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1 ATA REUNIÃO ORDINÁRIA COMPAM MAIO DE 2022 2 

3 3 

4 Aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte dois às quatorze horas (14h), por meio do aplicativo de 4 

5 reuniões GOOGLE MEET, reuniram-se em caráter ordinário os membros do COMPAM, seguindo a ordem 5 

do dia: 6 

6 a)  Verificação de quórum 7 

7 b)  Informes 8 

8 c) Pauta: 9 

9 1. Apresentação das Resoluções das câmaras temáticas 10 

10 2. Relatório Anual da Qualidade Ambiental do Município de Pelotas – RAMB 2020 11 

11 3. Semana do Meio Ambiente de 2022 12 

12 4. Apresentação do novo site do COMPAM 13 

13 VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM 14 
14 Havendo quórum, a Secretaria-Executiva, Camila Ferreira, identificou a  p r e s e n ç a  de 27 e n t i d a d e s  15 

que compõem o Conselho, conforme lista de presença. Estavam ausentes: SMED, SSUI, SHRF, SANEP, 16 

Patram, Portos RS, Bem da Terra, Arpasul, UCPel e ADUFPel. 17 

15 INFORMES 18 

16 Recebido e-mail do CONDEMA, Moção 01/2022, repudiando as atitudes da Secretaria de Apicultura e 19 

Pesca, o qual foi lido. 20 

17 Recebido e-mail da Conselheira Sílvia da UFPel solicitando complementação de itens na ATA da reunião 21 

anterior. Informa-se que foram feitas as implementações e e-mail com a ATA atualizada foi encaminhado 22 

para os conselheiros. 23 

18 Conselheiro Eduardo Schaefer tece comentários acerca do e-mail recebido do CONDEMA. 24 

19 Conselheiro Soler do CEA realiza um informe sobre um programa que seria de interesse dos membros do  25 

20 COMPAM. 26 

21 APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE ABRIL 27 

22 Ocorreu alterações na ATA que já foi encaminhada para os conselheiros. O CEA e o IFSul, se abstiveram de 28 

votar. ATA aprovada. 29 

23 PAUTA 30 

24 1. Apresentação das Resoluções das Câmaras Temáticas 31 

25 Conselheiro Eduardo da SQA discorre sobre o recebimento das minutas que foram recebidas pelo e-mail. 32 

Foram feitos alguns ajustes para tornar o documento mais simplificado. A ideia agora é publicar as 33 

resoluções e a partir disso os coordenadores tracem um cronograma para as câmaras. Portanto, as câmaras 34 

estão instituídas.  35 

26 Conselheira Silvia UFPel registra a necessidade de se convocar uma comissão especial para avaliação do  36 

regimento interno, como foi discutido em outras reuniões, acerca das câmaras temáticas. 37 

27 Conselheiro Eduardo da SQA, fala da necessidade de mitigar as incongruências do regimento interno e que 38 

colocará isso na reunião da coordenação do COMPAM. 39 

28 2. Relatório Anual da Qualidade Ambiental do Município de Pelotas – RAMB 2020 40 

29 Conselheiro Eduardo da SQA informa que o RAMB foi enviado dia 08 de setembro de 2021. Foi realizada 41 

uma discussão interna e algumas entidades se opuseram sobre algumas informações, tendo sido retificado em 42 

01 de dezembro. As inclusões e complementações que ocorreram na retificação do relatório foram 43 

devidamente informadas. Sobre o RAMB de 2021 espera que este seja divulgado em junho, visto que está 44 

em fase final. 45 

30 Conselheiro Soler do CEA solicita ao Conselheiro Eduardo explicações sobre o conceito de anuência 46 

ambiental que é utilizado pela SQA. Comenta também decisões tomadas sobre o STF que afetam a política 47 

ambiental da cidade e como a SQA pretende se posicionar. 48 
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31  49 

32 Conselheiro Eduardo da SQA explica o que significa o termo nos trâmites da lei e realiza leituras sobre o 50 

conceito de anuência ambiental. Teceu ainda, comentários sobre os assuntos tratados pelo STF. 51 

33 Conselheiro Júlio do Sindapel comenta sobre o fato da SQA tratar dos termos de anuência e desse número 52 

ter subido. 53 

34 Conselheira Silvia da UFPel comenta sobre o RAMB 2020, repudiando o processo de aceitação e 54 

aprovação do RAMB e ressalta a falta de espaço nas reuniões para debater o assunto. 55 

35 Votação do RAMB 2020 – 18 votos favoráveis (SQA, SDETI, SGCMU, SDR, SEPLAG, SECULT, SMOP, 56 

IFSul, Embrapa, Emater, Sinduscon, Sindapel, Pró-Pampa, Cipel, ARP, ACP, Rede de Suprimentos, Parque 57 

Una), 3 votos contrários (UFPel, CEA e GAEC) e 6 abstenções (CAU, OAB, Tupahuê, AEAP, SOS Animais 58 

e Sticap). 59 

36 Conselheiro Alexandre do IFSul comenta que acabou se confundindo e aprovou o documento, no entanto o 60 

37 seu voto não faria diferença, ele corroborou com a fala da Conselheira Silvia da UFPEL quanto ao 61 

processo do RAMB. 62 

38 Conselheiro Soler do CEA justifica seu voto contra, pois não considera que o documento tenha atendido as 63 

necessidades do mesmo. 64 

39 3. Semana do Meio Ambiente de 2022 65 

40 Conselheiro Eduardo da SQA convida as entidades que gostariam de participar da semana de meio 66 

ambiente que acontecerá entre os dias 5 a 9 de junho de 2022, e a SQA irá promover algumas ações. Ele 67 

discorre sobre as ações. 68 

41 Conselheiro Alceone do GAEC questiona se essas ações não deveriam passar pelo COMPAM e coloca a 69 

câmara técnica de educação ambiental à disposição para participar, e questiona também sobre a questão das 70 

multas relacionadas ao lixo eletrônico. 71 

42 Conselheira Silvia da UFPel comenta sobre a sugestão do Conselheiro Soler do envio do RAMB para as 72 

43 escolas e transmissão do conteúdo, sugerindo discussões sobre o RAMB de 2021 para ser apresentado no dia 73 

do meio ambiente. 74 

44 Conselheiro Soler do CEA comenta sobre a semana de meio ambiente, sua programação, e a divulgação do 75 

RAMB 2021. 76 

45 Conselheira Marisa do CAU concorda com a necessidade de maior participação do COMPAM na semana 77 

do meio ambiente e com a Conselheira Sílvia sobre a necessidade de discutir o RAMB 2021. 78 

46 Conselheiro Eduardo da SQA comenta sobre a construção do RAMB 2021 e acredita ser possível enviar o 79 

RAMB no dia 05 de junho. Abordou ainda, sobre o lixo eletrônico e demais questões que envolvem esse 80 

tema. 81 

47 Conselheira Silvia da UFPel concorda com o que foi dito sobre a participação institucional do COMPAM 82 

na semana do meio ambiente e dá sugestões para isso. 83 

48 Conselheiro Eduardo da SQA ressalta a necessidade da agenda das instituições na semana do meio 84 

ambiente serem integradas e terem um cronograma único. 85 

49 4. Apresentação do novo site do COMPAM 86 

50 Conselheiro Eduardo da SQA compartilha com os demais conselheiros a prévia da nova página do 87 

COMPAM e explica as funcionalidades e caminhos, solicitando contribuições destes.  88 

51 Conselheiro Soler do CEA considera muito importante essa iniciativa da SQA com relação ao tema. Sugere 89 

um caminho para os documentos que chegam ao COMPAM e inserir um canal de comunicação ao 90 

COMPAM. 91 

52 Conselheiro Eduardo da SQA concorda com os pontos colocados pelo Conselheiro Soler. 92 

53 Conselheira Silvia da UFPel elogia a iniciativa da SQA com a nova página do COMPAM. 93 

54 Nada mais havendo foi encerrada a reunião. Após a ratificação da presente ATA, assinam os coordenadores 94 

abaixo descritos. Por fim, todos os presentes foram informados que a reunião foi gravada. Para acesso a 95 

gravação e a ATA da reunião os conselheiros e demais interessados poderão localizar junto ao sítio após 96 

a publicação. - http://www.pelotas.com.br/servicos/meio-ambiente - 97 
 98 

  

 85 Pelotas, 02 de maio de 2022. 
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 86 Coordenação do COMPAM  

   

 87 Secretaria de Qualidade Ambiental - SQA  

 88 Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação – SDETI  

 89 SINDAPEL  

 90 Sindicato Rural de Pelotas – SRP  

 91 Secretaria Executiva  
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