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Aos vinte nove dias do mês de julho de dois mil e vinte um, às quatorze horas, reuniram-1 

se para Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAM do 2 

Município de Porto Alegre, através da plataforma virtual Zoom, nos termos do Decreto nº 3 

20.611/2020, sob a presidência de ÂNGELA MOLIN, Secretaria Municipal de Urbanismo, 4 

Meio Ambiente e Sustentabilidade – SMAMUS, e na presença de: Ângela Molin, 5 

SMAMUS; Samuel Viegas, SMDET; Mariusa Cristina Reuter Colombo, DMAE; 6 

Alessandra Nogueira Pires, DMLU; Dannyele Ribeiro Fagundes, SMSURB; João Eduardo 7 

Quevedo, SMS; Odilon Francisco Pavón Duarte, PUC-RS; Márcio Amaral Schneider, 8 

CREA; Andrea Pinto Loguércio, UFRGS; José Renato Barcelos, MJDH; Eleandra Raquel 9 

da Silva Koch, CUT; Paulo Renato Menezes e Simone Azambuja, AGAPAN; Thiago 10 

Gimenez Fontoura, Associação Toda Vida; José Truda Palazzo e Cíntia Schmidt, 11 

Instituto Augusto Carneiro; e Simone Steigleder Botelho, AMA Guaíba; e Marcelo 12 

Beltran, GRAMPAL.  13 

DEMAIS PRESENTES: 14 

PAUTA:  15 

1. 1. Abertura; 16 

2. 2. Comunicações; 17 

3. 3. Votação: 18 

3.1. Aprovação das Atas de 24 de junho e de 1º de julho de 2021; 19 

3.2. Composição do Comitê Executivo 21/22 (Conforme Art. 3º do Regimento 20 

Interno);  21 

3.3. Homologação/Inclusão de Ana Paula Medeiros de Lima, como membro titular, 22 

na Câmara Técnica de Resíduos Sólidos, Emissões e Efluentes, representando a 23 

Associação Amigos do Meio Ambiente – AMA; 24 

4. Ordem do Dia: 25 

4.1. Deliberação: Expediente SEI 21.0.000065997-2  26 

4.2. Relato sobre o Fórum dos Conselhos da Cidade, pelo Conselheiro Thiago 27 

Gimenez – ONG Toda Vida; 28 

4.3. Apresentação das ideias do grupo e coleta de sugestões para a Conferência 29 

Municipal de Meio Ambiente. 30 

RELATO: 

1. ABERTURA 31 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 32 

Sustentabilidade – SMAMUS: Boa tarde. Nós estamos aguardando ainda um integrante 33 

para que a gente possa ter quorum, mas eu já quero ir justificando que o Secretário hoje 34 

está numa reunião do planejamento estratégico do governo, que são datas já previstas 35 

pela Secretaria de Planejamento. Então, hoje ele não entrará na nossa reunião, inclusive 36 

me convocou das minhas férias para que eu pudesse estar aqui com vocês, para que a 37 

gente possa enfrentar a nossa pauta. Nós temos temas muito importantes, hoje o 38 

Conselheiro Thiago fará um relato do que vem acontecendo e das discussões que estão 39 

ocorrendo no Fórum dos Conselhos da Cidade. Também teremos a apresentação das 40 

ideias que já formatamos para a nossa Conferência Municipal de Meio Ambiente que 41 

queremos realizar no final do ano. Então, já temos aí algumas datas que estamos 42 
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pensando, um formato. E aí queremos apresentar aos conselheiros para que possam 43 

trazer novas projeções, agregar outras sugestões ao evento e também podermos ter a 44 

participação de mais alguns conselheiros no grupo, porque estamos entendendo que será 45 

um trabalho bastante grande que teremos aí pela frente. Então, seria bem importante 46 

agregarmos mais algumas pessoas ao nosso grupo de trabalho. A nossa secretária já me 47 

confirmou que estamos com quorum já perfectibilizado. Então, vai ser ótimo. Podemos 48 

começar e a nossa reunião vai acontecer. Então, boa tarde a todos novamente. Eu quero 49 

agradecer muito a presença de todos nesta tarde gelada de julho e dizer da importância 50 

que temos desta reunião ordinária. Então, nós vamos iniciar com as comunicações. Eu 51 

gostaria que os conselheiros já fizessem as suas inscrições aqui no chat para que a gente 52 

pudesse ter a ordem das comunicações. Já estamos aqui recebendo as inscrições e com 53 

isso podemos iniciar, já vamos iniciando. Então, vamos iniciando com o Paulo Renato, da 54 

AGAPAN. 55 

2. COMUNICAÇÕES  56 

Paulo Renato Menezes, AGAPAN: Certo! Tudo bem? Esses dias me questionaram o 57 

que a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo em relação ao enfrentamento das 58 

mudanças climáticas, né? É um tema do momento a questão ambiental, até porque 59 

existe, desde a COP, que tem objetivos que cada país se comprometeu a fazer. Então, os 60 

estados e municípios têm que aderirem a esses compromissos. Então, enfim, a gente tem 61 

que reduzir a geração de gases de efeito estufa, principalmente, né, para enfrentar as 62 

mudanças climáticas. E também pensar em medidas de adaptação das mudanças 63 

inevitáveis que já estão acontecendo, tem que pesquisar, desenvolver solução, prevenção 64 

de gestão de catástrofes naturais, elaborar protocolos. Bom, mas na questão da redução, 65 

nós temos a questão da mobilidade em Porto Alegre, que a gente vive até uma crise de 66 

parte do sistema de transporte, que é o sistema de ônibus, uma parte do que deveríamos 67 

ter um grande sistema de mobilidade sustentável. Ouvimos falar que o chefe do 68 

Executivo, o Prefeito, estava pedindo uma redução, isenção fiscal do diesel, a gente tem 69 

que pensar é em substituir os veículos movidos a motores explosão do transporte público 70 

por ônibus elétricos ou pelo menos híbrido. Né! Isso já teve projetos melhores e maiores 71 

no passado em relação a isso, dessa substituição. A questão arborização é outra diretriz 72 

importante para a redução de gases de efeito estufa, reflorestamento. Nós estávamos 73 

sem contrato para arborizar a Cidade, não sei como é que está isso também, a questão 74 

do viveiro, o uso do solo. A gente tem que manter as nossas áreas naturais, impedir a 75 

expansão imobiliária em cima do que a gente ainda tem, a gente do Arado é a bola da 76 

vez, aí o movimento ambiental segurando. E a gestão de resíduos sólidos também, que é 77 

um ponto importante para isso, a gente está com uma coleta seletiva ruim, a gente sabe 78 

disso, né! Tem baixa separação, enfim, são temas recorrentes, não é novidade. E a 79 

questão é essa, a gente queria ver o que a Prefeitura está pensando para enfrentar as 80 

mudanças climáticas.  81 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 82 

Sustentabilidade – SMAMUS: Muito bem, Conselheiro Paulo. Eu acho que quando o 83 

grupo, Simone e Thiago, até mesmo eu, vamos falar sobre a Conferência Municipal do 84 

Meio Ambiente, acho que nós já podemos colocar algumas questões relacionadas a isso, 85 

considerando que o nosso tema é esse, né? E aí a gente vai tratar inclusive de um evento 86 

que nós estamos prevendo com essa temática para bem breve. Mas só para dizer que 87 

temos sim já algumas coisas que o Município está fazendo, algumas políticas. Inclusive, o 88 

relatório de emissões de gases, que está pronto, que já foi entregue ao Município. Ele vai 89 

ser entregue oficialmente agora no mês de agosto, mas ele já foi entregue e a partir dele 90 

nós vamos trabalhar, o Município vai trabalhar e certamente o Conselho vai ser chamado 91 
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a isso também, no Plano Municipal de Enfrentamento às mudanças climáticas. Então, a 92 

gente tem novidades nessa área sim. Seguindo nas inscrições, temos o Conselheiro 93 

Thiago.  94 

Thiago Gimenez Fontoura, Associação Toda Vida: Boa tarde a todos. Uma boa tarde 95 

especial para a nossa Presidente, aos colegas, né! Na minha primeira fala eu queria aqui 96 

lamentar o baixo quorum que tivemos na última reunião extraordinária, sendo um tema 97 

tão importante que nós estávamos debatendo, o Arado Velho. Eu acho que houve pouca 98 

participação dos conselheiros e teremos em breve a audiência pública que a Prefeitura 99 

está realizando sobre esse tema, desde já acho muito importante a participação de todos 100 

aqui deste Conselho para esse debate tão importante para a Cidade. Este debate não se 101 

resume apenas ao Arado Velho, mas permeia um debate sobre a expansão imobiliária na 102 

Cidade, sobre o avanço na zona rural. O futuro da urbanização de Porto Alegre, isso 103 

também mexe nas questões climáticas, a importância dessas áreas verdes ao microclima, 104 

para a manutenção da biodiversidade. Acredito que o projeto em questão lá até avançou 105 

muito do que era e do que se transformou, houve um real avanço significativo no sentido 106 

de proteger aquela área. Mas ainda acho que é possível melhorar, que é necessário 107 

ampliar ainda mais esse debate sobre essa mudança no regime urbanístico. E pegando o 108 

gancho do Paulo, sobre a fala do Prefeito sobre subsidiar diesel, eu acho que o Prefeito 109 

está bem intencionado, mas essa não deve ser a pauta. Acho que está se fazendo um 110 

belíssimo trabalho, inclusive junto com os colegas do Instituto Augusto Carneiro, junto 111 

com o Centro Brasil do Clima, que está se promovendo um estudo para promover essa 112 

migração da matriz energética do transporte público. E quem sabe aí está uma 113 

oportunidade para que o Município revesse os conceitos no momento de tanta crise, não 114 

apenas a crise que o transporte público municipal vive e que possa incentivar as 115 

empresas a começarem a renovar as suas frotas e adotarem a eletrificação ou o uso de 116 

biocombustíveis que não agridam tanto a natureza. Mas nós temos ainda um longo 117 

percurso e este Conselho tem um papel importante em fomentar esses debates, acho que 118 

a conferência vai ser um momento de levar essas questões ao Município, sensibilizar a 119 

Prefeitura a inclusive mudar a sua política ou repensar suas políticas ao que tocam as 120 

mudanças climáticas e os efeitos aqui em Porto Alegre. Muito obrigada, Presidente.  121 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 122 

Sustentabilidade – SMAMUS: Obrigado, Conselheiro Thiago. Então, passamos ao 123 

Conselheiro José Renato. Boa tarde, Conselheiro José Renato! 124 

José Renato Barcelos, MJDH: Boa tarde a todos. Boa tarde, Ângela. Boa tarde a mesa, 125 

meus colegas conselheiros e conselheiras. Bom, começando pelo Arado, na linha do que 126 

o Paulo Reato tinha sinalizado e o Thiago agora também complementou, eu concordo, eu 127 

acho que o tema do Arado é muito importante, eu diria que vital para à nossa Cidade. Nós 128 

ouvimos uma opinião importante, que é a opinião de um dos lados dessa questão na 129 

última reunião, mas eu reitero o pedido expresso, inclusive, Ângela, que eu fiz antes da 130 

última reunião, ventilando a possibilidade, aliás, que nós já havíamos discutido, de certa 131 

forma aprovado na reunião anterior ainda, que seria abrir um espaço em uma reunião 132 

específica nossa para que a gente possa aprofundar esse tema e refleti-lo em todas as 133 

suas dimensões. Inclusive, eu quero sugerir aqui aos conselheiros e conselheiras que 134 

considerem a possibilidade de nós convidarmos experts, inclusive o próprio Ministério 135 

Público do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que o Ministério Público tem que vir ao 136 

COMAM para justificar um pouco essas posições. De certa forma, nós estamos um pouco 137 

preocupados com isso, na questão específica do Arado por uma série de razões. Depois 138 

a gente pode debater melhor, mas eu acho que é o momento de abrirmos espaço para os 139 

movimentos ecológicos. É para apresentar uma visão crítica sobre aquele espaço que é 140 
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muito importante e que os reflexos disso vão se projetar em várias dimensões. Reitero 141 

esse pedido, então. Com relação às mudanças climáticas ou aquecimento global, que eu 142 

acho que a gente precisa discutir, inclusive, esse termo, o termo “mudanças climáticas” 143 

está um pouco desfocado do objetivo final que a gente precisa discutir, sobretudo um 144 

momento em que a gente discute a importância do antropoceno. A comunidade cientifica 145 

tem acordo nisso, há um pacto importante a ser discutido e aprofundado nesse âmbito 146 

também, como uma teoria Gaia cada vez mais se firmando como uma alternativa 147 

importante do ponto de vista crítico. Então, a gente precisa discutir. Eu me lembro que 148 

enquanto Conselheiro da AGAPAN, anos atrás, eu compus uma comissão do Município 149 

que discutiu a lei municipal de mudanças climáticas. Eu não sei, ao fim e ao cabo, em que 150 

dimensão ficou isso, é uma questão que nós temos que resgatar para ver, eu me lembro 151 

que tinha uma série de representações de vários entes público, inclusive. O movimento 152 

ecológico em peso esteve presente e tal. Então, assunto da maior importância e que tem 153 

a ver, inclusive, com a questão do Arado. Quero fazer essa conexão aqui que tem tudo a 154 

ver e reitero a necessidade de nós discutirmos amplamente os grandes empreendimentos 155 

aqui em Porto Alegre, cujo Arado é um deles, mas não é o único, tem o Belvedere, tem 156 

outros empreendimentos. A gente precisa se apropriar disso com antecedência para 157 

aprofundar adequadamente essas discussões. E por fim, eu acho que essa fala do Paulo 158 

Renato é muito importante do ponto de vista de nós pegarmos um gancho e resgatar o 159 

COMAM enquanto espaço de produção inclusive científica, eu acho. Nós precisamos 160 

abordar esses temas também do ponto de vista cientifico, nós precisamos aqui formular, 161 

eu acho que nós temos um espaço muito rico para isso, há muitas entidades com um 162 

acúmulo muito importante. O movimento ecológico tem contribuições importantes a dar, 163 

sempre deu, está o Truda aqui também, todos e todas. Nós precisamos que o Conselho 164 

seja também um polo não só de reflexão, mas de produção científica, de produção de 165 

conhecimento, de espaço crítico, de aprofundamento dessas questões. Por exemplo, a 166 

mudança da matriz energética, que é uma coisa que se discute no mundo inteiro a COP 167 

26 que está acontecendo este ano na Escócia, com colaboração da Itália, é um ponto 168 

central, que os países hoje precisam tomar, passados 6 anos do acordo de Paris uma 169 

possível prática e peremptória no sentido de se comprometer com essas alterações. Ou 170 

seja, o mundo está a ponto de ser extinto, a verdade é essa. Muitos cientistas têm 171 

apontado para isso, nós temos que ter a clareza de que o debate é urgente e que nós 172 

ocupamos, sobretudo, aqui no COMAM, e o COMAM também enquanto espaço para 173 

debater esses temas é um espaço privilegiado. Então, precisamos nos comprometer em 174 

pensar esta realidade também para além das normatizações e das questões que nós 175 

estamos enfrentando no dia a dia, que não são poucas, os desafios são muitos e a gente 176 

precisa cada vez mais selecionar também um pouco esses temas. Em princípio é isso, eu 177 

tenho algumas considerações a fazer sobre a conferência, mas eu deixo para um 178 

segundo momento. Obrigado pela atenção. 179 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 180 

Sustentabilidade – SMAMUS: Perfeito, Conselheiro José Renato, de fato, eu 181 

particularmente faço parte de um grupo de pesquisa da universidade, porque a minha 182 

tese de Direito foi na área das mudanças climáticas, nós também debatemos essas 183 

questões. Nós poderíamos para a nossa conferência criar um comitê cientifico para que 184 

pudesse esse comitê pensar em pessoas para fazer parte da nossa conferência e que 185 

nos trouxesse mais subsídios para que a gente possa trabalhar no plano municipal de 186 

enfrentamento às mudanças climáticas, o Conselho vai ser chamado para isso. Eu até já 187 

conversei sobre isso com a Diretora de Sustentabilidade, que no próximo mês a gente até 188 

poderia chamar para tratar o que o Município está pensando para esse plano municipal e 189 

como nós podemos inserir o COMAM nesse momento de preparação do termo de 190 
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referência, de tudo que for necessário para a elaboração desse plano. Então, eu acho que 191 

sim, o tema é importante e talvez tenhamos que pensar em uma comissão científica do 192 

COMAM que possa trazer outros experts nessa área para esse debate. E também 193 

podemos até pensar, se for o caso, em criarmos uma câmara técnica específica para 194 

essa discussão, para alimentar a nossa conferência municipal. Poderia ser uma proposta 195 

que a gente pode pensar sem problema nenhum. Então, podemos debater isso logo a 196 

seguir. Para não tomarmos muito tempo, Cíntia, do Instituto Augusto Carneiro, quer fazer 197 

alguma consideração, alguma comunicação? 198 

Cíntia Schmidt, Instituto Augusto Carneiro: Boa tarde a todos. Tudo bem? Na verdade, 199 

eu não tinha me inscrito para Comunicação, era apenas para registrar a presença. Vê, o 200 

Thiago falou da questão do questionário que nós já enviamos para todos os conselheiros. 201 

Então, realmente, é importante o engajamento de todos. O Instituto Augusto carneiro de 202 

certa forma tem procurado auxiliar dessa forma e a gente espera que possa avançar e 203 

termos realmente um transporte mais sustentável. Claro que isso é a longo prazo, isso é 204 

um projeto de longo prazo, mas o questionário ainda está aberto. Então, até se possível, 205 

se a gente puder novamente enviar o questionário, a gente gostaria de enviar novamente. 206 

É possível? 207 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 208 

Sustentabilidade – SMAMUS: Claro! Sim, Cíntia. Nós vamos reforçar com um novo e-209 

mail para que todos os conselheiros possam transmitir em suas entidades. E a gente 210 

repassa novamente esta semana. Também já passou por dentro da própria Secretaria, 211 

internamente entre os servidores já passamos o e-mail com o link do questionário. Muito 212 

bem, considerando que essas eram as inscrições iniciais que tínhamos, vamos passar a 213 

nossa pauta. Primeiro temos: 214 

4. 3. VOTAÇÃO: 215 

3.1. APROVAÇÃO DAS ATAS DE 24 DE JUNHO E DE 1º DE JULHO DE 2021 216 

Eu pergunto se alguém tem alguma questão em relação às atas que queiram colocar ou 217 

algum desacordo para daí podermos aprová-las. Alguém tem alguma consideração? A de 218 

1º de julho não foi encaminhada. Então, somente a ata de junho. A ata ordinária do dia 24 219 

de junho, todos estão de acordo com ela? Se alguém tem algo em desacordo, por favor, 220 

coloque no chat. Todos de acordo? Ninguém colocou nada em contrário no chat. Então, 221 

consideramos aprovada. Muito obrigada. APROVADA ATA DE 24 DE JUNHO. Então, 222 

passamos ao próximo ponto: 223 

3.3. HOMOLOGAÇÃO/INCLUSÃO DE ANA PAULA MEDEIROS DE LIMA, como 224 

membro titular, na Câmara Técnica de Resíduos Sólidos, Emissões e Efluentes, 225 

representando a Associação Amigos do Meio Ambiente – AMA 226 

A Associação Amigos do Meio Ambiente, a AMA, indicou para a Câmara Técnica de 227 

Resíduos Sólidos a Ana Paula Medeiros de Lima. Então, nós estamos aqui trazendo 228 

como uma forma de informar a todos e ainda para termos a homologação desta 229 

indicação. Alguém tem alguma oposição em relação a essa indicação? Não? Então, 230 

consideramos também homologada a inclusão de Ana Paula Medeiros de Lima como 231 

membro titular na Câmara Técnica de Resíduos Sólidos. HOMOLOGADA A INCLUSÃO 232 

SOLICITADA.  233 

Bem, o próximo ponto da pauta é a deliberação com relação a uma alteração que foi 234 

proposta pelo Conselheiro Thiago, do Instituto Toda Vida para alterar o artigo 9º da 235 

Resolução COMAM nº 01/2011. Essa resolução é que trata do procedimento do envio dos 236 
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temas para as câmaras técnicas. Então, nós estávamos ali com um lapso, na verdade, 237 

uma ausência na questão do tempo para as câmaras técnicas tramitarem os processos a 238 

serem deliberados nas CTs. Então, nós fizemos um ajuste eu vou apresentar aqui para 239 

vocês a redação dos § 1º e 2º do artigo 9º atual e a redação que está sendo proposta 240 

para ser alterada. Vou colocar aqui para vocês de modo que fique mais fácil para a gente 241 

visualizar. Antes de prosseguirmos, enquanto eu vou aqui preparando a apresentação, a 242 

Conselheira Eleandra está fazendo um pedido aqui para fazer um esclarecimento. 243 

Eleandra, queres fazer alguma consideração? 244 

Eleandra Raquel da Silva Koch, CUT: Sim, eu tenho uma dúvida. Eu não estive na 245 

reunião passada, talvez algum outro conselheiro tenha levantado esse assunto já. A CUT 246 

fez a indicação do Antônio Matos para a Câmara Temática de Licenciamento Ambiental e 247 

Educação, acho que a gente tem uma resposta que a câmara já estava preenchida. Eu 248 

queria saber se existe limite mesmo para indicação. 249 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 250 

Sustentabilidade – SMAMUS: É que a câmara não é de licenciamento ambiental, ela é 251 

uma Câmara de Legislação Ambiental. Então, eu não sei se vocês não estavam falando 252 

em relação ao grupo de trabalho que foi constituído para tratar das unidades de triagem. 253 

Não foi isso? 254 

Eleandra Raquel da Silva Koch, CUT: Então, na verdade, seria para essa câmera 255 

mesmo de educação ambiental. Acho que acabamos expressando ou escrevendo, 256 

expressando mal o e-mail que a gente indicou, mas seria para a câmara que já existe. 257 

Então, eu vou refazer o e-mail. 258 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 259 

Sustentabilidade – SMAMUS: A gente ficou em dúvida. Então, é a Câmara de 260 

Legislação Ambiental.  261 

Eleandra Raquel da Silva Koch, CUT: Então, eu vou refazer o e-mail retificando a 262 

indicação. Está bom? Muito obrigada! 263 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 264 

Sustentabilidade – SMAMUS: Está bem. Obrigada! Então, eu vou fazer aqui a 265 

apresentação rapidamente. Nem, o que nós temos na redação atual? O artigo 9º diz 266 

assim, o caput não muda: Os processos em tramitação no COMAM devem ser 267 

submetidos à avaliação das câmaras técnicas, de acordo com a pertinência temática 268 

estabelecida nesta resolução. O § 1º atualmente diz assim: O prazo máximo para 269 

avaliação referida ao caput deste artigo deve ser de 45 dias, devendo retornar ao plenário 270 

do COMAM. O que nós estamos propondo em relação ao § 1º? O prazo máximo para 271 

avaliação referida no caput deste artigo será de 45 dias a contar da primeira reunião da 272 

câmara técnica em que o processo é recebido. Porque o § 1º não dizia quando começa a 273 

contar os 45 dias. Então, nós estabelecemos a primeira reunião da câmara técnica em 274 

que o processo é recebido. Aí começam a contar os 45 dias. Exatamente porque as 275 

reuniões ordinárias das câmaras técnicas são mensais. O § 2º traz o seguinte atualmente: 276 

O prazo referido no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por no máximo 15 dias, 277 

mediante apresentação ao COMAM de motivo relevante. Então, nós colocamos o § 2º: O 278 

prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado pelo plenário do COMAM por mais 45 dias, 279 

mediante motivo justificado. Então, essa seria a proposta e colocamos em debate, porque 280 

assim a gente tem o procedimento mais regrado e as câmaras técnicas trabalham com 281 

um prazo mínimo e um prazo máximo, podendo renovar com motivo justificado 282 

apresentado ao plenário o porquê não finalizaram o processo e ainda demandam mais 283 
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tempo para discussão na câmara, antes de trazer ao plenário as conclusões. Certo? 284 

Então, eu vou colocar aqui em debate, não sei quem gostaria de iniciar aqui. Começamos 285 

com a Andrea. 286 

Andrea Pinto Loguércio, UFRGS: Boa tarde a todos. Estava com saudade de vocês, 287 

nem parece que faz só um mês. Assim, o Thiago com certeza vai trazer esse assunto. Eu 288 

acho bem importante essa questão dos prazos, porque a gente, depois d meu tempos, 289 

depois de muita luta, conseguimos ter o Conselho neste último ano, efetivamente, 290 

funcionando. Para aqueles que achavam que o fato de nós termos vindo para as reuniões 291 

virtuais iria terminar com a participação, no fim as reuniões virtuais se mostraram muito 292 

produtivas nesse sentido de que a gente tem tido quorum em todas as reuniões, tanto na 293 

reunião extraordinária quanto nas ordinárias. As câmaras técnicas estão funcionando 294 

depois de muito tempo, elas estão produzindo, elas estão fazendo debates, estudos, elas 295 

estão deixando um legado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto, por exemplo, que 296 

aquela ideia que tinha lá atrás de que mais 15 dias, ela não se mostra factível, uma por 297 

quê? Todos nós estamos também trabalhando, a grande maioria de nós pelo menos está 298 

trabalhando em home office com um grande número de reuniões e de coisas que nos 299 

demandam. Então, ótimo as câmaras técnicas participando, é ótimo que tenham 300 

entidades querendo entrar nas câmaras técnicas. A gente historicamente via, era o 301 

esvaziamento das câmaras técnicas e agora não, a gente está vendo exatamente uma 302 

robustez dessas câmaras técnicas. Então, ter os prazos bem delimitados é bem 303 

importante, porque a gente, por exemplo, tem um processo que sairia hoje, que é a última 304 

quinta-feira do mês para determinada câmara técnica. Só que se a reunião da câmara 305 

técnica por algum motivo só acontece lá em meados de agosto... Vou pegar o caso da 306 

Câmara Técnica de Legislação, em que a nossa próxima reunião vai se dar lá na segunda 307 

quarta-feira de agosto, esses dias todos contavam naquele prazo, porque estava 308 

contando aquele prazo de saída da plenária e não o prazo de chegada na câmara técnica. 309 

Então, praticamente a câmara técnica recebia o processo e para cumprir o prazo tinha 310 

que receber e resolver o processo para voltar para a reunião do COMAM do próximo mês. 311 

Então, a gente começou a perceber nas diferentes câmaras técnicas, na de Fundo, na de 312 

Legislação, em outras câmaras, que precisávamos organizar isso, porque as câmeras 313 

estão funcionando. Então, acho muito boa essa proposta de deixar bem claro quando é 314 

que conta o prazo e da gente ter muito mais do que os 15 dias, porque 15 dias, na 315 

verdade, não resolve, é uma única reunião da câmara técnica. Então, já demonstro a 316 

minha participação favorável à propositura. 317 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 318 

Sustentabilidade – SMAMUS: Obrigada, Conselheira Andrea. Conselheiro Thiago. 319 

Thiago Gimenez Fontoura, Associação Toda Vida: Oi! Bom, Presidente e demais 320 

colegas, nós conversamos longamente sobre essas alterações, não é? Eu trouxe esse 321 

tema à plenária até pela minha preocupação enquanto Presidente da Câmara Técnica, 322 

em poder tocar as coisas de forma satisfatória, porque nós temos que pensar também no 323 

aspecto que as câmaras técnicas não podem ficar eternamente discutindo os temas, mas 324 

também não pode ter pouco tempo para fazê-lo, precisa ter um tempo necessário. 325 

Acredito que os prazos que nós delimitamos são suficientes para que a as câmaras 326 

técnicas se reúnam e debatam. Como bem disse a colega Andrea, nós temos a felicidade 327 

de ver as câmaras técnicas em pleno funcionamento, se reunindo,formando grupos de 328 

trabalho. Nós tivemos a oportunidade de fazer várias reuniões conjuntas de câmaras 329 

técnicas, debater temas corelatos, isso é muito importante aqui, falar aos conselheiros. E 330 

este é o Conselho que nós queremos, um Conselho que trabalha, que seja protagonista e 331 

vamos ajustando a maneira que for possível para qualificar ainda mais o trabalho das 332 



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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAM 

 

 

 
9 

câmaras técnicas. Desde já deixo o meu voto favorável a essa alteração, mesmo que seja 333 

em final de mandato acredito que para a próxima gestão que se aproxima, em janeiro já 334 

teremos nova composição no Conselho, possivelmente já não estaremos mais aqui, mas 335 

que já vai lançar um bom alicerce para que o Conselho continue nesse bom ritmo que 336 

está acontecendo. Eu tenho um pouco de dor, porque demorou muito para que o 337 

Conselho imprimisse um ritmo de trabalho, infelizmente a última gestão foi uma gestão 338 

que rendeu muito pouco e essa gestão só começou mesmo a partir do seu segundo ano e 339 

ainda vamos ter uma gestão encurtada em meio ano. Na verdade, a portaria foi em 340 

janeiro e nós tomamos efetivamente posse só em junho, mas acredito que se a gestão 341 

que continuará na presidência do Secretário Germano tiver essa visão de permanecer 342 

esse bom ritmo, acredito que aqui estamos deixando um bom legado aos próximos 343 

conselheiros que vão assumir a partir de janeiro do ano que vem. Então, agradeço, 344 

Ângela, à parceria. Aqui faço um elogio de pronto pelo teu empenho pessoal, enquanto 345 

vice-presidente do Conselho em nos oferecer estrutura à câmara, sempre muito disposta, 346 

sempre muito solícita aos nossos pleitos. Então, aqui faço um elogio de público a tua 347 

atuação em especial, também que nos conseguiu uma secretária de câmaras técnicas. 348 

Então, não poderia aqui deixar de fazer essa menção honrosa a tua pessoa e a toda a 349 

secretaria pelo empenho. Muito obrigado, Presidente. 350 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 351 

Sustentabilidade – SMAMUS: Obrigada, Conselheiro. Nós também queremos continuar 352 

com este mesmo ritmo e espero que a gente possa fechar este ano e este mandato com 353 

uma bela conferência. Eu realmente estou muito animada para que a gente tenha uma 354 

bela conferência. E, Simone, pela AGPAN, também quer fazer alguma manifestação em 355 

relação a essa alteração? Desculpa, o José Renato primeiro. 356 

José Renato Barcelos, MJDH: Eu estava, na medida em que tu ias apresentando, 357 

Ângela, eu estava compatibilizando esta disposição com as disposições do regimento 358 

interno do COMAM, para ver um pouco o prazo que os relatores têm para aprontar o seu 359 

parecer e se manifestarem, para ver se não haveria nenhuma incompatibilidade. Eu 360 

sugiro que ali na redação conste até 45 dias. Inclusive, falta um “m” ali na redação, que 361 

teria que corrigir. 362 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 363 

Sustentabilidade – SMAMUS: É, o “m” eu já vi. 364 

José Renato Barcelos, MJDH: Está bom!  Mas o fato é organizar, eu estou me dando 365 

conta aqui que há matérias que podem exigir, por exemplo, o caso do artigo 29, § 1º, 366 

consulta comunitária ou matérias de ordem complexa, que podem exigir alguma 367 

elasticidade de prazo. Eu acho que o artigo já consta, né? Pode ser prorrogado a pedido, 368 

mas é importante também, achei adequado a gente fazer essa comparação para não 369 

inviabilizar nenhuma questão em relação ao regimento.  Então, eu acho que está ok, mas 370 

só faria essa sugestão de que se colocasse “em até 45 dias”, porque às vezes soluciona 371 

no 20º dias ou 25º. 372 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 373 

Sustentabilidade – SMAMUS: Sim, pode ser prazo menor, né! Perfeito, isso não invalida 374 

em nada. Perfeito! Simone, pode abrir teu microfone. Boa tarde! 375 

Simone Portela de Azambuja, AGAPAN: Boa tarde a todos e todas! Gente, eu só estou 376 

preocupada, como eu faço parte da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos e também da 377 

de Áreas Naturais, fiquei com certa dúvida porque eu vi ali que a resolução, por exemplo, 378 

ligada à questão do licenciamento das atividades relacionadas a resíduos sólidos, ela foi 379 
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em caminhada em 25 de fevereiro, as CTs LEAMB e RESEEF. E nós praticamente 380 

estamos terminando, falta fazer uma reunião com as CTs LEAMBE e RESEEF, porque 381 

nós estamos terminando essa resolução. Hoje mesmo nós tivemos reunião dos Resíduos 382 

Sólidos e as duas advogadas que fazem parte dessa câmara técnica vão dar mais uma 383 

olhada, em algumas legislações que a gente pôs para contextualizar essa nova resolução 384 

de resíduos sólidos. Então, é só essa dúvida que eu tenho, que é bem prática e bem 385 

objetiva, se isso não se choca com o encaminhamento dessa resolução e também com o 386 

encaminhamento da lista de espécies de flora ameaçadas de extinção, que também foi 387 

encaminhada em 25 de fevereiro, as CTs LEAMB, Áreas Naturais e Paisagem Urbana. É 388 

só essa a minha dúvida, porque nós estamos trabalhando diretamente com essas duas 389 

resoluções. E tem sido extremamente enriquecedor e bastante trabalhoso também para 390 

as duas câmeras trabalharem essas duas questões. Então, é só no sentido de não haver 391 

conflito entre a nova lei e aquilo que a gente está trabalhando hoje. 392 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 393 

Sustentabilidade – SMAMUS: É, não podemos esquecer que tudo que é publicado aqui, 394 

e a gente não está fazendo nenhuma menção a retroagir. Então, seria daqui para frente, 395 

para os próximos processos, o que estávamos é tentar finalizar, né! Vai ser bem 396 

importante finalizarmos antes de terminarmos este mandato, deixarmos tudo pronto. 397 

Então, de qualquer forma, essa regra vale para os próximos processos, daqui para frente, 398 

porque não fizemos nenhuma menção a retroagir. Conselheiro Thiago, gostaria de fazer 399 

mais uma colocação nesse sentido? 400 

Thiago Gimenez Fontoura, Associação Toda Vida: Não, eu só queria cumprimentar a 401 

fala da Conselheira Simone, que esses processos demoraram mais do que o prazo 402 

previsto na resolução, mas, claro, com o acompanhamento da Presidência do Conselho, 403 

nós sempre levamos ao plenário a necessidade de mais prazo, porque eram temas mais 404 

complexos, que demandavam de nós nos debruçarmos mais. Então, acredito que esteja 405 

em processo final, acredito que se tudo der certo e os meus cálculos não estiverem 406 

errados, nós já encaminhamos para a reunião de agosto do Conselho, vai ter bastante 407 

trabalho para o plenário. Acredito que os relatórios já devam ser encaminhados, pelo 408 

menos o relatório a respeito do licenciamento das unidades de triagem, já está bem 409 

avançado no grupo de trabalho, praticamente já concluiu o trabalho, um trabalho muito 410 

competente, um bonito trabalho de união da Secretaria, das câmaras técnicas, da 411 

sociedade civil. Então, acho que nós estamos bem encaminhados e como disse a 412 

senhora, essa resolução só vai ter validade a partir da sua publicação e para os 413 

processos que forem encaminhados depois que ela for aprovada e homologada pelo 414 

Prefeito.  415 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 416 

Sustentabilidade – SMAMUS: Perfeito! Então, nesse ponto eu acho que podemos ficar 417 

também tranquilos. Muito bem, já tivemos aqui manifestação da UFRGS, do Instituto 418 

Augusto Carneiro, o Conselheiro Truda já manifestou favoravelmente, também o 419 

Conselheiro Thiago pelo Instituto Toda Vida. Alguém se opõe? O José Renato fez aquela 420 

consideração, que acho que podemos acolher aqui de “até 45 dias” também. Alguém se 421 

opõe a essa alteração na resolução ou podemos considerar aprovada? Se alguém tem 422 

alguma discordância pode escrever no chat. Temos aprovada, então, a alteração da 423 

Resolução nº 01/2011. Vamos encaminhar para as considerações procedimentais agora. 424 

APROVADA A ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 01/2011. Então, agora vamos passar 425 

a palavra ao Conselheiro Thiago para que faça um relato sobre o Fórum dos Conselhos 426 

da Cidade, sobre os eventos que também foram organizados, o livro, enfim, que também 427 

envolve o nosso Conselho. 428 
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4.2. RELATO SOBRE O FÓRUM DOS CONSELHOS DA CIDADE, PELO 429 

CONSELHEIRO THIAGO GIMENEZ – ONG TODA VIDA 430 

Thiago Gimenez Fontoura, Associação Toda Vida: Bom, colegas, eu que todos 431 

conhecem o Fórum Municipal dos Conselhos da Cidade. Qual é a função desse órgão? 432 

Ele foi criado em 2010 pelo advento de uma lei complementar, que normatizou um artigo 433 

da lei orgânica, que trata da participação nos conselhos municipais em uma Cidade como 434 

a nossa, onde os conselhos sempre foram muito importantes, inclusive este que nós 435 

compomos, mas é uma Cidade que tem na sua história a participação popular através 436 

desses conselhos históricos. E o Fórum foi feito para congregar discussões que tratam de 437 

temas correlatos a mais de dois conselhos e eventuais conflitos entre um conselho ou 438 

outro que possam acontecer em temas das suas respectivas responsabilidades, a partir 439 

daí vem o Fórum. O Fórum na gestão do nosso Prefeito Marchezan não foi continuado, 440 

até que houve uma ocupação política do Fórum por um movimento em 2017, se não me 441 

engano, de alguns conselheiros, em especial um grupo de conselheiros ali do Conselho 442 

do Plano Diretor, do Conselho de Direitos Humanos, do Conselho da Saúde. Eu ainda 443 

não participava oficialmente, mas acompanhei esse processo, já era Conselheiro aqui, e o 444 

Fórum sempre se mostrou um local de muita luta, defendendo o nosso direito de existir 445 

enquanto conselho e da participação da sociedade nas decisões do Município. Isso a 446 

relação com a antiga gestão não foi muito boa, mas com a vinda do Prefeito Melo vem 447 

melhorando. Então, hoje os principais temas que se debatem no Fórum, em especial a 448 

estrutura dos conselhos, estrutura física, a estrutura administrativa dos conselhos. Nós 449 

ainda somos um Conselho privilegiado em determinados termos, porque dispomos de 450 

uma boa estrutura administrativa, temos Secretaria Executiva, a Presidência, mesmo nas 451 

reuniões presenciais tínhamos um local de reunião, mas a nossa realidade não é de todos 452 

os conselhos, temos conselhos que realmente sofrem muitas agruras para poderem 453 

exercer sua atividade legal. E nisso o Fórum vem atuando fortemente junto à Secretaria 454 

de Governança para tentar resolver esses entraves. A respeito do Plano Diretor também 455 

foi um tema que nós, inclusive através da minha representação e do Conselheiro 456 

Felisberto, que é Conselheiro do Plano Diretor, nós levamos esse tema também ao 457 

Fórum, em que o próprio Secretário Germano esteve lá para apresentar as diretrizes para 458 

a alteração do Plano Diretor, para a revisão do Plano Diretor. E também nós tivemos um 459 

debate muito importante sobre as questões do combate, as ações do Município no 460 

combate ao Coronavírus. Então, tivemos reunião com o Secretário de Saúde, tivermos 461 

reuniões com a vigilância sanitária, o Doutor Fernando Ritter, sempre demonstrando o 462 

interesse do Fórum em participar das atividades. E também um tema muito interessante, 463 

que é o lançamento de um livro que conta um pouco os desafios dos conselhos 464 

municipais nesse período do Covid, que é parceria com a UFRGS, que o nosso Conselho, 465 

através de um colega nosso que compõe a Câmara Técnica de Áreas Naturais, o 466 

Frederico, que escreveu um capítulo do nosso Conselho, inclusive teve ajuda da Andrea, 467 

da Doutora Marília. No final eu também, a Doutora Ângela, nós também atuamos para 468 

finalizar esse capítulo que conta um pouco a história rica deste Conselho, este Conselho 469 

que agora está completando, tem a minha idade, um ano mais novo do que eu, o 470 

Conselho tem 25 anos, eu vou fazer 26. O Conselho faz agora 25 anos de existência. 471 

Então, uma história muito rica e os desafios que nós tivemos em especial nas últimas 472 

gestões. Nesse sentido, no dia de hoje eu estarei representando o Conselho Municipal de 473 

Meio Ambiente na live preparatória das 18h10min, eu já divulguei nos grupos, estarei lá 474 

falando um pouco da nossa atuação do Conselho nesse período de pandemia, dos 475 

nossos problemas, dos nossos desafios, qual é o papel do Conselho Municipal de Meio 476 

Ambiente. Espero poder representa-los bem nessa demanda, poder falar, acredito que 477 

tenha condições, até pelo tempo que eu venho acompanhando este Conselho. E também 478 
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estamos em período de eleição do Fórum, é importante salientar. Possivelmente, eu não 479 

me manifestei, não tenho interesse em concorrer a um cargo no colegiado. O Fórum é 480 

composto por um colegiado, tem um coordenador, um vice-coordenador e dois secretários 481 

que são responsáveis pelo dia a dia do Fórum. Possivelmente, o próximo coordenador 482 

será ao Nelson, que é Presidente do Conselho de Direito da Pessoa com Deficiência, ele 483 

já é o atual vice, possivelmente seja o coordenador. Em princípio eu não tenho interesse 484 

em participar do colegiado, mas está em processo eleitoral.  Nisso também, dias 30 e 31, 485 

haverá também o lançamento desse livro. Esse livro está a venda, se não me engano, ao 486 

custo de R$ 20,00. Então, se algum conselheiro tiver o interesse em comprar, é 487 

importante, porque isso foi uma ação que não teve apoio do Muito em termos financeiros, 488 

foi totalmente independente. Foi uma ação do Fórum com o apoio dos conselhos, da 489 

UFRGS, dos sindicatos. Então, é muito importante cada um comprar o seu exemplar para 490 

apoiar essa iniciativa. E será nos dias 30 e 31 o lançamento do livro no canal do Youtube 491 

do Fórum, é importante acompanhar lá, que teremos um capítulo dedicado ao nosso 492 

Conselho. Como eu disse, nós seguimos ali, nós temos acompanhado, eu participo de 493 

todas as reuniões, a Simone que é minha suplente também acompanha, tenho 494 

acompanhado as reuniões. Apesar de que hoje o grande debate mesmo do Fórum é a 495 

questão da estrutura dos conselhos. Não há temas mais transversais, principalmente no 496 

que diz com respeito ao conselho municipal. Acredito que ano que vem, quando se 497 

retomar as discussões do Plano Diretor, que está no calendário do Município, acredito 498 

que aí o Fórum deva entrar em ação e este Conselho também, até porque é uma parte 499 

mais que interessada na renovação do Plano Diretor. Possivelmente, eu já não esteja 500 

mais lá, o nosso mandato acaba em dezembro e o Conselho terá que indicar novo 501 

representante, porque também eu não pretendo continuar mais neste Conselho. Aqui 502 

estou já falando aos senhores da minha despedida depois de dois mandatos, aqui 503 

concluo a minha passagem pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. E eu fico à 504 

disposição, todos tem meu e-mail, meu contato, quaisquer dúvidas, as reuniões são 505 

transmitidas também, são abertas, qualquer conselheiro pode participar. É muito 506 

importante e enriquecedor sempre estar acompanhando essas discussões e trabalhando 507 

por uma Cidade mais democrática, uma Cidade que respeite os conselhos. E aí o Fórum 508 

é sem dúvida o grande caldeirão dessas discussões. Então, estarei passando o link aos 509 

colegas e agradeço o momento Presidente. 510 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 511 

Sustentabilidade – SMAMUS: Muito obrigada, Conselheiro. Eu mesma estive em uma 512 

reunião do Fórum dos Conselhos da Cidade, também não fazia parte, mas eu fui para 513 

conhecer, enfim, ver quais eram as temáticas e vi que essa discussão a respeito da 514 

estrutura para as reuniões é, vamos dizer, o ponto focal dos debates. Conselheiro Thiago, 515 

como nós podemos conseguir os livros? Eu tenho um para mim e um para doar à 516 

biblioteca da SMAMUS também. Então, se puderes depois passar essa informação. 517 

Thiago Gimenez Fontoura, Associação Toda Vida: Eu não sei se talvez a nossa 518 

Secretária poderia fazer uma lista dos conselheiros que teriam desejo, a gente poderia 519 

fazer um pacote do Conselho, a gente só encaminharia depois a forma de pagamento 520 

para que cada Conselheiro fizesse o depósito. Poderia abrir um prazo para que os 521 

conselheiros se manifestassem por e-mail, eu acho importante. Se cada representação 522 

aqui pudesse comprar um exemplar seria importante, Presidente. 523 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 524 

Sustentabilidade – SMAMUS: Sim, até para colaborar. São R$ 20,00 o preço, 525 

Conselheiro Paulo Renato, cada livro, é um preço bastante acessível. Nós vamos fazer 526 

assim, quem tiver o interesse pode encaminhar para a Camila, ela colocou aqui o e-mail: 527 
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camila.coelho@portoalegre.rs.gov.br e pode solicitar. Então, nós entramos em contato 528 

com o Fórum dos Conselhos e verificamos para a aquisição como se dará, mas bem 529 

importante todos participarmos, até porque tem ali um capítulo do nosso Conselho, foi 530 

inclusive revisado, tudo direitinho. Muito obrigada, Conselheiro Thiago. Por um lapso meu, 531 

pessoal, eu acabei passando um dos temas, que era inicial da nossa pauta, agora retorno 532 

a ele antes de falarmos da conferência, que é: 533 

3.2. COMPOSIÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO 21/22 (CONFORME ART. 3º DO 534 

REGIMENTO INTERNO)  535 

Então, neste mês temos que alterar o comitê executivo. O comitê executivo tem como 536 

atribuição, especialmente, preparar as reuniões do Conselho da plenária, das reuniões 537 

plenárias ordinárias. Hoje faz parte o Presidente, eu ou o Secretário, normalmente eu que 538 

trato com os demais do comitê a pauta. A nossa Conselheira Andrea e o Conselheiro 539 

João Eduardo, que é da Secretaria Municipal da Saúde. Então, precisamos eleger outros 540 

dois integrantes para juntamente comigo e o Secretário Germano compormos o Comitê 541 

Executivo do COMAM. Nesse sentido, eu solicito que quem tiver interesse em integrar né 542 

para 2021/2022 possa colocar aqui a sua candidatura, para que a gente possa fazer a 543 

escolha. Não sei se a Andrea e o João Eduardo tem interesse em permanecerem 544 

também, sim ou não, se temos novas indicações. Quem se candidata? O Thiago gostaria 545 

de falar e depois a Andrea. 546 

Thiago Gimenez Fontoura, Associação Toda Vida: Primeiro eu vou fazer a crítica, está 547 

bom, Ângela? Com todo o respeito que lhe tenho. Mas a condução da eleição passada do 548 

comitê não foi a melhor possível. Eu peguei no meio, cheguei no meio do furacão, fiquei 549 

até em uma situação muito desconfortável, confesso, porque quando eu entrei no 550 

Conselho, eu me lembro que nós tivemos a Cláudia e o Ivo, que foram os nossos 551 

representantes no comitê executivo durante a gestão passada. Né, Andrea, ninguém 552 

queria, foi uma construção que praticamente convocamos os dois. E depois tivemos essa 553 

disputa, que não achei o melhor formato, porque uma coisa é muito interessante salientar, 554 

apesar do Secretário e dos representantes estarem sendo representados por secretarias, 555 

as indicações são do Prefeito no COMAM. O Prefeito tem direito a 7 indicações, além do 556 

Presidente que preside o Conselho. Então, essa composição aqui, não estou criticando a 557 

atuação do comitê, que fique muito claro isso, mas estou dizendo que ficaram dois 558 

representante do Município e um representante da sociedade civil na pessoa da colega 559 

Andrea da UFRGS. Eu acho que nós devemos rever esses conceitos. O comitê executivo 560 

tem um papel tão importante, auxilia o Presidente na condução dos trabalhos do 561 

Conselho e quanto mais ele for plural, mas representativo, ganha o Conselho e a própria 562 

presidência em poder ter ao seu lado, chancelando a sua administração do Conselho 563 

representantes da sociedade civil. Então, eu gostaria muito que na composição desse 564 

novo comitê executivo nós tivéssemos um representante, em especial das entidades 565 

ambientalistas, quem está na linha de frente, na luta pelas políticas ambientais, com todo 566 

o respeito aos demais colegas do Conselho, que também estão aqui. Mas eu gostaria de 567 

deixar de pronto que alguma das entidades que compõem, as quatro entidades que 568 

compõem a representação das entidades ambientalistas, que tenha um representante no 569 

comitê executivo. E eu não poderia deixar aqui, Andrea, de pedir que tu continuasses 570 

mais um mandato no comitê executivo. Deixo esse desafio, acho que tu fazes tão bem 571 

isso. É a nossa conselheira decana do Conselho, a conselheira mais antiga aqui. Então, 572 

eu gostaria muito que tu continuasses e que a Presidência entendesse a minha crítica e 573 

que levasse sempre como uma crítica construtiva. Muito obrigado! 574 

mailto:camila.coelho@portoalegre.rs.gov.br
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Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 575 

Sustentabilidade – SMAMUS: Muito bem. Então, a Conselheira Andreia. 576 

Andrea Pinto Loguércio, UFRGS: Bom, eu vou começar pelo final. Então, obrigada, 577 

Thiago, eu agradeço, eu já tive algumas participações no comitê executivo, eu já saí, já 578 

voltei. Realmente, eu não devo continuar, não devo continuar e tenho algumas sugestões 579 

inclusive de perfis, porque o meu ciclo no COMAM de mandato se encerra agora em 580 

dezembro. Então, como é preciso pensar alguém que vá para o comitê executivo e que 581 

possa inclusive permanecer para o início da próxima gestão. Acho que uma das coisas 582 

que eu aprendi neste Conselho é que é importante a gente construir pessoas ao longo do 583 

tempo que possam ir fazendo essas pontes. Quando eu cheguei aqui muita gente fez 584 

pontes, ajudou e me preparou a conhecer os assuntos do Conselho. E isso eu penso que 585 

seja extremamente relevante, principalmente nesses momentos, nesses anos em que a 586 

gente tem a mudança do Conselho. Nesta próxima legislatura do Conselho nós teremos 587 

várias entidades e várias representações, vários indicados como eu, que estão chegando 588 

no teto das suas participações. Então, deve haver uma renovação de pessoas. Por isso 589 

mesmo eu entendo que é extremamente relevante que nós tenhamos indicado para o 590 

comitê executivo alguém que possa permanecer a partir de janeiro. E aí vou fazer o 591 

contraponto na questão da indicação das entidades ambientalistas, que seriam 592 

extremamente bem-vindas, só que nós temos uma questão que é o seguinte, em janeiro, 593 

com a nova composição, as entidades não têm assento fixo, ao contrário da OAB, da 594 

PUC, do Movimento Justiça e Direitos Humanos. Pode ser se em janeiro nós tenhamos 595 

outras entidades. Então, isso é preciso que fique em mente, que em se essa montagem, 596 

eu acho que é montagem de pensar dois da sociedade civil e não do Governo no comitê 597 

executivo, nós temos que lembrar que em janeiro provavelmente talvez a gente tenha 598 

mudanças de entidades, porque também tem entidades que não devem permanecer, já 599 

que as entidades têm aquele processo de escolha, elas não são fixas, como é o caso do 600 

Movimento Justiça e Direitos Humanos, como é o caso da OAB, que a entidade tem o 601 

assento. As entidades ambientalistas têm um rodízio. Então, a minha indicação é que se 602 

votem alguns nomes, eu tenho alguns nomes, que eu acho que são pessoas 603 

extremamente bem preparadas, mas que se pense exatamente isso, em se ter entidades 604 

da sociedade civil que possam permanecer para além da eleição de janeiro. Mas 605 

agradeço e recomendo fortemente, é uma grande experiência, a gente aprende muito 606 

pelo Conselho, a gente entrega muitas horas, a gente trabalha bastante pelo Conselho, 607 

tem que arregaçar as mandas e trabalhar mesmo, para montar, para as coisas chegarem 608 

aqui e funcionarem, mas é óbvio, a Ângela tem ajudado um monte. Então, é muito mais 609 

fácil trabalhar dessa forma, trabalhar em equipe dessa forma. Quando a gente trabalha 610 

em equipe todo mundo carrega junto, é menos pesado para cada um, mas essas coisas 611 

são bem importantes, eu acho que alguém tem que se candidatar, outras entidades da 612 

sociedade civil precisam apresentar-se neste momento para participarem. 613 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 614 

Sustentabilidade – SMAMUS: É, inclusive, a Secretária Camila está me lembrando, que, 615 

na verdade, seria até o final do ano essa escolha, em janeiro, quando nós tivermos a nova 616 

composição do Conselho, possivelmente até com novas indicações, mesmo daquelas 617 

entidades que têm assento fixo, vamos eleger novo comitê executivo. Então, em princípio, 618 

até dezembro para terminarmos este mandato. Apenas para fazer uma mea culpa, 619 

Conselheiro Thiago. Eu entendo a crítica e não tomo como algo pejorativo ou ruim, né! 620 

Apenas assim, a gente levou um tempo quando entramos na Secretaria, eu, o Secretário 621 

Germano, porque entramos praticamente na mesma época, a gente levou um tempo para 622 

aprender o funcionamento do Conselho, para nos apropriarmos de tudo, porque a gente 623 
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entrou no meio de um furacão no Município, com um prefeito que tinha um perfil, enfim, 624 

toda uma situação. Então, a gente levou um tempo, mas acho que foi o tempo necessário 625 

para a gente amadurecer e poder organizar. Então, daqui para frente eu acho que a coisa 626 

vai melhor organizada. O Conselheiro José Renato também queria se manifestar. 627 

José Renato Barcelos, MJDH: Duas questões, primeiro que não ficou muito claro, 628 

Ângela, como que é a questão do mandato. Esclareça um pouquinho melhor, por favor. 629 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 630 

Sustentabilidade – SMAMUS: O comitê executivo tem que ser eleito no início do 631 

mandato do Conselho, no início. Nós levamos tempo para organizar isso, isso foi uma 632 

falha que nós tivemos enquanto Conselho como um todo. Então, agora é o momento de 633 

fazer essa renovação até o final do ano, porque já passaram dois anos do comitê 634 

executivo. Então, a gente vai fazer até o final do ano para terminar o mandato. Na 635 

verdade, nós teríamos que ter feito no ano passado, mas aí teve janeiro e fevereiro que 636 

não tivemos quorum, depois entrou a pandemia, aí também tivemos dificuldade de ter 637 

quorum nas reuniões virtuais. Então, o comitê executivo foi ficando mesmo. Então, está 638 

na hora de termos um comitê executivo novo, mas até dezembro e a partir de janeiro, 639 

quando entrar o novo mandato, aí faremos a escolha do comitê executivo na primeira 640 

reunião ordinária do novo mandato. 641 

José Renato Barcelos, MJDH: Entendi. Não há necessidade de especificamente ser 642 

hoje, então, a escolha?  643 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 644 

Sustentabilidade – SMAMUS: Até seria bom para que a gente pudesse ter uma 645 

renovação nas pautas, enfim, eu acho que não é um prejuízo nós fazermos hoje, estamos 646 

com quorum.  647 

José Renato Barcelos, MJDH: Entendi. O segundo ponto é a questão que a Andrea traz, 648 

eu acho que realmente é uma questão que precisa ser ponderada, mas, por outro lado, 649 

tem um contraponto, no que pese existir essa preocupação, que eu acho que é legítima 650 

com a continuidade, na realidade, as pessoas que vão representar as entidades também 651 

precisam se consideradas do para da sua continuidade. Entende? Ou seja, a gente pode 652 

de repente escolher uma entidade que tenha o assento permanente e a pessoa que 653 

representa aquela entidade seria, em tese, a qualificada para representar da melhor forma 654 

possível, contribuir de uma forma qualificada o Conselho, pode sair, porque também está 655 

no encerramento do seu mandato, enfim, ou pode ser substituída pela entidade, também 656 

tem essa questão. Então, eu, particularmente, prefiro com base sempre na lei 657 

complementar que criou o COMAM. O artigo 5º é bem claro. A partir do momento que o 658 

Conselho ou o órgão de ligação entre o poder público e a sociedade, acho que o máximo 659 

de representatividade é necessário. Então, em respeito às pessoas contrárias, pondero 660 

que seria interessante nós termos duas vagas ocupadas pelos movimentos sociais e 661 

ecológicos. Com base na preocupação que a Conselheira Andrea também levantou, eu 662 

acho que é pertinente, mas nós precisamos também discutir a cerca de ser o único critério 663 

que nós teríamos, porque tem essa questão, essa exceção que eu trouxe agora. Quer 664 

dizer, a pessoa que representaria pode também, eventualmente, ser desligado ou se 665 

desligar, o que viria de certa forma em prejuízo ao Conselho. Então, era só essa 666 

ponderação.  667 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 668 

Sustentabilidade – SMAMUS: A única ponderação que eu faço é que o Presidente, 669 

apesar dele ser o Secretário de Meio Ambiente, ele é nato, né! Então, ter um integrante 670 
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dos entes governamentais e um integrante da sociedade civil, me parece que dá o ponto 671 

de equilíbrio, porque são três membros, sendo que o Presidente sempre vai estar, ele não 672 

vai mudar. Então, para ter o equilíbrio seria um da sociedade civil e um dos entes 673 

governamentais, mas, enfim, essa é a leitura que eu faço. Andrea, quer fazer algum 674 

comentário? 675 

Andrea Pinto Loguércio, UFRGS: Eu queria exatamente isso, é pensando nisso, porque 676 

tu sempre vais ter pessoas que podem em determinado momento sair, pode, inclusive, 677 

sair de entidades, sair da representação, mas quando tu tens essa passagem dentro de 678 

uma entidade, às vezes é mais fácil. O que eu estou pensando, porque eu também já vivi 679 

isso, é porque às vezes tu tens momentos, agora em janeiro nós vamos ter o momento de 680 

renovação de muitas pessoas. Então, pelo menos se a gente tiver uma entidade no 681 

comitê, que a entidade permaneça a mesma, que ela consiga, se for fazer uma transição, 682 

fazer uma transição interna mais tranquila, isso é importante, às vezes até para os 683 

arquivos, até para ter acesso do tipo – Ah, me conta o que está acontecendo! Então, a 684 

minha sugestão é que seja a sociedade civil. Só que não seja só a sociedade civil, 685 

daquelas que a gente sabe que as entidades podem mudar, porque a gente tem 686 

entidades do movimento ambientalista, que pelas regras elas não vão ser elas de novo 687 

que vão estar aqui. Então, a gente vê, por exemplo, a mudança que teve, mas com uma 688 

continuidade. O Thiago que hoje está aqui pelo Toda Vida, antes era a Lígia que estava 689 

aqui, ele consegue fazer uma transição melhor dentro da entidade de qual era a posição, 690 

o que o Toda Vida trazia. A gente viu isso com a Káthia e o Truda. Quando a gente tem a 691 

possibilidade de uma mudança de duas entidades, por exemplo, se eu estiver lá no 692 

comitê, duas entidades ambientalistas, duas entidades cujo o assento no Conselho não é 693 

da entidade, é da APEDEMA, é de um edital, a gente pode ter em determinada reunião do 694 

ano um comitê novo e aí a gente não prepara alguém. Óbvio que a gente pode chegar em 695 

janeiro e votar por duas entidades absolutamente novatas. Isso quem estiver no Conselho 696 

vai decidir. Eu estou pensando pelos momentos históricos, ter alguém da sociedade civil e 697 

já estivesse aqui, de uma entidade de dizer – Olha, eu posso ficar mais um tempo, posso 698 

fazer essa transição entre um velho e um novo. Eu aprendi muito das coisas que sei 699 

sobre a Prefeitura, que não é o meu local de trabalho, exatamente porque tinha alguém 700 

que dizia – Não, eu já estava aqui, a gente fazia assim. Eu estou pensando 701 

estrategicamente, de manter esse funcionamento que o Thiago disse que a gente tem 702 

conseguido manter, daí em janeiro. Então, tem que fazer tudo isso, tem que organizar a 703 

câmara técnica nova. Então, se a gente conseguisse o compromisso de um conselheiro 704 

aqui que pudesse fazer essa transição e, às vezes, a gente sabe que as entidades que 705 

têm assento, que isso é mais fácil, por exemplo, de uma entidade como a CUT, o 706 

Movimento, a OAB, o CEA, de ficarem, eles conseguem fazer essa transição para os que 707 

vão chegar. Essa era a minha ponderação, por uma questão de própria memória às vezes 708 

do que está acontecendo. Às vezes a gente vai trocar de coisas e vão ter coisas 709 

acontecendo. Se a gente lança um edital do Fundo, por exemplo, nós vamos lançar em 710 

novembro e alguém vai ter que contar para os novos o que a gente pensou para o edital 711 

deste ano.  712 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 713 

Sustentabilidade – SMAMUS: Exatamente. Apenas para referir como é que o comitê se 714 

reúne, tá!? A gente se reúne online, com uma semana de antecedência, normalmente em 715 

uma segunda ou terça da semana anterior da reunião ordinária. Nós nos reunimos em 716 

uma reunião online, já tratada a pauta, quais as questões que foram propostas, se veio 717 

algum e-mail com algum tipo de sugestão para a pauta, o que a Secretaria tem de novo, 718 

enfim, é uma reunião rápida de 30 minutos, nem isso muitas vezes. Eu normalmente já 719 
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organizo uma proposta e apresenta para os outros integrantes, que aí a gente faz uma 720 

discussão, aprova e depois, então, a Secretária envia a convocação com a pauta. É 721 

nesse sentido que nós nos organizamos o comitê, para todo mundo saber que não é algo 722 

que toma muito tempo. Eu acho que é importante dizer isso, que todo mundo tem 723 

bastante coisa para fazer, né? José Renato, gostaria de fazer mais alguma colocação? 724 

Depois o Paulo Renato. 725 

José Renato Barcelos, MJDH: Uma ponderação que eu acho que é importante, essa 726 

questão que eu acho que a Andrea traz eu acho que é central, porque a nossa 727 

preocupação tem que ser não só com a qualificação do Conselho, mas transmitir essa 728 

história, ou seja, o acúmulo, a bagagem, para que as coisas andem e andem rápido com 729 

todo esse comprometimento. Eu acho que isso é muito importante! Mas eu reitero que 730 

tendo essa preocupação como base, que é importante que a gente tenha essa ligação da 731 

sociedade, uma renovação de ideias, de propostas, do ponto de vista de aprofundamento 732 

da relação democrática. O que eu sugiro? Que alguns dos conselheiros, nós nos 733 

comprometamos em talvez formar um grupo de apoio, de suporte, exatamente para 734 

cumprir essa função que a Andrea faz a referência, que eu que é muito pertinente. Ou 735 

seja, nós nos comprometeríamos com a qualidade da continuidade do trabalho do 736 

Conselho, mas reitero que é importantíssima a permanência, discordando, com todo o 737 

respeito da posição que a Ângela tem e dos demais, essa ligação, o reforço de vínculo 738 

democrático e com a reovação de ideias também, que eu acho que é muito importante. 739 

Todos nós, por mais conhecimento que tenhamos, alguns mais, outros menos, com a 740 

força da qualidade que tem ou da convivência aqui neste espaço, precisamos concordar 741 

também que a renovação é importante. Eu acho que ela é necessária, mas temos que 742 

nos comprometer, e nesse aspecto concordo inteiramente com aquilo que a Andrea traz, 743 

houve uma qualidade dos trabalhos e que não haja um retrocesso ambiental, a gente 744 

precisa se comprometer pelo contrário, com o avanço e com o aprofundamento da 745 

experiência prática de renovação.  746 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 747 

Sustentabilidade – SMAMUS: Certo! O Paulo Renato. 748 

Paulo Renato Menezes, AGAPAN: Bom, pessoal, o COMAM, os conselhos existem para 749 

fomentar a participação da sociedade, da população, né? A gente percebe que o nosso 750 

Conselho já tem quase que uma super-representação da Prefeitura. Eu estava olhando 751 

aqui a nossa lista, além do Presidente são mais 7 órgãos municipais que têm assento no 752 

Conselho. Então, se considerar o Presidente, seriam 24 vagas hoje ocupadas. E o grupo 753 

restante tem o segundo grupo, que não sei se dá para chamar exatamente de sociedade 754 

civil, mas que são as entidades profissionais, CRBIO, universidade, a PUC, a UFRGS, 755 

entidade patronal, FIERGS, outro órgão público, IBAMA, Grampal, CREA e OAB. E um 756 

terceiro grupo, que também são 8 integrantes, que eu enxergaria mais com cara de 757 

cidade civil ou de movimentos sociais, movimentos ambientais, que é o Movimento 758 

Justiça e Direitos Humanos, o OP, a CUT, UAMPA, AGAPAN, Toda Vida, Augusto 759 

Carneiro e AMA. Então, na minha visão, já que a presidência, a estrutura ambiental, tudo 760 

está na Prefeitura, as outras duas vagas seriam para representante de cada um desses 761 

dois grupos, parece que seria bem equilibrado, né, que nesse grupo das entidades 762 

profissionais, empresariais tiraria um e aqui dos movimentos sociais e ambientais tiraria 763 

outro. Eu acho que seria um equilíbrio muito interessante. E a questão, se vai ter 764 

continuidade ou não, ninguém tem vaga garantida, isso é da vida daqui a pouco, ainda 765 

mais com mandato tampão, né! A gente não sabe o que vai acontecer para o ano que 766 

vem. Então, esse critério eu acho que seria bem interessante na minha análise, um de 767 
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cada desses três grupos, o Presidente já está lá, é o principal, teria que ter um de cada 768 

desses três grupos.  769 

Thiago Gimenez Fontoura, Associação Toda Vida: Bem, pessoal, eu prometo ser 770 

breve. Eu sei que é uma discussão fecunda, até porque talvez em algum momento nós 771 

tenhamos que rever a estrutura administrativa do Conselho. Nós temos uma estrutura que 772 

foi datada de 96, talvez esta estrutura que nós temos hoje não se aplique. Temos alguns 773 

conselhos que não necessariamente o secretário é o presidente, porque o presidente é 774 

eleito pelo conjunto de conselheiros, né! Em pelotas é assim. Lá no conselho que eu 775 

participo em São Francisco de Paula também é assim. Mas isso é uma questão que eu 776 

estou trazendo para ilustrar, mas sim muito importante, porque o fato do Secretário do 777 

Meio Ambiente ser o Presidente do Conselho é para que se crie esse elo, porque nós 778 

estamos em um sistema, nós aqui compomos o sistema municipal de meio ambiente, que 779 

é o Conselho junto com o órgão gestor, que é a Secretaria. Então, o Presidente está aqui 780 

para ser esse elo para que nós possamos aqui enquanto conselheiros cobrar a postura 781 

dele enquanto Presidente, também gestor. Mas eu considero que o Comitê Executivo, eu 782 

acho que ganha o Conselho com a prioridade do Comitê Executivo. E acho que o Comitê 783 

Executivo pode, inclusive, ser mais atuante. E como o Zé Renato disse, eu também fico à 784 

disposição assim, porque nós criamos vínculo com este Conselho até de carinho, estar 785 

aqui para mim é uma grande honra e para aqui tem sido uma felicidade na minha vida, ter 786 

tido a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu entendo que nós não devemos ficar aqui 787 

para sempre, eu acho que é importante que haja renovação, que as cabeças oxigenem, 788 

que o Conselho tenha uma nova composição, que possa pensar. Eu tenho a oportunidade 789 

também de estar em outras representações. Então, acho fundamental, eu aqui acabo um 790 

ciclo da minha vida muito feliz, né! E para começar outros. Talvez um dia, no futuro, talvez 791 

um dia eu retorne para cá, mas pelo menos não nos próximos anos. Mas fico à disposição 792 

para poder repassar o que aprendi, a poder auxiliar os novos conselheiros para que se 793 

adaptem ao trabalho do Conselho, ao ritmo do Conselho. Eu acho que isso a gente fica à 794 

disposição e se a Presidência nos convocar para tal, desde pronto deixo aqui o meu total 795 

apoio a essa iniciativa, para que possamos estar conversando, dialogando.  796 

Possivelmente na reunião de janeiro nós vamos estar aqui, não é? Até para passar o 797 

bastão para os novos, mas eu gostaria muito, Ângela, eu ficaria muito feliz se a 798 

presidência entendesse o nosso encaminhamento de que pudéssemos ter essa 799 

representação da sociedade civil e das entidades ambientalistas nesse último Comitê 800 

Executivo desse biênio. E eu acho que talvez seja uma experiência e talvez dê certo, 801 

talvez não dê, mas que nós possamos exercitar essa ideia, em nome da pluralidade, 802 

principalmente em nome da boa resultado, que eu acho isso muito importante e que se 803 

estabeleceu dos Conselheiros com a Presidência na pessoa do Secretário Germano e na 804 

tua pessoa. Então, eu faço esse encaminhamento aqui para que possamos concluir essa 805 

discussão.  806 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 807 

Sustentabilidade – SMAMUS: Bem, consideramos, acho que todos que tinham intenção 808 

de se manifestar fizeram a manifestação, né! Eu verifiquei novamente aqui, o regimento 809 

interno diz que devem ser eleito outros dois conselheiros. Essa é a colocação do 810 

regimento interno. Então, ninguém aqui pode ser obrigado a ser, que seria ferir a própria 811 

constituição. Então, nesse sentido, eu penso que quem tem interesse em fazer parte do 812 

Comitê Executivo coloque seu nome e nós vamos aqui passar a eleição. Vamos os dois 813 

mais votados ingressam junto comigo ou com o Secretário Germano no Comitê Executivo. 814 

Eu acho que esse é o modo que nós temos que fazer aqui hoje. Essa discussão de ser 815 

representação das entidades ambientalistas ou de toda a sociedade civil, enfim, isso 816 
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também eu acho que é uma questão que a gente pode depois aprofundar. Neste 817 

momento, eu acho que precisamos fazer a eleição do Comitê Executivo e aí vamos seguir 818 

o que está no Regimento Interno, dois conselheiros. Então, vamos ver quem são os que 819 

colocam o seu nome à disposição para serem eleitos. Quem são os nossos elegíveis? Um 820 

está apoiando o outro, enfim, mas sem esquecer que deve ser sempre o titular indicado 821 

pela entidade. Tá? Pessoal, se vocês ficar indicando ao outro não vai dar certo. Vamos 822 

fazer um troço aqui para a gente fazer certo. (Risos). Vamos lá! O Paulo Renato já está 823 

em uma câmara técnica, não sei se ele vai querer assumir mais uma coisa. Diga lá, 824 

Thiago, vamos ver. 825 

Thiago Gimenez Fontoura, Associação Toda Vida: Não, eu vou encerrar a discussão. 826 

Vamos, então, assim, o Paulo Renato da AGAPAN e o José Renato do Movimento Justiça 827 

e Direitos Humanos, eu acho que são as indicações. Só pergunto se eles querem, mas 828 

verbalizem, aí já vencemos isso, senão houver oposição, claro, dos demais colegas.   829 

Estou lhes convocando. 830 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 831 

Sustentabilidade – SMAMUS: É importante que sejam os titulares, a Simone Azambuja 832 

da AGAPAN é suplente do Paulo Renato. Então, é importante que sejam os titulares. 833 

Thiago Gimenez Fontoura, Associação Toda Vida: Então, a Simone da AMA, será que 834 

não aceita? Se o Paulo Renato abre mão, né. 835 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 836 

Sustentabilidade – SMAMUS: Não sei se a Simone está na reunião. Sim. O José Renato 837 

está abrindo mão para o Paulo Renato. Paulo Renato, tu és candidato ao Comitê 838 

Executivo? 839 

Paulo Renato Menezes, AGAPAN: Sim. Se ninguém quiser eu aceito. 840 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 841 

Sustentabilidade – SMAMUS: Mais alguém se candidata eu Comitê Executivo para 842 

integrar? Senão eu vou reconduzir a Andrea. (Risos). Andrea, eu vou te reconduzir até o 843 

final do ano. O José Renato já disse que não quer. Eu até entendo, né, José Renato, tu 844 

tens tido alguma dificuldade até para participar da nossa câmera técnica. Está certo, é 845 

uma questão também de sermos bastante responsáveis com aquilo que a gente assume, 846 

não dá para assumir mai do que podemos. Não dá para sumir mais do que podemos. A 847 

Simone da AMA não falou. Bom, então, Andrea, até o final do ano contamos contigo. 848 

Simone? 849 

Andrea Pinto Loguércio, UFRGS: Não, eu acho assim, precisa alguém ser preparado. A 850 

Simone está aí. A Simone está aí, candidatíssima. Já tem os nossos votos todos, Simone. 851 

Está eleita. 852 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 853 

Sustentabilidade – SMAMUS: Então, está bem. Então, Paulo Renato e a Simone da 854 

AMA, até dezembro. Não, ela colocou: “Não. Esperem”.  855 

Simone Strigleder Botelho, AMA Guaíba: Pessoal, eu estou com problema de áudio 856 

aqui. eu não escutei quando vocês fizeram uma indicação. Aí eu pedi no bate-papo ali. Eu 857 

perdi isso. 858 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 859 

Sustentabilidade – SMAMUS: Simone, estão te indicando para compor o Comitê 860 

Executivo, junto com o Paulo Renato e com o Presidente do Conselho, que sou eu o 861 
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Secretário. Em geral eu estou em todas as reuniões do Comitê Executivo. Tu tens 862 

condições de assumir esse encargo junto conosco? 863 

Simone Strigleder Botelho, AMA Guaíba: Sim, tenho sim! 864 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 865 

Sustentabilidade – SMAMUS: Está bem. É até dezembro. Tá? Depois haverá nova 866 

eleição. Nós temos um grupo no WhatsApp. Então, a Secretária vai desconstituir o grupo 867 

que tem hoje e constituir um novo grupo do Comitê Executivo. A gente avisa quando tiver 868 

uma r representar conversar sobre a pauta e preparar a reunião do Conselho. Está bem? 869 

Muito bem. Então, considerando que estamos quase no horário de término, ainda temo 870 

um tempo, eu gostaria que a Simone Azambuja e o Conselheiro Thiago fizessem um 871 

breve relato da nossa última reunião a respeito a Conferência Municipal de Meio 872 

Ambiente e o que nós temos pensado para os próximos eventos aqui. 873 

4.3. APRESENTAÇÃO DAS IDEIAS DO GRUPO E COLETA DE SUGESTÕES PARA A 874 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 875 

Thiago Gimenez Fontoura, Associação Toda Vida: Eu não sei se a Simone gostaria de 876 

dar o ponta pé inicial nessa conversa, Simone? 877 

Simone Portela de Azambuja, AGAPAN: Bom, gente, nós mais ou menos nos 878 

combinamos, nós lembramos de duas datas, que seria o Dia da Defesa da Fauna, no dia 879 

22 de setembro e também dia 21, Dia da Árvore. Eu acho que a Ângela também colocou 880 

que dia 16 de setembro seria uma boa data para e fazer um relato do Inventário de 881 

Emissões de Gases de Efeito Estufa, que a Prefeitura tem pronto já esse inventário. 882 

Então, a ideia seria apresentar no conjunto da população. Depois, no dia 21 ou 22, nós 883 

dedicaríamos, então, á fauna e flora de Porto Alegre, já que é a semana da primavera, 884 

nós temos o início da primavera. Dentro da questão de fauna nós pensamos em uma 885 

funcionária da própria SMAMUS, que está encarregada da questão da fauna de Porto 886 

Alegre, que faria uma palestra. E depois também outra palestra, que seria sobre o Projeto 887 

Macacos Urbanos, que é um projeto que tem continuidade, aí a gente traria uma pessoa 888 

da UFRGS e também da SEMA, que estão envolvidas com essa questão, que é o Projeto 889 

Macacos Urbanos, que tem a ver com as populações de bugios que a gente tem em Porto 890 

Alegre e que estão ameaçados de extinção, bem como parte dos mamíferos. E a outra 891 

questão seria uma palestra sobre as espécies ameaçadas de extinção para que a 892 

população tenha conhecimento que Porto Alegre em espécies únicas, inclusive uma 893 

endêmica que só existe aqui. Então, seria mais ou menos desses temas que a gente 894 

trataria. Eu estou trazendo também, gente, temas que a gente trabalha em conjunto, nós 895 

ambientalistas. Eu vou traduzir aqui um sentimento de certa apreensão dessas entidades 896 

em relação à realização da Conferência Municipal do Meio Ambiente ainda este ano, 897 

porque as pessoas acham que a gente ainda estaria em um contexto de muita 898 

inseguridade do ponto de vista de saúde com essa questão da variante Beta e da variante 899 

Delta. Eu estou aqui traduzindo um sentimento assim de um conjunto de entidades. Eles 900 

pediram para eu traduzir isso para vocês aqui no COMAM. Acredita-se que o evento deve 901 

ser presencial, né, e a gente não sabe ao certo o que vai ocorrer a partir do crescimento 902 

da ocorrência da variante Delta. Então, as pessoas estão um tanto quanto apreensivas 903 

também. E tem outra questão, que é o resgate da conferência de 2012, que se acredita 904 

que nós teremos que fazer um balanço das resoluções e das metas que foram geradas 905 

nessa conferência, porque estaria dentro de uma lógica normal que a gente não fizesse 906 

uma nova conferência sem que a gente fizesse o balanço das resoluções dessa antiga 907 

conferência, né! Então, sem esse repensar daquilo que foi tratado na última conferência 908 

as pessoas acham que fica difícil a gente pensar já numa nova conferência. E até eu 909 
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gostaria de ouvir a opinião de vocês, do conjunto do COMAM sobre isso. E a outra 910 

questão é que eu fiquei encarregada de um formulário de sugestões, mas eu achei 911 

importante a gente trazer perguntas antes de fazer esse formulário, que eu posso colocar 912 

para a Ângela depois e talvez a Ângela repassar para todo mundo, que é sobre a questão 913 

dos objetivos que a gente gostaria de alcançar com o evento, quais as experiências que 914 

nós gostaríamos que os participantes tivessem para melhor atender esses objetivos. Tem 915 

toda a questão da infraestrutura, da programação, de um certo conforto para as pessoas, 916 

né, da separação de lixo, os lanches, se serão de agricultura ecológica ou não. O que não 917 

pode faltar no evento, o que precisa fazer no pré-evento, quais e quantas pessoas 918 

precisam trabalhar no evento e como será a comunicação antes, durante e após o evento, 919 

seja entre participantes e organizadores. Então, basicamente seria isso, porque eu acho 920 

que o tempo é curto, mesmo que a gente faça o ano que vem, ainda assim, fazer uma 921 

Conferência Municipal de Meio Ambiente não é pouca coisa, né! Então, eu tive essa 922 

incumbência de trazer essa apreensão também para vocês, porque isso me foi solicitado 923 

e é basicamente isso. Agradeço a oportunidade de poder estar falando sobre essa 924 

questão. 925 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 926 

Sustentabilidade – SMAMUS: Obrigada, Simone. Thiago? 927 

Thiago Gimenez Fontoura, Associação Toda Vida: Não, eu até fiz um resuminho. É 928 

importante salientar que no dia 16, eu trouxe a sugestão, porque é o Dia Internacional de 929 

Proteção da Camada de Ozônio, é uma data bastante importante no calendário ambiental. 930 

Então, seria um bom momento para nós discutirmos as iniciativas que a Prefeitura vem 931 

adotando no sentido de mitigar os danos causados pelas mudanças climáticas ou 932 

aquecimento global. Nós tivemos algumas iniciativas, como a próprio lei municipal de 933 

enfrentamento, o inventário que está sendo revisto, não é? Nós temos esse estudo que 934 

está sendo feito pelo CBC, junto com o Instituto Augusto Carneiro, que vai lançar, como 935 

eu já disse na minha fala, na comunicação, que é uma importante base para a mudança, 936 

para a migração da mudança da matriz energética do nosso sistema de transporte 937 

público. E dia 21 é o Dia Internacional da Árvore, né, para tratar das questões correlatas à 938 

fauna e flora também, que vem acontecendo em Porto Alegre. Sobre a preocupação que 939 

a Simone falou, só não entendi bem se seria a questão de nós adiarmos a conferência 940 

municipal para o ano que vem? Seria essa a sugestão, Simone? 941 

Simone Strigleder Botelho, AMA Guaíba: Seria por uma questão de segurança, do 942 

ponto de vista principalmente da saúde, frente ao contexto que a gente está vivenciando. 943 

Será de deixar a Conferência Municipal do Meio Ambiente para o ano que vem, quando a 944 

gente tiver certeza de que as pessoas vão poder estar presencialmente sem perigo a sua 945 

saúde, as suas vidas, na verdade. 946 

Thiago Gimenez Fontoura, Associação Toda Vida: Bom, eu, assim, Ângela, Simone e 947 

colegas, eu acho que nós temos que tomar essa decisão. É uma demanda, né, Doutora 948 

Ângela, tem a sua justificativa, até porque muda completamente o cenário. Isso é 949 

importante salientar. No momento que deixarmos para o ano que vem não seremos nós, 950 

não será esta gestão a fazer a conferência. Possivelmente, vai ter que se reorganizar em 951 

janeiro, aí eu sugeriria que fizesse lá pelo meio do ano que vem. Então, a gente tem que 952 

tomar uma decisão, porque muda completamente a nossa perspectiva de planejamento. 953 

Então, eu acho que nós já podemos sair daqui com uma decisão, Presidente. 954 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 955 

Sustentabilidade – SMAMUS: Sim, eu também acho, mas de qualquer forma isso não 956 

invalida de nós fazermos as atividades que havíamos programado para o mês de 957 



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

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAM 

 

 

 
22 

setembro. Eu acho que isso seria interessante, porque a gente precisa de subsídios e 958 

acho que é uma forma da gente começar a trazer subsídios para o nosso Plano Municipal 959 

de Mudanças Climáticas, que deverá ser construído neste semestre, um termo de 960 

referência para contratação desse plano, para depois termos, eu acho. Então, essas 961 

discussões vêm a agregar. Então, acho que poderíamos aprovar esses eventos do dia 16 962 

e do dia 21 de setembro. Essa seria a minha proposta. E talvez deixarmos, então, para 963 

agosto discutirmos a realização ou não da conferência este ano, tomarmos essa decisão 964 

na reunião de agosto. Até para que as entidades possam levar essa discussão também e 965 

nós, internamente, eu vou fazer essa discussão na Secretaria. 966 

Thiago Gimenez Fontoura, Associação Toda Vida: Eu teria outra sugestão, se a 967 

senhora me permite, Presidente. Assim, agosto se nós decidirmos realizar a atividade em 968 

novembro, nós teríamos praticamente setembro e outubro para organizar e eu acho que 969 

para organizar uma conferência seria pouquíssimo tempo. Eu acho que nós seriamos 970 

prejudicados nisso. Eu acho sim que nós temos que levar, eu sugeriria se fosse possível, 971 

apesar de que nós temos uma péssima experiência com reunião extraordinária, mas dada 972 

a relevância do tema e da importância da decisão, eu acho que 15 dias, se ah pudesse 973 

chamar uma reunião extraordinária do Conselho, do plenário, para tomar essa decisão 974 

com pauta única, que as entidades estivessem comprometidas a trazer as suas 975 

impressões. Aí nós ganharíamos mais tempo. Eu acho que um mês para discutir 976 

acabaríamos prejudicando muito depois a organização, caso mudasse a ideia. Também 977 

acho que a Secretaria poderia ter uma conversa com a vigilância sanitária, com a 978 

Secretaria de Saúde, para poder... 979 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 980 

Sustentabilidade – SMAMUS: Sim, essa conversa eu já fiz. Inclusive, tem uma 981 

normativa da vigilância sanitária que só podem participar de eventos presenciais quem 982 

comprovar vacinação. Aqui foi uma das questões que a Simone levantou na nossa 983 

reunião interna, que fizemos nós três. Outra questão é que a ideia é que seja híbrida, né? 984 

Lembram que nós tínhamos tratado disso também? Que presencial com uma limitação, 985 

uma restrição de pessoas e toda ela transmitida online, né! Então, eu verifiquei essa 986 

situação com a assessoria de comunicação, eles disseram que isso, via de regra, é 987 

possível, inclusive usando os canais da Prefeitura, que é o Cisco Webex e o Facebook da 988 

Prefeitura, que ali é livre, sem inscrição prévia, nada. Então, teríamos a possibilidade 989 

dessa participação híbrida. Eu só não consegui conferir se nós já temos registro de preço 990 

para fazer pastinhas, crachás, certificados e o coffee break, mas o custo disso nos daria 991 

menos do valor de uma licitação, daria para fazer por dispensa de licitação com recursos 992 

do fundo que a gente tem já previsto Então, isso também não seria problema, porque 993 

daria tempo. E aí teríamos apenas que ver o local. O Conselheiro Odilon está aqui 994 

conosco, que representa a PUC, lembrei da PUC como um ótimo local também para esse 995 

evento. E aí poderíamos ver se o Conselheiro Odilon poderia verificar com a PUC a 996 

possibilidade de termos o espaço para o evento lá em novembro. Então, eu penso que dá 997 

para a gente organizar, eu acho que é possível a gente organizar no tempo que se tem. 998 

Enfim, essa é uma decisão que o Conselho vai ter que tomar, se vai fazer ou não a 999 

conferência, mas independente disso eu gostaria muito de manter os eventos do dia 16 e 1000 

do dia 21 de setembro. 1001 

Andrea Pinto Loguércio, UFRGS: Eu acho que quando a Simone fala da conferência de 1002 

2012, ela deve estar falando da última, que é a de 2014, não de 2012. Então, assim, o 1003 

que foi tirado da conferência de 2014, eu participei da organizar junto com a Georgina, foi 1004 

a última conferência que a gente fez, todas as considerações foram já incorporadas, 1005 

Simone. Eu acho que talvez as entidades não estejam sabendo, mas nós trabalhamos 1006 
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dentro do COMAM na época trazendo para cada câmara técnica. Na Câmara Técnica de 1007 

Áreas Naturais eu me lembro, porque eu estava na CT, a gente tinha eu acho que quase 1008 

30 questões a serem pontuadas e várias das coisas que a gente está conseguindo agora 1009 

tirar do papel elas foram tratadas de lá. Claro, tem uma questão de que tem coisas na 1010 

conferência, porque como a conferência era aberta e alguém chegar lá, pegar o 1011 

microfone, e como não tinha uma votação para o que entrava, entraram todas as 1012 

propostas, a pessoa chegava lá e propunha que a sua rua não tivesse mais 1013 

estacionamento de carros, que são coisas que não cabem ao COMAM. As propostas 1014 

eram livres, mas foi feito um estudo em todas as câmaras técnicas, todas as propostas 1015 

foram compiladas, o trabalho foi feito, elas foram juntas todas, algumas mantiveram a 1016 

versão original. Por exemplo, a questão do mapeamento das áreas de mata atlântica veio 1017 

da conferência, que a gente está agora licitando. Então, aquelas proposições foram 1018 

incorporadas dentro das políticas nos anos seguintes. Estão andando ainda muito 1019 

lentamente, algumas delas. O cercamento dos parques, por exemplo, é uma coisa que 1020 

veio da conferência, mas não estão andando mais rápido porque a gente tem uma série 1021 

de dificuldades de fazer as coisas andarem, inclusive, de ter projetos, mas tudo isso da 1022 

conferência veio lá de trás. Eu queria pontuar algumas coisas, eu ouvi a Simone falando 1023 

da questão das presenças, e essa última reunião que a gente organizou com a Georgina, 1024 

que foi uma conferência inclusive no Dante Barone, em um sábado, um frio, era bastante 1025 

frio, era em agosto, a gente também, eu não vejo como hoje a gente programar um 1026 

evento presencial. E eu, particularmente, que participei a duas semanas do evento do 1027 

Fórum Mundial pela Igualdade de Gênero em Paris, que foi toda online, a gente tem tido 1028 

grandes ganhos de participação. Na conferência de 2014 a gente tem pouca participação, 1029 

eu lembro que a gente fez todo um movimento esperando 300, 400 pessoas, estava uma 1030 

semana superfria e no fim era basicamente a gente conosco mesmo. Várias das 1031 

proposições foram os próprios Conselheiros do COMAM que foram ao microfone para 1032 

propor. Então, assim, particularmente, eu acho que uma das coisas que a gente 1033 

conseguiu ganhar com a questão dos eventos virtuais é a efetiva possibilidade de 1034 

participação das pessoas. Talvez a pessoa não vá vir lá de determinado lugar da cidade, 1035 

pegar um ônibus e vir em um sábado no Dante Barone, mas ela participa de alguma 1036 

forma, tipo de uma sessão ou outra, de uma hora. Eu acho que essa é uma preocupação 1037 

muito grande quando a gente fala em participação da sociedade civil, que é de alargar 1038 

essas participações para a municipalidade, para as pessoas que formam o Município. Não 1039 

adianta vir, a UFRGS tem 40 mil pessoas, vem a Andrea e mais dois da UFRGS. Então, 1040 

eu acho que talvez nesse momento ter a conferência em um sistema em que as pessoas 1041 

possam entrar online qualifica a participação. Tu dás a possibilidade da pessoa não ter 1042 

nem desculpa, assiste ali da tua casa e consegue mandar as tuas questões e as tuas 1043 

colaborações de casa. Eu tenho participado de vários eventos internacionais online e eu 1044 

vejo, por exemplo, nos fóruns que a gente tem feito como isso tem melhorado. O Fórum 1045 

da Igualdade de Gênero, poucas mulheres que estavam lá, por exemplo, não teriam 1046 

condições de terem ido, mesmo em condições não pandêmicas de ter uma passagem a 1047 

Paris participar.  O Fórum das mudanças Climáticas, agora o Fórum Latino-Americano 1048 

das Mudanças Climáticas, a mesma questão, a gente teve uma enorme participação de 1049 

muita gente. Tinha mais de 4 mil brasileiros participando, que com certeza se tivesse sido 1050 

presencial não teríamos 4 mil brasileiros lá participando. Então, eu acho que a gente tem 1051 

esse ganho na questão, porque a gente vem adiando as conferências. Vejam bem, nós 1052 

não fizemos em 2016, nós não fizemos em 2018, nós não fizemos em 2020. Eu tenho 1053 

receio, eu entendo essa questão, entendo até a vontade das pessoas em olharem para 1054 

trás e dizerem – Ah, bom tempos que a gente tinha, todo mundo se encontrava, se 1055 

abraçava nas conferências. Eu acho que isso traz um pouco dessa dor das pessoas, mas 1056 
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eu tenho receio, por exemplo, de deixar isso para outro mandato e as pessoas dizerem 1057 

assim – Ah, a gente está chegando, estamos estruturando, não vai ser; e aí não vai ser de 1058 

novo. Essa é uma coisa que eu acho muito doída, a gente pulou duas conferências, a 1059 

gente adiou a do ano passado. Então, a gente deveria ter tido uma conferência em 2016 1060 

que não teve, uma em 2018 que não teve, uma em 2020 que a gente agora estava 1061 

tentando fazer em 2021. Se a gente adiar essa conferência, na verdade, a gente mata 1062 

mais um biênio de conferência. Talvez não vá ser a melhor conferência com todo o 1063 

potencial que poderia ser, talvez efetivamente a gente esteja sentindo falta de eventos 1064 

presenciais, mas acho que de alguma forma se fazer alguma coisa, se fazer uma 1065 

conversa do Conselho a sociedade em aberta, não somente com as entidades que  estão 1066 

aqui no Conselho, mas com a sociedade como um todo é muito importante. Mesmo que 1067 

não vá ter coffee break, que agora é uma coisa bem complicada. O Thiago me mata, eu 1068 

não vou nem olhar para ele quando estiver falando essa frase, porque ele disse que 1069 

coffee break requer todo outro protocolo de higiene, de copo, de higienização, de tirar 1070 

máscara, de gente próxima de uma mesa. Então, assim, eu acho que o mais importante e 1071 

o maior foco neste momento seria inclusive manter a conferência viva, manter essa 1072 

possibilidade de troca com as pessoas da cidade, mesmo que seja cada um de nós ainda 1073 

na frente do seu computador ou alguns poucos dentro de determinado lugar. As ideias 1074 

que a gente consegue trocar e as experiências que eu tenho tido com os eventos virtuais, 1075 

na possibilidade de conseguir conversar com outras pessoas, trocar com outras pessoas, 1076 

trazer novas ideias, aproximar a cidade do COMAM... E eu acho que a gente perdeu 1077 

muito disso quando a gente parou de fazer as conferências. Não foi pela pandemia que 1078 

elas pararam, porque em 2016 e 2018, foi por uma série de coisas – Ah, vamos fazer 1079 

depois, vamos fazer depois; e elas acabaram não saindo. Então, eu realmente acho que 1080 

não vai ser a melhor conferência, tudo bem, mas vamos fazer uma possível, mesmo que 1081 

seja pequena, para chamar as pessoas, para de repente inclusive poder pensar em uma 1082 

conferência, já que essa aqui é a de 2020 atrasada, nada impede de se ter uma 1083 

conferência dos anos pares também o ano que vem. Desculpem o falatório, mas assim, 1084 

eu acho que essas considerações são muito importantes, porque a gente adiaria mais 1085 

uma vez, mataria mais uma vez a conferência municipal.           1086 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 1087 

Sustentabilidade – SMAMUS: Muito obrigada, Andreia. Acho que são muito boas as tuas 1088 

colocações, muito sensatas. José Renato. 1089 

José Renato Barcelos, MJDH: Bom, em primeiro lugar eu queria dizer o seguinte, na 1090 

minha opinião nada substitui o caráter presencial, para que a gente possa aprofundar a 1091 

relação direta com a Cidade. O histórico das conferências tem demonstrado isso. 1092 

Evidentemente, nós estamos hoje em uma situação absolutamente extraordinária e são 1093 

extraordinárias as reuniões virtuais também. Na minha opinião tem esse caráter, tem um 1094 

caráter de preenchimento de algo que não é ordinário. Nós não podemos imaginar que 1095 

isso seja um lugar comum, que nós vamos atingir os objetivos de aprofundamento da 1096 

relação democrática, é uma opinião muito pessoal. E acredito que o movimento ecológico 1097 

também pense assim, virtualmente, nós precisamos e devemos lançar mão desses 1098 

métodos, evidentemente. Nós estamos em uma sociedade que obedece uma dinâmica de 1099 

transformação, as coisas estão muito rápidas, né! Devemos utilizar, mas nunca substituir 1100 

essa demanda por uma atividade presencial da magnitude que é uma conferência de uma 1101 

cidade como Porto Alegre, com “n” complexidades, com a situação realmente 1102 

hipercomplexa, eu diria do ponto de vista ecológico, ambiental, urbano, essa relação do 1103 

urbano do desenvolvimento, que tipo de desenvolvimento nós queremos, que tipo de 1104 

cidade nós queremos, que está absolutamente em disputa. São modelos, são projetos de 1105 
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sociedade que estão em disputa, a realidade é essa, nós precisamos ser muito sinceros 1106 

em relação a isso. O desenvolvimento em si é um projeto que está em disputa, porque o 1107 

desenvolvimento que se baseia no crescimento econômico é o que está destruindo o 1108 

nosso planeta e muito rapidamente, pessoal. Em 30 anos nós vamos ter um ambiente 1109 

absolutamente diferente, hostis às gerações futuras. Parece que é uma coisa 1110 

desconectada disso que nós estamos discutindo agora, mas não é, no fundo nós 1111 

precisamos pensar isso também. É uma relação que precisa ser aprofundada, nós 1112 

precisamos refletir sobre isso nos seus fundamentos, a par das questões que a Andrea 1113 

coloca, que eu acho que são muito importantes. Evidentemente, não seria, na minha 1114 

opinião, e já antecipando a minha posição, a posição do Movimento Justiça e Diretos 1115 

Humanos, por uma conferência presencial no ano que vem. Nós podemos e devemos até, 1116 

eu acho que fazer um grande número de pré-conferências exatamente para aquecer esse 1117 

ambiente de participação, um ambiente virtual, mas apontando para uma realidade 1118 

necessária, na nossa opinião, presencialmente, do ponto de vista a partir da 1119 

complexidade que o evento requer e da magnitude que ela tem. Mas me chamou muito a 1120 

atenção essa questão da conferência anterior, porque eu comecei a pensar, bom, eu acho 1121 

que nós temos que ter acesso aos documentos que foram produzidos para saber 1122 

exatamente, e que a Andrea já apontou o que foi implementado. Nós gostaríamos de 1123 

saber em que amplitude, eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento 1124 

exatamente do ano que ocorreu e o que foi implantado. Isso nós temos condições de 1125 

avaliar rapidamente, porque nós não vamos ficar discutindo o ano inteiro sobre isso, né! 1126 

Mas mapear aquilo que foi efetivamente implementado e como, né! E a partir daí a gente 1127 

programar. Eu digo isso por duas razões, a primeira é de magnitude, de ordem 1128 

administrativa do próprio consumo interno de uma conferência. Nós não podemos 1129 

deliberar, discutir, encaminhar questões que já foram vencidas, encaminhando algo em 1130 

desconhecimento daquilo que já foi decidido e encaminhado. Então, nós precisamos 1131 

conhecer o passado também. E de outro ponto de vista mais jurídico, eu só gostaria de 1132 

lembrar que se as conferências obedeceram os atos administrativos normativos, que tem 1133 

são aqueles emanados em obediência à lei complementar e ao regimento interno do 1134 

Conselho e do corpo legislativo municipal, as conferências se tornam por consequência 1135 

atos administrativos também normativos e vinculantes à administração pública. Então, nós 1136 

não podemos não só deixar de implementar as deliberações que foram tomadas 1137 

legitimamente e acolhidas por uma normatização, por um corpo normativo em vigor e não 1138 

podemos discutir aquilo que já foi deliberado. Então, acho que conhecer, eu já pediria, já 1139 

solicitaria de antemão que esses documentos fossem solicitados e nós pudéssemos ter 1140 

acesso a eles se não são públicos, se não estão no site. É para que a gente possa ver, 1141 

aprofundar esse debate, que é um debate importante e mostra pela divergência das 1142 

nossas opiniões que precisa ser refletido e aprofundado rapidamente. Só para fechar a 1143 

minha fala, então, concordo com o Thiago, quando o Thiago propôs o encaminhamento 1144 

de uma reunião extraordinária. Eu estava pensando exatamente nisso, Thiago, que a 1145 

gente se detivesse, porque nós temos um comprometimento com esta pauta também. 1146 

Então, uma reunião extraordinária com uma pauta única para efetivamente discutir e 1147 

deliberar com segurança e da forma mais aprofundada possível. Eu diria que sim, ela 1148 

seria possível, evidentemente, com respeito às normas sanitárias e tudo mais, é possível. 1149 

Só pergunto se é esse tipo de conferência, com o aprofundamento que requer que nós 1150 

queremos ter ou se optarmos por um modelo mais aprofundado continuo com a 1151 

proposição pela conferência presencial no ano que vem, sem prejuízo dos 1152 

encaminhamentos que já foram dados aí e tem que ser cumpridos. Obrigado! 1153 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 1154 

Sustentabilidade – SMAMUS: Obrigada! A Simone disse que tem o documento da 1155 
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conferência de 2014. Pode enviar, Simone, para a nossa Secretária. Eu desconheço esse 1156 

documento, nunca vi, não sei se temos arquivado. E se puderes enviar para o e-mail da 1157 

nossa secretaria a gente envia para todos os conselheiros terem acesso. Paulo Renato, 1158 

só lembrando que já são 16h08min. Então, se pudermos ser breves para deliberarmos 1159 

sobre isso ou decidirmos o que vamos fazer. Pessoal, eu não sou muito favorável a uma 1160 

reunião extraordinária. Em todo caso... Paulo Renato.  1161 

Paulo Renato Menezes, AGAPAN: Bom, temos essa demanda de tantos anos 1162 

reivindicada pelo movimento ambiental, pelos movimentos sociais da Conferência 1163 

Municipal de Meio Ambiente. Agora, o fato dela não ter ocorrido nas épocas previstas, 1164 

passadas, não nos impõe obrigação de fazer uma a qualquer custo, né! Por que nós 1165 

estamos fazendo uma reunião virtual aqui? A gente imaginava quando começou a 1166 

pandemia em março do ano passado em dois, três meses, o tempo foi passando e agora 1167 

fala em variante Delta. Ninguém sabe do futuro, a gente não sabe quando que vai ser 1168 

efetivamente seguro fazer agrupamentos coletivos em qualquer lugar, principalmente no 1169 

nosso país, que tem um nível de infecção elevadíssimo, um nível de mortes muito alto, 1170 

mesmo os vacinados não estão 100% seguros, mesmo que eles tenham um nível de 1171 

letalidade menor o vacinado ainda pode transmitir, enfim. Evidentemente, a gente 1172 

aprendeu nesta pandemia, qualquer evento que a gente fizer daqui para frente vai ter o 1173 

apoio de transmissões, de participação híbrida. Eu acho que a gente não vai abrir mão 1174 

desse recurso sim, Andrea, para ampliar a participação de mais pessoas, que certamente 1175 

não estarão presentes. Mas nada substitui, nisso eu concordo com o José Renato, nada 1176 

substitui o encontro presencial, olho no olho, que não é só o abraço, mas também o 1177 

abraço, é afeto, né! São feiras, são exposições, são trocas impossíveis de fazer de forma 1178 

virtual, de forma muito limitada, né! Então, isso eu coloquei desde o início, desde a 1179 

primeira vez que se falou no movimento ambiental, só faz a conferência depois da 1180 

pandemia, e nós estamos na pandemia, e não sabemos quando ela vai terminar. 1181 

Fazemos várias atividades virtuais de pré-conferência, que ótimo, podemos continuar 1182 

fazendo várias ainda. E concordo com o José Renato, em princípio o melhor é transferir 1183 

para o ano que vem, né! E é fundamental reavaliar aquilo que foi deliberado da 1184 

conferência anterior. Acho que foi a própria Andrea que falou da questão do cercamento, 1185 

né?! Pô, nós chegamos a reservar R$ 3 milhões para cercamentos nos últimos anos e ele 1186 

não se aplica porque a Prefeitura diz que não tem projeto. Aí, então, não adianta fazer 1187 

conferência, não adianta deliberar se as coisas não se implantarem. Tem o recurso, a 1188 

conferência decidiu, o COMAM reservou o recurso no fundo e a coisa não é executada, 1189 

mas é outra conversa, né! Então, conferência tem que ser presencial também, uma 1190 

conferência efetiva, massiva, que  a gente tem que fazer uma convocação boa. Bom, se 1191 

dá uma semana congelante é azar também, né, mas com certeza eu concordo com o 1192 

José Renato, nós temos que adiar essa conferência para o ano que vem.  1193 

Ângela Molin, Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e 1194 

Sustentabilidade – SMAMUS: Muito bem! Então, Então, considerando essas fala, vamos 1195 

fazer um encaminhamento aqui. Eu acho que a questão é nós votarmos se vamos ou não 1196 

fazer uma conferência este ano. Eu acho que há unanimidade em nós continuarmos 1197 

fazendo esses eventos que nós estamos chamando de pré-conferências online. E aí, 1198 

então, mantemos os eventos de setembro, inclusive, eu até já conversei com servidores 1199 

da SMAMUS para também participarem. Então, mantemos os eventos de setembro e com 1200 

relação a conferência em si decidimos adiar quem sabe para o próximo ano. E nada 1201 

impede da gente continuar fazendo a cada dois meses, três meses, uma atividade como 1202 

essa que a gente tem feito, voltado para essa questão das mudanças climáticas, que eu 1203 

acho que é bem importante, porque é o tema do momento, estamos com o inventário de 1204 
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gases aí, que está sendo finalizado, estamos discutindo a questão do transporte, o 1205 

Instituto Augusto Carneiro está envolvido também nesse projeto. Então, acho que temos o 1206 

Plano Municipal de Mudanças Climáticas aí para enfrentar. Então, acho que isso 1207 

mantemos, acho que é importante. O que acham? Podemos se encaminhar dessa forma? 1208 

Eu também penso que é importante termos, acho que o híbrido vai continuar, como disse 1209 

o Paulo Renato e a Andrea, mas ter um pouco do presencial nesse tipo de evento, eu 1210 

acho que também é importante. E também ficarmos correndo risco aqui de não sair, né, 1211 

porque podemos ter uma piora nos casos, enfim, acho que também é uma questão 1212 

importante, né! Parece que temos um consenso nesse sentido, né, conselheiros? O que 1213 

pensam? Estão aqui colocando que sim. Ok! Então, podemos encaminhar dessa forma. 1214 

Assim que nós tivermos definido na semana que vem melhor as pré-conferências de 1215 

setembro, aí nós damos retornos para vocês, informamos vocês, os conselheiros, a 1216 

respeito disso também. Certo? Está ótimo, então. Bem, eu acho que dito isso podemos ir 1217 

encerrando a nossa reunião, fico muito feliz pelo comparecimento de todos. Muito 1218 

obrigada. Tenham todos um bom trabalho e nos vemos nas nossa câmara técnicas 1219 

durante o mês de agosto, no final de agosto a nossa reunião ordinária. Muito obrigada 1220 

pela presença de todos, foi um prazer revê-los, pessoal. Até mais, abraço a todos! 1221 

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho Municipal de Meio 1222 

Ambiente, às 16h15min, da qual foi lavrada a presente ata por mim, Patrícia Costa Ribeiro, 1223 

sob o Registro nº 225257/2003 – FEPLAM, prevalecendo o princípio da presunção de 1224 

veracidade.  1225 

Porto Alegre, 29 de julho de 2021. 1226 


