
ATA Reunião Ordinária Julho- 2022

Aos 04 dias do mês de julho de dois mil e vinte dois às quatorze horas (14h), por meio do aplicativo de
reuniões MEET, reuniram-se em caráter ordinário os membros do COMPAM, seguindo a ordem do dia:

a) Verificação de quórum
b) Informes
c) Pautas:

1. Apresentação e discussão do RAMB 2021.

2. Projeto de reposição florestal obrigatória na restauração de bacias hidrográfica no município.
Apresentação: Camila Bonilha- Bióloga/SQA.

VERIFICAÇÃO     DE     QUÓRUM  
Havendo quórum, a Secretaria-Executiva em substituição Viviane Dorneles, identificou a presença de 31
entidades que compõem o Conselho, conforme lista de presença (falta justificada: SDR , UFPEL, UCPEL e
ausentes:  Fundação  Tupahuê,   Associação  Associação  ARPA-SUL, Superintendência  dos  Postos  do  Rio
Grande do Sul) 
INFORMES
Observação: devido a instabilidade da internet considerando o mau tempo, a gravação teve inicio apenas após
os informes.

Aprovação da ata de junho.

PAUTA:

1. Apresentação e discussão do RAMB 2021.
Apresentação do RAMB pelo Secretário Eduardo Schaefer da SQA.

Conselheiro  Júlio  do  SINDAPEL,  parabeniza  o  Secretário  Eduardo  pela  apresentação  do  RAMB.

Conselheiro  Wlamyr  da  REDE  BEM  DA  TERRA questiona  sobre  a  fiscalização  e  vistoria  das
irregularidades, de determinadas obras na região, como é feita e destaca alguns problemas vivenciados em sua
comunidade.

Conselheiro Eduardo da SQA diz que em resposta ao Conselheiro Wlamyr, o questionamento citado em
questão, não é sobre o RAMB, e informa que tem um órgão específico responsável por esse empreendimento,
mas  se  coloca  a  disposição  para  uma  reunião  na  própria  SQA  para  ser  discutido  esse  assunto.

Conselheiro  Osvaldo  da  ACP, referente  ao  RAMB,  sente  falta  dos  dados  do  saneamento  básico  mais
detalhados no relatório, e em resposta ao Conselheiro Wlamyr afirma que é uma questão de drenagem urbana.

Conselheiro Soler do CEA, no seu comentário sobre o RAMB, destacou alguns pontos que  gostaria de
esclarecimentos  do  Secretário  Eduardo,  como  sobre:  a)  a  fiscalização  dos  valores  que  não  ficaram
descriminados no documento; b) o número acentuado de ações nas áreas de proteção dos animais; c) licenças
não emitidas, não estar no relatório; d) como os interessados conseguem acesso aos processos eletrônicos; e)
como se conclui um TCA, qual é o processo e se já tiveram resultado, como foi o resultado; f) o PL, não ter
sido apresentado ao COMPAM. 
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Conselheira Marisa do CAU/RS destaca que faltam informações mais precisas sobre a  qualidade do ar,
qualidade da água potável e das suas fontes no RAMB; Questionou também por que não é passado pelo
COMPAM os processos de licenciamento de regularização; E conclui que espera que o COMPAM possa
participar mais ativamente e também a Câmara de Educação Ambiental.

Conselheiro Henrique da ADUFPEL contribuindo para a melhoria do RAMB, citou detalhes que faltou no
relatório como controle da qualidade do ar e da água para a população.

Conselheiro Eduardo da SQA  Destaca a importância do debate dos conselheiros e sugestões para melhoria
do RAMB e em resposta aos questionamentos feitos pelos conselheiros, esclarece que algumas informações
solicitadas  acima a SQA não tem,  como a qualidade do ar  e  esclareceu os  motivos de ainda não ter no
município  e  não  estar  no  RAMB;Em  relação  aos  indeferimentos,  estão  todos  no  sistema,  e  quanto  a
apresentação não consta no RAMB mas informou que podemos agregar; Quanto a causa animal, afirma que
sim tem uma grande demanda, um assunto que reverbera em todas as camadas sociais, a causa animal atinge
um grande protagonismo dentro de qualquer  demanda do poder público;  Sobre TCAs,  informou que tem
previsão legal, destacou que designou uma comissão composta por três técnicos para fazer esse trabalho e
todos os dados são monitorados pela licença ambiental, e que há de forma formal o acompanhamento e o
monitoramento dessas questões, o que pode ter é uma falta de análise dessas licenças; Sobre o COMPAM,
concorda que deve haver mais participação apresentando estudos,  relatórios e pesquisas que agregam nos
meio acadêmicos e entidades que muitos aqui representam; Sobre os dados de água, pode ser melhorado sim e
se coloca a disposição para detalhar mais sobre o assunto junto ao SANEP e roga ao representante que leve a
questão até a Presidente do SANEP, para que possa ter mais informações detalhadas; Sobre a Zona Rural,
afirma que temos dificuldade de informações, devido a estar mais voltado a área urbana e concorda que é algo
a ser melhorado e qualificado na análise ambiental;  Por  fim esclarece o quão importante é o debate das
reuniões e seus efeitos em relações a críticas e elogios dos seus feitos e agradece a todos que participaram ,se
coloca a disposição do conselho para rediscutir, agregando mais informações junto a sua equipe e colocando
um último adendo de agradecimento a sua assessora Camila Ferreira, pela elaboração do documento RAMB.
Conselheiro Osvaldo da ACP sugere que o RAMB tenha uma pauta mínima, um termo de referência do
relatório,  por  se  tratar  de  um  assunto  tão  amplo  e  não  se  tornar  um  relatório  interminável.
Conselheiro Eduardo da SQA  apresenta a pauta da apresentação de hoje da reunião e agradece a Camila
Bonilha pela palestra a ser apresentada a seguir.

2.  Projeto  de  reposição  florestal  obrigatória  na  restauração  de  bacias  hidrográfica  no  município.
Apresentação: Camila Bonilha- Bióloga/SQA. 
A íntegra da apresentação está na gravação da reunião encaminhada aos Conselheiros.

Nada mais havendo foi 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 sítio após a
publicação. - http://www.pelotas.com.br/servicos/meio-ambiente       -

Pelotas, 04 de julho de 2022.
Coordenação do COMPAM
Secretaria de Qualidade Ambiental - SQA
Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação – SDETI
SINDAPEL
Sindicato Rural de Pelotas – SRP
Secretaria Executiva
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