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ITEM  PRINCIPAIS ASSUNTOS TRATADOS 

1 
Veronica sugere chamar um a um os representantes inscritos para utilizarem seu tempo de fala. Ela passa a fala 
para a representante da associação ARPASSUL se pronunciar. 

2 Marcia (ARPASSUL) se apresenta e fala que é a primeira vez que ela participa e considera o convite um privilégio.  

3 Fabricio (Associação Comercial de Pelotas) se apresenta como suplente e fala sobre a renovação da cadeira 
no COMPAM e da importância que tem em colaborar com o desenvolvimento socioambiental da cidade. 

4 Henrique (Associação dos docentes da UFPel) se apresenta e fala sobre os debates dos temas tratados no 
COMPAM, tanto a questão urbana como a questão agrária e ambiental e sobre a promoção de seminários sobre 
os assuntos como outras instituições. 

5 Ruy (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Pelotas) fala sobre o fato de participarem há muitas gestões 
do COMPAM e quer contribuir com o que compete como profissionais e pessoas. 

6 Vlamyr fala sobre a facilidade de fazer parte do COMPAM e preservar o meio ambiente, visto que sua 
organização já desempenha esse papel através da alimentação. 

7 Fabiano se apresenta e fala sobre a instituição a qual representa. Fala sobre ser indispensável participar dos 
conselhos municipais. 

8 Wagner (rede de suprimentos da região Sul) se apresenta e fala do papel da sua instituição quando ao social e 
ampliando para as questões ambientais.  

9 Fabiane (Associação Rural de Pelotas) se apresenta falando sobre a continuidade da instituição no COMPAM e 
que pretende continuar batalhando com as questões sociais, ambientais e econômicas 

10 Juliano (Centro das Industrias e Pelotas) fala que segue representando as indústrias na gestão que se inicia e 
fala sobre a discussão plural e sobre a importância do trabalho feito pelo COMPAM 

11 Maycon (Centro de estudos Ambientais) se apresenta e fala sobre a intenção de trazer uma discursão 
ecossocialista dentro do COMPAM  

12 Sergio (grupo de apoio ao esporte e a cultura) se apresenta e fala sobre o retorno ao conselho e somar aos 
esforços para contribuir com o COMPAM 

13 Gabriel (instituto PROPAMPA) se apresenta e fala que é a primeira vez dele no conselho mas o instituto já fazia 
parte e que a intenção é dar relevância as questões ambientas que envolvem a cidade.1 

14 Julio (sindicato da indústria do arroz de Pelotas) se apresenta e fala sobre a indústria do arroz e o compromisso 
de estar ligado a questão do meio ambiente e as questões sociais. 

15 Ricardo (sindicato da indústria da construção da cidade de Pelotas) se apresenta e fala do intuito de contribuir 
para o desenvolvimento social e ambiental urbano. E solicita que o COMPAM o foco para a urbanização e o 
meio ambiente. 

16 Jone (sindicato dos trabalhadores da indústria e cooperativas da alimentação) fala que sempre procuram ser 
participativos nas organizações dos conselhos da cidade de Pelotas. 

17 Leonel (Sindicato Rural de Pelotas) fala sobre ter coerência e bom senso quando se debate sobre 
sustentabilidade e da importância desse tema para a alimentação e para os produtores rurais para a preservação 
ambiental 

18 Lorena (SOS Animais) fala do retorno da instituição para o conselho devido a falta de controle da população de 
cães e gatos na cidade de Pelotas. 

19 Cesar (universidade Catolica de Pelotas) integra pela primeira vez o COMPAM e visibiliza através dos grupos 
de pesquisa as questões ambientais, por isso a motivação de participar do conselho 

20 Mauricio (fundação Tupauê) fala que a instituição faz parte a mais de 20 anos do COMPAM e fala sobre a 
proteção ambiental e sobre a importância de proteger o meio ambiente das próprias pessoas. 

21 Sargento Jerry (comando ambiental da brigada militar) fala sobre a novidade de participar do COMPAM e fala 
da importância do retorno ao conselho e pensa em contribuir e melhorar dentro da sua posição 
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22 Marisa (CAU RS) fala sobre a importância de participar do COMPAM e dos assuntos que o conselho se detem 
e que importam para o CAU. 

22 Francisco (emater) fala sobre o trabalho da instituição ser diretamente com a proteção ambiental e por isso é 
importante estar no COMPAM 

23 Julio (EMBRAPA) fala sobre relacionar a experiencia do conselho com o trabalho da Embrapa e sobre a 
importância da sua instituição em relação a alta tecnologia e a preservação ambiental 

24 Alexandre (IFRS) explica a formação do IFSul e sobre os campos que estão presentes em Pelotas. Fala sobre 
a importância da tecnologia social voltada para a preservação ambiental.  

25 Lilian (OAB) fala que já atuou no conselho e agora fala sobre o retorno ao COMPAM e da importância da 
função que a ordem desempenha na sociedade e que a ideia é contribuir com a defesa do meio ambiente na 
área juridica. 

26 SANEP se apresenta e fala da satisfação de ver novas pessoas participando do conselho e de sua pluralidade 
e vê com bons olhos os avanços do COMPAM 

27 Eduardo (secretaria de qualidade ambiental) fala sobre a honra de ter 38 entidades presenciais no COMPAM e 
fala da esperança dessa nova gestão para a discussão de temas importantes para a cidade. Faz uma avaliação 
do final da gestão e pede a volta da objetividade e o compartilhamento das informações sobre a proteção 
ambiental. 

28 Gilmar (secretaria de desenvolvimento, turismo e informação) se apresenta e fala sobre a importância do debate 
de das pessoas envolvidas no COMPAM. Fala também sobre o trabalho coletivo e a importância com a qual o 
desenvolvimento organizado evita questões de miséria e desigualdades. 

29 Mariana (Secretaria municipal de desenvolvimento rural) fala sobre acreditar que o desenvolvimento rural está 
diretamente ligado a conservação ambiental e é muito bom contribuir com essa realidade e poder incentivar e 
caminhar junto com a preservação e conservação do meio ambiente. 

30 Rodrigo (secretaria municipal de educação e desporto) fala que é a primeira vez que ele participa do conselho 
e quer contribuir de forma democrática com as questões do COMPAM 

31 Guto (secretaria municipal de gestão da cidade e mobilidade urbana) se apresenta e fala sobre ter uma cidade 
mais verde para toda a cidade e da disposição dos materiais da secretaria. 

32 Ubirajara (secretaria municipal de habitação e regularização fundiária) se apresenta e fala sobre a divisão dentro 
do COMPAM e diz que o conselho pode produzir muito mais se desfazer essa divisão e tornar o conselho uma 
unidade. 

33 Giovanni (secretaria municipal de obras e pavimentação) fala da importância da secretario e do conselho 
estarem juntos e se coloca a disposição do COMPAM 

34 Adalgiza (secretaria de planejamento e gestão) fala que agora nessa gestão é titular da secretaria no conselho 
e que sempre fez parte do conselho pela secretaria e fala em contribuir com a parte de obras e fiscalização deas, 
e visa conciliar o progresso com a preservação ambiental 

35 Taís (secretaria municipal de serviços urbanos e infraestrutura) se apresenta como suplente e fala do privilegio 
de participar do COMPAM e espera contribuir nas discussões visando a preservação do meio ambiente. 

36 Silvia (Universidade Federal de Pelotas) fala que é suplente no COMPAM e narra sua trajetória e fala da 
abrangência da atuação da universidade na questão ambiental. Fala sobre os diversos trabalhos na UFPel nos 
conselhos, comitês e fóruns da área ambiental. Fala sobre a efetiva contribuição ao COMPAM por parte das 
instituições. 

37 Jefferson (superintendência dos portos) se apresenta e fala da disposição de participar dos debates dos 
assuntos permanentes ao conselho. 

38 Veronica fala sobre a sua saída do COMPAM e fala que a Silvia será a nova representante da UFPel no conselho. 
A posse do conselho se dará na primeira reunião extraordinária de julho. Nessa reunião também ocorrerá a 
eleição da nova coordenação do COMPAM. A coordenação é formada por duas entidades do poder publico e 
duas entidades privadas que se reservam na coordenação de forma semestral. 

39 Eduardo fala sobre a questão de algumas entidades não receberam a convocatória e solicita que enviem e-
mails e outros contatos para o email do COMPAM para evitar que isso ocorra. 
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40 Veronica fala da presença dos representantes do legislativo durante a reunião. E reproduz um vídeo produzido 
pela UFPel. Após o vídeo ela agradece a atenção de todos. 

41 Maycon reforça as boas vindas aos novos conselheiros e fala da sua condução a frente da coordenação do 
conselho. Ele avalia bem as falas das pessoas envolvidas e da questão do exemplo a ser dado. E como conselho 
o objetivo é claro, mas que precisa para de negligenciar alguns deles. Pede que os novos conselheiros leiam os 
objetivos e que devem levar a sério o conselho. E desde já fala que haverá outra reunião para dar continuidade 
ao debate das áreas úmidas. 

42 Francisco manifesta sobre a invasão que ocorreu na reunião e sugere que se faça algo sobre a questão da 
invasão e que se trata de um ato criminoso.  

43 Veronica fala que concorda com a fala do Francisco e deveria o conselho fazer algo mais formal sobre a invasão 
e que não pode naturalizar essas situações. 

44 Eduardo fala que o ocorrido foi uma agressão a democracia e se prontifica a ir além e ter a prova para isso e ir 
ate o MP para dar as tratativas e Policia Civil para realizar um BO e solicita o vídeo para que isso não passe em 
branco 

45 Leonel fala sobre o ocorrido e diz que de forma veementemente tem que ser repudiado essas coisas. E fala 
sobre a escolha da nova coordenação e que a presente coordenação encerra os trabalhos e faz esse 
questionamento em relação ao escrito no estatuto. 

46 Eduardo diz que concorda que não fica claro pelo trecho e cabe interpretações. 

47 Maycon fala que é uma questão de ordem terminar as pautas abertas e por isso deve dar continuidade aos 
assuntos de áreas úmidas e câmeras térmicas para finalizar os processos. 

48 Vlamir agradece ao Francisco ter falo sobre a invasão pois o comentário no chat não fala sobre questões 
partidárias, mas sim a agressão em terem invadido a reunião do COMPAM 

49 Alexandre fala sobre a questão do ataque e se solidariza com a prefeita e esse tipo de ataque sempre assume 
o ataque as mulheres e a questão de gênero ou racial, e pede para que as pessoas enxerguem o machismo por 
traz desses ataques. 

50 CEA esclarece a questão do mandato e que tem prazo de inicio e fim e que essa assembleia não determina fim 
ou inicio da nova composição do conselho. E fala que participa desde 1995 do conselho e que é importante o 
retorno pela relevância das questões ambientais pautadas pelo conselho. Fala também que sobre o ataque, 
nenhum ataque deve ser tolerado. 

51 Henrique agradece o acolhimento no COMPAM e já percebeu que os temas vão aflorando e acaba ficando 
sufocado de tanto tema para ser tratado. E fala sobre a situação de corte de arvore de um condomínio que foi 
autorizado pela SQIAR e a prefeitura assinava contrato com uma empresa de supressão vegetal. E esse tema 
é importante pois existe um déficit de arborização na cidade de Pelotas. 

52 Centero fala que apoia sim algo ser feito sobre os ataques, mas que deve-se respeitar a figura do presidente. 

53 Veronica fala que respeito deve ser a quem quer ser respeito e não é a questão da figura do presidente. 

54 Veronica deseja um excelente trabalho para o conselho que será empossado no inicio de julho e ate la o conselho 
ainda é vigente.  

Documento assinado eletronicamente nos moldes do art. 10 da MP 2200/01 e Lei 14063/20
[Hash SHA256] 47c7f09d525ead6e0679f64a721f1e3771ccd864eeb600225c3d066c81a2fde7



 

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

10/08/2021 às 07:22:20

Ata COMPAM - Junho
Data e Hora de Criação: 05/08/2021 às 12:29:12

Documentos que originaram esse envelope:

- ATA - Junho.pdf (Arquivo PDF) - 3 página(s)

Hashs únicas referente à esse envelope de documentos
[SHA256]: 47c7f09d525ead6e0679f64a721f1e3771ccd864eeb600225c3d066c81a2fde7

[SHA512]: bf5a0e66f108cd095538b0cde4f9cb4e7048e51a0660bc2d39e31a27a3dfe79bf2184d5715e53da5f0cffbe0427a75fe3a50d41d017a5bcb59920a4cf0eae6b0

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope

ASSINADO - Juliano Schuch (julianoschuch@gmail.com)

Data/Hora: 05/08/2021 - 14:51:12, IP: 177.199.147.96

[SHA256]: 5e59792d26c3875a37ee7e602a49248c0b16f17a76e3777e27c78c078790d1c7

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

Data/Hora: 06/08/2021 - 07:10:40, IP: 181.220.69.246, Geolocalização: [-31.752604, -52.333742]

[SHA256]: 8da273364beb9c685435d19339b070f95e44e095bc3011ca88fe17ee71a0673f

ASSINADO - Gilmar Bazanella (gtbazanella@gmail.com)

Data/Hora: 07/08/2021 - 00:35:54, IP: 177.35.77.112

[SHA256]: 1eac02c88b1a38942eda0977b16c3342bf7880a3773c2ad5b2ee9d47beffca5d

ASSINADO - Maycon Gonçalves (mayconsanyvan@gmail.com)

Data/Hora: 10/08/2021 - 07:22:20, IP: 187.0.5.213, Geolocalização: [-31.866413, -52.834819]

[SHA256]: 8861eb2dc037c3c53e0f8c569ba39f8f38f46fb2ee1f35780f0715d76f2cf3ad

Histórico de eventos registrados neste envelope

10/08/2021 07:22:20 - Envelope finalizado por mayconsanyvan@gmail.com, IP 187.0.5.213

10/08/2021 07:22:20 - Assinatura realizada por mayconsanyvan@gmail.com, IP 187.0.5.213

10/08/2021 07:22:08 - Envelope visualizado por mayconsanyvan@gmail.com, IP 187.0.5.213

07/08/2021 00:35:54 - Assinatura realizada por gtbazanella@gmail.com, IP 177.35.77.112

06/08/2021 07:10:40 - Assinatura realizada por eduardodaudt@gmail.com, IP 181.220.69.246

06/08/2021 07:10:31 - Envelope visualizado por eduardodaudt@gmail.com, IP 181.220.69.246

05/08/2021 14:51:12 - Assinatura realizada por julianoschuch@gmail.com, IP 177.199.147.96

05/08/2021 14:49:34 - Envelope visualizado por julianoschuch@gmail.com, IP 177.199.147.96

05/08/2021 12:34:11 - Envelope registrado na Blockchain por compam.pel@gmail.com, IP 187.86.132.227

05/08/2021 12:34:10 - Envelope encaminhado para assinaturas por compam.pel@gmail.com, IP 187.86.132.227

05/08/2021 12:29:14 - Envelope criado por compam.pel@gmail.com, IP 187.86.132.227


		2021-08-10T07:22:21-0300




