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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPAM – 01/2014

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, segunda-feira, às quatorze horas em 
primeira chamada e às quatorze horas e quinze minutos em segunda chamada,, no auditório do Centro 
Administrativo Professor Araújo, foi dado início à primeira reunião ordinária do COMPAM do ano de 
dois  mil  e  quatorze.  ABERTURA OFICIAL  DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DO ANO DE 2014:  Abertura  da 
reunião pelo Coordenador Antônio Soler, que assumiu o comando do COMPAM no primeiro semestre 
de 2014 informando mais uma vez a respeito das gravações das reuniões e solicitando aos presentes 
que  quando forem pedir  a  palavra  identifique-se  falando nome e  entidade  a  que  pertencem para 
facilitar  a  confecção da  ata pela  secretaria  e que falem também somente o necessário  para  que a 
gravação não fique grande e a ata também não fique extensa;  VERIFICAÇÃO DE QUORUM: Não foi 
verificado quorum nem em primeira e nem em segunda chamada, tendo sido registrado e anunciado no 
inicio  da  reunião,  a  presença  de  nove  entidades  e  no  transcurso  da  mesma,  houve  a  chegada  do 
representante  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Rural  –  SDR,  totalizando  10  entidades  com 
representação no COMPAM, além de uma entidade visitante. As entidades presentes estão listadas ao 
final  desta  ata;  APROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS:  O Sindicato dos  Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Pelotas – SEEB e a Secretaria Municipal de Educação e Desporto SMED, através de suas 
titulares, informaram por e-mail que estão em gozo de férias e fora da cidade, motivo pelo qual não 
compareceram a reunião. As demais entidades não apresentaram justificativa de ausência à secretaria 
do Conselho; ausentes sem justificativa as seguintes entidades: 3ª CIA (Brigada Militar), Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e e Turismo - SDET, Secretaria de Gestão da Cidade e  Mobilidade Urbana - 
SGCMU,  Secretaria  de  obras  e  Serviços  Urbanos  -  SOSU,  Universidade  federal  de  Pelotas  –  UFPEL, 
Associação Rural de Pelotas – ARP, Centro das Indústrias de Pelotas – CIPEL, Associação dos Engenheiros 
e Arquitetos de Pelotas – AEAP, Fundação Tupahue – FUNDAHUE, Grupo de Apoio ao Esporte e Cultura 
– GAEC, Grupo Especial de Estudo e Proteção do Ambiente Aquático – GEEPAA, Instituto Pró-Pampa, 
Sindicato  dos  Arrozeiros  de  Pelotas  –  SINDAPEL  e  Sindicato  dos  Trabalhadores  das  Indústrias  e 
Cooperativas  de  Alimentação de Pelotas  –  STICAP;   APROVAÇÃO DE ATAS:  Sem aprovação de atas 
devido a falta de quorum;  INFORMES: Inicialmente o Coordenador Antônio Soler falou sobre a troca de 
comando da coordenação do COMPAM neste primeiro semestre de 2014, ficando a mesma a cargo do 
CEA, do qual ele é o representante titular, tendo em vista que as outras três entidades componentes da 
coordenação eleitas para o biênio 2012/2014, já estiveram a frente da coordenação do Conselho nos 
três  primeiros  semestres;  informou ainda  o  coordenador  que  no  seu  mandato  serão  efetuados  os 
preparativos para a eleição das entidades que irão compor o COMPAM no biênio 2014/2016. Informa 
ainda  que  existem  vários  processos  que  deveriam  ser  levados  a  votação,  processos  relativos  a 
solicitações  ambientais  assim  como  processos  de  recursos,  mas  que  não  poderão  ser  levados  a 
julgamento pela falta de quorum. O conselheiro relata que estavam previsto uma série de informes por 
parte da SQA sobre equipamentos, sobre o plano ambiental, inclusive haviam combinado de iniciar uma 
série de discussões sobre a SQA e o COMPAM onde o secretário iria fazer um relato sobre a SQA, sua 
estrutura, seus projetos, seus planos, suas deficiências, seus desafios e depois trazer representantes dos 
orgãos, das divisões internas da SQA para conversar com os conselheiros, enfim, fazer o que foi falado 
na última reunião que era tentar aproximar mais a SQA do COMPAM e vice-versa mas, tendo em vista a 
falta de quorum e também tendo em vista que o secretário pediu licença para se retirar da reunião por 
ter sido convocado para uma reunião no MP, não será possível atingir tais objetivos, ficando a presente 
reunião apenas com os informes, ficando a pauta pendente para a próxima reunião ou em uma reunião 
extraordinária dentro de duas semanas, reunião que já fica marcada para o dia dezessete de fevereiro 
de  dois  mil  e  quatorze,  e  que  a  secretaria  do  Conselho  irá  enviar  convocatória  para  todos  os 
conselheiros, como de costume. A seguir mencionou passar a palavra ao contador para que sejam feitos 
os informes do FMAM, mas antes abriu espaço para o Secretário de Qualidade Ambiental para falar se 
entendesse necessário, antes da sua saída da reunião. O mesmo então falou apenas para reforçar as 
palavras do conselheiro Soler, sobre a necessidade do pessoal do COMPAM, de conhecer a estrutura da 
SQA,   dos  gargalos  que  a  secretaria  enfrenta,  dos  projetos  que  muitas  vezes  são  dificultados  por 
deficiência de pessoal  e como está funcionando a secretaria,  até em função do contingente,  que é 
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menor neste ano em relação aos anos anteriores; citou o secretário como exemplo, porque não tem um 
secretário para o COMPAM liberado pela SQA, porque a SQA não tem secretário nem para suprir as 
próprias necessidades então fica complicado. O coordenador Soler voltou a enfatizar que essa conversa 
será abordada na próxima reunião.   Com a palavra o Contador para os informes do FMAM; PRESTAÇÃO 
DE CONTAS: O Contador Luis Ivan Dourado Ritta, apresentou extra-oficialmente a prestação de contas do mês de 
janeiro de 2014 aos presentes; o contador informou aos presentes que não houve saídas de numerário do FMAM; 
informou  ainda  que  as  receitas  importaram  em  R$  15.559,00  de  licenças  e  taxas  e  a  receita  financeira  – 
proveniente  da  aplicação  dos  recursos  do  Fundo,  em   R$  7.590,00.  foi  informado  ainda  que  a  pedido  do 
coordenador  está  a  disposição  dos  conselheiros  um relatório  contendo  a  informação  sobre  a  totalidade  das 
receitas no ano de 2013, que montaram R$ 455 mil reais. O contador informou ainda que até mesmo devido à 
escassez  de  pessoal  na  SQA,  o  setor  de  apoio  não  tem  fornecido  ao  COMPAM,  a  separação  de  verbas 
mensalmente, com detalhes do que se origina de multas e o que são de licenciamentos; informação específica 
sobre multas, apenas uma multa de R$ 32.440,00 no ano passado referente à multa de um empreendimento 
imobiliário, alem de uma ou duas pequenas multas em torno de R$ 300,00; o restante do valor auferido em 2013 
tecnicamente trata-se de taxas de licenciamento. Informou ainda o contador que em termos de multas, a maior 
parte  das  multas  são  convertidas  em TCAs,  não  resultando em numerário  para  o  Fundo.  A  afirmamativa  do 
contador  foi  respaldada  pela  palavra  do  secretário  sobre  os  TCAs,  fazendo  uma  breve  explicação  de  como 
funcionam os termos de compromisso ambientais. O coordenador indagou sobre a existência de dúvidas sobre as 
explicações do fundo mas não houve manifestação dos presentes. Faou ainda sobre os projetos atrasados que 
aguardam liberação e o secretário informou que tem um projeto que já está sendo liberado  e trata-se de um 
projeto da SOS animais e que será empenhado o valor em breve e que os outros falta sempre alguma coisa mas já 
estão  os  contratos  prontos  e  no  aguardo  do  prosseguimento,  mas  que  serão  encaminhados  em  breve.  O 
coordenador indaga ao contador e aos conselheiros se há algum informe mais a ser dado, sendo que o contador 
apenas menciona que teria algo a falar sobre a CG-FMAM, mas diante da falta de quorum, não será possivel; 
nenhum conselheiro presente se manifesta e o coordenador então dá por encerrada a primeira reunião ordinária 
do COMPAM EM 2014.  Eu,  Luis  Ivan Dourado Ritta,  Contador do Município a serviço do Fundo Municipal  de 
Proteção e Recuperação Ambiental – FMAM e atualmente único servidor do município a Serviço do COMPAM, a 
partir  das  informações  que  me foram fornecidas  pela  coordenação  através  da gravação  da  reunião,  lavrei  a 
presente ata.

Entidades Presentes:                                                       

01 – OAB  –  Felipe Añaña

02 – SANEP – Paulo Bahr

03 – SDR –  Paulo Trajano Melo

04 – SECULT – Diele Ilha Thomasi

05 – SMS – Hélio Oliveira 

06 – SQA – Neiff Olavo Satte Alam

07 – UGP – Adalgisa Milach    

08 – CEA – Antônio Soler

09 – CEADI – Cláudio Bittencourt

10 – SINDUSCON – Roberto Bertoldi

Luis Ivan Dourado Ritta 
Contador do Município a serviço do COMPAM/FMAM 


