
 

 

ATIVIDADES - 2021 

 

● Elaboração e aprovação do Regimento do FDAM; 
● Realização de 22 reuniões gerais do Fórum; 
● Realização de 12 reuniões de conselheiros do COMPAM que integram 

o Fórum; 
● Elaboração de minuta de Projeto de Lei de Educação Ambiental (EA) 

no Bioma Pampa para conhecimento, debate e análise no COMPAM, 
na Câmara de Vereadores e espaços afins;  

● Nota Pública sobre base legal, necessidade ecológica e vontade 
política requerida para criação de Unidades de Conservação em 
Pelotas; 

● Nota Pública sobre a participação ilegal de entidades não 
homologadas na eleição do COMPAM 2021/2023; 

● Nota Pública sobre o urbanismo antidemocrático em Pelotas; 
● Nota Pública sobre os prejuízos e a precarização dos serviços públicos 

prestados pelo COMPAM; 
● Nota Pública sobre o ataque cibernético criminoso à democracia no 

COMPAM; 
● Retransmissão do 3º Diálogo “Peixes-Anuais – Políticas Públicas, 

Pesquisa e Educação Brasil afora” promovido no COMPAM; 
● Divulgação e retransmissões de reuniões ordinárias do COMPAM; 
● Veiculação de campanhas de cards nas redes sociais sobre cortes de 

árvores, data do Meio Ambiente, preservação dos banhados urbanos, 
participação da comunidade local no cuidado ambiental; 

● Adesão ao manifesto “Carta do Rio Camaquã - a vocação natural do 
rio Camaquã é a promoção da vida e da sociobiodiversidade”;  

● Participação no evento para a Coalizão Pampa proposta pelas 
associações de servidores da área ambiental no Estado do Rio Grande 
do Sul (ASSEMA/ ASFEPAM/ AFFZB /ASIBAMA); 

● Adesão ao convite de participação na Comissão da Semana do Bioma 
Pampa - UFPel (COBIPA); 



● Participação no Ato Greve Global pelo Clima promovido do Eco pelo 
Clima realizado em Pelotas 

● Apoio ao Movimento Estadual Eco pelo Clima no Rio Grande do Sul 
(Fridays For Future Brasil) pela realização do evento Descolonize o 
Sistema – Greve Geral pelo Clima, em Viamão; 

● Solicitação à Câmara de Vereadores de Pelotas para remessa de 
expediente ao Poder Executivo Municipal no objetivo de obter cópia 
integral de contratos firmados com particulares para execução da 
Política de Arborização Urbana no âmbito da Secretaria de Qualidade 
Ambiental (SQA); 

● Solicitação de início dos debates sobre os efeitos da alteração 
climática global e repercussões locais junto à Câmara de Vereadores 
de Pelotas; 

● Envios ao COMPAM: 
- Solicitação de retomada da pauta, em regime de urgência, da 

imediata proteção do Pontal da Barra; 
- Solicitação de providências relativas ao RAMB 2019; 

● Envios ao Ministério Público:  
- Representação sobre derrubada de uma Paineira; 
-  Ofício 36/2021, para informação sobre o estudo de aves no 

banhado do Pepino;         
● Envios à Secretaria de Qualidade Ambiental (SQA):  

- Of. 01/2021 para requerer informações sobre eventual 
existência de processo administrativo e ou licenças ambientais 
atinentes a obras e/ou atividades no banhado do Pepino; 

- Of. 02/2021 para reiterar preocupação, já manifesta por escrito 
em agosto de 2020, e em outras oportunidades, com relação a 
não realização de reuniões ordinárias e o não funcionamento 
pleno e obrigatório do Conselho Municipal de Proteção 
Ambiental de Pelotas (COMPAM);  

- Of. 03/2021 para requerer informações sobre o manejo de 
árvores na Praça Cipriano Barcelos, iniciado em fevereiro;  

- Of. 05/2021 para requerer a apresentação pública do Plano de 
Governo dessa SQA para os próximos 4 anos;  

- Of. 06/2021 para requerer a observância da Lei do RAMB;  
- Of. 35/2021 para informar sobre o estudo de aves no banhado 

do Pepino;  
(Não houve atendimento e/ou resposta devida a nenhum dos 
ofícios encaminhados à SQA); 



● Monitoramento permanente das questões ambientais, com análises e 
divulgação ampla da informação ambiental, visando a sua 
democratização. 


