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No dia 28 dias do mês de janeiro de 2021, o Conselho Municipal do Meio Ambiente se 1 

reuniu, via ZOOM, denominado PLENÁRIA VIRTUAL, em razão do decreto municipal a 2 

fim de combater o coronavírus e a propagação da pandemia, às quatorze horas, para o 3 

ato solene. PRESENTES: Germano Bremm, Presidente e Secretário Municipal do Meio 4 

Ambiente e da Sustentabilidade - SMAMS; Bruno Guedes Santiago, SMDE; Renê José 5 

Machado de Souza, DMLU; Andrea de Azevedo Estevão, SMSURB; Fabiana da Silva 6 

Figueiredo e Luiz Francisco Bossle da Costa, FIERGS; Matheus Stapassoli Piato, CREA; 7 

Andrea Pinto Loguércio, UFRGS; Marília Longo do Nascimento, OAB/RS; Eleandra 8 

Raquel da Silva Koch, CUT-RS; Paulo Renato Menezes e Simone Portela de Azambuja, 9 

AGAPAN; Thiago Gimenez Fontoura, Associação Toda Vida; Káthia Maria Vasconcellos 10 

Monteiro, Instituto Augusto Carneiro; e Simone Steigleder Botelho, AMA Guaíba. 11 

PAUTA:  12 

1.Abertura;  13 

2. Comunicações;  14 

3. Votação:  15 

3.1 - Aprovação das ATAS de 27 de agosto, 24 de setembro, 29 de outubro de 2020;  16 

3.2 – Homologação de novos membros para as Câmaras Técnicas:  17 

- CT Legislação e Educação Ambiental:  18 

Titular representante da SMAMUS: Ângela Molin | suplente: Kelly Barbosa;  19 

Suplente representante da TODAVIDA Thiago Gimenez.  20 

- CT de Resíduos Sólidos, Emissões e Efluentes:  21 

Titular representante da SMAMUS: Nayara de Marco;  22 

Titular representante do DMLU: a definir em plenária;  23 

Suplente representante da TODAVIDA Lígia Miranda.  24 

- Câmara Técnica de Áreas Naturais e Paisagem Urbana:  25 

Suplente representante da TODAVIDA Maria Caravagio Nunes  26 

- Câmara Técnica do Fundo de Pró-Defesa do Meio Ambiente:  27 

Suplente representante da TODAVIDA Thiago Gimenez  28 

4. Apresentação do Cronograma Anual de Reuniões;  29 

5. Apresentação da Nova Estrutura da Secretaria.  30 

RELATO: 

1. ABERTURA; 31 

Germano Bremm, Presidente e Secretário Municipal do Meio Ambiente e da 32 

Sustentabilidade - SMAMS: Boa tarde a todos. Estava aguardando o quorum, mas acho 33 

difícil nós termos, é período de férias, janeiro e fevereiro. Sei da dificuldade de todos 34 

estarem presentes, principalmente nesta reunião  a gente tinha chamado, não para 35 

discutir especificamente processos em pauta, mas mais uma reunião de início de uma 36 

nova gestão. Então, fomos convidados a permanecer, a gente que vinha se 37 

encaminhando até o final do ano passado para passar as questões, para a nova gestão, 38 

novo secretário. Eu tive a oportunidade de ser convidado a continuar à frente desta 39 

Secretaria, em função disso como Presidente do Conselho do Meio Ambiente. Eu queria 40 

dizer que hoje não temos quorum, de que forma vamos fazer um diálogo inicial. Eu estou 41 

à disposição para construir junto com vocês uma excelente gestão, aprendi bastante ao 42 

longo do período que estive no ano passado liderando a Secretaria. Espero ser um 43 

pouquinho melhor do que na gestão passada. A gente está sempre evoluindo, trocando, 44 

aprendendo, discutindo. É sempre salutar todos os nossos debates, por mais que às 45 
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vezes tenhamos pontos de vistas diferentes, visores de resolver problemas de formas 46 

diferente. Eu não tenho dúvida queremos o melhor para a cidade, a gente quer contribuir 47 

para a nossa cidade. Então, quero ser parceiro de vocês para mais uma gestão. Eu acho 48 

quanto muita coisa bacana para a gente fazer ao longo deste mandato. Nós vivemos o 49 

ano passado um momento muito difícil com pandemia, as prioridades tivera que ser 50 

readequadas, tivemos que fazer muito esforço para o básico da Secretaria operar, para a 51 

gente dar continuidade para as coisas de rotina. Eu cheguei na metade de 2019 na 52 

Secretaria, as coisas já estavam em andamento, não tive muito tempo de fazermos 53 

planejamentos necessários. Eu tive que resolver muitos problemas, muitas situações, mas 54 

a permanência gestão é um voto de confiança e de que estamos no caminho, a gente 55 

parte de uma caminhada, não começamos desde o início, já temos um caminho, uma 56 

organização, projetos em andamento, temos excelentes condições de fazermos um 57 

trabalho fantástico. Eu espero muito contar com a parceria de vocês, do COMAM, 58 

trazendo as questões, quero trazer ais questões para colocar em pauta no Conselho, a 59 

gente ir fortalecendo. Nós conseguimos no ano passado fortalecer o quorum, com um 60 

quorum mais permanente, podemos instituir as Câmaras Técnicas, que não se tinha há 61 

bastante tempo. Então, cada vez mais a gente vai fortalecendo o trabalho, criando esse 62 

rito, esses fluxos de processos. Deliberamos as questões e procedimentos, aprovamos as 63 

diretrizes para aplicação do fundo ao longo deste ano. Eu acho que tem um monte de 64 

coisa bacana. Como COMAM conseguimos viabilizar o contrato do plantio ao longo ano 65 

passado, vamos trabalhar este ano, logo em seguida vamos ter esse contrato ativo. 66 

Estamos trabalhando já no inventário de gases de efeito estufa, que é muito bacana, vai 67 

nortear a nossa política urbanística a partir dessa base que vai ser elaborada. Temos os 68 

projetos que a gente conseguiu, foi vencedor junto ao Google e o ICLEI, financiamentos 69 

nessa linha da mudança climática. Então, tem um monte de coisa boa acontecendo. A 70 

Secretaria agora está muito fortalecida do ponto de vista de fazer a gestão da política 71 

urbana e ambiental do município. A gente trouxe para dentro da estrutura aquilo que nós 72 

já vínhamos praticando por meio de portaria, mas só para vocês entenderem um pouco 73 

do tamanho e dimensão da Secretaria. Depois abro a palavra para vocês. A gente tem a 74 

parte da Diretoria de Planejamento Urbano, na figura da Patrícia Tschoepke, que é 75 

diretora, servidora, um quadro extremamente qualificado. A Patrícia dirige toda a parte do 76 

planejamento os projetos de planejamento urbano da cidade, revitalização, tudo da parte 77 

de planejamento urbano, os estudos de viabilidades urbanísticas do Plano Diretor, são de 78 

atribuição da Patrícia. Temos também a Diretoria de Áreas Verdes, na figura do Alex, 79 

também um servidor extremamente qualificado, apaixonado pela cidade. Embora a 80 

manutenção seja de competência da Secretaria de Serviços Urbanos, que é o dia a dia, a 81 

poda, a capina, a manutenção de Baco, as questões da operação do dia a dia, mas a 82 

parte de gestão é na Secretaria, dentro do Departamento de Áreas Verdes. Também 83 

temos a Diretoria de Desenvolvimento Sustentável, uma diretoria ambiental, na figura do 84 

Marcelo, que é diretor, um quadro extremamente qualificado, um cargo comissionado, 85 

mas é mestre e doutor na área ambiental, é biólogo da Unidade do Rio Grande do Sul, 86 

extremamente qualificado e tem trabalhado muito na melhoria dos processos, cuida de 87 

toda parte do licenciamento ambiental, licença prévia licença de instalação, de operação, 88 

das mais diversas atividades, tudo que envolve essa parte mais ambiental, está sob o 89 

comando do Marcelo. Depois a gente tem também dentro da estrutura a diretoria do 90 

licenciamento, que é o próprio escritório de licenciamento, que fica fisicamente na Júlio de 91 

Castilhos, mas está dentro da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e 92 

Sustentabilidade, agora é o nome. Podem continuar dizendo SMAMS. Então, essa parte 93 

do Escritório de Licenciamento envolve toda a parte de aprovação de projetos, carta de 94 



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

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAM 

 

 

 
4 

habitação, certidões, demolição, reforma interna, de fachada, enfim, tudo que envolve a 95 

parte da construção civil, licenciamentos de casas, condomínios, casas, enfim, tudo que 96 

envolve a parte da aprovação urbanística até a carta de habitação, compra de índice 97 

construtivo. São mais de 200 serviços que entram via Escritório de Licenciamento, desde 98 

projetos complementares, aprovação de projeto de iluminação pública, projeto da via, 99 

projeto da parca, do parque, tudo entra via portal de licenciamento, por meio do Escritório 100 

de Licenciamento, que é dirigido pelo Artur, também extremamente qualificado, servidor 101 

público, já foi do interior aqui, do Estado, hoje dirige a secretaria, tem uma vasta 102 

experiência na área, contribui muito para a qualificação dos processos. Então, estão aqui 103 

as comissões, toda a parte de CAUGE, SETAPS que é parcelamento de solo SETARF 104 

que é regularização fundiária, enfim, todas as comissões que estão dentro do Escritório 105 

de Licenciamento. Está nessa diretoria de licenciamento, sob a liderança do Artur. 106 

Também temos a parte da fiscalização ambiental e urbanística de áreas verdes, de 107 

edificação, a parte de manutenção predial, está tudo dentro do escopo da nossa 108 

secretaria. Claro, nessas diretorias têm as mais diversas unidades distribuídas, desde a 109 

educação ambiental, outras das mais diversas da estrutura. Então, de fato, é uma 110 

estrutura bem grande, são muitas pessoas, são mais de 500, 600 servidores, mais 111 

estagiários, todo o time que trabalha conosco. Então, é uma estrutura que reflete aquilo 112 

que o Plano Diretor pensou para a gestão da política urbana do território, lá atrás se 113 

pensou na secretaria que fizesse a gestão da política urbana do município, o Conselho do 114 

Plano Ambiental também, né. Então, a gente tem o Conselho do Meio Ambiente, onde a 115 

gente consegue ter essa unidade entre urbanismos ambiental e a gente consegue se 116 

fortalecer muito e não ser só reativo na política ambiental, só no licenciamento, vamos 117 

dizer assim, só a partir do problema do caso concreto a gente criar e apontar as 118 

restrições. Então, da gente começar a ser mais ativo no sentido do planejamento da 119 

política ambiental, o mapeamento das áreas especiais, as áreas de preservação 120 

permanente, de todas as áreas da cidade, áreas de proteção ao ambiente natural. A 121 

gente tem esse desafio de cada vez mais fortalecer o planejamento dessas áreas porque 122 

quanto mais a gente for ativo nessa proteção, criando essas camadas, dando 123 

transparência para essas informações, menos reativo a gente vai precisar ser nos 124 

processos de licenciamento, porque a gente consegue evitar muitos problemas, tendo a 125 

informação previamente delimitada. Então, eu acho muito positiva essa fusão. Estou com 126 

muita expectativa que nós vamos conseguir ter boas melhorias, qualificar os processos. O 127 

Prefeito Melo é uma figura extremamente conhecedora da cidade, conhece seus 128 

problemas, viveu como vice-prefeito, como vereador, como deputado, morador de Porto 129 

Alegre. Então, ele tem conhecimento nessa área, eu acho que vai ser um superparceiro 130 

para a gente construir boas pautas, boa políticas e transformando cada vez mais essa 131 

realidade da nossa cidade. A nossa Secretária Executiva segue aqui firme e forte comigo, 132 

está nos acompanhando no dia a dia. Está aqui a Kelly, que fica nos bastidores nos 133 

ajudando. A Dra. Ângela está de férias, ela segue, vai ser minha substituta no Conselho, 134 

eventualmente, quando eu não puder estar presente. Também uma pessoa 135 

extremamente inteligente, capacitada na área ambiental, a Dra. Ângela que é doutora, 136 

que se tornou a pouco tempo, fez doutorado na área de direito ambiental, já foi 137 

Procuradora Geral de São Leopoldo. É uma figura extremamente respeitada na área e 138 

qualificada, contribui muito para a melhoria dos nossos processos como um todo. Então, 139 

era isso, fiz essa fala inicial, hoje é uma reunião bem informal mesmo, de apresentação, 140 

de boas vindas. Estou à disposição para vocês. Vamos ter momentos difíceis e a gente 141 

compreende isso, é da dinâmica, da democracia, que tem posições diversas, é um 142 

Conselho extremamente plural, têm entidades da administração, secretarias externas, 143 
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visões diferentes, mas não há dúvida que toda essa pluralidade é o fim, ao cabo ela gera, 144 

produz uma decisão que eu acredito que é boa. A gente tem que entender esses 145 

momentos, essas discussões que às vezes vão ser calorosas e tentar sempre superar, 146 

tentar aprender com tudo isso, com a troca e ir avançando. O meu papel enquanto 147 

Presidente do Conselho, faço um papel um pouco difícil, no sentido de cobrar as questões 148 

do tempo, as regras, levar a pauta adiante, porque às vezes o pessoal quer discutir um 149 

pouco mais, tem que dar aquela insistida, vamos lá, porque é o papel do Presidente. A 150 

gente está aqui, tem uma visão, tenta construir, produzir o debate, porque a gente precisa 151 

avançar nas pautas. Então, peço antecipadamente desculpas se no calor da emoção a 152 

gente às vezes se exalta um pouquinho. Eu sou, como todos vocês, ser humano como 153 

todos vocês, eu me incomodo um pouco mais com alguma coisa, daqui apouco eu volto 154 

atrás, é da dinâmica do processo, a gente está aqui sempre aprendendo na troca um com 155 

o outro, crescendo, amadurecendo. Então, se alguém estiver inscrito para falar, a gente 156 

tem o Paulo Renato, a Andréa. Se alguém quiser se inscrever para fazer alguma fala, 157 

fique à vontade porque hoje a reunião é informal mesmo. O Thiago temos como inscrito, 158 

temos a Marília. Então, vamos abrir a palavra primeiro para a Eliege, que é externa no 159 

período de comunicação, ela não é conselheira, mas a gente tem a previsão de alguém 160 

externo poder se manifestar. A gente abre a palavra para a Eliege pelo período de 5 161 

minutos. Eliege, AGAPAN (Participação externa): Boa tarde. Faço parte da AGAPAN na 162 

Câmara Técnica de Legislação e Educação Ambiental. A respeito da mudança do nome 163 

da Secretaria, eu fiquei curiosa, gostaria de saber como que se deu essa mudança, se 164 

teve alguma discussão, se o senhor participou desse debate. Eu sei que o senhor já 165 

explicou um pouco, eu estava ouvindo, mas quando da fundação dessa Secretaria, que é 166 

a primeira do país, ela passou por um processo bastante democrático de uma consulta 167 

horizontalizada, inclusive, com as entidades ambientais e ambientalistas. Então, eu acho 168 

que ficar mudando de nome é algo que já é um patrimônio histórico, ambiental, que tem 169 

toda uma carga. Enfim, eu acho que vale a gente compreender como que foi das pessoas 170 

que participaram dessa decisão. E por que “urbanismo”? Porque o meio ambiente tem 171 

também rural, o meio ambiente abarca todas as outras dimensões, todas as outras 172 

secretarias. Ela predomina em todas as outras. Então, porque focar no urbanismo, por 173 

exemplo? Eu agradeço, muito obrigada. Germano Bremm, Presidente e Secretário 174 

Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade - SMAMS: Obrigado, Eliege pela 175 

manifestação. Antes de abrir para os conselheiros, só esclarecer. A nomenclatura da 176 

estrutura é uma decisão do Chefe do Poder Executivo, quando encaminha as leis de 177 

criação ou de extinção de secretarias, que dá a nomenclatura. Eu acho que a 178 

nomenclatura reflete o que temos sob a nossa responsabilidade. E tanto a parte 179 

ambiental, quanto a parte urbanística, de planejamento urbano, que se inter-relaciona, 180 

que tem uma importância muito de trabalharem de forma conjunta, porque, afinal de 181 

contas, a gente cosegue proteger ambientalmente, se a gente também tiver uma política 182 

urbana adequada. Então, essa separação sempre foi muito gravosa para a cidade, porque 183 

sempre se tinha duas secretarias com certo sombreamento e uma série de problemas, 184 

uma política muito reativa no meio ambiente. Então, eu acho que essa função permite 185 

instrumentalizar a política de fato urbana ambiental do município. O Plano Diretor é 186 

urbano ambiental. Eu acho que vem a somar essa fusão, fortalece mais o meio ambiente. 187 

O nome, a nomenclatura está refletindo o que são as nossas competências. Eu que foi 188 

nesse sentido que o gestor, o Prefeito Municipal entender ser adequado botar a 189 

nomenclatura, sem tirar e sem criar um novo nome, como se aventou – Deixa a 190 

Sustentabilidade. Então, ele entendeu, assim como tem em várias cidades do mundo 191 

nomenclaturas diferentes para determinadas secretarias. Parece que foi uma escolha do 192 



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

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMAM 

 

 

 
6 

gestor e reflete as nossas competências, as estrutura dessa forma. Na sequência o Paulo 193 

Renato, AGAPAN. Paulo Renato Menezes, AGAPAN: Eu vou recuperar um pouco do 194 

que falei na última plenária, que foi de dezembro o Secretaria não pode participar, que eu 195 

terminei o ao com um gosto amargo na boca ainda, bastante ainda insatisfeito com o 196 

funcionamento do nosso COMAM. Está certo que eu estive em poucas reuniões, eu 197 

comecei em julho que tivemos 5 reuniões, uma não teve quorum.  E teve toda essa 198 

transição da pandemia, havia um tempo que as reuniões não aconteciam, estamos 199 

aprendendo a trabalhar com a virtual, as comissões técnicas estavam se constituindo, 200 

mas eu acho que nós temos que avançar muito se quisermos transformar este Conselho 201 

em um conselho realmente efetivo, contribuir para a formulação de políticas públicas para 202 

a nossa cidade. Aconteceram coisas ao longo do ano passado, como iniciativas de 203 

legislação ambiental sendo tratadas na Câmara de Vereadores sem a gente ter um 204 

conhecimento prévio ou talvez tenha tido antes da nossa participação, mas, enfim, são 205 

coisas que a gente não pode ficar de fora quando está se tratando de alteração de 206 

legislação ambiental da cidade, né. A questão do fundo, a gente praticamente repetiu as 207 

normativas que vinham do ano passado. Continuamos com uma crítica forte no sentido de 208 

que boa parte das despesas do Fundo deveria estar no orçamento da Prefeitura, não no 209 

Fundo, porque são despesas cotidianas, operacionais, importantes, nós não poderíamos 210 

cortar, mas ao mesmo tempo tem que aplicar em coisas novas. É uma discussão que a 211 

gente já tem há bastante tempo. A própria comissão, a Câmara Técnica do Fundo, surgiu 212 

uma ideia de propor um edital, que a gente tem que resgatar também, fiquei sabendo lá 213 

em 2016, já tinha um edital para sair para a rua, aprovado pela Câmara Técnica e tudo, 214 

mas acabou não saindo. Ver se tem alguma coisa lá que a gente pode trazer de fundo, 215 

né. E os grandes empreendimentos que estão sendo colocados em discussão na cidade, 216 

a gente tem que passar pela Câmara Técnica de Paisagens Naturais. O Conselho ver o 217 

que está sendo colocado em termos de compensações. A última novidade é o tal do 218 

Belvedere, que são coisas de muito impacto na cidade, que o Conselho de alguma 219 

maneira tem que tomar conhecimento e tomar um posicionamento, concessão de 220 

espaços como o Harmonia, que também está sendo tratado. E eu acho que uma das 221 

coisas mais urgentes, pelo que eu consegui enxergar agora aqui é a questão da 222 

arborização, é do nosso conhecimento que o contrato que tinha se esgotou agora no final 223 

do ano passado, não lembro. Tem a questão do Viveiro, como que vão aproveitar o 224 

Viveiro, as mudas que esta lá como que vão plantar, quem vai plantar. Ou seja, a política 225 

de arborização da cidade a gente tem que resgatar e botar para valer. Nós temos aquela 226 

questão das supressões desnecessárias, a política que a gente chamou de “arborescida”, 227 

que esperamos, porque o Secretário é o mesmo, mas o Prefeito é outro, que tem uma 228 

visão realmente diferenciada. Vamos deixar na carga do prefeito anterior, muitas críticas a 229 

gente fez. Vamos dar um voto de confiança que daqui para frente seja diferente. E que o 230 

Conselho possa se apropriar ais com isso. Estou aqui propondo um pacto de 231 

transparência. E falou em transparente, vamos acompanhar mês a mês a aplicação do 232 

Fundo, interferindo no que puder interferir, já tentando construir a alteração para botar 233 

para o orçamento da prefeitura a parte das despesas. Está fechando o mês e ainda não 234 

recebi nenhum relatório de aplicação no Fundo, mas, enfim, ou a gente acompanha, ou é 235 

um Conselho de verdade, que vai influenciar, ou eu vou dizer para as entidades não 236 

participarem, porque a gente não consegue tocar nada. Não chegamos a esse ponto, mas 237 

nós temos a oportunidade, tipo 0 a 0, vamos tocar daqui para frente, porque este 238 

Conselho vai funcionar, vai impactar e influenciar nas políticas da cidade, que o poder 239 

público demonstre que acredita na democracia, que quer não apenas constar que está na 240 

lei. Tem que ter o Conselho uma vez por mês, reúne, converso lá e segue o barco. Não! 241 
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Ou existe para vale, senão nem vale a pena existir. Aí a gente vai ter que ir para os canais 242 

mais políticos, ONGs são entidades políticas no bom sentido, seria política de meio 243 

ambiente. Então, vamos tentar zerar o jogo e daqui para frente começar um novo mundo. 244 

Já que o Secretário conhece todos os caminhos das pedras, não podemos mais perder 245 

tempo. Germano Bremm, Presidente e Secretário Municipal do Meio Ambiente e da 246 

Sustentabilidade - SMAMS: Isso aí. Um abraço, Paulo. Obrigado pela manifestação. Na 247 

sequência a gente tem a Andrea, representando a UFRGS. Boa tarde, Andrea. Andrea 248 

Pinto Loguércio, UFRGS: Boa tarde a todos. Quero te parabenizar, Germano, pela 249 

recondução. Eu acho que isso tem o reconhecimento do trabalho que tu conseguiste 250 

fazer, eu acho que a gente conseguiu fazer uma virada no COMAM o ano passado. Eu 251 

que isso tem o mérito da gente conseguir efetivamente dialogar e avançar em algumas 252 

coisas que estavam travadas. Claro, tem a responsabilidade de agora, bom, agora a casa, 253 

como disse o Paulo, já está razoavelmente em ordem, a gente tem que entregar as coisas 254 

para a cidade. E eu acho que isso é muito positivo, é muito bom. Acho que este ano todos 255 

nós temos tema de casa para fazer, todos nós temos uma série de coisas. Existe um 256 

hábito cultural às vezes de que a gente espera que o poder público tem que fazer, que 257 

alguém tem que fazer, que o governo tem que providenciar. Nós todos aqui temos 258 

responsabilidades e temos responsabilidades também de fazer a nossa parte e de sentar, 259 

porque um conselho é um espaço de democracia, como disse o Paulo. E a democracia 260 

muitas vezes é fazer uma conciliação, é fazer o possível dentro de um determinado 261 

momento e fazer uma conciliação dentro do que é provável. Então, nem sempre vai ser a 262 

ideia que eu, ou que tu, ou que o Paulo, ou que qualquer outro Conselheiro tenha, às 263 

vezes a gente precisa aqui construir uma espécie de consenso ou de maioria, e a maioria 264 

nem sempre vai contemplar exatamente todas as vontades em todos os momentos. E 265 

isso é um sinal de maturidade. Em primeiro lugar eu queria dar os parabéns. A gente 266 

agradece, eu como conselheira estou há muitos anos. Eu acho que é a primeira vez que 267 

eu vejo um secretário reconduzido e isso é muito bom, porque a gente não começa agora 268 

do zero, a gente já parte de determinado estágio. E conte conosco, com a universidade. 269 

Germano Bremm, Presidente e Secretário Municipal do Meio Ambiente e da 270 

Sustentabilidade - SMAMS: Obrigado, Andrea, pela manifestação; sempre muito 271 

construtiva, contributiva com a cidade e com o Conselho. Na sequência nós temos o 272 

Conselheiro Thiago inscrito. Thiago, boa tarde. Thiago Gimenez Fontoura, Associação 273 

Toda Vida: Boa tarde, Presidente, demais colegas. Muito feliz em revê-los neste ano de 274 

2021. Eu queria primeiro parabenizar, Germano, pela tua recondução ao cargo. Eu estava 275 

até um pouco preocupado como se daria essa transição, até falei na última reunião de 276 

como seria com novo Presidente. Então, espero que com a tua permanência na 277 

presidência da Secretaria possamos continuar de onde paramos. O conselho de fato 278 

avançou bastante em algumas pautas neste ano de 2020 e temos muito a fazer em 2021. 279 

Uma das principais discussões da cidade vai ser a revisão do Plano Diretor, que já está 280 

acontecendo. O Conselho vai ter que dar a sua contribuição, é uma atribuição legal deste 281 

conselho, inclusive, dar as suas contribuições. Nós temos uma preocupação muito 282 

especial pelo avanço do mercado imobiliário, pela preservação das nossas áreas verdes. 283 

Essa é uma preocupação bastante temente nas nossas discussões dentro do nosso 284 

grupo. E nos colocamos novamente à disposição para continuar esse trabalho profícuo 285 

aqui no Conselho, na fiscalização. Acho que temos muito a ser feito ainda, avançamos, 286 

mas precisamos avançar mais. Eu acho que a tua continuidade é um bom sinal. Tivemos 287 

alguns atritos, alguns problemas com o ex-prefeito, mas acho que o Prefeito Melo é uma 288 

homem mais dado ao diálogo, acho que isso vai ser positivo para este Conselho e para as 289 

nossas representações. Então, um bom trabalho. Germano Bremm, Presidente e 290 
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Secretário Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade - SMAMS: Obrigado, 291 

Thiago, pelas palavras, pelo carinho. Muito feliz em continuar aqui com vocês. Marília, 292 

representando a OAB, está inscrita.  Boa tarde, Marília! Marília Longo do Nascimento, 293 

OAB/RS: Oi. Tudo bom? Boa tarde! Eu queria o em nome da OAB parabenizá-lo, 294 

Germano, pela recondução. É um prazer tê-lo novamente pelos próximos 4 anos 295 

conduzindo a Secretaria. Eu estarei representando a Ordem, junto com a Dra. 296 

Alessandra. Gostaria só de retomar dois pontos que nós acabamos não tratando no 297 

Conselho ano passado e espero que a gente fale sobre o tema da LAC, que foi aprovada 298 

a lei, que a gente trabalhe a regulamentação. Isso acabou não passando e que possamos 299 

tratar isso na Câmara Técnica de legislação e também na nossa plenária. Realmente, 300 

depois de muita luta que tivemos nos últimos anos para que o Conselho seja um espaço 301 

participativo, que haja de fato pautas deliberativas de gestão ambiental do município de 302 

Porto Alegre, que este espaço seja de fato um espaço da participação de todos nesse 303 

processo da gestão ambiental do município. Era só isso, só para fazer a minha sudação e 304 

dizer que estaremos juntos aqui pelos próximos 2 anos. Germano Bremm, Presidente e 305 

Secretário Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade - SMAMS: Ok. 306 

Obrigado, Marília. Obrigado pela contribuição, pela fala, sem dúvida importante a gente 307 

trazer novamente, retomar o assunto da LAC, fazer uma apresentação aqui para vocês. A 308 

gente fez na gestão, foi um pouquinho antes de enviar o projeto de lei, mas muitos 309 

conselheiros trocaram, eu lembro que foi antes da pandemia, o presencial. Até fizemos 310 

uma caminhada no Ministério Público do Meio Ambiente. É importante que avançou lá na 311 

Câmara, acabaram votando e vamos trazer novamente para fazermos uma discussão. É 312 

importante a gente nivelar os conhecimentos, discutir, ir amadurecendo no tema, o que é 313 

bom vamos fazer, o que não é bom não vamos fazer. A questão é a gente buscar sempre 314 

qualificar os processos, esse é o nosso objetivo, proteger o nosso meio ambiente. Na 315 

sequência nós temos a Káthia, do Instituto Augusto Carneiro. Káthia Maria Vasconcellos 316 

Monteiro, Instituto Augusto Carneiro: Boa tarde a todos. Eu não tinha pedido para 317 

falar, mas já que estão me dando a palavra, né. Também gostaria de parabenizá-lo pela 318 

recondução na Secretaria de Meio Ambiente, porque é sempre bom ter uma continuidade, 319 

que a gente já se conhece, já conhecemos as nossas divergências e convergências. Não 320 

nos ofendemos mais com isso. Então, quero lhe dar os parabéns pela sua continuidade 321 

na Secretaria e colocando à disposição o Instrumento Augusto Carneiro para qualquer 322 

coisa que o município necessite. Germano Bremm, Presidente e Secretário Municipal 323 

do Meio Ambiente e da Sustentabilidade - SMAMS: Obrigado, Káthia. Feliz com a tua 324 

fala, manifestação, o carinho. Simone na sequência inscrita pela AGAPAN. Boa tarde, 325 

Simone. Simone Portela de Azambuja, AGAPAN: Boa tarde. Em primeiro lugar boa 326 

tarde a todos e a todas. Também gostaria de cumprimentar o Secretário. E somente 327 

reiterando o que já foi colocado, eu acho importante a gente lembrar que a Secretaria do 328 

Meio Ambiente, criada em 1976, é fruto de um intenso movimento ambiental, não só dos 329 

movimentos sociais, como também de técnicos e de diferentes profissionais em Porto 330 

Alegre, né. E eu acho que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente tem uma história 331 

linda. E... Desculpe, eu estou um pouco sensível hoje. Germano Bremm, Presidente e 332 

Secretário Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade - SMAMS: Fique bem à 333 

vontade, Simone. Estamos em casa tranquilos. Simone Portela de Azambuja, AGAPAN: 334 

É assim, eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente, a gente tem fique um pouco mais 335 

angustiado com algumas coisas, talvez o conjunto da população não tenha essa 336 

experiência. E nos preocupa bastante no que essas novas incorporações vão influenciar 337 

no funcionamento da Secretaria, já que ela apresenta dificuldade de monitoramento e 338 

controle nas suas diferentes atividades. Essas dificuldades já existem e a gente sabe, 339 
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como nós somos mais antigos aqui, a gente sabe que isso existe dentro da Secretaria. A 340 

outra questão é que talvez essas mudanças poderiam ter sido faladas antes de 341 

acontecerem, talvez elas pudessem ter sido discutidas com o próprio COMAM. E questão, 342 

por exemplo, da incorporação do patrimônio histórico e cultural, a questão de manutenção 343 

de praças, parques, manejo de árvores, ela vai estar sendo realizada pela SMURB. A 344 

concepção de novo planejamento de gestão das áreas verdes, da qualidade de vida da 345 

população porto-alegrense, como é que vai ficar, né? Como que isso vai ficar 346 

contemplado? Será que vai ser de forma adequada e condizente com a qualidade de vida 347 

da população porto-alegrense? Então, é uma série de coisas que continuam como 348 

dúvidas para nós. E face as mudanças climáticas, essa questão toda, a harmonização do 349 

Porto Alegre já é por si só um patrimônio histórico da nossa cidade. Então, mais essas 350 

questões, a questão do autolicenciamento que ainda nos preocupa, a questão de como 351 

vão ficar as áreas verdes de Porto Alegre, as áreas rurais, por exemplo, que tem toda 352 

uma discussão. Qual é a concepção de planejamento que a gente vai passar a ter a partir 353 

dessas mudanças? E basicamente são essas colocações que eu queria fazer, no ensejo 354 

de que a gente realmente consiga abrir um canal de diálogo permanente e que possa 355 

trazer muitos frutos para a Cidade de Porto Alegre. Queria agradecer à possibilidade de 356 

poder ter colocado algumas questões. Germano Bremm, Presidente e Secretário 357 

Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade - SMAMS: Perfeito.  Obrigado, 358 

Simone, pela manifestação, bonita e carinhosa manifestação. Eu tenho comigo que tudo 359 

isso que está acontecendo, o que aconteceu, das reformas, venha para qualificar os 360 

processo. Eu também já estou há alguns anos na administração, trabalho desde os meus 361 

16 anos nessas áreas. Trabalhei na Secretaria do Planejamento Urbano, depois na 362 

Secretaria de urbanismo, depois da Procuradoria Geral do Município, na área de 363 

urbanismo e meio ambiente e vivencio muito essa realidade da Secretaria, da estrutura. 364 

Já vi muitas trocas de gestão também e enxergo com clareza, minha visão aqui de dentro, 365 

que essa função vai fortalecer muito o trabalho da Secretaria como um todo, porque de 366 

fato, o instrumento básico da gestão de uma cidade é o Plano Diretor. Infelizmente, a 367 

gente via Ava uma desconexão um pouco da política ambiental de fato nessa conexão 368 

com o Plano Diretor, que prevê onde pode ser construído, onde não, onde tem áreas 369 

verdes, onde tem área de proteção ao ambiente natural, onde tem praça, onde tem 370 

parque, está tudo previsto no Plano Diretor. E a cidade só vai sendo construída a partir 371 

daqueles gravames, aqueles olhares do Plano Diretor. Infelizmente, antes tinha um 372 

pouquinho dessa desconexão, que gerava uma série de atritos, porque não tinha clareza 373 

prévia dos processos do planejamento como um todo. Então, agora unificando, na gestão 374 

passada se deu o primeiro passo, o próprio licenciamento também, a gente tem todas as 375 

regras do licenciamento ambiental. Então, tinha também as urbanísticas ali, às vezes as 376 

coisas não casavam, não se conectavam e dava uma série de conflitos. Eu acho que agra 377 

a gente tem a possibilidade de uma única estrutura, a gente se subsidiar, se dar apoio e 378 

com sustentabilidade naturalmente, para a cidade ir crescendo, mas sempre pautado com 379 

essa política ambiental, de proteção. Nesse sentido, eu acho que vai ser muito bom pela 380 

minha visão essa unidade, essa uniformidade. A gente vai conseguir ter mais força para 381 

ser pró-ativo na proteção, para promover as políticas. Eu acho que essa conexão vai ser 382 

muito positiva para o futuro da secretaria e da cidade como Tum todo. Simone da AMA. 383 

Simone Strigleder Botelho, AMA Guaíba: Primeiro quero cumprimentar a todos, desejar 384 

um bom ano de trabalho para todos os conselheiros, para o  Secretário que foi 385 

reconduzido. E desejar que o nosso trabalho seja efetivo neste ano que a gente vai 386 

começar agora. O ano passado foi bem complicado, eu costumo dizer que o ano passado 387 

não funcionou, 2021 tem que funcionar. Na verdade, eu pedi a palavra para fazer uma 388 
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pergunta, eu não estou em Porto Alegre, estou em Brasília e acompanhei pelo Jornal do 389 

Comércio essa coisa do EPACH vir para a SMAMS. E depois uma resposta da Prefeitura 390 

dizendo que não mais sairia da Cultura e que viria para a SMAMS. Vai ser difícil começar 391 

a falar a nova sigla, vocês deem uma desculpada. Edu queria saber se realmente o 392 

EPACH vem, como vai funcionar, como vocês estão planejando o funcionamento dos dois 393 

conselhos, o COMAM e o COMPACH. Eu acho que nós conselheiros vamos ter que nos 394 

reinventar também, porque nós vamos ter que começar a pensar também nessa coisa do 395 

patrimônio histórico-cultural, se isso realmente acontecer, porque nós vamos tratar, 396 

acredito que isso vai ser pauta também do COMAM. Então, queria ver como está sendo 397 

planejado isso, porque eu fiquei sabendo tudo pelos jornais, não ficar sabendo antes. Eu 398 

sei que é uma prerrogativa da nova administração e que isso acontece a cada 4 anos, 399 

mas acho que nós temos que começar a azeitar esse envolvimento do COMAM. 400 

Germano Bremm, Presidente e Secretário Municipal do Meio Ambiente e da 401 

Sustentabilidade - SMAMS: Obrigado, Simone, pela manifestação. É importante 402 

esclarecer, a Equipe do Patrimônio Histórico continua dentro da Secretaria da Cultura, o 403 

que se colocou na competência legal da Secretaria, da lei que trata da reforma 404 

administrativa, uma competência também no sentido de promover a proteção do 405 

patrimônio histórico mais alinhada com aquilo que já define o Plano Diretor dentro do 406 

capítulo que trata da qualificação ambiental e aí o patrimônio cultural está inserido dentro 407 

da qualificação ambiental. Então, a gente colocou no âmbito da competência a Secretaria 408 

também essa previsão, porque no aspecto do planejamento urbano a gente tem as áreas 409 

de interesse cultural, as áreas de abrangência cultural. Então, tem uma conexão 410 

envolvendo o patrimônio histórico, tem conexão com o planejamento urbano. Então, se 411 

dispôs aquela competência, mas a equipe continua tudo normal lá na Secretaria da 412 

Cultura, o Conselho do Patrimônio Histórico, também lá na Secretaria da Cultura, não 413 

vem essa estrutura para nós. Teve notícia de especulação de jornal de que viria, mas a 414 

gente confirmou na nota emitida que não vem, fica lá na Secretaria da Cultura. A Andrea 415 

bem lembra ali, é importante esclarecer que a parte do planejamento urbano já estava 416 

dentro da Secretaria, desde 2017 com a reforma administrativa. Então, só não tinha na 417 

nomenclatura da Secretaria, mas toda a parte de planejamento urbano, Plano Diretor, já 418 

estava no meio ambiente desde o início do Governo Marchezan. Agora só se fez um 419 

ajuste, o que se agregou de novo, de fato na estrutura do ponto de vista da competência é 420 

o Escritório de Licenciamento Urbanístico, que estava vinculado à Secretaria de 421 

Desenvolvimento Econômico. A gente trouxe para cá para tem essa conexão com o 422 

licenciamento ambiental. Então, isso se formalizou, embora na prática já estava liderando 423 

o Escritório de Licenciamento desde arco de 2020, só não estava formalmente na lei e aí 424 

foi feita essa correção. Então, como é b informal vamos abrir a palavra para o Matheus do 425 

CREA. Matheus Stapassoli Piato, CREA: Boa tarde a todos. Secretário, quero lhe dar 426 

os parabéns pela sua recondução. Na nossa última reunião de dezembro o senhor não 427 

estava. Eu comecei no COMAM e dezembro, conduzido pelo CREA, hoje sou Conselheiro 428 

da Câmara Técnica de Economia sou engenheiro agrônomo com pós-graduação e 429 

especialização em direito ambiental, ambos pela UFRGS. E sou coordenador adjunto, 430 

tento a recondução para Coordenador do COEMA – Conselho do Meio Ambiente do 431 

CREA. A gente entende que essas trocas de gestões são complicadas. Hoje, agora, em 432 

2021, teve a nossa presidente, depois de 4 anos sem presidente, só com o 1º vive-433 

presidente. Então, quero contar com o Secretário, com o COMAM, principalmente dentro 434 

do COEMA, na fiscalização, como o Paulo mesmo comentou, nos empreendimentos. E 435 

nós dentro do COEMA estamos fortes no CREA, na fiscalização. Então, contamos com a 436 

SMAMS na fiscalização desses empreendimentos, o CREA está ativo, o CREA está de 437 
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olho e nós estamos reativando o COEMA para essas fiscalizações de meio ambiente 438 

dentro do nosso território urbano, para sempre deixar esse equilíbrio entre os ambientes 439 

naturais e a urbanização. A urbanização a gente não pode negar que ela tem que ocorrer, 440 

né, todo mundo quer casa e para todo mundo ter casa nós temos que ter um equilíbrio 441 

entre as razões do meio ambiente. Obrigado, Secretário, novamente e parabéns pela sua 442 

recondução. Germano Bremm, Presidente e Secretário Municipal do Meio Ambiente 443 

e da Sustentabilidade - SMAMS: Obrigado, Matheus, pelas palavras. Seja bem-vindo a 444 

este Conselho. Eu não tinha conversado contigo ano passado. Sem dúvida, muito 445 

importante a participação e contribuição do CREA aí com a sua expertise, a gente vai 446 

construindo pautas positivas para a nossa cidade. Então, Senhores Conselheiros, são 15 447 

horas, eu agradeço a oportunidade, foi uma reunião só de apresentação mesmo, 448 

pactuando a nossa gestão, contem comigo para a gente ir construindo pautas boas 449 

sempre para a nossa cidade, para o nosso meio ambiente como um todo. Sou parceiro de 450 

vocês e estou à disposição. Um grande abraço, um excelente restante de semana. A 451 

gente antecipou, no período de Carnaval não teremos reunião. Em março a gente retoma 452 

as nossas reuniões normalmente, um grande abraço a todos. 453 

 Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho Municipal 454 

de Meio Ambiente, às 15h00min, da qual foi lavrada a presente ata por mim, Patrícia 455 

Costa Ribeiro, sob o Registro nº 225257/2003 – FEPLAM, prevalecendo o princípio 456 

da presunção de veracidade.  457 

Porto Alegre, 28 de janeiro de 2021. 458 


