
Conselho Municipal de Proteção Ambiental
Órgão máximo da política ambiental de Pelotas  

ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COMPAM ABRIL DE 2021

ATA Reunião Extraordinária Abril-2021
 

 Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte um (19/04/2021), às quatorze
horas e trinta minutos (14h30min), por meio do aplicativo de reuniões zoom, sob a coordenação
do representante do IPPAMPA- Instituto Pró-Pampa, conselheiro Maycon Gonçalves reuniram-
se em caráter extraordinário os membros do COMPAM, seguindo a ordem do dia:

a) Verificação de quórum
b) Informes
c) Pautas da Reunião
I. Câmaras Técnicas
II. Eleição 2021

a) Assuntos Gerais

Havendo quórum, o coordenador,  Maycon Gonçalves,  identificou a presença das dezoito (18)
entidades que compõem o Conselho.

Aberta a reunião, o Presidente da Coordenação Maycon Gonçalves  fez breve explanação aos
membros do COMPAM,  desejando uma boa tarde a todos,  salientando a importância da  pauta
dessa reunião, como assuntos as câmaras técnicas e processo eleitoral, sugeriu que déssemos
início através do processo eleitoral,  explicou como iria prosseguir  o processo eleitoral,  onde a
comissão foi formada por duas entidades não governamentais e duas governamentais, informou
que a Conselheira Verônica da Ufpel foi nomeada a ser coordenadora geral da comissão eleitoral,
salientou também a importância em ligar a câmara para pronunciamento.  
PROCESSO ELEITORAL:
A Conselheira Veronica Ufpel salientou que fará a leitura de ponto a ponto do Edital 01/2021,
assim os conselheiros que tiverem algum destaque e/ou intervenção se pronuncie imediatamente,
explanou que fará  o compartilhamento  de tela  e  assim todos terão visualização do edital  em
questão.
O  Secretário  Eduardo  Schaefer iniciou  sua  fala  cumprimentando  a  todos  conselheiros  e
especialmente o conselheiro Leonel por viabilizar o aplicativo para a reunião, e salientou que essa
mudança tem que se coadunar com a modernidade, não só por causa da pandemia, mas sim
disponibilizar  todas  documentações  plausíveis  de  avaliação  na  eleição  deste  ano  em  modo
eletrônico, dando celeridade e dialogando com formato de qualquer concurso público e qualquer
processo eleitoral que se vê, dando mais celeridade e transparência. 
A Conselheira Veronica Ufpel prosseguiu a leitura do edital em pauta....
O Conselheiro Rul AEAP manifestou se em relação ao item 3.1 do edital, solicitando mudança de
escrita.
A Conselheira Veronica Ufpel prosseguiu a leitura do edital em pauta....
O  Secretário  Eduardo  Schaefer  sugeriu  a  mudança  na  data  assembleia  publicado,  do  dia
04/06/2021 para o dia 07/06/2021, visto que estaremos na semana do meio ambiente. 
O  Conselheiro Rul AEAP salientou que nós não conseguimos avançar nas pautas elencadas,
comentou se vier um bastante número de entidades, morosidade no acréscimo de entidades ao
compam, mantendo o número de entidades que se tem hoje.
O  Secretário  Eduardo  Schaefer  salientou  que  esse  assunto  foi  abordado  na  reunião  da
comissão, com propriedade analisou o edital e chamou atenção fato de não haver número limite
para inscrições de entidades e o reflexo que isso terá a paridade, explanou que dentro de um
princípio democrático devera sim haver uma limitação ao número de entidades, dentro dos limites
estabelecidos pelo plenário, coadunou com a proposta feita pelo Conselheiro Rul.
A Conselheira Veronica Ufpel, explanou que abordagem desse tema já se deu em outros editais
e que não concorda em mudar a regra do jogo com jogo em andamento, que acha importante ser
levado esse tema após o processo eleitoral em vigência.
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A  conselheira Marisa CAU,  salientou que devemos seguir  a  legislação,  visto  que não houve
mudança na legislação, então não se dá a necessidade de mudar a regra nesse momento.
O conselheiro Leandro SANEP, concorda com as afalas do secretário Eduardo e com conselheiros
Rul e salienta que o conselho começou a ter uma maior produtividade nas últimas reuniões, e
explanou a importância da presença de todas as entidades homologadas.
O conselheiro Alexandre Ifsul explanou que esse debate deverá ser feito pela próxima gestão e
também salientou que não acha que terá tantas entidades interessadas em compor o conselho
O secretário Eduardo Schaefer manifesta que não é contra a democracia, ideia era gerar uma
disputa leal  para o COMPAM, não simplesmente cercear por cercear com tudo admitiu  que a
questão legal e preponderante, concordou também que poderia estar gerando um risco futuro,
muito embora ele ache que isso não vá ocorrer.
O Conselheiro Rul AEAP manifesta que diante do momento, ele iria retirar a proposta, mas diante
de todas situações acredita que futuramente será importante a retomada desse assunto. 
A conselheira Marisa CAU gostaria de registrar que não está na pauta alteração do regimento.
O coordenador Maycon Gonçalves solicitou o retorno da leitura do edital.
A conselheira Veronica Ufpel prosseguiu a leitura do edital, iniciando do item 8.
O  coordenador  Maycon  Gonçalves  informou  que  tão  logo  fosse  revisado  o  edital,  seria
encaminhado a todos os conselheiros através do e-mail, findado esse ponto iniciamos nova pauta.
CÂMARAS TÉCNICAS 
O coordenador Maycon Gonçalves iniciou a pauta, informando que este conselho tem um rol de
câmaras técnicas, muitas não tiveram êxito e/outras não tiveram pareceres dessas câmaras.
O conselheiro Rul Antunes AEAP, iniciou sua fala informando qual o papel da câmara temática
na qual AEAP e que o mesmo e coordenador, faz parte que se chama câmara recursal, salientou
que a câmara tem um grande papel e que todos os processos são físicos, devido a isso não se fez
mais deliberações presenciais, na última reunião câmara tomou posição de que cada conselheiro
iria pegar 4 processos e fazer um breve relato, destacou que atualmente câmara conta com 54
processos em carga para despachar, uns com mais de 2 anos de atraso, informou que alguns
processos serão levados ao pleno do conselho para apreciação.
A conselheira Veronica Ufpel informou que a câmara iniciou bem seu trabalho, mas que ao longo
teve uma reduzida e acabou parando, salientou que tão logo criado a câmara foi feita uma reunião
antes mesmo da formalização através de resolução e que o texto que está publicado no site não é
o texto aprovado na reunião do pleno.
O secretário Eduardo Schaefer manifestou-se referente a câmara recursal, informou que propõe
a ideia da digitalização dos processos do compam para facilitar as avaliações, colocou também a
equipe de fiscalização a disposição do conselho para conversar sobre os pareceres, e no ponto de
vista da orla do laranjal, quando assumiu a câmara já não estava se reunindo e propõe rediscutir o
papel de algumas câmaras.
O conselheiro Giovani Tupahue informou que embora ele seja bastante entusiasta das câmaras,
acha que tem que haver algum sistema de cobrança, salientou que gera um desgaste diante de
todas as discussões que há de haver um espirito de grupo para não ficar apenas um cobrando,
mencionou também que o pontal da barra é uma bandeira muito importante para o município.
O  secretário  Eduardo Schaefer  manifestou-se em prol  das  palavras  do conselheiro  anterior,
informando que os coordenadores das câmaras temáticas deveriam pegar as demandas e leva-los
até demandas, salientou a importância de um questionamento se as entidades que compõem as
determinadas câmaras ainda têm interesse de permanece, se também se sentem capacitadas.
 A conselheira Marisa Potter CAU salientou que foi feita uma eleição para as câmaras temáticas, e
que  se  verifique  as  câmaras  e  quem são  seus  coordenadores  e  os  mesmos  devem chamar
reuniões, sendo assim, solicita que seja reveja quem as compõem.
A conselheira Silvia Ufpel salientou que tudo que se refere as câmaras está publicado e que falta
e uma organização, o que falta e dar visibilidade de quem são os coordenadores e qual calendário
de reuniões, visto que a reunião é pública e elas devem ser divulgadas.
O coordenador Maycon Gonçalves salientou a obrigação de encaminhar a todos conselheiros o
documento dos que compõem as câmaras técnicas e as entidades que compõem, sobre as áreas
úmidas  temporárias  deverá  ser  pauta  de  uma  câmara  técnica  especifica,  manifestou  se  que
começou as atrasado sua gestão.
O  secretário Eduardo Schaefer manifestou se que assim que assumiu, a câmara gestora do
fundo tem se reunido rotineiramente como manda o regimento, e lançando um relatório bimensal. 
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O  conselheiro Alexandre Bandeira Ifsul manifestou-se sobre a câmara da orla, até quando o
conselho  irá  esperar  para  reorganizar  as  câmaras,  qual  será  o  indicativo  de  retorno  e  quais
câmaras  o  plenário  questiona  de  ter  continuidade.  Manifestou  também  seu  interesse  em
permanecer na câmara da orla 
A conselheira Veronica Ufpel informou que está com problemas de conexão, solicitou relato dos
restantes das câmaras, informou que na câmara da Orla que a mesma e coordenadora e que seu
real interesse de permanecer na câmara.
O conselheiro Giovanni Tupahue manifestou-se que está fazendo seu vídeo aula no laranjal e
identificou um empreendimento que está sendo planejado pelo pessoal da idealiza (Fabiano de
marco) e se questionou quanto ao local ser duna e salientou uma espécie ameaçada em extinção. 
A conselheira Marisa Potter CAU  manifestou interesse na permanência na câmara da orla do
laranjal, por entender que esse e de extrema importância e urgência, aproveitou para parabenizar
o professor Giovanni pela fala 
O Secretario Gilmar Bazanella salientou que o conselho precisa definir horário de termino e início
das reuniões, para conciliar as agendas, informou que não se sente à vontade de sair da reunião.
O secretário Eduardo Schaefer salientou que na reunião de outubro solicitou para que fossem
apresentados os relatórios de duas câmaras (jurídica e a técnica de análise da proposta da nova
política) uma vez que faziam mais 12 meses que tramitavam o processo nessas câmaras sem
nenhuma movimentação, e solicitou na reunião de dezembro pela retirada da proposta em pauta,
por não haver ambiente político para apreciação.
ASSUNTOS GERAIS:
O coordenador Maycon Gonçalves lembrou os nobres conselheiros que no dia 03/05/2021, terá
uma apresentação sobre áreas úmidas temporárias e espécies de peixes anuais.
A conselheira Veronica Ufpel ressaltou a inscrição do registro no CAIAPAM da rede bem da terra,
visto que estamos a véspera do processo eleitoral.
.............
Nada mais havendo, declarou encerrada a reunião, assinam os coordenadores abaixo descritos.
Por fim, todos os presentes foram informados que a reunião foi gravada. Para acesso a gravação e
a ATA da reunião os conselheiros e demais interessados poderão localizar junto ao sitio após a
publicação. -  http://www.pelotas.com.br/servicos/meio-ambiente  -

Coordenação do COMPAM

Secretaria de Qualidade
Ambiental

Secretaria de Desenvolvimento
e Turismo

    Instituto Pró-Pampa Centro das Indústrias de Pelotas

                                                   Pelotas, 07 de maio de 2021
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