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

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA COMPAM MARÇO DE 2021

ATA Reunião Ordinária Mar-2021
 

 Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte um (10/03/2021) , às quatorze horas
(14h), por meio do aplicativo de reuniões google meet, sob a coordenação do representante do
IPPAMPA- Instituto Pró-Pampa, conselheiro Maycon Gonçalves reuniram-se em caráter ordinário
os membros do COMPAM, seguindo a ordem do dia:

a) Verificação de quórum
b) Informes
c) Aprovação da Ata Dez-2020
d) Pautas da Reunião
I. Prestação de contas dos recursos do FMAM utilizados na Pandemia
II. Licenciamento em áreas úmidas temporárias
III. Plano de Arborização Municipal
IV. RAMB 2019
a) Assuntos Gerais

Havendo quórum, o coordenador, Maycon Gonçalves, identificou a presença das vinte e oito (28)
que compõem o Conselho, conforme lista de presença.

Aberta a reunião, o Presidente da Coordenação Maycon Gonçalves  fez breve explanação aos
membros do COMPAM, desejando um ótimo ano a todos, saudando ao novo secretário executivo,
explicando que houve uma divergência circunstancial da coordenação e que na visão do instituto
pró  pampa já  estão  superados,  explanou que  temos  problemas maiores  em relação ao  meio
ambiente  no  município  que  devem  sem  dirigidos  por  este  conselho,  explanou  que  cada
representante titular ou o suplente teria o tempo de fala de 3 min, para expor sua opinião sobre a
matéria em pauta. Ao final solicitou que os membros se inscrevam no chat e que os mesmos
tenham respeito ao conteúdo da pauta e aos três minutos de pauta.

INFORMES:
O Secretário Eduardo Schaefer cumprimentou o Coordenador Maycon Gonçalves e referendou a
Presença do Secretário Executivo John Christian, lembrou da primeira reunião do mês de outubro
onde a discursão versava sobre a ATA e salientou quando o conselho iria avançar nas discussões
do meio ambiente, quando se quer possamos avançar nas discussões de mero trato burocrático,
desejou boas-vindas aos novos membros do conselho notadamente ao poder executivo que sofreu
mudanças.

APROVAÇÃO DA ATA DEZ-2020
O coordenador Maycon Gonçalves iniciou a leitura da ATA Dez-2020, destacou a importância na
leitura da ata para que possamos avançar e não retroceder logo ali na frente.
A  conselheira Veronica mencionou as correções demandas e explanou que tiveram algumas
mudanças  de  escritas,  mas  que  não  comprometeram  e  solicitou  para  que  mantivessem
especialmente a última da linha 143 a redação conforme solicitada.
Ata  sujeita  a  correções  para  a  posterior  publicação  a  pedido  da  Conselheira  Veronica  e
Conselheira Silvia Carla. 
O  coordenador  Maycon  Gonçalves explanou  que  uma  vez  alteradas  as  solicitações,  será
deliberada a ata e aprovada a mesma.
LEITURA DO EXPEDIENTE:
Iniciada a leitura do expediente por parte do coordenador Maycon Gonçalves o mesmo explanou
os dois e-mails recebido pelo COMPAM, foi encaminhado por e-mail um oficio no dia 12/01/2021
redigido pela UFPEL, oficio este que faz referência ao processo 23110.017892/2020-98, outro e-
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mail foi encaminhado pela SQA (Secretaria de Qualidade Ambiental) no dia 09/03/2021 munido do
extrato do diário oficial, extrato do RAMB, justificativa do RAMB, prestação de conta covid, ata de
reunião de dezembro 2020 e documentos parque barragem.
O coordenador Maycon Gonçalves iniciou a leitura da justificativa do RAMB enviada pela SQA,
não havendo manifestações, foi encaminhado a pauta.
A  conselheira  Marisa  Potter destacou  a  importância  da  participação  de  novos  membros  e
solicitou para que a SQA, informe na próxima reunião o plano de trabalho.
O conselheiro Oswaldo Faria desejou boas-vindas a todos e ressaltou a importância da leitura da
Ata de Dezembro de 2020, destacou também a importância de montar uma lista de pendências
dos processos que se encontram no COMPAM.
O conselheiro Leonel Fonseca desejou boas-vindas a todos e ressaltou a importância no avanço
do conselho e solicitando a produtividade das reuniões, ressaltou a importância de reunirmos para
discutirmos em pós reuniões processos que estão sobre responsabilidade do COMPAM.
A  conselheira  Veronica  Ufpel ressaltou  a  importância  da  reunião,  destacando  também  a
importância das pautas sugeridas pela UFPEL, salientou a importância das pautas e salientou que
talvez não havendo tempo o plano de arborização pudesse ficar para uma próxima reunião. 
O Secretário Eduardo Schaefer destacou que a coordenação não teve uma discussão de todas
as pautas, salientou que o IFSUL sugeriu pauta, frisou que não tencionou em relação a pauta e
desacordou da conselheira Verônica á impugnar e/ou suspender as decisões realizadas de forma
democrática na reunião passada, onde havia documentos comprobatórios da Prefeita.  Por fim,
apontou a importância na criação de um plano de trabalho dos temas a serem discutidos até o final
do mandato.
A  conselheira  Silvia destacou  a  ativação  das  câmaras  temáticas  que  foram  instituídas  com
resolução deste conselho e ativação das reuniões periódicas das mesmas, salientando que não há
justificativas para o não funcionamento das câmaras temáticas.
O  conselheiro Oswaldo  Faria  destacou  a  importância  em  seguirmos  as  pautas  que  estão
previamente acordadas.
O Conselheiro Alexandre IFSUL (ininteligível).
A conselheira Marisa CAU ressalta que a câmara gestora do fundo deverá dar um parecer sobre a
documentação apresentada e sobre o repasse dos valores a SMS.
O  Secretário  Gilmar  Bazanella ressalta  que  com  relação  a  prestação  de  contas  no  seu
entendimento já se considera assunto finalizado, salientou que é um desproposito diante de todos
desafios que o conselho tem na leitura da ata. Considerando que todos os conselheiros têm uma
responsabilidade com meio ambiente.
O Secretário Eduardo Schaefer informa que no dia 04/02 foi convocada a câmara de recurso e a
câmara gestora  do fundo e  não houve quórum,  ressalta  a  importância  de funcionamento  das
reuniões de câmaras temáticas.
O Secretário Jair Seidel informa que ficou afastado devido a não se sentir à vontade na forma de
condução da reunião e solicita mais objetividade nas reuniões, salientou a ineficácia na leitura da
Ata.
A conselheira Marisa CAU ressalta que as questões de licenciamento ambiental são assuntos do
conselho diferente do que foi mencionado anteriormente, 
O coordenador Maycon Gonçalves ressalta a importância desse momento que é extremamente
impertinente,  informa que  será  discutido  o  planejamento  de  trabalho  da  SQA para  a  próxima
reunião e será convocada a câmara recursal e câmara gestora do fundo para esclarecer dúvidas
na próxima reunião.
PAUTA I) Licenciamento em áreas úmidas temporárias:
Iniciada a pauta pelo Coordenador Maycon Gonçalves, explanou sobre a situação peculiar em
Pelotas,  faltando  orientação  aos  biólogos  que  fazem  licenciamento,  quanto  a  secretaria  que
licencia as áreas, informou que estaria à disposição da SQA, para ajudar a orientação.
A conselheira  Silvia  UFPEL  ratificou  a  riqueza  que  se  tem  especialmente  com  peixe  anual,
ressalta a importância da preservação da vida dos peixes anuais, visto que o peixe tem muito a
contribuir com a ciência.
O convidado  Antônio Soler ressaltou a importância  da abordagem do tema de áreas úmida,
destacou também os ofícios encaminhados a SQA, solicitou ao Secretário Eduardo manifestação
quanto aos ofícios (pedidos de informações) e sobre uma política ambiental  municipal para os
banhados.

4
5

6
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Documento assinado eletronicamente nos moldes do art. 10 da MP 2200/01 e Lei 14063/20
[Hash SHA256] 8c3dba9794ded16a72dae8e2a3ed3c5568975685b25900006b47fe35a4551895



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

O Secretário Eduardo Schaefer ressaltou a importância da discussão do tema de áreas úmidas,
destacou que tem inúmeros processos,  salientou que desde seu primeiro dia de governo tem
trabalhado  paulatinamente  no  que  tange  o  tema de  áreas  úmidas  temporárias  e  que  não  foi
procurado por nenhuma entidade ambiental para debater, reforçou todos procedimentos adotados
pelo departamento de anuência ambiental sobre o processo de licenciamento.
O Coordenador Maycon Gonçalves  ressaltou que o instituto Pró-Pampa ira redigir um parecer
técnico cientifico e encaminhar a SQA, auxiliando os técnicos da secretaria,
A  conselheira  Veronica que  a  Ufpel  se  coloca  à  disposição  da  SQA,  para  debater  temas
importâncias unindo se com professores e técnicos, ressaltou que o foco do COMPAM e discutir a
proteção  ambiental,  solicitou  para  que  seja  apresentado  na  próxima  reunião  os  2(dois)
licenciamentos (área do big e empreendimentos do Pontal da barra).
A conselheira  Silvia UFPEL destacou novamente a importância das câmaras e que seja feito a
ligação da câmara com plenário, ressaltou que simplesmente solicitou à SDR a ata de aprovação
de liberação do recurso à SDR.

O conselheiro Marcelo Burns destacou a questão de zoneamento e mapeamento para auxiliar o
licenciamento ambiental,  salientou que seja encaminhado a câmara técnica para que pessoas
interessadas sejam engajadas na participação.
.............
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, 10 de março de 2021
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