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ATA DE REUNIÃO – ELEIÇÕES COMPAM 

 

Aos dezoito dias quinto dia de março de 2019, às 14:30h, estiveram presentes na Sala de 

Reuniões do Parque Tecnológico, os membros do COMPAM, conforme lista de presença anexa. 

 

Aberta a reunião, de início, os conselheiros foram informados que a reunião está sendo 

gravada. Ademais, foram advertidos que interrupção das falas dos demais acarretaria no não registro 

de sua fala em ata.  

O Sr. William passou a palavra a CONSELHEIRA Verônica que iria coordenar a reunião, foi 

requisitada a apresentação de todos os presentes por se tratar de audiência pública.  

Passadas as apresentações iniciou-se a reunião para deliberar e aprovar a candidatura das 

entidades as Eleições do COMPAM. Foi informado que no período válido de inscrição habilitaram-

se as instituições: Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pelotas, Sindicato Rural de Pelotas, 

Instituto Pró PAMPA, Associação Comercial de Pelotas, Associação Rural de Pelotas, Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo, Sindicato dos Bancários, CEADI, Associação de Consumidores Bem da 

Terra, Fundação TUPAUE e o CENAG 

Nesse momento o Conselheiro William fez a leitura da ATA passada do COMPAM para 

conferencia dos presentes. Após a sua conclusão da leitura, o Secretário passou a palavra a 

CONSELHEIRA Verônica que ponderou sobre a manifestação do CAU (Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo) via e-mail, que o mesmo enquadrasse como uma Autarquia Federal devendo ser exigido 

dele os mesmo documentos necessários a candidatura das entidades públicas presentes no Edital de 

Eleição do COMPAM já apresentados anteriormente. Como até o momento não havia chegado o 

representante do CAU foi aberto ao plenário manifestarem-se sobre o entendimento do 

enquadramento do CAU frente às eleições.  O Sr. Antunes manifestou-se por ser conselheiro de CREA, 

informando aos demais que todos os Conselhos Profissionais de Classe se enquadram legalmente 

como Autarquias Federais. A CONSELHEIRA Verônica manifestou-se sobre o precedente de que o 

Conselho Regional de Biologia teve sua candidatura impedida por ter sido enquadrado como uma 

entidade representativa da sociedade civil. O Sr. Oswaldo Faria manifestou-se favorável ao 

enquadramento de todos os Conselhos Profissionais de Classe se enquadrem como entidades do Poder 

Público frente as eleições do COMPAM. No momento em que o CONSELHEIRO Claudio se 

manifestava sobre o fato de o Conselho de Biologia não ter apresentado nenhum argumento em sua 

defesa a época da eleição passada. Por unanimidade então o plenário e os demais presentes 

entenderam que o CAU e os demais Conselhos Profissionais de Classe devem concorrer as vagas 
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destinas as entidades pertencentes ao Poder Público. A CONSELHEIRA Adalgisa informou que o 

CRBio não indicou um representante adequado a presidir o COMPAM e por isso foi impugnada sua 

candidatura à época. Novamente a CONSELHEIRA Verônica afirmou a posição de candidatura do 

CAU como entidade do Poder Público e homologou sua candidatura por unanimidade. Indagado ao 

conselho sobre a paridade dos membros governamentais e não governamentais o CONSELHEIRO 

Felipe esclareceu aos demais que após candidatarem-se as entidades não governamentais é atribuído 

a Prefeita em exercício a determinação das entidades públicas governamentais que irão compor a 

paridade. Após breve discussão sobre a paridade composta pelas entidades governamentais e não 

governamentais reafirma-se pela CONSELHEIRA Verônica a necessidade de revisão do Regimento 

Interno do COMPAM para sanar todas essas duvidas que veem surgindo. O CONSELHEIRO Felipe 

manifestou-se que a paridade do conselho deve continuar a ser definida pela Prefeita em exercício. O 

CONSELHEIRO Bertoldi corroborou a fala do CONSELHEIRO Felipe de que as entidades 

governamentais devem ser indicadas pelo prefeito para compor a paridade e que o mesmo vem sempre 

respeitando a iniciativa das entidades governamentais Federais em fazer parte do conselho. O 

CONSELHEIRO Júlio junto com o CONSELHEIRO Wallwitz manifestaram-se no interesse de que 

todas a entidades presentes possuem interesse em compor o conselho e consequentemente em 

preservar o meio ambiente, mesmo não sendo entidades ligadas diretamente a proteção ambiental. O 

CONSELHEIRO Claudio retomou trecho do regimento do COMPAM para esclarecimento das 

dúvidas, após sua leitura constatou-se que após a candidatura das entidades publicas o prefeito que 

escolhe as que iram compor a paridade. Nesse momento após indagações sobre o desconhecimento 

dos prazos para entrega dos documentos, foi esclarecido pelo CONSELHEIRO William que toda a 

publicidade necessária sobre as eleições do COMPAM foi feita e inclusive com envio de e-mail´s 

pessoais aos membros do conselho e das entidades. O CONSELHEIRO Osório sugeriu aos demais 

que aceitem a entrega dos documentos em atraso por aquelas entidades que manifestaram interesse 

em participar do COMPAM corroborado pelo Sr. Fabricio, que acrescentou que poderiam serem 

entregues os documentos de forma presencial por um representante até a presente data da assembleia, 

segundo o que consta no regimento. A CONSELHEIRA Verônica salientou que conforme edital o 

conselho tem a prerrogativa de decidir nos casos omissos das entidades que faltaram documentação, 

diferentemente dos demais casos das entidades que nem manifestaram interesse em compor o 

COMPAM. O CONSELHEIRO Leandro Gomes alertou os demais membros da comissão sobre qual 

o objetivo principal do COMPAM de Proteção Ambiental e que as entidades membros do conselho 

devem ter como foco em suas atividades a preservação ambiental. O CONSELHEIRO Felipe 

expressou sua opinião de pelo fortalecimento do COMPAM. 

A Conselheira Verônica entende que um novo edital deverá ser feito para que haja mais 
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segurança jurídica no processo de eleição do COMPAM, tendo em vista a falta de clareza no atual 

edital. Dessa forma, a Sra. Verônica sugere aos membros da atual gestão do conselho colocar em 

votação por uma reformulação do edital de eleição, visto que o edital não era claro em alguns pontos. 

O CONSELHEIRO Felipe segue o entendimento da Conselheira Veronica e refere que diante dos 

impasses e dos possíveis erros, um novo edital deverá ser feito. O Conselheiro Cláudio protestou 

sobre a reformulação do edital atual, concordando porem com a abertura de novas prazos para entrega 

de documentos por parte das entidades.  

Nesse momento após discussões acerca das propostas a serem submetidas a votação pelo 

plenário do COMPAM concluíram os membros do Conselho, por maioria, pela anulação do edital 

01 do COMPAM. Decidida pela reformulação do edital definiu-se nova comissão eleitoral por 

voluntariado do CONSELHEIROS, ficou definida então os CONSELHEIROS Felipe Fernandez, 

Verônica Christino, João Carlos Wallwitz e Fabrício Cagol como membros da comissão eleitoral do 

COMPAM responsáveis pela elaboração/reformulação de novo edital.   

 

Nada mais havendo, a reunião foi encerrada às 16h. 

 

 Para acesso a gravação da Reunião os conselheiros e demais interessados poderão fazer 

solicitação formal junto à Secretaria Executiva do COMPAM.  

 

 

 

 

Secretaria Executiva 

 

 








