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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA COMPAM DEZEMBRO DE 2020

ATA Reunião Ordinária Dez-2020
 

 Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte (08/12/2020), às quatorze horas 
(14h), por meio do aplicativo de reuniões Zoom, sob a coordenação do representante do SDETI 
- Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, conselheiro Gilmar Bazanella 
reuniram-se em caráter ordinário os membros do COMPAM, seguindo a ordem do dia:

a) Verificação de quórum
Informes
Aprovação da Ata Out-2020
Pautas da Reunião

I. Prestação de contas dos recursos do FMAM utilizados na Pandemia
I. Prestação de contas em referência ao ano de 2020 do FMAM
II. Apresentação do Relatório Anual do Meio Ambiente RAMB do ano de 2019

Assuntos Gerais

Havendo quórum, o secretário executivo, Vinícius Vargas Peres, identificou a presença de dezoito
(18)  entidades  das  vinte  e  oito  (28)  que  compõem  o  Conselho,  conforme  lista  de  presença,
estando  ausentes  as  entidades:  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  Desporto,  Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos e Infraestruturas, Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação,
Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense,
Grupo Especial de Estudo e Proteção do Ambiente Aquático do RS, Sindicato dos Bancários de
Pelotas, Associação Educacional para o Consumo Responsável – Rede Bem da Terra, Fundação
Centro de Agronegócio e Associação Comercial de Pelotas.

Aberta  a  reunião,  o  Presidente  da Coordenação Gilmar  Bazanella  fez  breve explanação aos
membros do COMPAM, explicando que cada representante titular ou o suplente teria o tempo de
fala de  2 min,  auxiliados por cronometro em tela, para expor sua opinião sobre a matéria em
pauta. Ao final mediante inscrição nos Assuntos Gerais poderiam se manifestar qualquer um dos
presentes.  Solicitou  ainda  que  os  representantes  silenciassem  seus  microfones  quando  não
estiverem com a palavra para não haver interrupções durante a reunião e respeitassem a ordem
de inscrição no chat para uso da palavra.

INFORMES:
A conselheira Veronica convidou os membros a participar das atividades do Dia do Bioma Pampa
(17/12/20),  e  para  audiência  pública  em 16/12/20  na  câmara  de  vereadores  sobre  a  mesma
matéria.

APROVAÇÃO DA ATA OUT-2020
Ata sujeita a correções para a posterior publicação a pedido da Conselheira Veronica. Sanadas as
correções demandas a ata de outubro será publicada. Ata previamente aprovada com as ressalvas
apontadas. ATA Out- 2020 APROVADA

PAUTA I) Prestação de contas dos recursos do FMAM utilizados na Pandemia:
Iniciada a  pauta  pelo  Secretário  Eduardo,  informou que  estaria  a  disposição  na reunião um
funcionário da Secretaria Municipal de Fazenda para prestar esclarecimentos e tirar dúvidas de
referente aos documentos comprobatórios. O secretário faz referência ao Oficio 429 de 17/11/2020
do Gabinete da Prefeita, encaminhados aos membros do COMPAM, onde é feito a prestação de
contas  dos  recursos  do  FMAM  destinados  ao  enfrentamento  da  Pandemia.  Juntamente  é
encaminhado documento da Secretaria Municipal de Saúde onde detalha a estratégia da saúde
frente ao combate a Pandemia que também faz referência aos recursos do FMAM. O secretário
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esclarece que a maior parte dos recursos destinados a pandemia, foram utilizados pela Secretaria
Municipal de Saúde, para o enfrentamento da Pandemia, através dos empenhos nominados pela
SMS, referentes ao processo de despesa pública, para compras de Equipamento de Proteção
Individual (EPI), para os agentes que atuaram no combate a Pandemia. Uma pequena parte do
recurso foi  utilizado pela Secretaria de Assistência Social  para prestar auxílio as famílias mais
atingidas no período de Pandemia através da compra e doação de cestas básicas.
A conselheira da UFPel Veronica ressalta que os documentos apresentados não configuram uma
prestação de contas. Notadamente um ofício da prefeita informando onde foi gasto a verba do
FMAM sem nenhum documento comprobatório desses gastos..
A conselheira Marisa do CAU, reforça o posicionamento da conselheira da UFPel, solicitando um
maior detalhamento sobre a prestação de contas.
O Secretário Eduardo relata que será apresentado então as notas fiscais (NF) das compras dos
EPI´s e demais demandas, e que o mesmo já poderia ser solicitado ao representante da Secretaria
Municipal de Fazenda, que ainda não ingressou na reunião até o presente momento.
O Secretário Bazanella esclarece que os documentos apresentados possuem fé pública, firmados
pela Prefeita, mas que não há óbice algum em apresentar complementarmente as NF referentes
às compras. O Secretário Bazanella  também presta esclarecimento que conforme a aprovação
pelo  conselho  por  maioria  em  reunião  extraordinária  anterior,  não  haveria  a  devolução  dos
recursos destinados ao enfrentamento da Pandemia.
O conselheiro Cláudio do CEADI relata que anteriormente a prestação de contas não era votada
em  plenário,  e  sim  somente  apresentada  pela  Câmara  Gestora  do  FMAM.  Conforme
esclarecimento pelo conselheiro  Diego da SDETI, que somente está sendo apresentado esses
documentos comprobatórios em plenário devido a um pedido dos membros para o serem, por isso
não foi encaminhado diretamente a câmara gestora do fundo.
O Secretário Bazanella então relata que serão encaminhados a Câmara Gestora do Fundo todos
os documentos comprobatórios para então complementar a prestação de contas pela câmara. O
secretário relata também que devido a um compromisso improrrogável terá que se ausentar e
passará a coordenação da reunião para o Secretário Eduardo.  

PAUTA II) Prestação de contas em referência ao ano de 2020 do FMAM;

Sob a coordenação do Secretário Eduardo, é relatado e disponibilizado aos membros o relatório
das despesas do FMAM no ano de 2020 até o presente momento. Esclarece ainda que conforme
extratos bancários e documentos contábil “razão por domicílio bancário” fica difícil o entendimento
das  movimentações  financeiras  em virtude  nomenclatura  contábil  complexa  e  rendimentos  de
aplicações financeiras (RAF), e para um maior entendimento do plenário é apresentado relatório
que  compila  de  forma  mais  clara  todas  as  informações  fornecidas  pela  SMF.  O  Secretário
Eduardo presta  informações  sobre  as  movimentações  financeiras  presentes  nos  documentos
apresentados e compartilhados com os membros do COMPAM. Após breves discussões entre os
membros a respeito dos relatórios apresentados, decidiu-se que a Câmara Gestora do Fundo faria
o apanhado dos comprovantes e apresentaria relatório na próxima reunião para aprovação.
O Sr. Soler como participante da reunião pede para fazer o uso da palavra antecipadamente aos
Assuntos Gerais,  sobre a égide de contribuição ante a matéria em discussão,  concedido pela
coordenação. O Sr. Soler ressalta que devido a destinação dos recursos do FMAM ao uso na
Pandemia, o fundo ficou descapitalizado e argumenta qual seria a outra forma de captação de
recursos para abastecimento do fundo.
O representante do SANEP Leandro, salienta que a fala dos titulares e suplentes representantes
deve estar alinhado com o posicionamento da instituição a qual representante, de maneira que
ambos devem apresentar um fala somente e não há necessidade de ambos se manifestarem com
a mesma discursiva, tornando a reunião morosa e muito longa. O representante também solicita
que documentação passível de analise seja encaminha junto com a convocação.
A conselheira Marisa do CAU pede esclarecimentos sobre o Projeto do Centro Cultural Parque da
Barragem, pois a mesma não se recorda de estar presente na reunião de aprovação do mesmo.
A conselheira  Veronica UFPel  faz a menção a reunião passada que apesar de muito longa foi
proveitosa  para  os  debates.  Concordando  com  regramentos  de  tempo  para  as  falas  dos
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conselheiros, apesar de achar melhor que todos se manifestem, inclusive participantes externos ao
conselho, no momento dos debates e discussões e não em assuntos gerais.
O Secretário Eduardo corrobora o regramento de tempo das falas, para tornar as reuniões mais
eficientes e menos longas. Da mesma forma concorda com a fala do participante Sr. Soler, onde
com a descapitalização do fundo em função da Pandemia, teremos um lapso temporal até termos
recursos para abertura de edital para projetos. Esclarece ainda que a Pandemia também atingiu o
serviço público da mesma forma que ao setor privado, sendo nesse período de 2020 as atividades
de fiscalização ambiental foram reduzidas em função do distanciamento social principalmente, à
qual  é  a  via  de  abastecimento  do  FMAM.  Em relação  ao  Projeto  Centro  Cultural  Parque  da
Barragem o projeto foi aprovado em 2019, mas o repasse dos recursos somente se deu em 2020,
será disponibilizado os relatórios da Secretaria de Desenvolvimento Rural que estava envolvida na
obra.
A conselheira Silvia UFPel interfere questionando quem está na condução da reunião e lembrando
que na ausência do representante titular da entidade no exercício do mandato de coordenação,
esta deveria ser assumida por seu suplente.
O  conselheiro  Júlio  SindaPel  salienta  que  a  coordenação  e  composta  por  três  entidades,  e
reforça que quaisquer uma delas pode conduzir a reunião, deixando por menores para o final da
reunião.

VOTAÇÃO: Colocado em Votação se os conselheiros se sentiam à vontade para proceder com a
aprovação da prestação de contas apresentada na reunião presente:
APROVADA – 10 votos a favor – 3 contra (UFPel, CAU, Pró-Pampa) – 2 abstenções (SindaPel e
AEAPE) por falta de informações.

VOTAÇÃO: Colocado em votação para a aprovação a prestação de contas de 2020 apresentada,
e posteriormente a complementação com notas fiscais e outros documentos:
APROVADA – 10 votos a favor – 2 contras (UFPel e Pró-Pampa) ¨A UFPel solicita que seja
registrado que reprova a forma como foi conduzido o processo de votação, por não ser
legal tal procedimento ao ir de encontro ao Regimento. ¨– 4 abstenções (SindaPel, AEAPE,
CAU e Ceadi) por falta de informações.

PAUTA III) Apresentação do Relatório Anual do Meio Ambiente RAMB do ano de 2019:
O Secretário Eduardo procede com o avanço na pauta, salienta que a previsão de entrega do
RAMB é até julho do ano subsequente e que em razão óbvia da Pandemia o de 2019 não o havia
sido feito ainda. O RAMB é um documento que vincula as informações de cunho ambiental no
município de Pelotas, elaborado em conjunto com os órgãos da Administração Pública o mesmo
estará sendo entregue de modo preliminar para dar ciência aos conselheiros e que após será
publicado em definitivo, conforme prevê a legislação.

 Assuntos Gerais:
A conselheira Marisa CAU, pede esclarecimentos sobre o RAMB/2018 que teve sua apresentação
na Câmara de Vereadores e foram sugeridas modificações para edições futuras.
A Conselheira Verônica da UFPel diz que entrou no site do COMPAM durante a reunião e reitera
que,  diferentemente do que o  senhor José Carlos,  insistentemente afirma, o áudio da reunião
anterior do COMPAM não está publicado no site e solicita a disponibilização do mesmo para poder
fazer as alterações necessárias.   
O Sr. Soler retoma o assunto sobre o planejamento das ações ambientais do município em função
da falta de orçamento disponível no FMAM.
O Secretário Eduardo na qualidade de secretário de qualidade ambiental manifesta-se sobre a
retirada do projeto de Lei da Proposta da Nova Política Ambiental do Município, que tramita junto
ao COMPAM, em função do demasiado tempo de análise dispendido até o momento, pendente
ainda de conclusão pela câmara responsabilizada por essa tarefa (Câmara Temática Temporária
AMBIENTAL de Avaliação da Proposta do Projeto de Lei da Política Municipal de Meio Ambiente).
Assim como em função da alternância dos cargos que compõem o poder público, é prudente uma
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nova discussão e revisão interna da proposta,  por intermédio da Prefeita e demais órgãos da
administração pública que possuem a prerrogativa de propor Leis.
O  Secretário Eduardo presta elucidações sobre as indagações da conselheira Marisa do CAU,
esclarece que o RAMB que estará sendo entregue é o de 2019 e que o de 2018 foi devidamente
publicado no tempo previsto.
O Secretário Eduardo declara que o planejamento ambiental do próximo ano é um assunto de
tamanha complexidade e que todos os pontos não poderiam ser abordados agora. Faz menção ao
novo plano de governo da proposta vencedora pela Prefeita em 2021, do qual trata e contempla a
questão ambiental, além das demais estratégias para os quatro anos de governo. Ressalta ainda
que gostaria que o Plano de Governo da proposta vencedora integre a pauta da próxima reunião
do COMPAM, para que os membros e as entidades que compõem o Conselho contribuam para
com essa proposta.
O  Sr.  Soler agradece por fazer uso da palavra novamente,  faz menção ao projeto de Lei  da
Proposta da Nova Política Ambiental  do Município,  onde perfilha como acertada a retirada da
tramitação  junto  ao conselho  para  sua avaliação  possibilitando  assim uma maior  discussão e
integralização com a sociedade sobre o seu conteúdo contribuindo com o processo Democrático.
A conselheira  Veronica da UFPel solicita a palavra, elogia o andamento da reunião dessa nova
forma, deixa em inteira disposição a recém-criada Comissão de Meio Ambiente da UFPel para
integrar os debates e contribuir com as questões ambientais do município.
O  Sr.  Rafael,  membro da Comissão de Meio  Ambiente  da UFPel,  pede para  fazer  o  uso da
palavra, solicita a SQA o acesso aos estudos de meio ambiente (EIA/RIMA), notadamente aos que
compõem a áreas de banhado em frente ao Super Mercado BIG. Solicita junto ao secretário de
Qualidade Ambiental Municipal uma agenda para discutir  sobre a Unidade de Conservação do
Pontal da Barra.
O  Secretário  Eduardo agradece  a  participação  de  todos  os  presentes  e  a  participação  dos
colaboradores, ressalta que o projeto de criação da Unidade de Conservação do Pontal da Barra
está  em  análise  e  que  o  principal  entrave  ao  seu  andamento  é  o  alto  valor  atribuído  as
propriedades pelas avaliações imobiliárias necessário para a desapropriação da área. Em relação
a área do banhado do BIG, o secretário se coloca a inteira disposição para tratar sobre o assunto,
declara que os processos de licenciamento ambiental são públicos sendo necessário somente o
pedido junto a Secretaria.
.............
Nada mais havendo, declarou encerrada a reunião. Após a ratificação da presente ATA, 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,
Turismo e Inovação

    Instituto Pró-Pampa Centro das Indústrias de Pelotas

                                                   Pelotas, 08 de dezembro de 2020

10
11

12
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

204

205

Documento assinado eletronicamente nos moldes do art. 10 da MP 2200/01 e Lei 14063/20
[Hash SHA256] f54afcb44fc9680e8fef83237e8b5cdacd062649bfa17f3aa499a5d528a61daa

http://www.pelotas.com.br/servicos/meio-ambiente


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

13
14

15
206
207

Documento assinado eletronicamente nos moldes do art. 10 da MP 2200/01 e Lei 14063/20
[Hash SHA256] f54afcb44fc9680e8fef83237e8b5cdacd062649bfa17f3aa499a5d528a61daa



 

Datas e horários baseados em Brasília, Brasil 

Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON) 

Certificado de assinaturas gerado em 

 

Os registros de assinatura presentes nesse documento pertencem única e exclusivamente a esse envelope. 

Documento final gerado e certificado por  

Documento em conformidade com o padrão de assinatura digital ICP-Brasil e 

validado de acordo com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 

Pref. Municipal de Pelotas

25/07/2021 às 17:18:49

ATA Dezembro COMPAM
Data e Hora de Criação: 20/07/2021 às 13:56:59

Documentos que originaram esse envelope:

- Ata DEZEMBRO 2020.pdf (Arquivo PDF) - 5 página(s)

Hashs únicas referente à esse envelope de documentos
[SHA256]: f54afcb44fc9680e8fef83237e8b5cdacd062649bfa17f3aa499a5d528a61daa

[SHA512]: 54cdaed795c53c0e8dbd1c31c3754aa808a32612594209aadbfc7fc2cfe76bc5769f76195fc042e6732167d425382feb9a53b582b12774494976af2f5891eca9

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope

ASSINADO - Eduardo Daudt Schaefer (eduardodaudt@gmail.com)

Data/Hora: 21/07/2021 - 07:15:18, IP: 181.220.68.141, Geolocalização: [-31.757496, -52.332377]

[SHA256]: 2ed682e6c16d5584b0a73bdf0fd313d1e4c4c7784276454cb3b24c408d0a425b

ASSINADO - Gilmar Tadeu Bazanella (gtbazanella@gmail.com)

Data/Hora: 21/07/2021 - 00:06:31, IP: 179.151.50.63

[SHA256]: 71675bcc60ded8e7393c13e977c7a4e7611ed0fca2d83486776dff950f68f516

ASSINADO - Juliano Zambrano Schuch (julianoschuch@gmail.com)

Data/Hora: 20/07/2021 - 19:08:47, IP: 179.224.197.52

[SHA256]: b574a958d600f260dbd602ccd24c91696f6b7a783e17bd8305e2ac4a65dc66d4

ASSINADO - Maycon Gonçalves (mayconsanyvan@gmail.com)

Data/Hora: 25/07/2021 - 17:18:49, IP: 187.0.5.211

[SHA256]: ea1d2356a50e2435f738c5ff2a6931c2a016fd02604e4a62a74c007a38232ad8

Histórico de eventos registrados neste envelope

25/07/2021 17:18:49 - Envelope finalizado por mayconsanyvan@gmail.com, IP 187.0.5.211

25/07/2021 17:18:49 - Assinatura realizada por mayconsanyvan@gmail.com, IP 187.0.5.211

21/07/2021 07:15:18 - Assinatura realizada por eduardodaudt@gmail.com, IP 181.220.68.141

21/07/2021 07:15:07 - Envelope visualizado por eduardodaudt@gmail.com

21/07/2021 00:06:31 - Assinatura realizada por gtbazanella@gmail.com, IP 179.151.50.63

20/07/2021 19:08:47 - Assinatura realizada por julianoschuch@gmail.com, IP 179.224.197.52

20/07/2021 19:06:59 - Envelope visualizado por julianoschuch@gmail.com, IP 179.224.197.52

20/07/2021 13:58:19 - Envelope registrado na Blockchain por luanabraizg@gmail.com, IP 187.71.149.34

20/07/2021 13:58:17 - Envelope encaminhado para assinaturas por luanabraizg@gmail.com, IP 187.71.149.34

20/07/2021 13:57:02 - Envelope criado por luanabraizg@gmail.com, IP 187.71.149.34


		2021-07-25T17:18:50-0300




