecóloga e bióloga também; atuo nessas duas áreas. 196 

Acho que é isso. 197 

 198 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Eu agradeço a apresentação de todos os conselheiros. 199 

Vamos seguir com a pauta da reunião. A gente tem atas do ano passado para serem 200 

votadas. Eu sei que para vocês que estão chegando agora, que são conselheiros novos, 201 

de repente pegaram o assunto pelo meio do caminho ou se cansaram de tanto ler, porque 202 

elas são longas, realmente. Então eu tenho duas propostas. Já conversei com o Secretário 203 

e ele me autorizou a colocar isso em pauta: que a gente vote para aprovação ou não, se 204 

alguém tem alguma restrição a essas atas. Certo? E a minha outra proposta é que a gente 205 

possa fazer com que as atas, ao invés de elas serem transcritas tais e quais a gente fala 206 

aqui na reunião, que elas sejam mais sucintas. Então essa é uma pauta. 207 

(...) 208 

 209 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Sim, certo. A decupação. Que as reuniões são todas 210 

gravadas e elas são decupadas. A gente passa para um CD e a gravação fica lá no 211 

Conselho, na Secretaria à disposição de qualquer um que quiser acessá-las. Essa é uma 212 

proposta nossa basicamente, da Secretaria Executiva, eu acho que para facilitar a vida de 213 

todos os conselheiros. Eu não sei. Nessa pauta específica. Professora? 214 

 215 

ONG: Uma questão de ordem. Eu gostaria de falar. 216 

 217 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Claro. 218 

 219 

ONG: Senhores conselheiros, eu estou falando aqui em nome da bancada das ONGs 220 

ambientalistas, da qual eu faço parte, nos reunimos numa pré-reunião do COMAM para 221 

analisar a questão das atas. Eu li todas elas, li todos os documentos, que estou entrando 222 

aqui pela primeira vez e verifiquei o seguinte, eu gostaria de colocar aos senhores: a ata 223 

número, aliás, as atas não têm número. 224 

 225 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Não. 226 

 227 

ONG: Que essa é uma questão: que a gente tem que começar a numerá-las, que a gente 228 

se perde com elas. A ata do dia 25 de março e 22 de abril realmente têm ata. Aconteceram 229 
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as reuniões, houve quorum. A ata do dia 06 de abril, eu não consegui encontrar. Não 230 

recebi. E pelo visto, ela não aconteceu. Então tem uma data aqui que não tem ata. As atas 231 

do dia 28 de outubro, 25 de novembro, 16 de dezembro, não teve quorum, então, por 232 

conseguinte, não teve ata. Então não tem registro. Não houve reunião. Então eu sugiro que 233 

a gente possa, nessa ocasião, deliberar somente por duas atas. E acho também que 234 

reuniões em que nós não estivemos presentes nós não podemos opinar. Não sei se a 235 

maioria aqui são novos. Outra solicitação, outro pedido que nós estamos fazemos é que as 236 

atas sejam feitas logo após a reunião e que na reunião subseqüente nós possamos aprová-237 

las. Examiná-las e aprová-las no caso. Era isso. Nós fizemos um documento, senhor 238 

Presidente, que está ali com o nosso colega Marcelo, doutor Marcelo, para encaminhar. 239 

Estamos protocolando para que o comitê executivo possa examinar e trazer uma solução, 240 

uma resposta. A nossa colaboração. 241 

 242 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Sobre as atas? 243 

 244 

ONG: Sim. Sobre as atas e as convocações. Nós queremos tentar ver se a gente consegue 245 

normatizar melhor essas atas e registrar realmente o que acontece aqui no Conselho, que 246 

conste em ata e que todas as pessoas possam estar cientes do que se passa. Então o 247 

doutor Marcelo vai encaminhar o documento para que seja então protocolado e seja 248 

examinado. 249 

 250 

Marcelo Pretto Mosmann, da UPV: Senhor presidente, senhores conselheiros. Umas 251 

breves considerações sobre a questão das atas. Existe um problema estrutural aqui do 252 

Conselho com as atas. Esse problema é antigo e ele persiste sempre sem resolução. Eu 253 

gostaria de falar primeiro só brevemente da importância das atas. Qual é a relevância das 254 

atas, pessoal? Por lei federal as atas contêm a motivação das decisões dos órgãos 255 

colegiados. No caso toda deliberação do COMAM é um ato administrativo e a ata da 256 

reunião é que contém a motivação do ato administrativo, quer dizer, se a ata não tiver 257 

todas as razões, todas as manifestações que foram feitas sobre aquele tema, a ata não vai 258 

estar expressando corretamente a motivação que levou o COMAM a chegar àquela 259 

decisão. Então é imprescindível que a ata tenha a transcrição exata de todas as 260 

manifestações referentes ao tema que foi decidido. É uma questão que não existe qualquer 261 

possibilidade de que a ata não tenha. Se a ata não tiver essas manifestações, ela não é 262 

uma ata. 263 

 264 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Essa é a tua opinião? 265 

 266 

Marcelo Pretto Mosmann, da UPV: Não, senhor presidente. 267 

 268 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Não, só estou lhe perguntando. 269 

 270 

Marcelo Pretto Mosmann, da UPV: Não. Eu vou ler aqui então a lei federal 9784 de 99, 271 

artigo 50 parágrafo 3º: “a motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou 272 

decisões orais, constará da respectiva ata ou de termo escrito.” Então a motivação da ata... 273 

 274 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Ou de termo escrito, ela não deixaria de ter um termo 275 

escrito. 276 

 277 

Marcelo Pretto Mosmann, da UPV: (...), que o Conselho não tem feito nem as atas com 278 

motivação, nem o termo escrito. 279 

 280 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Doutor Marcelo, nós estamos pensando daqui para 281 

frente. 282 

 283 
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Marcelo Pretto Mosmann, da UPV: Certo. Só então por fim agora, concluir, dizer que o 284 

problema das atas vem desde 2001. Nós temos uma questão de documentos aqui, que 285 

conselheiros de reputação ilibadíssima, professora Maria Luiza Porto, que é organizadora 286 

do Atlas Ambiental de Porto Alegre; professor Sérgio Carvalho Leite; doutora PhD Maria 287 

Henriqueta Homrich questionando já no ano de 2001 que as atas não vinham sendo 288 

apresentadas em tempo oportuno. Temos convocações da reunião, por exemplo, de 289 

setembro de 2006 em que foi apresentada a ata de abril de 2006; outubro de 2006, ata de 290 

janeiro de 2006. Um email da Secretaria Executiva do Conselho de junho 2007, 291 

reconhecendo os atrasos nas atas. Julho de 2007 aprovando a ata de março de 2007. 292 

Então os atrasos com as atas eles vêm realmente se repetindo paulatinamente. E isso 293 

prejudica bastante porque quando passa cinco, seis meses da reunião, os conselheiros já 294 

não lembram mais exatamente aquilo que foi dito. Prejudica bastante. Nessa reunião aqui 295 

pelo email, os conselheiros de 2008 também reclamando da demora das atas. E agora 296 

chegamos aqui, 2011 estando aprovando ou irão deliberar uma ata de 25 de março de 297 

2010, quer dizer, ata de uma reunião que aconteceu há mais de um ano atrás. Então nós 298 

vamos deliberar sobre esta ata. Então assim, são reuniões que oficialmente as 299 

deliberações não têm validade, não existe motivação dessas decisões. No mínimo, não vou 300 

entrar nesse mérito, mas no mínimo existe uma forte insegurança jurídica sobre essas 301 

questões. Então a nossa intenção principalmente é, inclusive assim, reconhecendo o 302 

trabalho da Simone, uma pessoa extremamente empenhada, que com muito entusiasmo 303 

quanto a isso, mas é um trabalho técnico especializado, precisa de profissionais 304 

especializados para fazer a degravação das atas. Não é a Simone realmente. As outras 305 

secretárias nunca deram conta. Não vai ser a Simone que com todo empenho vai dar 306 

conta. Então nós estamos trazendo essa proposta para deliberação: que seja contratada 307 

uma entidade. A justiça federal contratou a Associação de Cegos do Estado do Rio Grande 308 

do Sul. Isso é feito de maneira imediata, conforme a legislação. Pode ser usado o mesmo 309 

modelo da justiça federal. Então nós estamos apresentando essa proposta, toda 310 

documentação, estamos protocolando e esperamos que seja encaminhada nesse sentido. 311 

Obrigado. 312 

 313 

Maria da Graça, DMAE: Maria da Graça, DMAE. Eu só gostaria de fazer uma colocação 314 

em cima do que o conselheiro colocou agora. Parece-me; eu acho que teria que fazer uma 315 

avaliação do ponto de vista realmente jurídico. Mas que a motivação pode ser mantida 316 

numa ata sucinta, desde que realmente ela seja bem elaborada e que transcreva a ideia do 317 

que realmente ocorreu na reunião. E é muito complicado montar uma transcrição inteira de 318 

uma reunião de um mês para o outro. Concordo que nós estamos com atas muito 319 

atrasadas. Eu quando fui ler essas atas de novo, eu já: ah é realmente, a gente conversou 320 

isso. É difícil a gente resgatar a memória. Então o ideal seria que de uma reunião para 321 

outra nós fizéssemos a aprovação. 322 

 323 

Assistência: Mas nós tínhamos falta de quorum. 324 

 325 

Maria da Graça, DMAE: Com essa ressalva ainda. Final do ano passado, realmente, as 326 

reuniões do Conselho foram caóticas, lamentavelmente houve um problema de quorum. 327 

Mas de qualquer forma assim, se nós tivéssemos uma ata resumida, que realmente 328 

expressasse o conteúdo da reunião anterior, sem dúvida, eu acho que de uma reunião para 329 

outra nós poderíamos ir passando essas atas. A minha sugestão, eu concordo com a 330 

proposta que seja feita a gravação e se a gente tiver interesse em não concordar com o 331 

texto, a gente vai lá, ouve de novo e dá sugestão na ata. Era isso. 332 

 333 

André Luiz Seixas, do OP: Eu tenho só uma dúvida Secretário. André Seixas pelo COP. 334 

Eu tenho uma dúvida, que é a questão legal. Nós do COP, por exemplo, nós tivemos que 335 

fazer licitação para contratar a empresa. Inclusive essa licitação acabou levando quase três 336 

meses para contratar a empresa. Certo? Inclusive a empresa que ganhou agora é a 337 
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mesma que está no SEMAS. Então eu tenho essa dúvida: se vai precisar uma licitação ou 338 

não? Eu acho inclusive, que o ideal seria contratar uma empresa. Agora, qual a forma 339 

jurídica, nós teremos que ver. Agora, eu vou dizer assim: eu acho que tem uma maneira de 340 

fazer uma ata sucinta dizendo quase tudo, entendeu? Tirando, pincelando. Agora, no 341 

momento que a gente tiver uma empresa aqui, uma entidade, uma empresa contratada 342 

para fazer isso, eles fazem de uma semana para outra, ou até na mesma semana. Nós 343 

quando tínhamos;  344 

 345 

Assistência: (...) 346 

 347 

André Luiz Seixas, do OP: Isso depende do teu contrato com a empresa. Se tu 348 

contratares de um dia para o outro. Contrato é contrato. Então essa é a minha dúvida, essa 349 

questão legal: se é por licitação ou não. Agora, se a empresa estiver aqui, não vai ter 350 

problema nenhum de fazer ela completa. Pode mandar por email. Pode ter ela descrita aqui 351 

no dia. Entendeu? Então essa é a minha dúvida: acho que tem que ver a forma de 352 

contratar a empresa, entendeu? Porque aí sai do encargo da Simone ou de quem mais te 353 

ajude Simone, te sobra mais tempo para as outras coisas e aí vai ter a descrição fiel disto. 354 

 355 

Marcelo Pretto Mosmann, da UPV: Só esclarecendo a questão colocada pelo 356 

conselheiro, no caso da Justiça Federal, sendo um serviço técnico especializado, com base 357 

na lei 8666 que rege as legislações, a Justiça Federal fez por inexigibilidade de licitação, 358 

por inexigibilidade, esse é o procedimento. Nós fizemos uma consulta à Associação de 359 

Cegos, eles confirmaram isso, que era um serviço especializado, não foi necessária a 360 

licitação para essa contratação e eles também apresentaram toda estrutura. Isto está 361 

sendo protocolado no documento que nós estamos entregando. Eles possuem toda uma 362 

estrutura com vários revisores, vários profissionais especializados e equipamentos 363 

especializados e é feita em cinco dias a degravação e entregue em cinco dias. 364 

 365 

André Luiz Seixas, do OP: Eu continuo, só para encerrar. Existem entidades e empresas. 366 

Talvez a gente possa cair no erro de, de repente, mais adiante dizer que a gente favoreceu 367 

alguém. Como somos públicos eu acho que a gente tem que fazer uma consulta ao (...), 368 

talvez a PGM ou algum outro setor para ver. Agora, existem “n” empresas. E empresas que 369 

podem até fazer até em menos tempo. Mas acho que tem que ter essa consulta. 370 

 371 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: A comissão executiva que não está formada ainda vai, 372 

na figura do presidente recebo o documento. A comissão executiva vai analisar o 373 

documento e na próxima reunião vai apresentar um posicionamento. Até a próxima reunião 374 

vai ser feita a ata como até então vinha sendo feita. Vamos tentar fazer com que a 375 

secretária executiva da Simone possa entregar a todos os conselheiros num prazo de 15 376 

dias. Os conselheiros terão 15 dias para ler a ata na sua totalidade e até o dia 28 de abril, 377 

na próxima reunião; venham para cá com conhecimento e a comissão executiva terá sua 378 

manifestação no dia 28 de abril. Ok? 379 

 380 

Hilton Antonio Reimann, da FIERGS: Hilton da FIERGS. Que na ata venha a linha 381 

numerada que daí se tem alguma; já está? Então tá. Com a linha só diz: linha tal, na página 382 

tal. Então facilita. 383 

 384 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Linha tal, página tal, ata número tal. Acho que sim, 385 

vamos identificar. Nós vamos também fazer a análise, se tiver que contratar empresa, se é 386 

por licitação se não é por licitação, ou se nós temos estrutura suficiente para fazer. 387 

 388 

Assistência: E também outra sugestão é que se faça já então essa primeira ata 01/2011. 389 

 390 



 10 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: 01/2011 numerando e a partir de então sempre 391 

numerada e sempre datada. Perfeito? OK. 392 

 393 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Então deixamos as atas sobretadas? OK. Nós 394 

teríamos as correspondências recebidas e enviadas para lê-las. Eu tenho aqui a 395 

correspondência que nós recebemos da CLA, que é o nosso núcleo de licença ambiental. 396 

Eles encaminharam as listagens ambientais requeridas na CLA no período de 01/07/2008 a 397 

31/12/2008, veio em CD, eu vou encaminhar a todos os conselheiros para que vocês 398 

tenham conhecimento. 399 

 400 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: (...) 401 

 402 

Simone Della Bona, Sec. Comam: É o que eles mandaram agora. 403 

 404 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: (...) 405 

 406 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Teria que ser a determinação anual, mas chegou para 407 

nós esse ano. 408 

 409 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: (...) 410 

 411 

Simone Della Bona, Sec. Comam: É. Sim. Mas isso foi encaminhado pelo outro 412 

Secretário, Secretário Záchia. Na verdade foi da última reunião do COMAM. Está bem? 413 

 414 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Mas isso foi solicitado em 7 de agosto de 2009, nós 415 

estamos recebendo agora. 416 

(...) 417 

 418 

Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: Eu fiz uma pergunta, presidente. Se nós; não seria 419 

melhor fechar essas atas de 2010? Para quem estava presente, aprove. Quem não puder 420 

se abstenha. É uma sugestão, para fechar. Para fechar, para não ficar coisa em aberto 421 

para a próxima reunião. Uma sugestão. 422 

 423 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Secretário, colocamos a... 424 

 425 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Qual seria a proposta? 426 

 427 

Simone Della Bona, Sec. Comam: a proposta da professora Georgina. 428 

 429 

Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: Dar andamento, é para colocar em votação. 430 

(...). 431 

 432 

Maria da Graça Ortolan, do DMAE: Maria da Graça, DMAE. Eu só quero fazer uma 433 

proposta de encaminhamento então com relação a essas atas. A maioria dos conselheiros 434 

aqui são novos. Mas como disse o nosso Secretário, a entidade se manteve. Quem sabe 435 

então a gente propõe de rever essas atas na próxima reunião e os atuais conselheiros 436 

tentam conversar com os antigos conselheiros, enfim, para ver se teria alguma coisa 437 

substancial. Senão, na próxima reunião se faz esse tipo de avaliação. Quem estava, acho 438 

que realmente nós somos em cinco ou seis que se mantiveram do ano passado para cá, e 439 

aí se não houver nenhum posicionamento com isso em relação às outras pessoas... 440 

(...) 441 

 442 

Assistência: Contei 27. 443 

 444 
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Simone Della Bona, Sec. Comam: São mais. 445 

 446 

Maria da Graça Ortolan, do DMAE: Quantos renovaram? 447 

 448 

Assistência: A relação é 1/3. 449 

 450 

(...) 451 

 452 

Maria da Graça Ortolan, do DMAE: Talvez então, dando mais esse prazo para as 453 

pessoas lerem, conversarem com seus pares e na próxima a gente realmente bate o 454 

martelo nisso? É a minha proposta. 455 

 456 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Há um consenso nessa proposta? De passarmos para 457 

a semana que vem? Para a próxima reunião? OK. Aprovado. 458 

 459 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Perfeito. Então agora o nosso próximo ponto de pauta 460 

então, especificamente as Câmaras Técnicas. Nós temos duas Câmaras Técnicas que vão 461 

fazer relato. Que é a Câmara Técnica de ERB’S e a de Legislação. Depois que a Fabiana 462 

falar, a Fabiana vai fazer agora o relato da Câmara Técnica de Legislação. Eu gostaria que 463 

quem tivesse interesse de participar dessa Câmara Técnica específica se manifestasse, 464 

para que eu possa anotar e, enfim, chamar para as reuniões. Elas são sempre feitas na 3ª 465 

terça-feira de cada mês, as 09h30min na sala do Conselho. 466 

 467 

Fabiana Fetter, do GP: O meu relato é bem sucinto. Nós estamos tratando desse projeto 468 

de lei complementar que trata do Código Municipal do Meio Ambiente, desde maio do ano 469 

passado. Eu estava presidindo já essa Câmara Técnica na condição de suplente no outro 470 

mandato e agora estou na condição de titular. Nós fizemos um trabalho muito específico e 471 

com muita dedicação, que durou cerca de cinco meses, o ano passado. Foram feitas 472 

reuniões semanais para discutir bastante sobre um texto que foi proposto pela Secretaria – 473 

eu vou mostrar para vocês – consiste nesse livrinho aqui, que é a proposta da Secretaria 474 

para o anteprojeto. Nós trabalhamos muito em cima. É um anteprojeto que estava 475 

composto de um total de 285 artigos, com uma parte especial e uma parte geral e no ano 476 

passado nós conseguimos revisar toda a parte geral e fazer adaptações técnicas e 477 

sistematização dos dispositivos legais, da proposta de dispositivo. Ao mesmo tempo em 478 

que essas reuniões foram acontecendo, junto com os integrantes do COMAM, nós 479 

convocamos e convidamos, na verdade, todas as equipes técnicas da SMAM para fazer 480 

uma avaliação junto com o COMAM, porque havia – não uma reclamação – um relato de 481 

que as equipes técnicas da SMAM não haviam participado da elaboração desse projeto. E 482 

nós chamamos. O trabalho foi muito proveitoso. Nós recebemos inúmeras sugestões de 483 

modificações e observações nesse texto e agora a gente está numa fase de fechamento, 484 

mesmo. Analisando todas as sugestões. Sistematizando e organizando e realizando essa 485 

análise como um todo do Código. Na próxima reunião nós faremos, porque nós dividimos 486 

agora na parte final, por assuntos. Cada um dos membros da Câmara está analisando um 487 

assunto e na próxima reunião a gente vai trazer o fechamento. Então, a próxima reunião 488 

vai ser realizada no dia 8 de abril, às 9 da manhã na sala 300 do COMAM, todos estão 489 

convidados. Após esse fechamento nós ainda vamos disponibilizar para todos esse texto 490 

final, que depois será encaminhado para o Secretário, para que sejam procedidos os 491 

trâmites dentro da administração. Esse anteprojeto estava parado fazia mais ou menos 492 

cinco anos. E nós conseguimos, num tempo recorde, fazer esse trabalho e analisar cerca 493 

285 artigos que serão reduzidos. Nós vamos ter um projeto de lei bem enxuto e 494 

contemplando bem normas gerais e diretrizes mesmo para uma política municipal de meio 495 

ambiente. E para que depois seja possibilitado que a administração faça a regulamentação 496 

conforme a necessidade. Então acho que era isso. Já coloquei da próxima reunião. A gente 497 

tem uma previsão de fechamento desse trabalho no final de abril, no máximo início de 498 
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maio. Portanto, quem quiser participar e quem quiser comparecer nessas reuniões, estão 499 

todos convidados, são reuniões abertas e todas as contribuições são muito bem vindas. 500 

Dia 8 de abril, às 9 da manhã. É isso. 501 

 502 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Quem gostaria de participar dessa Câmara Técnica de 503 

Legislação? Hoje tem GP, a UFRGS e a SPM. IGRÉ? UPP? FIERGS? O senhor doutor 504 

Marcelo? É verdade, o senhor é vice-presidente. MTJH. 505 

 506 

Fabiana Fetter, do GP: Como essa primeira reunião, nesse novo mandato dos 507 

conselheiros, a gente pede que quem quiser analisar previamente os textos que foram 508 

encaminhados e ofertar as suas sugestões com antecedência, para que a gente possa; 509 

porque a gente tem uma sistematização de trabalho. E foi por isso que se tornou possível 510 

que a gente analisasse todos os dispositivos num pequeno – muito pequeno – espaço de 511 

tempo. Então todos que quiserem já ter conhecimento, como isso já está disponibilizado 512 

desde maio do ano passado para todos os conselheiros do COMAM, que apresentem por 513 

email as suas sugestões ou entreguem por escrito para que a gente possa fazer a 514 

sistematização dos trabalhos. Porque a gente pretende objetivar e concluir esse trabalho 515 

realmente no início de maio no máximo. Então... 516 

(...) 517 

 518 

Fabiana Fetter, do GP: Sim, todas as sugestões podem ser enviadas para a Simone, que 519 

a Simone passa para todos os integrantes da Câmara Técnica e daí a gente vai fazer essa 520 

organização. 521 

 522 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Eu vou repassar todo o trabalho dessa comissão feita, 523 

que na verdade foi eleita uma comissão dentro do Conselho, só relembrando para quem 524 

era conselheiro e quem chegou agora. Foi uma comissão eleita por este Conselho 525 

juntamente com os funcionários da SMAM. Então este trabalho está disponível, eu vou 526 

enviar por email para todo mundo, para que vocês tenham conhecimento. 527 

 528 

Assistência: As reuniões são na terça, na 3ª terça-feira? 529 

 530 

Simone Della Bona, Sec. Comam: A da Câmara Técnica de Legislação. 531 

 532 

Assistência: Mas vai ser então na segunda agora. 533 

 534 

Simone Della Bona, Sec. Comam: É que esta especificamente do Código é um grupo que 535 

está discutindo especificamente o Código Municipal do Meio Ambiente. 536 

 537 

(...) 538 

 539 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Não é a Câmara Técnica. 540 

 541 

Assistência: É um grupo temático que está cuidando só disso. (...). 542 

 543 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Deste grupo que foi eleito pelo Conselho na gestão 544 

passada, que compõem: a FIERGS, GP, UFRGS e todo o corpo técnico da SMAM, mais a 545 

assessoria jurídica da SMAM dentro deste grupo de discussão para rever o Código, que é o 546 

trabalho que eles estão fazendo, que está lotado dentro da Câmara Técnica de Legislação. 547 

Mais alguma dúvida? 548 

 549 

Marcelo Pretto Mosmann, da UPV: É importantíssima essa legislação parabenizo pelo 550 

trabalho, pelo visto é bastante profundo. Duas questões: eu não entendi muito bem. O 551 

trabalho está sendo feito por uma comissão, não é pela Câmara Técnica de Legislação? 552 
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 553 

Assistência: É pela Câmara Técnica, só que é um grupo temático dentro da Câmara 554 

Técnica. 555 

 556 

Marcelo Pretto Mosmann, da UPV: São as duas coisas então: a Câmara Técnica e um 557 

grupo? 558 

 559 

Fabiana Fetter, do GP: É assim: existe a Câmara Técnica de Legislação Ambiental que 560 

trata de todas as questões de legislação dentro do COMAM. E dentro dessa Câmara 561 

Técnica nós formamos uma comissão especial para tratar deste assunto do Código. 562 

Entende? E apresentar e fazer estudos. Trabalhamos junto então com as equipes técnicas 563 

da SMAM, que questionavam muito a necessidade várias alterações. E nós fizemos 564 

adequações conceituais. Então esse é um trabalho que está sendo desenvolvido agora por 565 

essa comissão especial. Agora não, na verdade, desde maio do ano passado, a gente 566 

agora está finalizando inclusive o trabalho. 567 

 568 

Marcelo Pretto Mosmann, da UPV: Então sendo uma comissão instalada dentro da 569 

Câmara Técnica de Legislação, que é bastante oportuno, entendo e aí coloco uma reflexão 570 

inclusive, uma questão para se pensar: se não seria o caso de já começar a remeter isso 571 

para todos os conselheiros, porque sendo uma proposta... 572 

 573 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Doutor Marcelo, foi registrado aqui pela Secretaria que 574 

vai remeter. 575 

 576 

Marcelo Pretto Mosmann, da UPV: Só um momento, um momentinho. Que seja 577 

encaminhado para todo mundo em tempo, porque se está sendo feito na Câmara Técnica, 578 

algum momento o resultado final vai ter que ser aprovado pelo Conselho, que é o Conselho 579 

que delibera. Só isso. E o segundo ponto é que a questão de mérito e de fundo dessa 580 

proposta, precisa também passar, por exemplo, pela Câmara Técnica de Áreas Naturais, 581 

que é quem trata com as questões de mérito e de fundo. 582 

(...) 583 

 584 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Esse livrinho é o Código Municipal de Meio Ambiente, 585 

a proposta que está sendo rediscutida. 586 

 587 

Assistência: Em cima desse livro estão sendo feitos os debates. 588 

 589 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Exatamente. 590 

 591 

Assistência: Foi esse grupo, que vai ser apresentado para nós. 592 

 593 

Fabiana Fetter, do GP: Só para fazer um breve esclarecimento. Só para dar uma ideia 594 

para os conselheiros. Nós tínhamos o anteprojeto de lei dividido em seis títulos: 595 

disposições gerais, conceitos, sistema municipal do meio ambiente, objetivos, 596 

instrumentos, recursos naturais e proteção ambiental. Nós sistematizamos o trabalho e 597 

revisamos artigo por artigo, inclusive coisas que não eram necessárias de constar num 598 

Código do Meio Ambiente e coisas que eram necessárias e que não constavam. Nós 599 

fizemos todo um trabalho de análise em reuniões semanais durante esse período em que a 600 

gente estava; esse período do ano passado. E agora, depois nós fizemos reuniões com as 601 

equipes técnicas da SMAM, que propuseram então, em cima dos temas que estavam 602 

colocados dentro do anteprojeto, propuseram, fizeram várias sugestões, observações, 603 

críticas e nós pegamos todo esse trabalho e estamos modificando esse anteprojeto que era 604 

uma proposta do executivo. E nós fomos adaptando, visando uma melhor codificação. 605 

Então, claro, esses conselheiros agora não conhecem esse trabalho que está sendo feito, e 606 
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ele não está finalizado. Porque nós estamos sistematizando e organizando. Mas está 607 

aberto a todo mundo. Todo mundo está convidado para participar dessa comissão especial 608 

e opinar. Claro, com certeza, depois o texto final tem que ser aprovado pelo COMAM para 609 

que seja encaminhado oficialmente, institucionalmente para o Secretário e depois tem os 610 

trâmites dentro da administração. 611 

(...) 612 

 613 

Fabiana Fetter, do GP: Sim, vai ser encaminhado para a Câmara, enfim. 614 

 615 

(...) 616 

 617 

Assistência: Só uma observação: eu recebi do conselheiro anterior a mim esse livrinho e 618 

dei uma corrida de olhos nele. E me surgiram algumas dúvidas, por isso que eu quis me 619 

manifestar de participar. Vou tentar ser o mais claro possível. Eu não recordo em que parte, 620 

mas vamos dizer assim, com relação ao curso d’água, considera-se tanto, 10 metros, 621 

distância da margem, não sei o quê; 30 metros depois de tal coisa. A minha dúvida surgiu: 622 

essa medição é em que data? Na cheia, na vazante? 623 

 624 

(...) 625 

 626 

Assistência: Só para mostrar assim, é um detalhezinho que surgiu dentro da Câmara 627 

Técnica, só isso. Eu estou querendo mostrar só isso, me surgiu e por isso eu me manifestei 628 

de participar. Foi só um exemplo enxuto, bem enxuto. 629 

 630 

Ricardo Ayup Zouain, UFRGS: Essa definição vem do Código Florestal, onde estabelece 631 

as características que tem no primeiro Código Florestal e depois vem o estatuto (...). 632 

Primeiro é o Código Florestal, resolução CONAMA 367, então está bem definido. A 633 

legislação tem uma resolução nacional, que foi dada pelo CONAMA. Como se estabelece 634 

isso? Os critérios são bem claros, não tem dúvida, porque são critérios de hidráulica. Então 635 

nós não estamos em dúvida aqui até por isso virem os técnicos. Então as reuniões nossas 636 

eram abertas. A cada reunião que tínhamos do Conselho se explicava a data da próxima 637 

reunião e o calendário de reuniões, com todos os técnicos da Secretaria, específicos por 638 

área e com os membros do Conselho. Sempre teve membros do Conselho, fora os que 639 

formavam a comissão. Tinha membros de outras secretarias especificamente para os 640 

assuntos que formavam o Código. E o que nós estamos fazendo é exatamente esse 641 

problema, estamos qual era a sistematização onde tinha vácuo legal que nós não podemos 642 

legislar. Então vamos legislar onde tenha legislação e inclusive restringir sobre a legislação. 643 

Sem legislação federal nós não podemos legislar. 644 

 645 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Lívia eu vou abrir a pauta para ti, depois vamos 646 

encerrar para a gente seguir a pauta. Pode ser? 647 

 648 

Lívia Zimmermam, da UPV: Não, pela relevância do que foi dito, como se fosse área de 649 

marinha. Área de marinha eles consideram tantos metros acima da maré mais alta. Então 650 

tem a ver com; é relevante o que foi dito. 651 

 652 

(...) 653 

 654 

Fabiana Fetter, do GP: Só para fazer uma última colocação, também para deixar a par de 655 

todos os conselheiros, que este trabalho está sendo feito. Já foi feito reunião com o 656 

Ministério Público e eles vão inclusive antes, quando o trabalho for fechado, quando a 657 

gente tiver uma proposta de texto final pelo COMAM, nós vamos encaminhar para o 658 

Ministério Público, que vai fazer um acompanhamento de todo o andamento até a Câmara. 659 

 660 
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Simone Della Bona, Sec. Comam: Quer falar sobre esse assunto? Depois a gente 661 

encerra. 662 

 663 

Assistência: Evidentemente sem entrar em mérito de nada, mas pelo que eu entendi, esse 664 

assunto faz parte da pauta, né? Essa manifestação, isso, o relato faz parte. Eu teria 665 

algumas perguntas para fazer, não sei se é pertinente. A respeito disso aí. 666 

 667 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Poderia fazer na Câmara Técnica? 668 

 669 

Assistência: Não sobre a questão do mérito, sobre a questão, eu vou explicar: se sabe 670 

que hoje se tem uma discussão toda a respeito do Código. Uma pergunta que eu faço: 671 

foram levadas em consideração as alterações do Código nessa avaliação ou não? Essa é 672 

uma pergunta. E a outra é a respeito da tramitação: foi dito que vai ser discutido aqui e a 673 

gente também tem acompanhado, que tem feito também, no Código. A gente tem 674 

observado que também são feitas audiências públicas. Isso é pertinente também para esse 675 

caso? Está previsto, enfim? Isso eu gostaria de saber, mais uma indagação. 676 

 677 

Fabiana Fetter, do GP: Na verdade o trabalho está demorando mais porque nós estamos 678 

levando em conta toda a legislação. Então a gente faz um trabalho muito específico em 679 

relação à temática. E em relação à redação também, a gente tem sido bem rigoroso. Então 680 

por isso que o trabalho está demorando mais. Porque na verdade já havia uma proposta de 681 

texto que a gente trabalhou em cima e fez muitos melhoramentos. O texto está ficando 682 

realmente muito bom; exemplar. E quanto à tramitação, das audiências públicas. Na 683 

verdade, como essa seria uma proposta do executivo; agora, como a gente já tem 684 

conversado com a Câmara de Vereadores, também que tem alguns vereadores que tem 685 

interesse em trabalhar em conjunto com essa proposta, para fazer a propositura do projeto 686 

de lei, então a gente está chamando o Ministério Público para a conversa. Então a gente 687 

está; na verdade essa é uma discussão plural, bem plural. Após acontece o quê? Nessa 688 

proposta final nós daremos todos os trâmites administrativos decorrentes, inclusive com 689 

previsão de audiência pública, enfim, todas essas questões antes do encaminhamento. 690 

 691 

Assistência: Está planejado para o governo (...)? 692 

 693 

Fabiana Fetter, do GP: Tem um cronograma, não está oficial, ele não está formalizado. 694 

Nós temos um cronograma de trabalhos. Mas como os assuntos têm sido bem específicos, 695 

a gente tem debatido exaustivamente, o cronograma atrasou um pouco. Mas a gente tem 696 

uma previsão de fechamento de trabalho, com previsão de tarefas, enfim. 697 

 698 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Doutor Marcino, por favor, o senhor dê o relato da 699 

Câmara Técnica de ERB’S? 700 

 701 

Marcino Fernandes Rodrigues: Na qualidade de presidente da Câmara Técnica de 702 

ERB’S faço um relato rápido aqui, porque todos já receberam. Nós analisamos cinco 703 

processos de licenciamento de ERB’S surpreendentemente todos de 2010. Quando nós 704 

chegamos à Câmara Técnica nós estávamos licenciando, licenciando em termos 705 

Secretário, na realidade essas licitações já estavam instaladas e nós estávamos 706 

licenciando algo que já estava instalado de 2004, 2003. Então esse processo andou, 707 

evoluiu e obviamente esse é outro tema que provavelmente será objeto do Conselho. Essa 708 

adaptação da legislação de 2002, que nós vamos discutir em outro momento, não agora. 709 

Obrigado Secretário. 710 

 711 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Eu quero colocar à disposição: quem gostaria de 712 

participar dessa Câmara Técnica? Hoje FIERGS, a Secretaria da Saúde e a SMAM têm 713 

assento. Alguém daqui gostaria de participar? OP? Somente? Isso? OP, MDG e Conselho? 714 
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Perfeito. A pauta seguinte é a Câmara Técnica de Áreas Naturais. Ela não tem se reunido. 715 

O presidente anterior não faz mais parte do Conselho. Quem fazia parte do Conselho era 716 

Guardiães do Lago Guaíba, a SMAM, o DEP e a SPM e o Ingá, isso. Então agora vamos 717 

eleger novos membros. Estamos abertos. Eu preciso de nomes. Vamos por partes então. 718 

UPV, contigo Marcelo? És tu o representante? Maricá? Tu Araci? A IGRÉ, professora 719 

Buckup. Vamos falando no microfone, eu acho melhor. 720 

 721 

Ricardo Ayup Zouain, UFRGS: UFRGS, Andrea Loguercio. 722 

 723 

André Luiz Seixas, do OP: Do OP, o André. 724 

 725 

Maria Alice Lahorgue, do SBPC: Maria Alice, SBPC. 726 

 727 

Marcos Vinício Mucillo Padilha, do DEP: Marcos do DEP. Eu só queria esclarecer se 728 

isso tem que ser fechado hoje ou se pode... 729 

 730 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Tem que ser fechado hoje. Mas o DEP pode indicar e 731 

você pode mandar por email. 732 

 733 

Marcos Vinício Mucillo Padilha, do DEP: Certo. Eu não saberia a pessoa hoje. 734 

 735 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Vocês mandem as sugestões via email para a gente 736 

fechar (...) 737 

 738 

Felipe Viana, do Instituto Econsciência: Instituto da Econsciência, Filipe. 739 

 740 

Ludwig Buckup, do IGRÉ: IGRÉ, Buckup. 741 

 742 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Então ficamos com a UPV, que vai decidir o seu 743 

representante; somos regimentalmente, de três a sete membros, no máximo sete. Isso 744 

regimentalmente que está. Sim, Marcelo? De três a sete. 745 

 746 

(...) 747 

 748 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Não. De três a sete. Temos então: a UPV, Maricá, o 749 

IGRÉ, a UFRGS, OP, SBPC, DEP e Econsciência e a SPM. Nove. 750 

 751 

Assistência: Nove ou oito? 752 

 753 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Nove. 754 

 755 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Tem que olhar se não tem dois representando a 756 

mesma entidade. Talvez tenha algum... 757 

 758 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Nós temos três ONGs, duas entidades civis. Não, 759 

quatro ONGs e dois do governo. A UPV, Maricá, IGRÉ, UFRGS... 760 

 761 

Assistência: A UFRGS não é ONG ainda. 762 

 763 

Simone Della Bona, Sec. Comam: A UFRGS está aqui. A UFRGS, OP, SBPC, DEP, 764 

Econsciência e SPM. São quatro: UPV, Maricá, IGRÉ e Econsciência. 765 

 766 

(...) 767 

 768 
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Simone Della Bona, Sec. Comam: Não sei. 769 

 770 

(...) 771 

 772 

Simone Della Bona, Sec. Comam: A antiga? 773 

 774 

(...) 775 

 776 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Tínhamos três ONGs, tínhamos duas ONGs. 777 

 778 

(...) 779 

 780 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Eu vou fazer uma proposta, professora. Quem sabe as 781 

ONGs conversam e colocam os seus representantes? 782 

 783 

Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: Não, é que realmente as ONGs, elas trabalham mais 784 

essas áreas naturais, tem maior conhecimento. Atuam mais nessa área, não desprezando 785 

as outras. 786 

 787 

(...) 788 

 789 

Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: Não, claro que não, eu não estou dizendo isso. Estou 790 

dizendo que a nossa área de atuação. 791 

 792 

Assistência: Mas a UFRGS trabalha muito esse tema. 793 

 794 

Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: A UFRGS é ecologia... 795 

 796 

(...) 797 

 798 

Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: Em áreas naturais, trabalha. 799 

 800 

Assistência: Trabalha várias na universidade professora (...). 801 

 802 

Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: Eu conheço o trabalho. Eu trabalho em várias delas, 803 

eu sou professora da UFRGS também. 804 

 805 

Assistência: (...) quem trabalha mais, se a gente começar a tratar assim, vamos contratar 806 

um advogado para legislação, entendeu? 807 

 808 

Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: Não, a questão é mais de conhecimento, de prática. 809 

 810 

(...) 811 

 812 

Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: O senhor entendeu mal. 813 

 814 

(...) 815 

 816 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Quem sabe convocamos os nove para a primeira 817 

reunião da Câmara Técnica de Áreas Naturais; e dentro da Câmara Técnica se discute? 818 

Não? É porque regimentalmente é de três a sete. Eu não sei como é que; deixamos em 819 

aberto aqui para votação dos conselheiros. De que forma vocês querem fazer a votação 820 

disso? 821 

 822 
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Assistência: (...) a composição tem que ser paritária. 823 

 824 

Simone Della Bona, Sec. Comam: O senhor está falando que a composição é paritária? 825 

Perfeito. 826 

 827 

(...) 828 

 829 

Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: Nós temos uma manifestação aqui da colega da 830 

Maricá. 831 

 832 

Aurici Azevedo da Rosa, Grupo Maricá de Viamão: É o seguinte, como já temos quatro 833 

ONGs e nós somos da metropolitana, embora eu ache que existe (...) entre as áreas 834 

naturais de Viamão e Porto Alegre. Área natural não respeita limite. Eu vou abrir mão e vou 835 

me colocar em outra câmara. 836 

 837 

(...) 838 

 839 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Eu preciso que mais alguém se manifeste. Eu não sei 840 

de que forma a gente vai fazer isso, porque isso é inédito, eu estou na Secretaria do 841 

Conselho há três anos e isso nunca aconteceu. Ninguém quer participar de Câmara 842 

Técnica. Então o Secretário está me perguntando de que forma tem que ser feito. Também 843 

não sei, porque nunca aconteceu. Mas regimentalmente é mínimo três e máximo sete. 844 

 845 

Maria da Graça Ortolan, do DMAE: Maria da Graça do DMAE. Essas oito pessoas que 846 

têm interesse em auxiliar nessa Câmara Técnica podem trabalhar juntas, apenas sete 847 

pessoas teriam voz e voto. Talvez, eu não sei; minha sugestão: de que essa oitava 848 

entidade, pelo menos uma se prontifique a continuar batalhando, que eu acho louvável 849 

essa briga pelo meio ambiente. Mas enfim, pelo menos continue participando, traga suas 850 

ideias, mas que enfim, abra mão da questão de ter o seu voto. É a minha sugestão. Mas 851 

que se mantenha participando e ajudando na Câmara. 852 

 853 

(...) 854 

 855 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Vou chamar a atenção de uma coisa, estão me 856 

ajudando. São quantas câmaras? São sete câmaras. Isso nós, que bom que estamos 857 

vendo toda essa disposição, essa vontade de participar, o que é absolutamente positivo e 858 

louvável. Mas não adianta nós concentrarmos somente numa câmara e esvaziarmos as 859 

outras. Porque daqui um pouco a mesma entidade, o mesmo representante, ele não vai 860 

conseguir estar em três, quatro. Pelas agendas, pelas suas demandas naturais. Eu acho 861 

que nós temos que tentar dividir um pouco os interesses. Se a câmara, essa aqui, 862 

extremamente importante, não tenha dúvida alguma. Mas daqui a pouco têm outros que 863 

também terão, Resíduo Sólidos, vou pegar um exemplo aqui, que eu sei que vai ter uma 864 

importância extraordinária na sua participação nesse ano. Aí as pessoas estão todas 865 

concentradas naquela e a Resíduos que também é importante, talvez até mais importante, 866 

tenha pouca representatividade. Três; quatro. Nós estamos com oito numa e três, quatro na 867 

outra; aí um conselheiro falta, não tem quorum, não se delibera, atrasa e nós estamos 868 

discutindo lixo e métodos na cidade, com dificuldades, com problemas. Certamente vai ser 869 

uma discussão rica e absolutamente oportuna. Então eu só faço esse apelo para que nós 870 

possamos nos conscientizar. Não adianta concentrarmos numa e as outras ficarem quase 871 

sem representações. Por favor. 872 

 873 

Assistência: Colaborando. Na outra discussão que nós fizemos para a composição de 874 

legislação, foram sete e esses sete, dentro da lógica do Secretário, eles se repetem indo 875 

nas duas? Esse poderia ser um critério para desempatar. 876 



 19 

 877 

(...) 878 

 879 

Assistência: Porque também, Secretário, também tem aquilo, numa dessas não sei o que 880 

seria mais interessante. A mesma pessoa também participar de todas elas, todas terem 881 

uma representação. Aí nós não vamos avançar, porque eu estou imaginando aqui quem 882 

está chegando agora. O que eu estou imaginando? Que as Câmaras Técnicas aprofundam 883 

para que aprofunde o conhecimento para poder trazer para cá, para a gente deliberar sobre 884 

isso. Então é importante que lá tenha o foco, que a coisa lá saia, para que a gente possa 885 

vir aqui democraticamente no Conselho e fazer a deliberação sobre o que vai ocorrer. Eu 886 

acho que é mais trabalho lá e a gente poder vir para cá para o debate. Mas me parece que 887 

é isso. Então também, distribuir pessoas em todas elas parece que a gente pode aí, sim, 888 

perder o foco. Talvez seja importante, eu não vejo, sem entrar no mérito de que é 889 

conhecimento acumulado, não é conhecimento acumulado, enfim. Mas eu creio que onde 890 

as pessoas possam dar maior contribuição, as pessoas devem estar ali evidentemente. E o 891 

que ocorre? É que me parece, inclusive esse pode ser um critério: se a pessoa está na 892 

legislação, vai acumular ali e de repente, né? Essa pessoa que vai estar indo para outra 893 

Câmara Técnica, talvez seja mais importante ela realmente estar vinculada a uma só. Ela 894 

vai ter mais tempo, vai estar mais focada ali. 895 

 896 

(...) 897 

 898 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Fala no microfone, por favor. 899 

 900 

Assistência: Eu até queria um esclarecimento, Simone, Secretário. Por exemplo: eu ouvi 901 

uma discussão aqui antes de começar a reunião e agora alguns paralelos. A entidade pode 902 

pleitear e não é o conselheiro que vai, pode ser um técnico dessa entidade? 903 

 904 

(...) 905 

 906 

Assistência: Um representante da sua entidade. 907 

 908 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Como a gente tem (...), o DMAE, DMLU. Nas Câmaras 909 

Técnicas. Vou dar um exemplo: resíduos sólidos, o DMLU tem um representante que não é 910 

a que está aqui, que é o Eduardo Flek, entendeu? 911 

 912 

Ricardo Ayup Zouain, UFRGS: Aos prezados conselheiros, na hora que eu indiquei a 913 

UFRGS, Andrea Loguercio, que é responsável pelo licenciamento ambiental da 914 

universidade, é uma técnica de nível superior, não é docente, do qual nos orgulha que nós 915 

tenhamos técnicos e docentes trabalhando. São todos servidores públicos, para 916 

enriquecer. Uma agrônoma excelente, com mestrado e doutorado no exterior. Por isso 917 

perguntei, quando veio a dúvida, se conheciam Andrea Loguercio. Se não conhecem, terão 918 

o maior prazer em conhecê-la. Indiquei o nome na hora, não prestaram atenção, estavam 919 

pensando em outras coisas. Gente, vamos nos concentrar no que nós viemos fazer aqui. 920 

Obrigado. 921 

 922 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Deixamos em aberto então e voltaremos a este 923 

assunto antes do final da reunião? Para que todo mundo pense, enfim. A seguinte Câmara 924 

Técnica é a Câmara Técnica de Resíduos Sólidos. Hoje quem faz parte da Câmara 925 

Técnica de Resíduos Sólidos é a SMAM, que tem assento; o DMLU que já fazia parte e a 926 

FIERGS. Gostaria de saber se mais alguma entidade gostaria de se fazer presente. UPV? 927 

Tu Lívia? 928 

 929 

Lívia Zimmermam, da UPV: Sim. Resíduos sólidos. 930 
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 931 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Sim, resíduos sólidos. Quatro. Precisa de mais gente. 932 

Oi? 933 

 934 

(...) 935 

 936 

Simone Della Bona, Sec. Comam: DMLU. Não, mas o DMLU já está. 937 

 938 

(...) 939 

 940 

Simone Della Bona, Sec. Comam: De suplente, tu podes ser a suplente do Flek. 941 

 942 

Assistência: Porque tu já és suplente. 943 

 944 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Sim. Mas na Câmara Técnica. Certo, faremos. Tudo 945 

isso cada entidade vai receber um ofício assinado pelo Secretário, dizendo que está 946 

fazendo parte desta Câmara Técnica, então nós queremos aqui a entidade referente, o 947 

nome da pessoa, enfim. 948 

 949 

(...) 950 

 951 

Simone Della Bona, Sec. Comam: A Câmara Técnica de Resíduos Sólidos se reúne na 3ª 952 

quarta-feira do mês às 14h30min na sala 300. Agora a gente precisa de mais uma pessoa. 953 

 954 

Assistência: Quantos têm? 955 

 956 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Seis pessoas. Precisa ser ímpar. Como é que tu vais 957 

votar? 958 

 959 

(...) 960 

 961 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Bom, OK. O presidente desempata, é previsto. 962 

Passaremos então para a Câmara Técnica de Vigilância e Saúde Ambiental, que se reúne 963 

sempre na 1ª terça-feira de cada mês, às 09h30min na sala 300 do COMAM. A SMAM faz 964 

parte, a Saúde faz parte, o DMLU faz parte. O DMAE? É; vocês fazem parte também. 965 

 966 

Assistência: Só um apartezinho. Pela relevância do tema de saúde ambiental e assim, até 967 

por vivências próprias, eu acho que alguém da Saúde deveria também fazer parte do 968 

Conselho Ambiental e vice-versa. Já estamos em vários... 969 

 970 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Mas a Secretaria da Saúde faz parte das duas 971 

Câmaras Técnicas: da ERB’S e da Vigilância. A CUT quer fazer? OK. Sim, eu vou mandar 972 

email, vou mandar ofício. Perfeito. 973 

 974 

Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: Simone, eu não tenho ainda certeza se alguém do 975 

IGRÉ, as pessoas têm compromisso nesse horário. Eu não sei se eu deixo? 976 

 977 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Quer deixar em aberto? 978 

 979 

Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: Em aberto. Mas eu posso desistir depois? 980 

 981 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Pode. 982 

 983 
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Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: Se a pessoa não quiser. Ela demonstrou interesse, 984 

mas não conseguiu fazer sua agenda ainda. 985 

 986 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Não tem problema professora. A nossa próxima 987 

Câmara Técnica, que não seria Câmara Técnica, mas a gente conta como, por isso seis. É 988 

a Comissão Executiva... 989 

 990 

Assistência: Não, o Fundo Municipal? 991 

 992 

Simone Della Bona, Sec. Comam: O Fundo a gente pulou porque o presidente do Fundo 993 

daqui; preside o Fundo, que é o Paulo Jardim, representante da SMAM, ele está numa 994 

reunião na sala 200, na abertura dos envelopes das propostas do edital 02; aberto ano 995 

passado, votado aqui no Conselho. Então eu espero que daqui a pouquinho ele consiga vir 996 

participar. Por isso a gente vai pular isso. Então a Comissão Executiva ela define a pauta 997 

das reuniões. Hoje quem participa e é definido isso por resolução é a SMAM, no nome do 998 

Secretário, na pessoa do Secretário. A Secretaria Executiva do Conselho e dois 999 

conselheiros re-eleitos por essa sessão plenária. Essa pauta de reunião foi decidida por 1000 

pautas pendentes, do ano passado e eu submeti ao Secretário, mas especificamente feita 1001 

por mim. Não teve comissão, porque nós não tivemos uma reunião para eleger. Então, 1002 

quem se prontifica? UFRGS? 1003 

 1004 

Ricardo Ayup Zouain, UFRGS: Eu queria propor a Fabiana representando as entidades e 1005 

a professora Georgina representando as ONGs, já estamos ambas as partes 1006 

representadas, gostaria de saber se elas aceitam? 1007 

 1008 

Simone Della Bona, Sec. Comam: O doutor Ayup fez a proposta de dois nomes. Ele 1009 

propôs o nome da professora Georgina contemplando as ONGs e o nome da doutora 1010 

Fabiana que participa da Câmara Técnica de Legislação e participa do governo. 1011 

 1012 

Assistência: (...) mas a Fabiana não é do GP? 1013 

 1014 

Simone Della Bona, Sec. Comam: A Fabiana é representante do governo. 1015 

 1016 

Assistência: (...) quem sabe a gente poderia ter uma alternativa de um nome das 1017 

entidades porque, (...) poderia ser (...) 1018 

 1019 

Simone Della Bona, Sec. Comam: UFRGS então? O doutor Ayup? Pode ser doutor 1020 

Ayup? Então pode ser a professora Georgina e o professor Ayup? Eu preciso de aprovação 1021 

do plenário. OK? Aprovado? Unanimidade? Então tá bom. Professora Georgina e o 1022 

professor Ayup.  1023 

 1024 

(...) 1025 

 1026 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Sim, claro. E como vamos definir a Câmara Técnica de 1027 

Áreas Naturais? 1028 

 1029 

Paulo Sérgio Mendes Filho, da CUT/RS: Por total desconhecimento eu fiquei na dúvida 1030 

de que seria; pelo que eu estou entendendo este é o momento de fazer as indicações. E eu 1031 

não fiz, não sei se há possibilidade da CUT naquela da legislação. Se tem vaga ainda ou já 1032 

está. Parece que está completa? Então eu gostaria de me colocar em alguma desistência, 1033 

nós nos colocarmos aí para suprir alguma vaga. Podemos comparecer e nos colocamos 1034 

como aí já, se por um acaso tiver aí. 1035 

 1036 
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Simone Della Bona, Sec. Comam: Pendente nós temos o Fundo, que eu gostaria que o 1037 

Paulo Jardim estivesse presente, porque ele quer, além de dar o relato da Câmara Técnica 1038 

do Fundo, por quem o Marcelo brigou muito, né Marcelo? Na gestão anterior, a criação do 1039 

Fundo. O Filipe. O Fundo Municipal do Meio Ambiente foi determinado, o que ele vem? No 1040 

ano passado o edital número 2 do Fundo Municipal do Meio Ambiente que vai contemplar 1041 

as ONGs que se candidataram para fazer um projeto sócio-ambiental de até R$ 40.000,00 1042 

(quarenta mil reais). Estão concorrendo 10 projetos. O que vai acontecer? Eu vou pedir um 1043 

aparte, vou tirá-lo da reunião, para que ele venha. Porque a gente vai precisar hoje 1044 

também, eleger dois membros daqui para uma comissão que vai – o Tiago participou, o 1045 

Tiago está rindo – que vai definir quem tem o mérito de receber ou não essa verba. 1046 

 1047 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Interrompemos por dois minutos. 1048 

 1049 

(...) 1050 

 1051 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Senhores conselheiros. Não. Estávamos te esperando 1052 

Paulo. O nosso colega Paulo Jardim chegou. Eu gostaria que todo mundo voltasse aos 1053 

seus lugares e a gente retoma a pauta da reunião. Senhores. Senhores conselheiros, por 1054 

favor, tomem os seus lugares. Podemos finalizar a reunião, quase o nosso tempo, com um 1055 

relato da Câmara Técnica do Fundo Municipal do Meio Ambiente, o nosso colega Paulo 1056 

Jardim. 1057 

 1058 

Paulo Jardim, do C.T. do Fundo Municipal do Meio Ambiente: Boa tarde, meu nome é 1059 

Paulo Jardim, trabalho no Fundo para Defesa do Meio Ambiente aqui da prefeitura de Porto 1060 

Alegre e vim prestar o relato da Câmara Técnica do Fundo. Eu acabo de vir de um 1061 

procedimento de abertura dos projetos inscritos para participação no 2º edital que nós 1062 

publicamos no final do ano passado, para prestar apoio na execução de projetos, propostas 1063 

oriundas de instituições sem fins lucrativos, com atuação na área ambiental. Então se 1064 

protocolaram projetos, 10 instituições. O Instituto Econsciência, Ingá, UMESPA, Sociedade 1065 

Educacional Monteiro Lobato, Fundação La Salle, ONG Solidariedade, ABBTur, Projeto 1066 

Quelônia, Instituto Salver e Ideia Ambiental. Hoje foi simplesmente o procedimento de 1067 

abertura dos envelopes. Os envelopes foram entregues lacrados, o prazo era de 1º a 30 de 1068 

março, ou seja, ontem acabou o prazo. Então são essas 10 instituições que estão 1069 

concorrendo nesse concurso que vai selecionar alguns desses projetos para receber apoio 1070 

financeiro do Fundo. O que eu gostaria de propor agora e preciso sair daqui com uma 1071 

definição, é que a partir de agora, nós vamos avaliar tecnicamente essas propostas. E isso 1072 

será feito por uma comissão composta por três representantes aqui do Conselho e mais 1073 

três representantes da SMAM. Então eu precisava sair daqui agora com o nome desses 1074 

três representantes aqui do Conselho. Eu gostaria até que se alguém tiver interesse, que 1075 

se manifeste agora. E é muito importante deixar claro assim: eu vou pedir para que não 1076 

manifeste interesse em participar alguém que tenha contato ou que tenha alguma relação 1077 

com essas entidades que inscreveram propostas. Isso é muito importante. 1078 

 1079 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Eu quero só fazer um aparte no que o Paulo falou: por 1080 

que não alguém que tenha interesse ou tenha vinculação com essas entidades? Porque no 1081 

edital 01, que o Tiago fez parte da comissão, o doutor Ayup fez parte. A gente teve 1082 

problemas e tivemos que cancelar todo o processo, porque tivemos uma denúncia, enfim, 1083 

se era fato ou não. 1084 

 1085 

(...) 1086 

 1087 

Simone Della Bona, Sec. Comam: OK. Sim Marcelo, deliberado pelo Conselho. Mas 1088 

enfim, aconteceu de que um representante da Ordem dos... 1089 

 1090 
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(...) 1091 

 1092 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Exato. Sim, Marcelo. 1093 

 1094 

Paulo Jardim, do C.T. do Fundo Municipal do Meio Ambiente: No fim ele não foi 1095 

cancelado, o edital todo, tem uma proposta que está em andamento, que foi contemplada. 1096 

Mas só evitar futuras polêmicas. É bom que a gente escolha agora, representantes aqui do 1097 

Conselho que não tenham relação com essas entidades que eu li agora os nomes. Então... 1098 

 1099 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Alguém tem interesse? 1100 

 1101 

Paulo Jardim, do C.T. do Fundo Municipal do Meio Ambiente: Qual vai ser o trabalho 1102 

basicamente... 1103 

 1104 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: A Rosane, da PUC. A OAB é importante, o simbolismo 1105 

da OAB. A OAB aqui eu acho que é um consenso de todos pela representatividade. Mais 1106 

um nome? André, do OP. Há concordância senhores e senhoras? A comissão está 1107 

definida: Rosane, da PUC; a OAB, o Jupiter e o André do OP. Perfeito? Para que nós 1108 

possamos encerrar antes do prazo, já seria uma maravilha, nós temos ainda a definição da 1109 

Câmara. 1110 

 1111 

(...) 1112 

 1113 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: É que nós elegemos a comissão. A comissão vai 1114 

escolher das 10 entidades, o trabalho... 1115 

 1116 

Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: Não, mas digo assim, para a própria Câmara Técnica 1117 

não precisa dirigente para a própria Câmara Técnica? 1118 

 1119 

Paulo Jardim, do C.T. do Fundo Municipal do Meio Ambiente: Pois então, agora nós 1120 

vamos mandar, nós vamos combinar com os integrantes encontros, provavelmente 1121 

quinzenais, aqui na SMAM para a gente fazer avaliação técnica das propostas. O edital 1122 

estabelece critérios de pontuação para cada uma das... 1123 

 1124 

Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: Eu não estou falando do edital (...) que Câmara 1125 

Técnica é essa. 1126 

 1127 

Simone Della Bona, Sec. Comam: A Câmara Técnica não tem se reunido porque o 1128 

comitê na verdade, ele está voltado, este comitê vai estar voltado para essa proposta. 1129 

 1130 

Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: Sim, sim, entendi. 1131 

 1132 

Paulo Jardim, do C.T. do Fundo Municipal do Meio Ambiente: A Câmara Técnica do 1133 

Fundo, nos últimos encontros tem trabalhado exclusivamente no edital que foi lançado e a 1134 

partir de agora trabalha na avaliação dessas propostas. Na verdade, a Câmara Técnica do 1135 

Fundo hoje é composta por mim só, porque até os outros integrantes, até não fazem mais 1136 

parte aqui do Conselho. 1137 

 1138 

Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: É nesse sentido que eu estou dizendo: se não vão 1139 

abrir para novas inscrições de candidaturas? 1140 

 1141 

Paulo Jardim, do C.T. do Fundo Municipal do Meio Ambiente: Não tenho nada a opor 1142 

de ser eleita uma nova Câmara Técnica do Fundo, não tem problema. 1143 

 1144 
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Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: Então é uma coisa, vamos chamar inscrição. 1145 

 1146 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Eu também estou confuso. A comissão está resolvida. 1147 

O que a professora Georgina alega é que no mesmo critério das outras câmaras, tenha 1148 

Câmara Técnica do Fundo. Correto? Se há vacância nós temos que preencher com 1149 

indicações. É isso? 1150 

 1151 

Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: Exatamente. 1152 

 1153 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Quantos nomes têm? 1154 

 1155 

Georgina Bond Buckup, do IGRÉ: Está só o Paulo. 1156 

 1157 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Só o representante da SMAM, quem quer participar? 1158 

FIERGS, OK. Maricá, OK. OP, OK. É de três a sete, regimentalmente estamos 1159 

contemplados. Alguém quer participar? OK? Tá bem. Quanto mais pessoas envolvidas, 1160 

melhor para todos nós. Perfeito? Também definimos isso. As câmaras; Fundo está 1161 

resolvido. Câmara Técnica do Fundo. O que está em aberto ainda é a das Áreas Naturais, 1162 

que nós temos oito. Por favor. 1163 

 1164 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Só um pouquinho professora que eu vou lhe dar o 1165 

microfone. 1166 

 1167 

Assistência: O regramento diz que é de três a sete,  1168 

 1169 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: O regimento. 1170 

 1171 

Assistência: o regimento e diz que existe uma distribuição tripartite a gente só tem uma 1172 

solução: nós temos dois representantes da academia, que é a SBPC e a UFRGS, tem três 1173 

do governo e três das ONGs. Assim, se sai uma ONG, sai um do governo. 1174 

 1175 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Acho ótimo, até porque tem a SMAM. 1176 

 1177 

Assistência: E daí na realidade não pode ser sete, tem que ser seis. Não, pode até ser 1178 

sete, mas para manter um critério de tripartite, não poderia ser sete, poderia ser nove, mas 1179 

sete não. 1180 

 1181 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Quantos são do governo? Três. Quem são os três? 1182 

Vamos ver. 1183 

 1184 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Não, do governo nós só temos SPM, DEP e nós.  1185 

 1186 

Assistência: E as ONGs são? 1187 

 1188 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: São três. As ONGs têm três: UPV, IGRÉ e 1189 

Econsciência. Tem problema, já tem nove aqui, na verdade tinha 10. Matemática é uma só 1190 

a Simone se atrapalhou. 1191 

 1192 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Na verdade eu não coloquei a SMAM,  1193 

 1194 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Que tem assento. 1195 

 1196 

Simone Della Bona, Sec. Comam: A Maria Carmem que tem a cadeira da SMAM dentro 1197 

da Câmara Técnica de Áreas Naturais. Eu esqueci a SMAM nessa cadeira. 1198 
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 1199 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Então nós temos que tirar dois. Dentro da sua 1200 

proposta. 1201 

 1202 

Assistência: Na verdade eu me perdi (...) 1203 

 1204 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Se tirar uma ONG, tira um do governo. Eu acho que 1205 

para que haja uma colaboração, retira uma ONG e retira uma do governo. 1206 

 1207 

Assistência: Uma ONG já saiu senhor presidente. 1208 

 1209 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Pois é, mas eu estou num impasse. 1210 

 1211 

(...) 1212 

 1213 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Votar, mas apresente uma proposta de voto. 1214 

 1215 

(...) 1216 

 1217 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Questão de ordem tem preferência. 1218 

 1219 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Fala no microfone, por favor. 1220 

 1221 

Tiago Pereira Neto, da FIERGS: Tiago, FIERGS. Eu proponho que essas entidades se 1222 

reúnam, façam a primeira reunião e decidam lá quem vai sair; quem vai votar e quem não 1223 

vai. Inclusive dá para essas entidades levarem às suas entidades essa questão e decidirem 1224 

como vão se posicionar na reunião da Câmara Técnica. 1225 

 1226 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Próxima reunião é a semana que vem. É isso? 1227 

Específica? Mas não era importante reunir antes para que chegasse na quinta feira, no dia 1228 

ordinário da reunião ordinária, para que chegasse com a comissão resolvida. 1229 

 1230 

Tiago Pereira Neto, da FIERGS: É a nossa proposta, senhor Secretário.  1231 

 1232 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Coloco em votação a proposta do Tiago, me parece 1233 

que é consenso. 1234 

 1235 

(...) 1236 

 1237 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Precisamos ganhar tempo. 1238 

 1239 

(...) 1240 

 1241 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Pode ser uma hora antes. Tu me ajudas. É uma 1242 

preocupação que eu tenho, quero dividir com vocês. Eu sou talvez o mais inexperiente 1243 

nesse processo. Mas ouvi muito que o Conselho não funcionou da metade do ano passado 1244 

em diante. Por não ter quorum, por não haver interesse, por diversas razões. Então o que é 1245 

o objetivo? Nós estamos aqui com esse espírito, de fazer com que isso seja viabilizado, 1246 

que efetivamente funcione. Então nós temos que ganhar tempo. Não podemos postergar 1247 

em demasia as decisões, porque isso vai começar a desestimular as pessoas. As pessoas 1248 

estão acreditando que é um novo momento do Conselho. O Conselho vai ter uma 1249 

participação absolutamente ativa e respeitada. Se nós começarmos a não definir, passa 1250 

para a reunião seguinte, daqui a um mês, etc. Começa a criar aí um certo desânimo. Essa 1251 

é a minha preocupação. Então eu concordo. Nós vamos fazer o seguinte: 07 de abril é a 1252 
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data da reunião ordinária? A reunião ordinária é 14? A proposta do Tiago foi aceita, parece 1253 

por todos, o que se coloca? Ou se faz uma hora antes para definir, no próprio dia 14. Ou se 1254 

isso possa criar um constrangimento, alguém chegar, eu acho que não há dificuldade 1255 

nenhuma. Marcamos uma hora antes. Que hora normalmente é? 1256 

 1257 

Simone Della Bona, Sec. Comam: 09h30min. 1258 

 1259 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Marcamos as 09h00min. Essa é de manhã? 1260 

 1261 

Simone Della Bona, Sec. Comam: 14h30min. 1262 

 1263 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Marcamos às 14 horas. Então eu faço um apelo para 1264 

todos envolvidos nessa questão: que cheguem às 14 horas. Nós vamos avisar, para que 1265 

possamos definir quais serão as sete entidades. Vamos pensar em todas as possibilidades 1266 

equacionais. Obrigado. 1267 

 1268 

(...) 1269 

 1270 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Sim, aquele que está fora está dentro. Correto. 1271 

Perfeito. 1272 

 1273 

Assistência: Já definir o critério de escolha, voto entre eles, quem sai? Se tiver que ir para 1274 

o voto? 1275 

 1276 

Luiz Fernando Záchia, da SMAM: Se tiver que ir para o voto aquele colegiado tem a 1277 

competência de definir. Eu acho que o objetivo é criar um entendimento. Não precisamos 1278 

chegar ao extremo de ter que votar. Tem que fazer um acordo, porque tu está nessa, tu 1279 

ficas na outra. Isso aí nós teremos todos o (...), o Marcelo tem razão, de todas as 1280 

comissões para que se mantenha um equilíbrio no processo. E até para que possamos 1281 

observar quorum em todas elas. OK? É isso? Encerramos? 1282 

 1283 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Encerramos a reunião. Tu vais entregar material, 1284 

Marcelo? 1285 

 1286 

Lívia Zimmermam, da UPV: Só colocar que nós colocamos o arquivo sócio-ambiental da 1287 

Hilda Zimmermam, que no caso é minha mãe, no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, 1288 

com toda a história, desde 71/72, desde a vinda do Lutzenberger, todas as ações 1289 

ambientais e sócio-ambientais agora estão lá. Eu fui lá hoje. Eles estão higienizando e 1290 

depois então vão ser colocadas à disposição para pesquisa. São mais de 12 mil 1291 

documentos. Só para conhecimento e se houver interesse, daqui a seis, oito meses estarão 1292 

colocados à disposição para pesquisa. Era isso. 1293 

 1294 

(...) 1295 

 1296 

Lívia Zimmermam, da UPV: Não, eles recém estão higienizando. Começaram agora o 1297 

processo de higienização. 1298 

 1299 

Simone Della Bona, Sec. Comam: Obrigada conselheira Lívia. Eu só quero; podemos 1300 

encerrar a reunião então? Lembrar que a próxima reunião deste Conselho é no dia 28 de 1301 

abril, nesta mesma sala, na sala 111 na sede da SMAM. Eu mandarei novamente a minuta 1302 

de resolução da criação das Câmaras Técnicas e uma minuta de resolução que revoga; 1303 

esse assunto já esteve em discussão no ano passado e eu vou mandar a todos os 1304 

conselheiros novamente. Obrigada a todos. Boa tarde. 1305 

 1306 
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Encerramento: 1307 

Encerramento: dezesseis horas e trinta minutos. Esta ata será assinada por mim e 1308 

pelo Presidente deste Conselho. Porto Alegre, 31 de março de 2011. 1309 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convenção utilizada: 

(...) – reticências entre parênteses – significam ou sobreposição de falas, ou fala inaudível ou incompreensível. As reticências normais 

constituem-se em mero recurso de pontuação. 


