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1 ATA Reunião Ordinária agosto- 2022 

2 

3 Aos 01 dias do mês de agosto de dois mil e vinte dois às quatorze horas (14h), por meio do 

4 aplicativo de reuniões MEET, reuniram-se em caráter ordinário os membros do COMPAM, 

5 seguindo a ordem do dia: 

6 a) Verificação de quórum 

7 b) Informes 

8 c) Pautas: 
9 

10 1. Aprovação do RAMB 2021. 

11 

12 2. Apresentação dos relatórios das CTs 

13 a) Câmara de Gestão de Fundo Municipal Ambiental (CGFMAM). 

14 b)Câmara Temática Temporária de Controle, Qualidade Ambiental e Gestão Territorial 

15 (CTTCQAGT). 

16 c)Câmara Temática Temporária de Mudanças Climáticas (CTTMC). 

17 d)Câmara Temática Temporária para Preservação e Conservação Ambiental do Pontal da 

18 Barra e Região do Laranjal (CTTPCAPL). 

19 e)Câmara Temática permanente de Recursos de Infrações Ambientais,Podas e Supressões do 

20 COMPAM (CTPRIA). 

21 f)Câmara Temática Temporária de Educação Ambiental (CTTEA). 

22 3. Assuntos Gerais. 
23 

24 VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM 

25 Havendo quórum, a Secretaria-Executiva Suzana Marques, identificou a presença de 31 entidades 

26 que compõem o Conselho, conforme lista de presença falta justificada:SANEP,UFPEL,ADUFPEL e 

27 ausentes: Fundação TUPAHUE,IFSUL,PATRAM,REDE BEM DA TERRA. 
28 
29 INFORMES 

30 

31 Email recebido do conselheiro Moacir Langer, tratando-se de uma carta solicitando a análise do 

32 parecer técnico para reavaliação de AEIAN. 

33 - Iniciou-se então um debate entre a Conselheira Adalgisa da SEPLAG , conselheira Lilian 

34 Brusamarello da OAB , Conselheiro Ricardo Ramos do SINDUSCON, conselheiro Julio Xavier do 

35 SINDAPEL, conselheiro Luis Augusto do SMGCMU, conselheiro Ubirajara da SHRF e conselheiro 

36 Alcides Silveira da SQA sobre os pareceres técnicos ,se devem passar antes pela SQA ou 

37 diretamente ao COMPAM. Após esse debate ficou acordado com todos os conselheiros, que os 

38 processos recebidos pelo COMPAM serão encaminhados as câmaras temáticas responsáveis onde 

39 será feito um parecer com suas duvidas técnicas e encaminharam para a SQA ,para que a mesma 

40 responda as duvidas através dos técnicos da área, e assim devolvido ao COMPAM  com as 

41 informações completas para que façam a decisão correta. 
42 
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43 

44 Esclarecimento sobre a denuncia de homicídio culposo ao secretário da SQA Eduardo Schaefer, que 

45 trata-se de uma árvore que caiu e levou a óbito uma pessoa que estava sentada na praça onde essa 

46 árvore caiu ,informando que o secretario já esta tomando os meio cabíveis para sua defesa e o nosso 

47 total apoio ao secretário. 

48 Conselheiro Wagner Gerber da Rede de Suprimento questionou se tem ou existe algum 

49 inventário do numero de exemplares que existem nas praças e vias publicas. 

50 Conselheiro Alcides Silveira da SQA em resposta ao conselheiro Wagner informou que as mais 

51 antigas ainda não possuem inventário, mas as podas e novos plantio já estão sendo inventariados. 
52 

53 Aprovação da ata de julho. 

54 

55 PAUTA: 

56 1. Apresentação dos relatórios das CTs 

57 Conselheiro Rul M Antunes da AEAP falou sobre a Câmara Temática Permanente de Recursos de 

58 Infrações Ambientais,Podas e Supressões do COMPAM (CTPRIA),informando que a câmara 

59 liquidou a grande demanda de processos, acumulados em função da pandemia,e que a grande 

60 demanda ainda são os processos de 2019, que são processos grandes e exigem mais cuidado para 

61 serem concluídos,o calendário das R.O são sempre na ultima sexta do mês das 10:15min as 

62 11:30min, onde são feitas atas e são incluídos os pareceres de cada processo. 
63 

64 Conselheiro Alceone S Santos do GAEC informou que a Câmara Temática Temporária de 

65 Educação Ambiental , chamou uma RO em junho ,onde só compareceu o GAEC e IFSUL, não 

66 podendo então ser realizada a reunião, o mesmo esta alinhando uma próxima R.O ainda esse mês e 

67 estendeu o convite aos demais. 
68 

69 Conselheira Lilian Brusamarello da OAB falou sobre a Câmara de Gestão de Fundo Municipal 

70 Ambiental (CGFMAM) informa que em agosto será realizada uma nova reunião para decidir os 

71 projetos com o dinheiro do fundo disponibilizado pelo secretário. 
72 

73 Conselheiro Juliano Z Schuch complementou a fala da conselheira Lilian sobre a CGFMAM , 

74 informando que já houve duas reuniões da câmara e na ultima se deliberou uma forma para fazer 

75 editais esse ano. 
76 

77 Conselheiro Julio Xavier do SINDAPEL informou que o conselheiro Antonio Soler do 

78 CEA,mandou um email informando o calendário das reuniões da Câmara Temática Temporária de 

79 Mudanças Climáticas (CTTMC), pois não compareceu nenhum membro da câmara na reunião. 
80 

81 Conselheiro Juliano Z Schuch falou sobre a Câmara Temática Temporária para Preservação e 

82 Conservação Ambiental do Pontal da Barra e Região do Laranjal (CTTPCAPL) que já houve três 

83 reuniões ,elas acontecem sempre na ultima segunda do mês e existem projetos bem avançados sobre 

84 a conservação do pontal,mas ainda estão nivelando conhecimentos desse projeto. 
85 

86 Conselheiro Ricardo Ramos do SINDUCON falou sobre a Câmara Temática Temporária de 

87 Controle, Qualidade Ambiental e Gestão Territorial (CTTCQAGT),ainda não houve reunião, mas em 

88 conjunto com o conselheiro Luis Augusto do SMGCMU, irão marcar uma data para realizar a R.O . 

89 2.Aprovação do RAMB 2021. 
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90 Feita votação e aprovação com 21 votos e 1 abstenção . 
91 

92 

93 3.Assuntos gerais 

94 

95 Conselheira Marisa da CAU/RS Sugere que fosse resgatada as sugestões de pautas encaminhadas 

96 ao email do COMPAM para as próximas reuniões. 
97 
98 

99 Nada mais havendo foi encerrada a reunião. Após a ratificação da presente ATA, assinam os 

100 coordenadores abaixo descritos. Por fim, todos os presentes foram informados que a reunião foi 

101 gravada. Para acesso a gravação e a ATA da reunião os conselheiros e demais interessados poderão 

102 localizar junto ao sítio após a publicação. - http://www.pelotas.com.br/servicos/meio-ambiente - 
103 103 

104 Pelotas,01 de agosto de 2022. 
105 105 

106 Coordenação do COMPAM 

107 Secretaria de Qualidade Ambiental - SQA 

108 Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação – SDETI 

109 SINDAPEL 

110 Sindicato Rural de Pelotas – SRP 
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