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003ª AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL 06MAIO2021 
Pauta: Debater os projetos PLL n° 116/18 e PLCL n° 024/18 

(Texto com revisão final.) 

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): (19h05min) Declaro aberta nossa audiência 

pública e peço que a nossa Diretoria Legislativa proceda à leitura do edital.  

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Inicialmente vamos à leitura 

do edital de convocação. (Lê.): 

 

 “A Audiência Pública com o objetivo de debater sobre os seguintes projetos: Projeto de Lei 
do Legislativo, nº 116/18, que institui a Política Municipal de Sustentabilidade Hidroviária de 
Porto Alegre nas dimensões cultural, ambiental, social e financeira, dispondo sobre o 
conjunto de objetivos, princípios, diretrizes, instrumentos adotados pelo poder público 
municipal, isoladamente ou em regime de cooperação com governo federal, governo do 
Estado do Rio Grande do Sul, consórcios municipais, municípios, pessoas jurídica de direito 
privado e pessoas físicas, com vistas à Orla do Guaíba. - Projeto de Lei Complementar do 
Legislativo nº 024/18, que altera o inc. II do caput do art. 5º, o inc. VIII do caput do art. 6º e 
inclui incs. XVII, XVIII e XIX no caput do art. 7º, inc. VIII no caput do art. 18, inc. VII e §8º no 
caput do art. 30, e inc. IV no caput do art. 72, todos da Lei Complementar nº 434, de 30 de 
dezembro de 1999 – que dispõe sobre o desenvolvimento urbano no Município de Porto 
Alegre, institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Porto Alegre e dá 
outras providências –, e alterações posteriores, incluindo medidas para o aproveitamento do 
potencial hidroviário do Município.” 
  

As regras para nossa audiência pública serão as seguintes: a partir deste momento estão 

abertas através do chat o recebimento de dez inscrições para fazer uso da palavra por até 

cinco minutos. Inicialmente teremos, a cargo do autor dos projetos, vereador Moisés 

Barboza, que fará a apresentação dos projetos. Observamos ainda que, intercaladamente 

às inscrições da comunidade, falarão os vereadores. As inscrições estão abertas. 

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): Muito obrigado, diretor. Quero fazer uma 

saudação especial à nossa Verª Mari Pimentel, que acompanha os trabalhos, e demais 

vereadores. Peço que nossa assessoria nos auxilie com a menção dos vereadores. Como 

o diretor falou, as inscrições estão abertas, e, de imediato, passo a palavra ao vereador 

Moisés Barboza. 
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VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB): Boa noite. Quero agradecer o esforço de fazer 

uma audiência pública tão grande, com mais de 60 pessoas on-line. É uma forma nova que 

a gente tem que aprender, e rapidamente gostaria de agradecer muito os técnicos que 

estão acompanhando. Vejo muitas pessoas que são defensoras de uma conexão 

responsável para o desenvolvimento sustentável para a conexão da cidade com o Lago 

Guaíba.  

Rapidamente vou dividir esses 15 minutos iniciais com o Dr. Leandro Ávila, que nos 

assessorou no bojo, que vai apenas explicar porque está dividida em duas partes a técnica 

legislativa, e também dividirei o tempo com o Banunas, um técnico que lá na gestão anterior 

apresentou ao prefeito, aos secretários, e continua apresentando ao atual prefeito, ao 

governo do Estado a necessidade de desenvolver essa conexão buscando estruturas de 

apoio náutico. Foi o técnico que embasou e levou à Câmara de Vereadores e distribuiu para 

os vereadores ainda na legislatura passada uma palestra de um dos velejadores mais 

famosos do Brasil, que dizia que era uma espécie de deboche a falta deste planejamento 

de Porto Alegre, com falta de estrutura de apoio náutico e etc. Quero agradecer muito ao 

vereador Márcio Bins Ely, que também têm na Câmara a preocupação, junto com seu 

mandato, com as questões do cais, que vem defendendo seu desenvolvimento; e à 

vereadora Mari Pimentel, que na Câmara é uma pessoa que também tem essa paixão pela 

questão do lago Guaíba, vai ter oportunidade de falar conosco, de ouvir, trocar essas 

informações e aprender. Agradeço também ao ex-assessor parlamentar do nosso colega 

João Carlos Nedel, e ao vereador Marcelo também, que foram vereadores que sempre 

estimularam, por causa do turismo, essa questão do Guaíba. Vou ficar aqui, por óbvio, para 

tirar dúvidas, enfim, mas bem de uma maneira franca, dizer por que essa proposição foi 

apresentada.  

Ela foi apresentada porque os brios do porto-alegrense, quando a gente assistiu, e os 

técnicos levaram essa palestra, que teve no Roda Viva, na TVE, mexeram com o nosso 

mandato de certa forma, e nós fomos estudar no Plano Diretor a ausência de previsibilidade 

da questão hidroviária e também a ausência de uma política municipal de desenvolver a 

questão – não só por causa da estrutura de apoio náutico –, mas de a gente sonhar com 

uma Porto Alegre que tenha desenvolvida a questão hidroviária. Existem também 
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problemas técnicos que a gente tem que enfrentar, existem locais onde não existe calado 

para se desenvolver a questão hidroviária. Então agora com esse empreendimento, que 

todos estão acompanhando, do Embarcadero, tem lá também a Praça Náutica, do Celebra 

Nau, da Amazônia Azul, e aquilo ali vai ser marco para Porto Alegre. Já estou falando 

demais, as proposições são complexas, são simples de entender, mas eu não vou ler, vou 

passar para o Dr. Leonardo Ávila. Quero agradecer também ao Tena, que nos cedeu aqui 

este espaço, depois, quando for possível, as pessoas conheçam mais o Guaíba. Por isso 

a gente agradece o Tena, da Casa Flores, é uma casa de eventos aqui na Ilha das Flores, 

que cedeu aqui o espaço para a gente poder estar aqui nesta audiência pública. Agradeço 

a ti Tena e convido as pessoas de Porto Alegre a conhecerem o bairro Arquipélago, e a 

gente poder, cada vez mais, estarmos conectados com o Guaíba. Vou passar aqui, já 

agradecendo pelo apoio, ao Dr. Leandro Ávila, para que ele explique porque estão divididas 

em duas partes as nossas propostas. Depois, ato contínuo, que a gente ouça o Banunas 

dentro deste período de poucos minutos de apresentação, depois a gente estará aqui para 

responder e ouvir as pessoas falando sobre a proposta que a gente está apresentando. 

 

SR. LEANDRO ÁVILA: Ver. Moisés Barbosa, muito obrigado pelo convite, boa noite ao 

Banunas, a todos os presentes nesta sessão. De uma forma bem clara e objetiva, nós 

tivemos a estratégia de montarmos duas minutas de estrutura legal. Uma visando o projeto 

em si, que é a Politica Municipal e Sustentabilidade Hidroviária de Porto Alegre, depois 

observamos que não havia regramento sobre a questão da utilização da Orla e as 

potencialidades de serviços, negócios e aproximação da população junto a esse trecho 

magnífico que a cidade tem. Por lado também fizemos a estruturação do projeto de lei, 

prevendo a recepção dessa norma, dessa política lá no Plano Diretor, a fim de que a 

legislação urbana se comunicasse com essa nova política, e ambas pudessem ser tratadas 

de forma tecnicamente mais equilibrada, harmônica entre si. A partir disso, nós fizemos um 

estudo bem detalhado tecnicamente e pontuamos assim várias questões dentro do projeto 

de lei a fim de criarmos, estruturarmos, uma política bem clara, bem objetiva, que abra 

possibilidades para a cidade ter um bom desempenho em várias áreas de serviços e várias 
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áreas da economia também. Sempre respeitando as diretrizes legais que nós temos que 

observar. A minha fala inicial era essa, vereador. 

 

VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB): Obrigado. Enquanto o pessoal aqui higieniza o 

microfone para passar ao Banunas, quero agradecer a presença do Ver. Gilson Padeiro, 

também da Rovana, que está representando o secretário municipal do meio ambiente, e 

também, se não me engano, o secretário estadual Viana, estava tentando se conectar. Está 

meio distante para a gente ver os nomes – Presidente Márcio e diretor Luiz Afonso, obrigado 

também –, mas a gente vai citando.  

 

SR.  IOBERTO BANUNAS: Boa noite, Ver. Moisés, boa noite meu colega para essa 

audiência pública Leandro, novamente é um prazer imenso estar aqui numa audiência 

pública como essa, porque temos certeza de que estamos provocando história em Porto 

Alegre; agradeço também o prestígio da quantidade de pessoas que estão participando 

também de forma virtual dessa audiência pública. Por isso, de imediato, eu fazer a 

consignação de que, lá em 2018, realmente, Moisés, se despertou para esse aspecto da 

importância de nós, povo gaúcho – o segundo estado com maior rede hidroviária do País, 

só perdendo para o Estado do Amazonas – enfrentarmos essa matéria tão complexa, de 

tantos desafios, porque, como bem antecipou o colega Leandro, ela envolve, com certeza, 

senhores, essa integração da faixa terrestre com a faixa fluvial. Por isso me recordo, Ver. 

Moisés, que lá em agosto, quando iniciamos esse debate, na primeira audiência pública, 

de imediato você percebeu a necessidade de uma complementação em mais um projeto 

de lei que viesse ao encontro do que nosso qualificado colega Leandro trabalha, que é a 

questão do Plano Diretor.  

Hoje, senhores, é com grande prazer que estamos aqui, para integrar todo esse processo 

qualificado de levarmos à segunda audiência pública a ideia de que teremos, então, em 

Porto Alegre, uma legislação que possa efetivamente atender, num primeiro momento, Srs. 

Vereadores, os interesses das atividades de esporte e recreio, e nós acreditamos que o 

esporte e recreio seja a forma mais intensa de atrair o turismo e, a partir dessa relação com 

o nosso lago Guaíba e com todos os nossos afluentes, que possamos levar a um outro 
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processo de crescimento maior, crescimento econômico, crescimento ambiental e cultural, 

com certeza.  

Eu quero, então, encerrando a minha fala, neste primeiro momento, destacar que, em 

relação a esse projeto de lei, quando da elaboração do debate, nós nos preocupamos muito 

em não estancar, em não criar uma informação legislativa inicial limitadora; não, ao 

contrário, o que nós trouxemos foram meramente contribuições que envolvem algumas 

expressões conceituais e, em especial, objetivos desta lei, os princípios que envolvem essa 

lei, ainda mais contribuindo com a indicação de alguns instrumentos para isso, ou seja, 

elementos capazes de envolver toda a administração pública na execução dessa política. 

Por isso convido todos que estão nos acompanhando – vejo um número constantemente 

crescente – que se apropriem desse conteúdo legislativo, que façam as suas participações, 

diretas ou indiretas, para o gabinete do vereador e de outros profissionais envolvidos nessa 

matéria, para que a gente possa definitivamente atrair contribuições que venham cada vez 

mais a melhorar.  

Por fim, encerrando a minha fala, fica aqui, desde já, o convite da Celebra Nau para irem 

na praça náutica da Celebra Nau do Cais Embarcadero, nós teremos um espaço de 

inovação lá, que é a Arena Amazônia Azul, onde queremos não só discutir essa lei, 

vereador, mas colocá-la em prática, executar o que está no papel, para não virar uma lei 

morta. Muito obrigado. 

 

VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB): Presidente Márcio e diretor Luiz Afonso, só para 

encerrar dentro do nosso tempo, queria agradecer a participação do ex-vereador Ricardo 

Gomes, hoje vice-prefeito, que apresentou uma emenda importante do ponto de vista 

técnico, para prever na legislação as parcerias, enfim. Queria agradecer a ele, que 

participou, ainda na sua legislatura, como vereador, com importantes modificações que eu, 

como autor, acredito que reforçam e melhoram o trabalho desenvolvido. Por fim, quero 

agradecer aos vários técnicos que ajudaram, inclusive neste espaço, a Casa Flores, ainda 

em 2018, o pessoal da Malucos do Bem, os advogados, os ambientalistas, as pessoas do 

núcleo de desenvolvimento sustentável da Malucos do Bem que se debruçaram para redigir 

essas ideias, que hoje certamente vão ser modificadas com tantas pessoas qualificadas 



 
Câmara Municipal de Porto Alegre 

Seção de Taquigrafia 
003ª Audiência Pública Virtual 06MAIO2021 

Pauta: Debater os projetos PLL n° 116/18 e PLCL n° 024/18 

 

 

pág. 6 

 

aqui. Nós temos 80 pessoas on-line, então eu fico muito feliz de ter sido útil para várias 

pessoas poderem compilar isso. Desde já agradeço. Está entrando aqui a imagem da Casa 

Flores, essa imagem muito bonita. Eu encerro aqui a nossa primeira participação, e vou 

ficar aqui aprendendo com tantas pessoas que sonham que Porto Alegre tenha essa 

conexão real da terra com o nosso amado lago Guaíba. Obrigado, Presidente. 

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): Obrigado, Ver. Moisés Barboza. Quero também 

acusar a presença do Ver. Matheus Gomes, da Ver.ª Karen Santos, da Ver.ª Mari Pimentel 

e do Ver. Gilson Padeiro. 

Vamos passar para as manifestações dos inscritos. 

 

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Pela ordem, temos três 

inscritos: o professor Paulo Brack, o Sr. Marcelo Allet e o Sr. João Pedro Wolff. 

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): O Sr. Paulo Brack está com a palavra. 

 

SR. PAULO BRACK: Presidente da Câmara, diretor Legislativo e todos os demais que 

estão aí, eu agradeço a oportunidade. Eu não sei se eu vou conseguir projetar o meu 

documento, mas, na realidade, eu já encaminhei até por e-mail, também posso ler algumas 

questões aqui que nos preocupam um pouco. Inicialmente, eu faço parte do InGá, que é 

uma ONG aqui de Porto Alegre; sou professor, já trabalhei na antiga SMAM, fui gerente da 

Reserva Biológica do Lami, então conheço um pouco a questão ali da orla do Guaíba, a 

necessidade de conservação. Eu acho que essa questão que o Ver. Moisés falou nos deixa, 

digamos assim, com uma certa expectativa, porque nós achamos importante a promoção 

de atividades, enfim, mas que sejam compatíveis com o rio e compatíveis com a 

sustentabilidade ambiental, como a gente imagina. Inicialmente, saudamos qualquer tipo 

de iniciativa, porém, a gente verifica que... (Problemas na conexão.) ...nos dois projetos, 

sendo um deles o PL nº 024/2018, se eu não me engano, tem alteração do Plano Diretor. 

A gente reconhece que mudanças no Plano Diretor, neste momento de pandemia, não nos 
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parecem convenientes, até porque isso abre precedentes, e a gente considera que debates 

assim, quanto ao Guaíba, são superimportantes. 

Nós tivemos aqui em Porto Alegre o Guaíba Vive – eu participei, na época, também, na 

Prefeitura –, também tivemos o projeto Pró-Guaíba, importantíssimos. Esses projetos 

desapareceram, sumiram. Eu, como ex-membro da antiga SMAM, como técnico da SMAM, 

trabalhei na Coordenação do Ambiente Natural, que era para planejar a proteção das áreas 

naturais, dos morros, da orla. Essa coordenação foi desfeita; até hoje, ela não existe mais. 

A gente conversava muito com o pessoal da Secretaria Municipal de Planejamento para 

projetar. Inclusive, no Delta do Jacuí, nós tivemos o plano Delta, com o arquiteto Udo Mohr, 

uma pessoa fantástica que deixou história, contribuiu muito para a conservação e para a 

promoção da paisagem natural de Porto Alegre. Essas questões todas são jogadas para 

escanteio, então nos preocupa muito. 

A gente acredita que esse projeto tem que ser mais debatido. Primeiro, nós temos uma 

questão que é o Código Florestal, Lei nº 12.651, que fala sobre cursos d’água; e, no caso, 

o Guaíba é um curso d’água, ele tem características de lago, mas também tem 

características de rio, eu trabalho com vegetação, tem plantas da margem do rio, matas 

auxiliares, que são características de rio. Então nós vamos pelo Código Florestal, que fala 

numa Área de Preservação Permanente de 500 metros. É diferente da questão de lago. O 

art. 4º, inc. I, fala que áreas com cursos d’água com mais de 500 ou 600 metros teriam que 

ter pelo menos 500 metros de faixa de proteção. Nós temos que planejar isso, não existe 

uma descrição, um marco do que pode ser realizado. 

A gente acha que é importantíssimo que ocorram atividades de lazer e, ao mesmo tempo, 

de navegação; também temos a questão dos pescadores. Mas nos preocupa muito que 

esse projeto deixa uma margem muito grande para um incentivo econômico, para 

atividades que nos parecem incompatíveis, muitas vezes, num momento em que a 

população não está acompanhando tudo isso e nós não temos um marco de proteção e de 

promoção da biodiversidade, da sociobiodiversidade. 

Então, nesse nosso documento, a gente considera que não é momento ainda de mudarmos 

o Plano Diretor. Também precisaríamos discutir melhor com os vários setores da 

sociedade, com a população, com os movimentos, enfim, para que não venhamos a trazer 



 
Câmara Municipal de Porto Alegre 

Seção de Taquigrafia 
003ª Audiência Pública Virtual 06MAIO2021 

Pauta: Debater os projetos PLL n° 116/18 e PLCL n° 024/18 

 

 

pág. 8 

 

a supremacia de atividades econômicas. Nós temos que garantir também que a população 

tenha acesso ao rio; que o rio tenha um projeto de despoluição – na realidade, a gente 

considera um rio lago, ele tem características ambas –, porque ele tem que ser despoluído; 

nós temos que revitalizar as praias. Tínhamos o Pró-Guaíba, que era para fazer a 

balneabilidade de Ipanema, do Lami, inclusive. Então eu acho que essa questão não pode 

ser vista meramente num projeto hidroviário, tem que ser pensado um pouco. E também 

com relação aos demais municípios do Guaíba, que não é só Porto Alegre, nós temos 

Eldorado do Sul, Guaíba, Barra do Ribeiro, enfim, Viamão. Então, nós temos que pensar 

no Guaíba de uma forma mais ampla, mais holística, e não meramente em cima de projetos 

que ainda não amadureceram, não descaracterizando o mérito da iniciativa, mas nos 

parece que não temos condição de, digamos assim, nós somos contrários a esse projeto 

da maneira que está, sem haver uma discussão com a sociedade, para que não venhamos 

a privatizar ainda mais a orla do Guaíba, e comprometer ainda mais a qualidade ambiental. 

Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição para qualquer outra questão que seja 

necessária, e encaminhamos o nosso documento que depois pode ser distribuído para os 

demais membros da Câmara e para as pessoas que participaram desta audiência.  Muito 

obrigado. 

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): Obrigado, Paulo Brack. O próximo inscrito é o 

Arquiteto Marcelo Allet, que tem um trabalho reconhecido em favor da nossa orla, foi o 

coordenador do GT Orla, no período em que estive na Secretaria do Planejamento, ele tem 

um patrimônio acumulado de conhecimento com relação aos nossos mais de 70 Km de 

orla.  

 

SR. MARCELO ALLET: Boa noite a todos, Sr. Presidente, Márcio Bins Ely, todos que nos 

acompanham, algumas pessoas que estou vendo aqui são velhos conhecidos, o vereador 

já facilitou a minha apresentação. Sou arquiteto, sou especialista em planejamento urbano 

e regional, pela nossa Universidade Federal, ainda antes de entrar na Prefeitura, então, 

também sou arquiteto de carreira da Prefeitura Municipal, há uns vinte e três, vinte e quatro 

anos, desses trabalhando quase que prioritariamente ou predominantemente no Plano de 
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Qualificação Urbanística de nossa orla. Como disse o secretário – foi secretário durante 

boa parte do nosso esforço –, de modo que em 2007 – eu queria fazer algumas 

observações rápidas ao projeto do Ver. Moisés – nós entregamos então esse trabalho ao 

prefeito municipal – o Presidente Márcio era secretário na época, estava lá, inclusive – e a 

partir daí se achou por bem iniciar aquela primeira parte da orla que a gente conhece, onde 

se inicia. Nesse momento, eu recebi um convite do Ver. Nedel – e estávamos às portas da 

reavaliação do Plano Diretor que acabou não acontecendo – principalmente assessorá-lo 

nessa questão da inserção da orla nessa reavaliação, que assim como disse o professor 

Paulo Brack é uma questão muito delicada e um pouco mais do que a gente possa imaginar. 

Comentando ainda que apenas a boa inserção de uma legislação, de um esforço legislativo 

num outro arcabouço técnico, por melhor que seja a sua intenção, não garante que a sua 

execução, que a sua condução vá ser adequada. Então, eu vou por aí porque na época em 

que o Ver. Nedel me convidou, eu fiz a ele uma série de colocações com relação a avanços 

que a gente tinha que ter na orla, principalmente com relação aos dispositivos de conexão 

– que quase não há ainda hoje em toda a sua extensão – aquática, da cidade com a água. 

E isso afeta e deprime muito a atividade náutica, tanto de lazer, quanto de esporte; a 

economia da cidade fica reprimida, que a gente poderia ter uma economia toda voltada, 

como disse o Ver. Moisés, para a atividade náutica e eventos, enfim. Então, eu queria fazer 

essa introdução, dizendo o seguinte: me congratular com o propósito do Ver. Moisés, e 

esse é um propósito, eu acho, que de toda a cidade. Algumas pessoas se debruçam nele, 

mas, em toda a cidade, eu acho que não tem quem não se encante com esse propósito. 

Então, o nosso propósito é muito semelhante. E eu coloquei ao Ver. Nedel, e começamos, 

eu e o então chefe de gabinete a desenvolver um projeto que não sabíamos bem como ia 

ser apresentado para o Executivo, mas foi, na verdade, a concepção de um programa, que 

chamamos de Programa Conexões Aquáticas de Porto Alegre. Cheguei a conversar com 

alguns que estão aqui, a Adriane, enfim, outras pessoas da área náutica, alguns 

professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Geociência, onde depois eu 

fui estudar gerenciamento costeiro integrado. Chegamos a construir esse programa, e, no 

final, mais ou menos, descobrimos que havia na Câmara uma iniciativa muito semelhante 

sobre o mesmo tema, que era do Ver. Moisés Barboza.  
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Eu acho importante colocar isso rapidamente, esse contexto, para explicar qual é a minha 

posição a respeito desse projeto. Então, o Ver. Nedel me autorizou a procurar o Ver. 

Barboza no sentido de colocar um pouco desse conhecimento, dessa apropriação toda que, 

ao longo desses anos todos, eu construí a respeito da orla. Antes de procurar o vereador, 

eu procurei ler com bastante atenção o projeto de lei, identifiquei algumas fragilidades, 

vamos dizer assim, de várias naturezas, mas principalmente de natureza técnica, de 

conteúdo dos dispositivos que estavam colocados ali, de ordenamento desses conteúdos 

e, sobretudo – isso me preocupa ainda bastante – com relação a como aquele projeto de 

lei... (Problemas na conexão.) ...discutindo, propunha esse relacionamento, essa conversa 

entre um esforço de gestão das questões da orla e questões urbanísticas também que, 

nesse projeto, não são colocadas, mas essa é a minha praia, digamos assim, conheço bem 

as implicações urbanísticas desse tipo de habilitação de uma orla. Então, nesse sentido, 

não vi essas questões colocadas ali e, pelo contrário, os dispositivos que estavam ali 

podiam atrapalhar a questão muito mais do que o nobre propósito de contribuir com ela. 

Então, procurei o Ver. Moisés, expliquei isso, me coloquei à disposição, e a ideia partiu do 

vereador, que “tudo bem, pode propor e tal, a gente fez isso meio assim para demarcar 

uma autoria, mas vamos trabalhar juntos”. E acabou que esse trabalho junto não aconteceu, 

por “n” motivos que não vêm ao caso, e eu não vejo ainda – agora fico sabendo que tem 

uma segunda parte, que eu não conheço – nesse projeto de lei essas preocupações, e eu 

acho que essas fragilidades continuam existindo. Então, nesse sentido que eu queria 

colocar a minha fala aqui, eu só não coloquei que hoje o Ver. Nedel, me perdoem, se 

aposentou, e nós levamos essas preocupações para a Ver.ª Mônica Leal na época. O meu 

trabalho hoje, essa preocupação minha é uma espécie de spoiler do Ver. Nedel, que a Ver.ª 

Mônica incorporou, e hoje sou assessor técnico do gabinete da Ver.ª Mônica, que me 

colocou aqui. Ela disse: “Então, vai lá audiência, coloca”, ela me autorizou a colocar as 

minhas preocupações que eu já dividi com ela inclusive, inclusive da área ambiental, como 

bem coloca o professor Fleck, e eu estou aqui representando então formalmente o gabinete 

da Ver.ª Mônica.  Já encaminhando, a minha participação aqui é de crítica, mas uma crítica 

responsável, uma crítica técnica e no sentido de contribuir para que a gente avance ainda 

mais na redação que, na minha maneira de ver, é muito falha no sentido de efetivamente 
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conseguir realizar, materializar esse propósito que o Ver. Moisés coloca. Isso me preocupa 

muito, eu posso detalhar depois, tem um parecer que eu já fiz, encaminhei na época ao 

Ver. Moisés. Enfim, até onde eu sei por enquanto, com essa observação, na minha opinião, 

o projeto tem que ser rescrito. Nós, na época, fizemos um, rescrevemos o projeto, não 

sabemos bem, mas é uma espécie de substitutivo, ele existe, já foi inclusive revisado. 

Concluindo, a minha fala é esta, a de que a gente tem que aprimorar bastante isso ainda. 

Eu agradeço a oportunidade de me manifestar parabenizando também, obviamente, o Ver. 

Moisés por essa iniciativa e me colocando à disposição. Obrigado. 

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): Obrigado, arquiteto Marcelo Allet. Transmita um 

fraterno abraço nosso à Ver.ª Mônica Leal. A Ver.ª Mari está com a palavra. 

 

VEREADORA MARI PIMENTEL (NOVO): Obrigada, Presidente, eu serei breve, gostaria 

de parabenizar o Ver. Moisés, parabenizar toda equipe técnica que também ajudou nessa 

construção. Eu sou uma entusiasta do nosso lago Guaíba desde que eu tive oportunidade 

de viajar e morar fora do Brasil, na Nova Zelândia, estudei lá, e lá, por coincidência, é um 

país onde tem mais barcos per capita, por pessoa. E depois que a gente vê como outro 

país e outras cidades têm uma integração com o seu meio náutico, a gente acaba voltando 

para nossa cidade e vendo como nós temos um grande potencial. E foi aí que, desde então, 

eu comecei a me perguntar por que Porto Alegre não se abria, não olhava para o Guaíba 

da mesma maneira que outras cidades do mundo olham. 

Então, eu gostaria de trazer que grande parte desse debate veio à tona a questão de Porto 

Alegre se abrir para o Guaíba. Na Nova Zelândia, como todos sabem, é um dos países 

mais liberais do mundo, e a grande parte da liberdade é o que traz o desenvolvimento do 

setor náutico e da utilização dos mares da Nova Zelândia, assim como também deve trazer 

para cá, para o nosso lago Guaíba. Eu utilizo o lago diariamente para prática de esportes e 

até para nadar e eu observo que grande parte de Alegre não tem acesso a ele, isso não 

pode acontecer, uma vez que Porto Alegre se fechou para o lago. Hoje, eu já vejo com 

grande otimismo esse projeto do Ver. Moisés; um projeto com grande corpo técnico 

auxiliando, são pessoas que não estão ganhando nada, mas que estão realmente 
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entusiasmados com a possibilidade de a gente utilizar os 70 quilômetros do lago para a 

gente conseguir trazer uma prosperidade para a nossa cidade e, principalmente, uma 

sustentabilidade para ela. Eu vejo que a economia, o desenvolvimento do lago e sua 

sustentabilidade andam juntos, e, quanto mais nós tivermos a parte da liberdade, mais essa 

integração vai acontecer. Então, aqui, por vezes, a gente vê que há um grande carinho pelo 

lago, assim como eu e tantos outros também têm, mas eu tenho certeza que, querer regular 

demais ou acharmos que grande parte do excesso de regulamentação auxilia, por vezes, 

acaba criando fragilidades e até distorcendo problemas ambientais. Hoje, o que nós vemos 

é a que gente precisa ver o lago como um todo e precisamos ver que, quanto mais liberdade 

nós tivermos para utilizá-lo, para usufrui-lo, seja no esporte ou como meio de transporte, 

mais o lago conseguirá conviver com a cidade e criar um ecossistema único para Porto 

Alegre virar-se novamente para o lago Guaíba.  

Eu trago esse contraponto para trazer um pouco da minha visão e quero parabenizar todos 

os vereadores que estão aqui presentes, esse é um tema importantíssimo para a cidade, 

tenho certeza que Porto Alegre só tem a prosperar com uma maior visão do nosso lago. 

Também gostaria de colocar a importância de a gente ver, com muito carinho, mas com 

uma visão liberal, o desenvolvimento desse novo conceito de ver o lago como um meio 

também e não só um local que a gente está olhando pela terra. 

Eu agradeço, Presidente, e encerro aqui a minha manifestação. 

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT):  A Ver.ª Karen Santos está com a palavra. 

 

KAREN SANTOS (PSOL): Boa noite, eu estou me inscrevendo para trazer alguns 

questionamentos que partiram da nossa assessoria jurídica, do coletivo do qual eu faço 

parte. Primeiramente, do nosso ponto de vista, o Guaíba é um bem público, patrimônio do 

povo gaúcho, e me é estranho discutir alterações na forma de regularizar o uso do lago 

somente a partir da visão da Câmara Municipal de Porto Alegre. Eu acho que seria 

pertinente e de bom tom discutir isso também com os outros municípios que possam ser 

impactados por essas alterações. Deveríamos ter a participação também da Assembleia 
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Legislativa do Rio Grande do Sul para propor essas discussões, bem como levar essas 

leituras para os outros municípios quanto a essas alterações.  

Também, nesse sentido, fazer a discussão do PLCL nº 024/18, que propõe alterações no 

Plano Diretor. A gente sabe que, para fazer alterações no Plano Diretor – já há acordos 

jurídicos nesse sentido –, a iniciativa tem que partir do Executivo e não do Legislativo. 

Então, por que o Melo não traz para a Câmara de Vereadores essas alterações, com um 

projeto que contemple essa questão que o Moisés está debatendo no projeto? 

Terceiro, sobre a Emenda nº 02, proposta pelo então Ver. Ricardo Gomes, de adequar o 

projeto para a Lei de Liberdade Econômica. A gente entende que isso também prejudica o 

projeto, já que ele trata de algo que é interesse público, pois o Guaíba é um patrimônio do 

povo gaúcho. Quer dizer, tem que ser regido pelas cláusulas e pelos preceitos do dinheiro 

público, então, não caberia essa alteração para tentar adequar à Lei de Liberdade 

Econômica, que trata de outras questões.  

Nesse momento, seriam esses os questionamentos que nós trazemos para essa Audiência 

Pública, pois, da forma como está, a gente vota contra.   

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): O Sr. João Pedro Wolff está com a palavra. 

 

SR. JOÃO PEDRO WOLFF: Boa noite a todos, eu me apresento aqui como engenheiro 

mecânico e como velejador do Guaíba e para falar do que já foi feito e do que existe dentro 

do Guaíba, e o projeto vem muito ao encontro de tentar reverter essa situação.  

A primeira colocação que a gente faz é que quem não conhece não preserva, e o meio de 

conexão que tu tens com a água hoje ou são as marinas, os clubes, ou não tem outro meio 

de conexão, que seriam os trapiches, o píer, o famoso píer. A legislação que está posta 

hoje foi um pouco facilitada em 2018, quando passa para o Município a possibilidade de 

licença para trapiches até 100 metros. Mas o resultado prático que a gente vê em todos os 

municípios que circundam o nosso rio e no próprio município de Viamão, onde tem três ou 

quatro trapiches dentro do Guaíba – inclusive, já tinha falado com o vereador sobre isso – 

é que há uma incapacidade absurda do poder público de fazer um trapiche, porque todos 

os trapiches que existem dentro do Guaíba não funcionam na seca para nenhuma 
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embarcação. Para fazer alguma coisa para tornar democrático para a população, tem que 

se poder usar; para poder usar, tem que saber fazer um trapiche. A gente não consegue 

fazer um trapiche quer seja pela legislação, quer seja por jogar dinheiro público fora, que é 

o que termina acontecendo. Imagina tu fazeres uma obra que, no verão, tu não consegues 

usar. Todos os trapiches, os trapiches de Guaíba, os trapiches de Barra do Ribeiro, os 

trapiches do Parque de Itapuã, todos eles têm, aproximadamente, meio metro de água no 

verão. Para o que é que serve um trapiche com meio metro de água no verão? Tu não vais 

conseguir embarcar ninguém. Tem uma outra visão que a gente queria trazer também para 

essa situação que é a possibilidade de outros pontos de embarque e desembarque, 

inclusive para socorro, inclusive para os bombeiros. Quem está dentro d´água, muitas 

vezes precisa de socorro, e tu buscares socorro por embarcação é muito mais demorado 

do que por terra. Então, tu teres um ponto de conexão para fazer essa ligação facilita muito. 

É como foi colocado pela vereadora a respeito da Nova Zelândia. Lá, assim como nos 

Estados Unidos, existem muitos trapiches. As pontes, por exemplo, no estado da Flórida, 

ou elas têm vão suficiente para as embarcações passarem por baixo, ou elas giram. Então, 

passa por mudar a forma de pensar o rio, de poder cruzar o rio, para poder usufruir dele. 

Eu reitero: só preserva quem conhece. Como a gente não tem possibilidade de conexão 

com a população, a população não conhece o rio, não conhece o bem e o patrimônio que 

tem ali. Até para cuidar melhor do rio, se a população conhecer mais, vai nos ajudar a cuidar 

mais. Quem está dentro d’água sabe que boa parte da poluição que tem no rio é da 

população, não é do velejador, não é do lancheiro, não é do pescador. Vem da população, 

do lixo que cai no ralo e vai para dentro do rio. Esse ponto de conexão, facilitar fazer um 

trapiche na cidade, é uma coisa que, inclusive, pode se espalhar para os outros municípios 

que estão servidos pelo nosso Guaíba, para não polemizar se é lago, ou se é rio. Era isso 

o que eu tinha para colocar.  

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): Muito obrigado, João. O Sr. Guilherme Rangel 

Paradeda está com a palavra. 
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SR. GUILHERME RANGEL PARADEDA: Boa noite a todos. Eu gostaria, primeiro, de me 

apresentar. Eu sou o Guilherme Rangel Paradeda, minha família é toda de velejadores. Eu 

velejo desde os meus, sei lá, eu nasci dentro do rio. Todos somos do Clube Jangadeiros, 

como foi falado, um clube de vela, desde a classe optmist, snipe, 470, oceano e daí por 

diante. Concordo com o que foi falado anteriormente, que quem não usa o rio não cuida do 

rio, acho que é a primeira coisa que vem. Concordo plenamente com quem está falando. 

Segundo, uma questão que foi muito boa é o Pisa. O Pisa, acho que está nos ajudando 

muito na questão da despoluição do rio Guaíba. Também vejo com muito bons olhos o 

Embarcadero. Inclusive, em 75 quilômetros de orla, nós só tínhamos uma rampa pública, 

em Ipanema. Quando eu fui visitar o Embarcadero, eu tive que avisar os proprietários do 

Embarcadero – no caso eram o Eugênio e o Juan, que eram as pessoas, digamos assim, 

que coordenam o Embarcadero – que eles estariam fechando uma das melhores rampas 

que têm para o rio Guaíba, é uma rampa que foi construída junto com o Cais do Porto. 

Então, o desconhecimento, eu acho que é a pior coisa que existe. A gente tem 30 mil 

embarcações no rio Guaíba e a gente tem 1,5 milhão de pessoas, se a gente for falar na 

Nova Zelândia, e uma embarcação para cada família. E o pior de tudo é que a gente tem 

um rio doce, é água doce. Para quem sabe o que estou falando, entre água doce e água 

salgada, as cracas d salgada destroem o barco e daí por diante. O que a gente tem é um 

tesouro. A gente pode estar discutindo aqui muitas coisas, quando eu era chefe de gabinete 

do Kevin Krieger, a gente começou a trabalhar, quando a Orla 1 estava sendo construída, 

em 2016, na Lei nº 12.040, para justamente trabalhar junto com a questão de 

regulamentação dos esportes náuticos e terrestres na Orla do Guaíba hoje, porque 

qualquer um pode fazer o que quiser na orla do Guaíba, e foi regulamentada, só que até 

hoje não foi utilizada pelas secretarias que estão à disposição. Sancionada, mas ainda não 

foi regulamentada.  

Eu concordo plenamente em fazer leis, mas não utilizar as leis. Eu acho que a gente tem 

que fazer com que o Executivo possa, sim, dar o andamento, mas para fazer isso acontecer 

tem que haver pressão da sociedade.  

Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro para todo mundo: de que adianta a gente 

ter a segunda maior hidrovia do Brasil, se a gente tem o rio Guaíba com o assoreamento 
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que existe hoje. A gente está com o rio Guaíba totalmente assoreado. Hoje, se tu saíres do 

canal, tu tens meio metro de água do lado do canal, porque não pode se dragar o rio, não 

pode se tirar areia do rio. Isso tem que ser tratado com muita ênfase. Por que não pode? 

Porque existe uma lei proibindo tirar areia do rio Guaíba. Só pode, hoje, dragar e colocar 

areia do lado do canal, e isso faz com que a areia caia de novo no canal. Mas as pessoas 

continuam dragando o rio Jacuí, consequentemente, o assoreamento é maior ainda. Por 

que existem as enchentes no rio Guaíba? Porque na saída lá de Itapuã, Lagoa dos Patos, 

o assoreamento é tão grande que toda água fica presa num banco de areia de meio metro, 

onde toda essa água só pode passar pelo canal, que é em torno de 10 metros, e o vento 

sul segura tudo junto com esse assoreamento. Consequentemente, nós temos perda 

econômica por assoreamento, nós temos enchentes, fora todo o lazer que poderia estar 

sendo usado para turismo náutico, mas as embarcações não podem sair do canal. 

Consequentemente, a gente tem que pensar em rampas, em acessos, em marinas 

públicas, porque só temos marinas privadas. Eu fico feliz com tudo isso que está 

acontecendo, eu acho que a gente tem que trabalhar muito mais isso, mas eu fico muito 

preocupado com o assoreamento do rio Guaíba. A minha maior preocupação é o 

assoreamento do rio Guaíba. De que adianta ter a segunda maior hidrovia do Brasil, se a 

gente não consegue andar com as embarcações, se os navios que vêm de Rio grande vêm 

com 1/5 da sua capacidade para chegar em Porto Alegre; olha o que a gente está perdendo, 

economicamente falando. A gente tem que parar para pensar em outros assuntos que são 

bem importantes, começando pela base, que é o assoreamento do rio Guaíba. Eu fico à 

disposição, para quem quiser me procurar, eu sou assessor na CECE – Comissão de 

Educação, Cultura, Esporte e Juventude, e estou aqui representando a Ver.ª Fernanda 

Barth. Estou à disposição para que possamos melhorar a condição de hidrovia do rio 

Guaíba, de lazer, esporte, economia e tudo mais. Muito obrigado, é isso.  

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): Obrigado, Guilherme. O Sr. Sílvio Jardim, 

representante da Agapan, está com a palavra. 

 

https://www.camarapoa.rs.gov.br/comissoes/cece
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SR. SÍLVIO JARDIM: Muito boa noite, Presidente, demais integrantes da solenidade, 

senhores vereadores. São importantes todas essas colocações que foram feitas, 

notadamente me filio à opinião do professor Paulo Brack no que se refere àquelas 

preocupações recorrentes que se têm com relação ao meio ambiente, com os cuidados 

com a orla, enfim, com a própria água. Colocando uma questão que o Paradeda falou agora 

sobre o assoreamento, a gente sabe que no leito do Rio Guaíba é impossível hoje se extrair 

areia em função de um manancial que se tem lá, acomodado no fundo do rio ou lago, como 

queiram falar, de materiais extremamente tóxicos, enfim... (Problemas na conexão.) ...em 

função desse problema ecológico, porque, na verdade, ele é resultado de uma histórica 

relação, vamos dizer... (Problemas na conexão...que a cidade estabeleceu com o rio e 

agora nós temos o retorno... (Problemas na conexão.)  

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): Sílvio, teu áudio está sendo cortado. 

Passaremos para o próximo inscrito, depois voltaremos com o Sílvio. Com a palavra o Sr. 

Valery Pugatch. 

 

SR. VALERY PUGATCH: Boa noite, Presidente. Sou presidente do Comitê de 

Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. O Comitê do Lago Guaíba é um dos 

25 comitês de bacia em que foi dividido o Estado do Rio Grande do Sul pela Lei Estadual 

nº 10.350, de1994. O comitê de bacia reúne membros de praticamente toda a população 

da bacia hidrográfica do Lago Guaíba e se constitui de 14 municípios – além de Porto 

Alegre, nós temos mais 13 municípios que compõem a bacia do Lago Guaíba. E outro 

detalhe, Presidente, sempre temos que lembrar que o nosso Lago Guaíba recebe as águas 

de toda a região hidrográfica do Guaíba, ou seja, nós temos uma área de recebimento de 

águas servidas de aproximadamente 1/3 do nosso Estado; as águas servidas lá de Passo 

Fundo e de Santa Maria vão passar aqui por baixo das pontes do Guaíba. Então, nós temos 

uma grande bacia de recebimento de águas: as águas utilizadas pela população, os 

esgotos que vêm da população, as águas utilizadas pela mineração, pela agropecuária, 

então toda essa enorme bacia, que é de um terço do nosso Estado, passa aqui pela ponte 

do Guaíba. E mais um detalhe, Presidente, todas essas águas servidas junto com a água 
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servida dos municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre se dirigem para a Lagoa 

dos Patos; então não só temos a questão do recebimento de águas servidas de toda a 

região do Rio Jacuí, como nós temos a responsabilidade de entregar essa água também 

abaixo da Lagoa dos Patos.  

O comitê de bacias do Lago Guaíba executa a política estadual de recursos hídricos e, 

recentemente, nós promovemos um evento relativo ao Muro da Mauá, agora no dia 14 de 

abril, um grande evento com a participação do Sindicato dos Engenheiros e do Instituto de 

Pesquisas Hidráulicas da UFRGS e reunimos a quase totalidade das instituições técnicas 

do nosso Estado, como o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, a Sociedade 

Engenharia do Rio Grande do Sul, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, a Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, o Sindicato dos Arquitetos do RS, a 

Associação Brasileira de Recursos Hídricos, enfim, estou citando apenas algumas 

instituições que fizeram parte do nosso evento, que teve como objetivo preservar e manter 

o sistema de proteção contra inundações da região hidrográfica do Guaíba, que não é só o 

Muro da Mauá, é um conjunto de diques que completa 68 quilômetros e, juntamente com o 

Muro da Mauá que tem 3 quilômetros, compõem o sistema de proteção da Região 

Metropolitana contra inundações.  

A região hidrográfica do Guaíba recebe as águas do Rio Gravataí, do Rio dos Sinos, do Rio 

Caí, do rio Taquari-Antas, do Rio Pardo, Rio Vacacaí e também, como globalmente, o Rio 

Jacuí. Então, Presidente, senhoras e senhores, aqui do Comitê de Gerenciamento do Lago 

Guaíba, nós queremos fazer parte, juntamente com as instituições que estão presentes 

hoje nesta audiência pública, das decisões relacionada à gestão do Lago Guaíba daqui 

para frente. Obrigado, presidente. 

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): O Ver. Matheus Gomes está com a palavra. 

 

VEREADOR MATHEUS GOMES (PSOL): Obrigado, Presidente Márcio Bins Ely, 

cumprimento em teu nome os demais vereadores presentes nesta audiência, todos e todas 

que estão participando deste debate muito importante para o desenvolvimento da nossa 

cidade. Queria cumprimentar o Ver. Moisés Barboza pela proposição, acho que ela instiga 
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uma questão que é estratégica, o que fazer para proteger a orla do Guaíba e o patrimônio 

histórico-cultural da nossa cidade para além do seu papel do nosso desenvolvimento 

socioambiental. 

Eu queria fazer algumas ponderações, a primeira, que eu considero mais importante, vale 

aos vereadores que aqui estão presentes e também às entidades da sociedade civil: nós 

vamos encarar um debate global sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e 

Ambiental em Porto Alegre ou nós vamos insistir numa lógica de fatiar essas discussões. É 

o que nós estamos vendo ocorrer neste ano de 2021, através de diversas iniciativas, no 

final da legislatura passada também várias apareceram nesse sentido, e isso pode colocar 

a nossa cidade com problema estratégico para a próxima década, que é um elemento da 

desorganização urbana e ambiental. Não só pelo período da pandemia, nós estamos agora 

com um momento que dificulta a participação, e a democracia não é um acessório, é um 

componente constituinte de uma política pública que se pretende com tamanha grandeza 

como esta. Então esse é um elemento muito importante, a questão da participação popular 

nessa discussão e na constituição do Plano de Desenvolvimento Urbano e Ambiental como 

um todo. Nossa cidade não pode se pensar de maneira fragmentada, nós temos que olhar 

para essa questão de maneira global. Com relação à pandemia, inclusive neste debate, há 

uma indicação do Ministério Público Estadual, que recomenda ao governo de Porto Alegre 

que interrompa modificações no Plano Diretor. Isso é uma primeira questão. 

A outra questão é que o Rio Guaíba, de fato, precisa de muita regulamentação e muito 

cuidado do poder público. Nós não podemos entender isso de outra forma, primeiramente, 

porque a maior parte da água que o povo de Porto Alegre consome, o elemento vital, vem 

do Rio Guaíba. O Rio Guaíba é uma área de preservação ambiental permanente e não 

pertence só a Porto Alegre, nós temos outros municípios incluídos também. É uma medida 

que devemos discutir, no mínimo, em âmbito metropolitano, penso eu, em nível estadual, 

já que a maior parte da população gaúcha tem um vínculo com a Bacia do Guaíba. Nesse 

sentido, da regulamentação das leis, nós precisamos olhar o que o passado nos trouxe, 

porque o Rio Guaíba já esteve numa situação de ameaça maior do que hoje, desde o ponto 

de vista de poluição e outra forma de degradação. Se não fossem os projetos Guaíba Vive 

e o Pró-Guaíba, iniciativas do poder público em conjunto com a sociedade civil, onde nós 
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estaríamos hoje? Muito cuidado com a discussão, que eu já ouvi aqui, como trouxe em 

argumentos a Ver.ª Mari Pimentel. Nós temos, sim, que regulamentar, tem que ter lei, até 

porque nós estamos diante de uma emergência climática, que atinge Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul, o Brasil e o mundo. Um projeto como esse tem que ser pensado sob esse 

prisma também. Nesse sentido, um outro problema que está apresentado no projeto é que 

ele não explicita os mecanismos de fiscalização. Como bem falou o professor Paulo Brack, 

nós estamos diante do enfraquecimento de órgãos que o poder público de Porto Alegre 

desenvolveu, ao longo das últimas décadas, neste momento, e não está colocado no 

projeto qual o impacto dos eventuais prejuízos socioambientais, como, por exemplo, um 

excesso de intervenção na orla do Guaíba, de diferentes formas, seja pelo aumento da 

movimentação, da atracação, da ancoragem, pode fazer, desde o ponto de vista da 

poluição, comprometimento da paisagem da orla. Aí eu queria dar um exemplo para vocês: 

a situação da Ilha Grande dos Marinheiros, a relação dos moradores com a forma como 

vem sendo utilizada as águas do Guaíba naquele entorno. Seria muito importante que nós 

estivéssemos aqui agora ouvindo a opinião das associações de moradores dessa ilha, por 

exemplo, porque quando eu estive lá pela última vez, era num domingo, inclusive, as 

reclamações dos moradores eram muitas, com o que estava acontecendo ali, pela questão 

dos ruídos, pela forma com que vinha sendo utilizado aquele ambiente, em descompasso 

com os interesses dessa comunidade; aliás, outra questão importante, a situação da pesca 

artesanal no Guaíba, qual é o impacto que está colocado? Nós temos mais de 50 espécies 

de peixes no rio, várias com interesse de alimentação, comercializadas no Mercado Público 

– há uma cultura pesqueira que está colocada aí. E a opinião e o impacto desse segmento 

– isso é estratégico. A questão da alimentação, não tinha sido falado ainda, acho uma 

questão fundamental, que deve envolver esse projeto também. Por fim, o tema da 

alternativa hidroviária – ela é muito importante e tem um interesse social aí; a questão do 

lazer, acho fundamental, é um potencial que devemos explorar; a questão do esporte, muito 

mais ainda. Agora, é necessário fazer isso em consonância, em harmonia com as questões 

ambientais e sociais. Repito, estamos em meio a uma crise, uma emergência climática, que 

deve ser o ponto para estruturar o pensamento de um projeto como esse, e há um interesse 

social, como por exemplo, desde o ponto de vista do transporte. A periferia de Porto Alegre 

Comentado [M1]: Transcrição do Rodizio 12 da 
Sessão: Novo fluxo 003ª Audiência Pública Virtual 
06MAI2021 
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precisa do transporte hidroviário – o povo não aguenta mais ter que ir para a Zona Norte da 

forma como pega ônibus lotado, se nós tivéssemos um sistema dessa forma, isso é 

fundamental para o desenvolvimento da Região Metropolitana, da Zona Sul também. Agora, 

o que deve reger isso é o impacto, desde o ponto de vista ambiental, para preservação do 

Rio Guaíba para a próxima década, para o próximo século, que é um elemento que 

estrutura a vida na cidade de Porto Alegre. Então, o central para pensar isso é a 

preservação da vida e do meio ambiente; não interesses comerciais que podem acabar 

privatizando a orla, fazendo com que grandes empreendimentos desorganizem toda a biota 

que nós temos na Bacia do Guaíba, prejudique a sua preservação para as próximas 

gerações. Isso deve ser levado em consideração, junto com o elemento que eu disse lá no 

início, que é a participação popular nesta discussão, bem como a construção global de um 

plano de desenvolvimento urbano e ambiental para a cidade de Porto Alegre, que não pode 

ocorrer de forma fragmentada neste momento em meio a uma pandemia que inviabiliza a 

participação, principalmente das comunidades e do povo mais pobre nestas discussões.  

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT):  O professor Elírio Toldo Júnior está com a 

palavra 

 

SR. ELÍRIO TOLDO JÚNIOR: Boa noite, vou fazer uma breve manifestação como 

contribuição. Sou professor e pesquisador na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

trabalho no Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica. Para esta questão que 

está sendo debatida hoje – dar-se-á sequência a este assunto –, eu quero colocar à 

disposição o nosso banco de dados que dispomos no nosso laboratório. Nós temos, desde 

2005, uma ótima base de dados, a gente pode dizer que conhece bem o Rio Guaíba. Essa 

base de dados é constituída, essencialmente, de dados sobre a descarga líquida, a 

descarga sólida, nós também temos dados sobre as taxas de assoreamento no leito do Rio 

Guaíba, não só no Rio Guaíba, como na Lagoa dos Patos. Esse contexto do banco de 

dados não é exclusivamente do Guaíba, a gente também tem esses mesmos dados na 

Lagoa dos Patos. Nós também temos estudos sobre o tempo de residência da água tanto 

na Lagoa dos Patos quanto no Rio Guaíba. Também temos dados sobre a contaminação 
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nos sedimentos de fundo principalmente do Guaíba; da Lagoa dos Patos, nós temos um 

conjunto menor de dados. Esse estudo da taxa de sedimentação e da contaminação dos 

sedimentos de fundo, nós temos um bom controle desde 1850 até os dias atuais. Então, 

esse conjunto de dados físicos e químicos, eu quero colocar à disposição da Câmara e de 

quem tiver interesse e necessidade de conhecer esses dados, uma vez que são dados 

públicos. Essa é a minha breve manifestação. Obrigado e me coloco à disposição.  

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): O Sr. Sílvio Jardim retoma a palavra. 

 

SR. SÍLVIO JARDIM: Muito agradecido pela retomada da palavra, tinha caído a conexão. 

Uma das questões que foi colocada pelo Ver. Matheus, no que se refere a questão do 

fatiamento do Plano Diretor, nós tivemos recentemente o veto do sr. prefeito em relação ao 

Projeto de Lei Complementar nº 016, de 2020, porque ele visava alterar o Plano Diretor e, 

no entendimento do Executivo, jurisprudência consolidada da Procuradoria-Geral do 

Estado, que é de competência do Poder Executivo propor iniciativas que visem alteração 

do Plano Diretor. Então, nós temos essa preocupação no que se refere ao PLCL nº 024, 

porque, na verdade, ali nós temos essa iniciativa e supomos, inclusive, por uma questão de 

coerência, que esse projeto de alteração do Plano Diretor vai ser vetado pelo prefeito. Nós 

alertamos para isso, porque tem esse problema de vício da iniciativa no entendimento do 

Executivo numa jurisprudência administrativa já bastante consolidada. Outro ponto que nos 

chama a atenção é no que se refere ao Estado do Rio Grande do Sul como detentor de 

domínio dos bens de terrenos marginais dos rios e lagos navegáveis que correm ou ficam 

situados no seu território. O projeto parece que deixa alijado o Rio Grande do Sul nesse 

debate, não há uma preocupação ali na proposta feita de chamar o Rio Grande do Sul, 

obter anuência, concessão, autorização para os serviços econômicos e de lazer que propõe 

o projeto. E também pode haver problemas logo adiante, porque o Estado do Rio Grande 

do Sul pode suscitar uma inconstitucionalidade em função desse alijamento, conforme o 

art. 7º da Constituição do Estado, que prevê claramente que rios e lagos navegáveis... 

Entenda-se que o Lago ou Rio Guaíba é navegável, corre em seu território e é de 

propriedade do Estado. Assim sendo, é um bem de uso comum do povo. A própria Lei 
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Federal nº 9.433, de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos coloca no 

art. 1º, Inc. I que a água é um bem de domínio público. Um bem de domínio público é um 

bem de uso comum do povo. Portanto, a grande preocupação que nós temos também é no 

que se refere à Emenda nº 02 – sem entrar no mérito do projeto em si –, do então Ver. 

Ricardo Gomes, que coloca a lei de liberdade econômica nesse panorama legislativo 

proposto pela Lei Federal 13.874, ela é inteiramente incompatível com os objetivos do 

projeto e com um bem de uso comum do povo que se propõe a colocar serviços na 

economia, lazer e cultura, porque, na verdade, em se tratando desse tipo de bem, repetindo, 

de uso comum do povo, de domínio do Estado, nenhuma outra atividade pode ser 

estabelecida ali que não seja explorada diretamente pelo poder público ou sob concessão 

e permissão. Por ser um bem de uso comum do povo, um bem de domínio público, ele pode 

ter esse tratamento que foi concedido por esse dispositivo, por essa lei, por essa norma, 

colocada num projeto que visa justamente utilizar, digamos assim, o manancial do Guaíba 

para os fins propostos. Toda a legislação que se aplica no que se refere à concessão, à 

permissão ou à colocação própria do Município desses serviços colocados no projeto 

contrariam totalmente os princípios colocados ali na Lei de Liberdade Econômica. Tanto é 

que o art. 3º da Lei de Liberdade Econômica ressalva, no Inc. VIII, que se aplicam as regras 

do direito empresarial, apenas de forma... (Problemas na conexão.) ...exceto normas de 

ordem públicas, que são aquelas normas cogentes, que nós colocamos ali, por exemplo, a 

Lei Federal das Concessões, a Lei nº 8.987, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 

a Lei nº 14.133, a Lei das Parcerias Público-Privadas, nº 11.079, de 2004, e a Lei Federal 

nº 8.078/91, que se refere à prestação do serviço público nas relações de consumo. Então, 

se for passar o projeto da forma como está, a sugestão que fazemos é de ouvir o prefeito 

ao que se refere à alteração do Plano Diretor, proposta no PLCE nº 024, e, que essa 

Emenda nº 02 seja integralmente rejeitada porque ela é incompatível com o sistema 

previsto de autorização do Rio Guaíba para serviços, economia e lazer, por se tratar, 

repetimos, de um bem de uso comum do povo e de domínio estatal. Muito obrigado. 

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): Muito obrigado, professor Sílvio. Apenas aqui 

por uma questão de esclarecimento: a alteração do Plano Diretor não é prerrogativa 
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exclusiva do Executivo, a Câmara Municipal tem prerrogativa e as alterações do Plano 

Diretor fazem parte da legalidade do processo do Legislativo, independente da alteração 

do Plano Diretor, que ocorre de dez em dez anos. Durante o mandato o vereador pode 

sugerir alterações no Plano Diretor e ele não estará cometendo nenhuma ilegalidade, até 

porque, se não nós estaríamos falando de pelo menos duas legislaturas em que os 

vereadores não poderiam estar contribuindo na elaboração de leis que digam respeito à 

qualificação e ocupação dos espaços urbanos de uso coletivo, de preservação do meio 

ambiente. Eu falo isso com uma certa propriedade porque em 2010, no ano da última 

revisão do Plano Diretor, eu era secretário de Planejamento. Claro que as discussões, 

quando a alteração é geral, elas abrangem todas as frentes relativas à estrutura do 

esqueleto urbano de organização da cidade, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano e Ambiental, é a legislação que representa a estrutura urbana toda, os gravames 

de áreas, as Áreas de Interesse Cultural, de ambiência cultural, enfim, todas as questões 

pertinentes ao Plano Diretor. Apenas para não restar dúvidas de que também é da 

prerrogativa do Executivo o veto aos projetos de lei de iniciativa do Legislativo que poderão 

ocorrer. E todas as contribuições do Ministério Público também são muito bem-vindas, mas 

não são terminativas. O Poder Legislativo tem autonomia com relação às contribuições que 

entendem os vereadores, pois foram outorgados pelo voto da população, para fazerem as 

leis e fiscalizarem para a contribuição e para o debate do bem da cidade. E o 

aperfeiçoamento se dá também através de ferramentas como a que nós estamos tendo 

hoje aqui, nos utilizando das audiências públicas para que a gente possa acolher as 

contribuições, os entendimentos, as opiniões da sociedade civil organizada em especial e 

para que desta forma nós possamos aperfeiçoar e fazermos um alinhamento, um 

entendimento da sociedade com relação às iniciativas, o que eu acredito que está sendo 

muito frutífero e todas elas muito respeitosas e de muito bom tom.  

Só para concluir aqui, antes de passar a palavra. Com certeza, Sílvio, a Câmara manteve 

o veto, mas ela poderia ter derrubado o veto. Por isso que eu digo que é prerrogativa do 

Executivo e do Legislativo. O. k.? Só para não pairar dúvida.  

O Sr. Alexandre Hartmann está com a palavra. 
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SR. ALEXANDRE HARTMANN: Boa noite, Márcio, boa noite aos presentes na audiência, 

eu tinha sondado de me inscrever, saber como é que poderia participar e tal, mas estava 

mais interessado em acompanhar, me manter informado sobre o que está acontecendo. 

Alguns me conhecem, sabem que eu tenho uma relação antiga com a orla, assim como 

com o Márcio, somos amigos de família, tenho bastante contato com os tios dele e com 

outros participantes.  

Eu sou incentivador das atividades náuticas, fui atleta, fui campeão mundial de vela, tive 

algumas alegrias nessa área, contribui com a cidade, há um tempo atrás, fazendo um 

espaço bem bacana, foi um processo meio difícil de se manter, bem polêmico na cidade, 

que foi a Proa Praça Náutica na Vila Assunção. Aquilo acabou se perdendo, houve 

polêmicas na cidade, e acabou que se perdeu um belo de um trapiche, com sede, com 

rampa, hoje está sendo utilizado por algumas atividades; o terreno voltou a ficar 

abandonado. Para minha surpresa, há pouco tempo, fiquei sabendo que foi cedido para o 

Sindaf, o rico Sindaf, proprietário de várias áreas dentro da cidade, agora também vai se 

apropriar de mais um espaço ao lado do seu grande terreno, que é utilizado sem vínculo 

com a orla. Ele vai ampliar aquela área, talvez para usar como estacionamento, realização 

de eventos, enquanto que o projeto que a gente tinha ali foi retirado, foi considerado ruim 

para a cidade. Era um projeto que primava pelo lazer, pelos esportes náuticos.  Isso são 

coisas bem complicadas na cidade, depois disso, eu acabei me envolvendo com barco, 

tenho um barco de turismo que tem permissão de uso para operar no Gasômetro, que hoje 

é o único porto que se pode acessar para o turismo. O Embarcadero, eu também incentivei 

para que o pessoal não aterrasse a rampa, como estava se prevendo no início do projeto. 

Trabalhando com muito afinco e com belos projetos, com investimento bacana, vai se ter 

um novo espaço que vai oportunizar a população se aproximar da orla. Isso é muito 

importante para uma cidade com o nome de Porto Alegre, mas muito difícil, apesar de a 

legislação que existe ser muito simples, trapiches de pequeno porte são fáceis de serem 

aprovados, o que falta é vontade política. A minha fala é só no sentido de incentivar que se 

faça esse movimento. Também é uma preocupação de que a gente não leve o assunto a 

uma amplitude maior como dragagem do Guaíba, calado do Guaíba, porque isso são 

competências que não se incluem nessa pauta de uma audiência de uma legislação 
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municipal. Tem muitas falas qualificadas aqui que situam os participantes das condições 

que se precisam para se desenvolver, como o domínio do Estado sobre a área. Essa área 

que a gente tinha na Assunção me fez aprender isso também, porque quem cede essas 

áreas de orla é o Estado e não o Município, o Município aprova os projetos, dá o alvará, 

mas não é ele que tem o domínio sobre essas áreas.  

Eu parabenizo os participantes por estarem dispondo o seu tempo, se oferecendo para 

contribuir, e incentivo que se desenvolva essa ideia, que se favoreça e que se facilite o 

desenvolvimento de novos trapiches. 

O nosso barco é de baixo calado, ele tem facilidade de navegar no Guaíba, e o Guaíba é 

assim, a gente não vai conseguir mudar o Guaíba. Eu acho mais fácil se adaptar os barcos 

ao Guaíba do que o Guaíba aos barcos. A gente consegue chegar em vários pontos, mas 

não existe estrutura para se viabilizar o projeto do barco, que era um bar náutico parando 

em vários pontos, com acesso, esportes náuticos, passeios e tal. A gente tinha planos de 

parar junto ao Iberê, onde moro; na Vila Assunção, que é uma baía protegida e estamos 

trabalhando há horas para desenvolver novos trapiches e as coisas não andam, muito por 

falta de vontade política. Tomara que com essa nova visão agora e com essa nova 

legislação se desenvolva esse tipo de apoio e se tenha mais opções para trabalhar nesse 

sentido. Era isso, obrigado, um abraço para todos. 

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): O Ver. Moisés Barboza está com a palavra para 

as suas considerações finais. 

 

VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB): Rapidamente, como o tempo é menor, eu vou 

falar bem sucintamente. Anotei tudo aqui, anotei todas as considerações, para a gente se 

aprofundar. Agradeço ao Presidente por ter feito o esclarecimento que eu iria fazer. Quero 

dizer ao professor que falou, que as emendas passam por avaliação da Comissão e 

Constituição e Justiça. Todo o trabalho dos legisladores, e divido aqui isso com os 

vereadores que estão presentes, passa pela avaliação legal. As emendas do ex-Vereador 

Ricardo, que inclusive é vice-prefeito hoje, foram aprovadas na Comissão de Constituição 

e Justiça e passaram pelo crivo da Procuradoria da Casa. A gente não vai fazer nenhuma 
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proposição inconstitucional. Eu quero deixar muito claro isso. Eu teria várias respostas para 

dar, mas como, na verdade, as pessoas que aqui estão me acompanhando são pessoas 

técnicas, qualificadas, que ajudaram e pediram para fazer considerações, por isso vou 

reduzir o meu tempo, mas só quero fazer uma consideração, Presidente. Numa audiência 

pública, uma grande parte das preocupações, e eu fiquei muito feliz em tê-la realizado, foge 

completamente do escopo das nossas proposições. Nós temos uma proposição que é tão 

somente focada ao que compete ao vereador, ao Município, ou seja, o encontro da faixa 

terrestres da orla com a lâmina d'água. Nós não estamos discutindo, obviamente, as 

grandes implicações. A legislação ambiental, obviamente, tem que ser completamente 

cumprida. Nós estamos falando apenas da faixa que é competência nossa, eu não sou 

deputado estadual, não sou deputado federal, nós somos vereadores, estamos numa 

audiência pública da Câmara. Então, por óbvio, as considerações são para a gente 

desenvolver essa conexão que prevê, respeitando toda constitucionalidade e as 

competências limitadas dos vereadores e respeitando, por óbvio, o Poder Executivo. Esse 

assunto vem de outras legislaturas. Eu poderia responder pontualmente, mas eu vou abrir 

a palavra e vou tentar responder individualmente os questionamentos. Gostaria de 

agradecer a participação de tantas pessoas. Está tudo aqui anotado, e nós vamos nos 

debruçar para que o trabalho seja muito profícuo. Eu vou ceder uma parte do meu tempo 

para o Dr. Leandro e para o Sr. Banunas. 

 

SR. LEANDRO ÁVILA: Boa noite. Eu fiquei grato com as observações feitas, mas ao 

mesmo tempo um pouquinho preocupado, quando houve a observação de que o projeto 

não cuidaria da questão ambiental, das APPs – Áreas de Preservação Permanente. O que 

me resta observar é que a matéria ambiental é tratada em nível de licenciamento ambiental, 

quando for o caso. Há atividades que são licenciáveis e há outras que não são. A matéria 

da APP já está regulamentada por lei federal, que já traçou todas as diretrizes. Eu acho que 

nós temos que ter esse cuidado na hora da avaliação desse projeto lei, porque ele traz 

segurança jurídica, sim, como bem falou o vereador. É a ocupação desse pequeno trecho 

em largura e grande extensão, dessa comunicação desse pequeno trecho que se comunica 

com a lâmina d'água. Outra coisa bem importante de se dizer é que nós estamos tratando 
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de matéria de interesse local, que não diz respeito à competência dos demais Municípios, 

somente ao de Porto Alegre. Muito obrigado.  

 

VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB): Quero agradecer ao Ricardo Ribeiro e ao Cris 

que fizeram a apresentação desse espaço que nós estamos usando.  

 

SR. IOBERTO BANUNAS: Justamente em agradecimento a todas as participações, é 

muito necessária, sim, essa consideração final e, por isso, eu agradeço por essa 

oportunidade.  

Privatização da orla é justamente o que esta lei está a combater; esta lei está 

democratizando a utilização da orla. Então, aquelas pessoas que, efetivamente, tem uma 

posição de que possa ser privatizada, e alguns se manifestaram aqui, outros tantos ficaram 

no seu silêncio e vão verificar. Quando examinarem, vão verificar que Porto Alegre está 

ingressando, sim, numa percepção de democratizar a utilização da orla. E como é que se 

democratiza? O meu amigo João, lá da CatSul, trouxe de forma bem clara – ele que é 

velejador assim como nós – essa nossa experiência de estarmos no Lago Guaíba, na Lagoa 

dos Patos: a orla pertence aos navegadores, e os navegadores precisam desses locais, e 

esses locais, efetivamente, estão em Porto Alegre, necessitando do devido regramento que 

esta lei está apresentando. Então, não estamos aqui diante de uma privatização. Longe, ao 

contrário disso. 

Um outro elemento que eu notei é a questão da fragilidade aos conteúdos de ordenamento 

relacionados à orla e às questões urbanísticas. Senhoras e senhores, Presidente da 

Câmara de Vereadores, este projeto de lei foi elaborado em cima das estruturas do Plano 

de Gerenciamento Costeiro, que é uma lei federal que estabelece o processo. Esses 

questionamentos que possam trazer alguma fragilidade de conteúdo, de ordenamento, 

estou à disposição para fazer um debate, ponto a ponto, para comprovar que efetivamente 

não há fragilidades de conteúdo e de ordenamento. 

E, por último, então, por favor, é necessário, sim, e eu sei que o Hartmann utilizou essa 

expressão, e outros tanto aqui, e faço essa homenagem ao trabalho dele, que é a questão 

ambiental dessas estruturas de apoio náutico. Estruturas de apoio náutico, como trapiches, 
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como atracadouros, não possuem geração de efluentes, então, não devem realizar 

abastecimento, não emitem poluição atmosférica, não geram resíduos, não têm emissão 

sonora ruidosa, não causam poluição visual e, efetivamente, não causam intervenção na 

vegetação. Então, o que há necessidade de licenciar? Nada! Que condições, que restrições 

iríamos colocar numa licença ambiental? Então não existe e por isso nós devemos, sim, 

avançar nesse processo. E, efetivamente, aquele que quiser desenvolver atividades de 

estruturas de apoio náutico tem, sim, possibilidades técnicas, jurídicas e ambientais para 

desenvolver essa atividade. 

Por isso, vereador, está de parabéns a Câmara de Vereadores por tocar esse trabalho para 

frente. E nós não temos dúvidas de que Porto Alegre efetivamente vai fazer referência 

nacional nesse tema. Muito obrigado. 

 

VEREADOR MOISÉS BARBOZA (PSDB): Presidente Márcio Bins Ely, apenas para deixar 

claro que a gente está lá à disposição. Aqui eu não citei e nem vou citar, porque aí a gente 

comete injustiças, mas a gente vê várias pessoas que têm ligações com vereadores e até 

vereadores.  A democracia, a audiência pública prevê a apresentação de emendas. Então, 

o Ver. Matheus, a Ver.ª Karen, o Ver. Gilson, a Ver.ª Mari vão agora se debruçar sobre o 

tema e apresentar, aqui. O Nedel não está mais na Câmara, mas tem a Ver.ª Mônica, aqui 

representada pelo seu assessor técnico, para nos ajudarem a compilar um bom 

regramento. Vamos avaliar, algumas partes serão aprovadas, outras não, o projeto vai para 

discussão e vai para aprovação. Mas, sem sombra de dúvida, nem o Presidente do 

Legislativo da Capital do Estado do Rio Grande do Sul, Ver. Márcio Bins Ely, nem os nossos 

colegas aqui fariam uma discussão se não estivesse dentro do nosso escopo e dentro das 

luzes da legalidade. Obrigado, Presidente e todos que abrilhantaram, aqui, esta noite de 

debates. 

 

PRESIDENTE MÁRCIO BINS ELY (PDT): Apenas para fazer o registro de que naquele 

período em que o... (Problemas na conexão.) ...tentou instituir ali a Proa, nós fizemos um 

esforço grande porque havia um entendimento técnico da Prefeitura a favor da utilização 

daquela área. Mas, como foi dito aqui, é prerrogativa do governo do Estado, e mesmo com 
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aquele entendimento, não se conseguiu vencer a questão das formalidades, enfim, não 

progrediu aquele projeto ali, na época. 

Creio que se encerraram as inscrições. A metodologia e o procedimento da audiência 

pública oportunizam esse formato, cuja realização é regrada pela Lei Orgânica do 

Município, no seu art. 103. Agradecemos a presença de todos e de cada um, mais de 80 

participantes, especialmente dos vereadores Mari Pimentel, Karen Santos, Matheus Gomes 

e José Freitas, que esteve conosco agora no final. Agradecemos a todos que se 

manifestaram e que nos acompanharam, em especial as entidades aqui representadas. De 

maneira muito especial agradecemos à nossa equipe técnica, cumprimento a todos na 

pessoa do diretor Luiz Afonso. Desejando a todos uma boa-noite. Muito obrigado pela 

oportunidade do convívio e do debate em favor das pessoas, em favor da cidade; que nós 

possamos, com as nossas opiniões, dar a contribuição ou alcançar aquilo que possa 

representar o mais próximo possível do ideal para a nossa cidade de Porto Alegre. Muito 

obrigado. Está encerrada a audiência pública. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. 

 

(Encerra-se a audiência pública às 20h40min.) 

 

 


