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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPAM – 02/2014

Aos dez dias do mês de março 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 segunda reunião ordinária do COMPAM do ano de dois 
mil e quatorze. ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO: Abertura da reunião pelo Coordenador Antônio Soler, 
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;  VERIFICAÇÃO DE QUORUM: Verificado quorum com a presença de 
dezesseis entidades, relacionadas ao final desta ata. Presentes também da reunião representantes da 
Empresa Nespro, interessada na votação de um processo da qual é parte interessada; APROVAÇÃO DE 
JUSTIFICATIVAS: A Secretaria Municipal de Educação e Desporto SMED, através de sua titular, informou 
por  e-mail  a  impossibilidade  de  se  fazer  presente;  as  entidades  ausentes  que  não  apresentaram 
justificativa  à  secretaria  do  Conselho  são:  3ª  CIA  Ambiental  da  Brigada  Militar,  Secretaria  de 
Desenvolvimento Econômico e e Turismo - SDET, Secretaria de Cultura – SECULT. Secretaria de Gestão 
da Cidade e  Mobilidade Urbana - SGCMU, Secretaria Municipal da Saúde – SMS, Associação Rural de 
Pelotas  –  ARP,  Grupo de  Apoio ao  Esporte  e  Cultura  –  GAEC,  Instituto Pró-Pampa e  Sindicato dos 
Trabalhadores  das  Indústrias  e  Cooperativas  de  Alimentação  de  Pelotas  –  STICAP;  INFORMES: o 
Coordenador Antônio Soler deu a palavra ao representante do CEADI, Cláudio Bitencourt, que discorreu 
sobre a quarta campanha de coleta de lixo eletrônico que a entidade está realizando em pelotas e 
informando que já foram coletadas quatro toneladas e meia de material e informa ainda que estarão 
regionalizando a campanha com a participação na terceira feira do pólo naval de Rio Grande e enfatizou 
que estarão  nessa  feira  encaminhando projeto  para  a  criação  de  um centro de processamento de 
resíduos  eletrônicos  em  Pelotas,  inspirado  no  Centro  de  processamentos  da  USP;  O  coordenador 
Antonio  Soler  dá  continuidade  na  reunião  após  interrogar  sobre  a  existência  de  mais  informes  da 
plenária, obtendo resposta negativa. informa ainda que a pauta é extensa em função de não terem 
ocorrido reuniões  em janeiro  e  fevereiro  do corrente  ano e  pede que as falas sejam o mais  breve 
possível; neste momento, distribui cópia da pauta para todos os integrantes da plenária presentes na 
reunião;  o  coordenador  comunica  que  o  primeiro  informe da  coordenação  é  sobre  um assunto  já 
tratado em reunião da coordenação e que está sendo divulgado pela imprensa que é a desafetação da 
área verde na Vila Princesa; o Secretário da SQA fala sobre o assunto e explica que é uma área composta 
de área verde e área institucional, que atualmente está fragmentada e que será juntada a parte das 
áreas verdes que são duas,  e a separação da área institucional  onde será construída uma UPA.  O 
conselheiro Fernando Caetano se manifesta dando algumas explicações detalhadas sobre o processo de 
desafetação.  O  coordenador  indagou  sobre  outro  processo  de  desafetação  na  mesma  região  e  foi 
informado pelo Secretario da Qualidade Ambiental de que tal processo está no COMPLAD para parecer 
e que se trata de outra área que não é da Vila Princesa e que fica no Loteamento Gotuso na Entrada do 
Lindoia. Fica então a disposição dos conselheiros para examinarem. O Representante da SQA propõe a 
inversão de pauta para analisar o processo da Nestro Incoorporadora, porque os os representantes da 
empresa  estão  presentes  a  convite  da  conselheira  Adalgisa;  a  inversão  de  pauta  foi  aprovada  e  o 
coordenador atende pedido neste momento do contador, para que possa apresentar neste momento os 
informes do FMAM, tendo em vista que tem compromissos com horário a cumprir. Passada a palavra ao 
contador, o mesmo informa que no mês de fevereiro de 2014 o Fundo não teve despesas mas somente 
receita  e  que  houve  apenas  receitas  de  licenciamentos  além  das  receitas  financeiras  oriundas  das 
aplicações, e que não houve receitas de multas.  As receitas financeiras montaram R$ 7.506,00 e as 
receitas de licenciamento totalizaram R$ 18.429,00. Informa ainda que o saldo da conta do FMAM é 
hoje de R$ 2.168.000,00 aplicados no Banrisul. Informa ainda o contador que o relatório do mês está  á 
disposição dos conselheiros. O contador informa, antecipando-se à interrogações, que não há novidade 
sobre  o  dinheiro  seqüestrado em  novembro  de  2012  pela  justiça  do  trabalho  para  pagamento  de 
precatórios  do município e pede ainda que a Câmara Gestora do fundo marcasse uma reunião em 
função dos projetos que tem para serem analisados.  O coordenador já de pronto chama à ação os 
componentes da câmara; o coordenador pede aos integrantes da câmara para reunirem-se após as 
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reunião e fica determinado que o contador entregará os projetos para o conselheiro Caetano que ficará 
responsável para a chamada dos representantes e posterior reunião.  ASSUNTOS ESPECÍFICOS:  O sr. 
Coordenador, alterando a pauta com a concordância da plenária, inicia com o assunto de um projeto 
sendo apresentado pela SQA, sem passar pela CTQA dada a urgência do assunto, embora o mesmo 
tenha sido tratado na reunião da coordenação que antecedeu a reunião plenária; a coordenação neste 
momento convida o secretario de qualidade ambiental para falar sobre o assunto passando a palavra ao 
mesmo;  o sr. Secretário inicia sua fala informando que o projeto inicialmente foi indeferido pela SQA e 
que  foi  enviado  ao  COMPAM  atendendo  solicitação  dos  responsáveis  e  requerentes.  O  secretário 
informa que a situação é complicada e que trata-se de um terreno localizado no caminho de quem vai 
para o Arco-Iris, a direita de quem vai, antes de chegar no CAVG e ali, por dentro do terreno corre uma 
sanga e um canal que pega um pedaço razoável do terreno; sendo sanga tem uma APP e é a área que 
eles tem para a construção de um condomínio do tipo “minha casa, minha vida”  e uma possibilidade 
que existe é eles desviarem essa sanga e ela emendar lá atrás de novo com o curso normal mas fica a 
questão  da  APP,  a  mata  nativa  não  é  grande  mas  existe.  Teria  que  ter  todo  um  trabalho  de 
deslocamento de plantas, arvores, arbustos, etc. Em razão disso e para não parecer que a secretaria está 
criando  problemas  para  o  desenvolvimento  da  cidade  e  a  responsabilidade  é  muito  grande,  o  sr. 
Secretario diz que achou interessante e até sugeriu aos empreendedores encaminhar para o COMPAM 
para ser pelo mesmo analisado;  os responsáveis estão presentes e o coordenador sugere que seja dada 
a palavra aos interessados para os mesmos explicarem a situação. O conselheiro Valvides interroga 
sobre o local e o secretário informa que é banhado, e que a sanga escoa mais adiante e diz que é isso 
que ele quer que os interessados expliquem à plenária e que a sanga vai em direção ao arroio pelotas; 
o sr. Secretário explica que os empreendedores entendem que trata-se de um local que anteriormente 
deve ter sido aberto pelo pessoal do sanep e que acabou virando uma sanga e que pode ser agua da 
chuva e  não uma nascente;  nesse  momento  várias  pessoas  falam ao  mesmo tempo sem a  devida 
identificação ficando inviável a reprodução escrita da conversa; o coordenador então passa a palavra ao 
conselheiro  Morevi  representante  do  GEEPAA que  informa o  seguinte;   el  diz  que  pelo  que  estão 
discutindo e informando ninguém sabe ao certo do que se trata, se é uma sanga, se é um canal de 
drenagem, se é um corpo d'água natural, e que qualquer decisão sem saber do que se trata , é errada e 
que primeiro tem que saber do que se trata; se ficar comprovado que ele é um corpo d'água natural 
com nascente,  o tratamento é um; se ficar provado que é um corpo d'água artificial,  um canal  de 
drenagem,  sem  nascente,  aí  o  tratamento  é  outro;  o  conselheiro  diz  que  entende  precário  o 
posicionamento do conselho sobre algo que nem se sabe ao certo o que é. O conselheiro sugere que 
uma comissão técnica com critérios técnicos vá avaliar o local para ver do que se trata e a partir desse 
resultado então sair um posicionamento da SQA e do COMPAM.  O coordenador passa a palavra ao 
próximo  inscrito  Conselheiro  Osvaldo  Farias  do  CIPEL;  o  conselheiro  indaga  se  no  trâmite  do 
licenciamento em algum momento foi  solicitado ulgum laudo hidrológico; o secretario da qualidade 
ambienta, informa que segundo o parecer da SQA, trata-se de uma sanga; interrogado o secretário 
informa que a SQA tem  um geólogo na equipe e que o parecer da equipe é que é uma sanga mas que 
existe alguma informação de que no passado o SANEP fez uma drenagem no local; por solicitação do 
coordenador o conselheiro Claudio do CEADI convida os interessados a entrar na reunião – os mesmos 
aguardavam no salão de exposições – que atendem ao convite. Neste momento o coordenador anuncia 
aos conselheiros presentes a presença dos interessados que foram convidados a pedido do secretário de 
qualidade ambiental.  Dada a palavra aos interessados, o Sr Artur Donini apresenta-se, informando ser 
assessor da empresa e rapidamente apresenta o engenheiro técnico da empresa e pede ao mesmo que 
de as devidas explicações ao plenário.  O engenheiro apresenta-se e explica que o projeto que está 
sendo apresentado é um projeto de cunho altamente social, fala sobre a carência habitacional da cidade 
e sobre a necessidade de relocação de famílias necessitadas entre outros pormenores; fala sobre o 
projeto da empresa, incluindo o tratamento de esgoto entre outros; informa que o local em questão e 
que os técnicos da SQA qualificaram como sanga é de fato uma valeta que foi aberta e que nos anais do 
município, na década de 70, não existia;  informa ainda que proprietários da área, cujo pai já faleceu, 
informam que foi permitida a criação da valeta para facilitar o escoamento da agua da chuva. Com o 
passar do tempo tornou-se um curso natural, onde pessoas de vários lugares, atiram animais mortos, 
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atiram tudo quanto é tipo de porcaria ali, que conduz ao valetão que conduz a essa área que se localiza 
nos fundos do aeroporto. Informa que o objetivo da empresa é regularizar a valeta com o objetivo de 
aproveitar o terreno para construção de um maior número de unidades habitacionais. Informa que a 
valeta seria regularizada inclusive sem causar dano ao terreno vizinho. Informa que foi feito um estudo 
hidrológico do local. Informa que na verdade trata-se de uma valeta altamente poluidora. Informa que 
na valeta está lá para qualquer um ver, que tem lixo de todo o tipo, inclusive lixo eletrônico, restos de 
computadores,  televisão,  etc...  inclusive  até  móveis  e  pedaços  de  sofá-cama.  Completa  a  fala  com 
explicações sobre o empreendimento, sobre a escolha da cidade, do local, etc, e que o projeto é para 
704 famílias e informa ainda rapidamente sobre outros projetos que a empresa tem para a cidade. 
Neste momento o engenheiro agradece pela palavra e o coordenador abre espaço para os conselheiros 
que desejem fazer alguma pergunta ou alguma manifestação: diante do silêncio o próprio coordenador 
informa que tem uma pergunta a fazer e interroga sobre o valor do investimento, ao que recebe como 
resposta o valor de 35 milhões, incluindo toda a infra-estrutura incluindo área de lazer e arborização 
implantada e transplantadas. O Coordenador agradece a presença dos interessados, pede que assinem a 
lista de presenças como convidados e após,  coloca para a plenária  que depois da manifestação do 
secretário e da manifestação dos interessados, o Conselho então segue com a proposta do conselheiro 
Morevi, para encaminhar à CTQA para tomar as providências para apurar do que realmente se trata o 
local.   Sugere  que  a  Câmara  Técnica  vá  até  o  local  acompanhada  dos  interessados  e  que  outros 
conselheiros que tiverem interesse podem acompanhar a CT na visita.  O secretário Neiff se manifesta 
dizendo que quando se trata de assuntos relativos à “minha casa, minha vida – faixa 1”, a SQA tem dado 
prioridade, porque existe um programa na prefeitura para tirar as pessoas de áreas com fator de risco, 
principalmente aquelas denominadas banhados, favelas, canal, etc., e alocar nesses empreendimentos e 
pede ao COMPAM para também dar uma prioridade nesse processo. O coordenador dá a palavra de que 
vai ser prioritário e que assim que a CTQA tiver o parecer, se estiver no período da reunião ordinária 
será  incluído  na  pauta  e  se  não,  poderá  ser  convocada uma reunião  extraordinária  para  tratar  do 
assunto. O coordenador pede então à CTQA que assim que tiver o parecer sobre o processo colocado 
em pauta, que envie cópia por e-mail aos conselheiros e ao COMPAM. CONTINUAÇÃO DOS INFORMES: 
Tendo em vista que a pauta foi alterada para proporcionar a análise do processo relatado acima e tendo 
sido concluído por hora o assunto,  neste momento o coordenador retoma a palavra e retorna aos 
informes. No ato, passa aos conselheiros a ata da última reunião para ser assinada; informa ainda que o 
próximo assunto da pauta é o FMAM e que enquanto os conselheiros conversavam sobre o FMAM o 
secretário de qualidade ambiental assinava um dos empenhos, liberando sessenta e seis mil reais do 
projeto da instituição SOS Animais; informa o secretário que logo logo os demais projetos estarão a 
caminho; que houve bastante dificuldade nas liberações mas que em seguida outros projetos estarão 
sendo liberados e informa ainda que houveram mudanças na forma de liberação por parte da secretaria 
competente.  Dando  continuidade  aos  informes,  coloca  em  pauta  o  oficio  enviado  pelo  SANEP 
informando sobre a licença de tratamento de esgoto do Laranjal, a informação recebida pela secretaria 
do COMPAM trás em seu contexto a explicação do volume de lixo recebido de Rio Grande e tratado 
diariamente e o que representa em termos de capacidade da estação. Informa ainda o coordenador que 
no oficio há um despacho da sra. Jussara Cordeiro, chefe de gabinete da SQA, para a superintendente 
Bruna  que  despachou informando que  o  servidor  responsável  por  receber  as  correspondências  do 
COMPAM (Contador Luis Ivan Dourado Ritta), estava em gozo de férias; a correspondência do SANEP foi 
enviada no mês de dezembro de 2013 e recebida no COMPAM somente após o retorno do Contador, de 
suas férias, no dia 16 de janeiro de 2014; como não houve reunião ordinária em janeiro por decisão da 
coordenação e não houve quorum na reunião ordinária de fevereiro, o documento somente agora está 
sendo apresentado pela secretaria do Conselho para apreciação da plenária. A Superintendente Bruna 
interroga o coordenador sobre qual seria a data de protocolo do documento junto à SQA, pelo que é 
informada de que tal data é 12/12/13 e que no dia 24/12/13 a Chefe de gabinete despachou para a 
superintendência  para  posteriormente  enviar  ao  COMPAM.  O  Coordenador  então  sugere  que  o 
documento  seja  analisado  então  em  uma  próxima  reunião  de  coordenação  porque  ele  está  meio 
perdido em relação ao assunto. Neste momento, Osvaldo Farias do CIPEL pede a palavra interrogando 
se tal ofício ainda é sobre o assunto referente ao transporte de dejetos fisiológicos de Rio Grande (Zona 
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Portuária)  para a estação de tratamento do Laranjal  em Pelotas e é informado que sim. Diante da 
afirmação o conselheiro diz que sempre que chega algum documento contendo informações sobre o 
assunto,  faz  parecer  que  ainda  faltam  informações;  neste  momento,  o  secretário  de  qualidade 
ambiental Neiff  informa que no ano passado quando começaram as discussões sobre o tema e que 
foram feitos os primeiros contatos com a autarquia, ele entrou em contato com o pessoal da mesma e 
obteve a informação de que  para tratar o esgoto do balneário, ela (a autarquia) precisava de um aporte 
maior de esgoto senão nem aquela seria tratada daí a necessidade de uma quantidade maior de esgoto 
e então uma solução foi trazer esgoto de fonte externa, no caso os dejetos do Pólo Naval de Rio Grande 
(o  secretário  menciona  apenas  “Petrobras”).  Informou complementando  que  a  informação que  foi 
passada pelos técnicos do SANEP é que o esgoto coletado na laranjal  não é suficiente para fazer a 
estação funcionar e esse é o motivo pelo qual são trazidos de Rio Grande os dejetos para tratamento e 
que o SANEP recebe por esse serviço. Informa ainda que o esgoto do balneário precisa ser tratado e que 
a  rede  ainda  é  pequena,  o  que  justificaria  a  captação  de  esgotos  externos.  Informou ainda  que  a 
autorização foi realmente dada pela SQA e que está tudo correto. O conselheiro do CIPEL voltou a falar 
sobre a autorização e o coordenador informa que a secretaria de qualidade ambiental então irá fornecer 
uma cópia da autorização para ser apresentada na plenária. O secretário informou ainda que sobre o 
assunto da estação, a mesma em breve ira tratar dos esgotos de todos os loteamentos e condomínio 
que estão sendo construídos no bairro laranjal incluindo o recanto de Portugal, em breve.  Informa que 
a capacidade da estação já foi projetada para atender todos esses condomínios. O coordenador avança 
a reunião agora para tratar de outro assunto nos informes que são as leis ambientais em andamento 
para serem promulgadas  e que o COMPAM está alheio a esse debate;  diz que isso é recorrente e que 
em várias vezes o conselho fica apartado e que depois busca o executivo e o legislativo lembrando o 
ordenamento jurídico vigente e solicitando que esse tipo de matéria não seja aprovada sem que exista a 
oitiva do Conselho, as vezes da certa e as vezes não, isso depende muito do jogo de poder, da politica 
que está em questão. O coordenador chamou atenção para uma lei promulgada recentemente que 
obriga todas as empresas concessionárias de veículos a doarem para o comprador uma muda de árvore 
quando procederem a venda de um veículo automotor. A conselheira e coordenadora Rosangi informa 
que  é  a  lei  6.084  de  30  de  janeiro  de  2014.  A  conselheira  lé  o  conteúdo  da  lei  para  a  plenária.  
O coordenador informa que a questão não é entrar no âmbito da referida lei ou das outras, mas sim de 
que  o  COMPAM  está  afastado do  debate,  ou  seja  a  política  ambiental  está  sendo  construída  e  o 
conselho não participa. Antônio Soler coloca que acha que o COMPAM deveria se manifestar - e quer 
discutir  o  assunto  com  a  plenária  –  e  dizer  “olha  pessoal,  o  COMPAM  está  presente,  está  ativo, 
e ele gostaria que quando houvesse a promulgação de leis ambientais ou debates sobre leis ambientais 
para que houvesse oportunidade para que os conselheiros pudessem ao menos ser informados do que 
está acontecendo.   O secretário Neiff  informa que a SQA também não sabia da lei   e  que quando 
comunicado pelo vereador que apresentou a lei se manifestou contrário porque são árvores que são 
plantadas indiscriminadamente e que depois são solicitadas para serem cortadas,  como é como de 
árvores da Avenida Dom Joaquim, que tiveram que ser retiradas por determinação judicial, a partir de 
solicitação  da  promotoria  pública.  Neste  momento  há  um debate  entre  secretário  e  o  conselheiro 
Valvides sobre as ações do MP que investiga e, através do judicíario determina a retirada de árvores. 
Neste momento é dada a palavra ao conselheiro Fernando Caetano que discorre sobre o plantio de 
árvores pela população e que tais árvores crescem, apodrecem e precisam ser retiradas, mas não são 
autorizadas. Segundo o conselheiro teria que ter um cadastro de árvores plantadas assim como não 
deveriam  ser  plantados  em  vias  públicas  pela  população.  Informa  que  não  existe  um  controle  da 
população de árvores. Encerrando o assunto, o coordenador sugere que seja feito um ofício para que 
em debates futuros o COMPAM seja ouvido antes de serem promulgadas novas leis sobre o assunto; o 
conselheiro Valvides retorna o tema das arvores que foi comentado pelo secretário sobre a retirada de 
árvores da Avenida Dom Joaquim interrogando qual  foi  a alegação do promotor para determinar  a 
retida das árvores e o secretário responde que a alegação é que havia excesso de árvores. Novamente 
há um debate entre os dois conselheiros. Antônio Soler sugere que o COMPAM pode recomendar o 
promotor para que ele não recomende a retirada das árvores. O secretário informa que há projetos de 
arborização de outras avenidas e que há inclusive um projeto em parceria com a Unimed, onde está 
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doará  árvores  e  plantará,  em  local  de  escolha  da  SQA.  Encerrado  o  assunto,  continua  a  pauta. 
JULGAMENTO DE PROCESSOS:  Apresentados pelo conselheiro Claudio Bitencourt, foram votados os 
seguinte processos:  Primeiro foi analisado o processo 200.026392/2013 envolvendo a empresa Cereale 
Indústria de Cereais Ltda. Segundo o conselheiro o COMPAM solicitou novas análises efetuadas e que 
houve equívocos e que foi comprovado que é um problema que o SANEP tem que resolver porque o 
córrego percorre grande parte da Fernando Osório e que o SANEP deveria ser notificado para dar um 
parecer .  Em relação à multa, a CTQA decidiu por unanimidade anular a multa que foi aplicada pelo 
fiscal da SQA,  inclusive cancelar o processo, porque existe vício de origem e há problemas a serem 
revisados na licença ambiental  da empresa.  A  conclusão chegada pela  CTQA é que a empresa não 
provoca a poluição do córrego. O conselheiro Fernando Caetano se manifesta contrário à posição da 
câmara técnica, inclusive sugerindo que a empresa seja autuada por estar produzindo sem o devido 
licenciamento. Após discussão e colocações por conselheiros, o conselheiro Morevi pede a palavra e 
questionasse no presente processo em análise a empresa está contestando a multa que recebeu, ao que 
foi informado pelo conselheiro Cláudio que sim, que o processo trata da multa aplicada à empresa e 
então  o  conselheiro  Morevii  complementa  que  o  que  está  sendo  discutido  é  a  multa  e  não  o 
licenciamento  levantado pelo conselheiro Caetano e nesse o secretário de qualidade ambiental Neiff 
Satte Alam diz que tem a ver porque embora eles (a empresa) entendam que não poluiram o córrego 
eles (a empresa) estão contribuindo para a poluição. Neste momento o secretário faz alusão à puluir o 
arroio pelotas e discutem sobre a LO fornecida à empresa em questão, inclusive algum conselheiro que 
não foi possivel identificar falou que eles (a empresa) tem que cumprir o que está especificado na LO e o 
secretário fala que “se eles não usam água vamos mandar cortar a agua, vamos ver se eles não precisam 
da água para lavar alguma coisa”.  Com a palavra o representante do CIPEL que diz que no entender 
dele tem erro também na questão da fiscalização, da coleta da amostra, pois coletar uma amostra e 
atribuir culpa a alguém sem fazer um estudo mais completo também fica complicado. O secretário diz 
que que a fiscalização que fez a amostragem o trabalho foi pelo SANEP. O coordenador Soler levanta 
uma dúvida e pergunta se houve a comprovação de nexo  entre a poluição encontrada na análise e 
efluentes ou resíduos produzidos pelo estabelecimento?  O tipo de análise em geral não tem como dar 
exatidão  disso  foi  a  resposta  do  conselheiro  Cláudio;  o  coordenador  rebate  solicitando  que  seja 
informado  se  no  caso  específico  teria  como  associar,  e  teve  como  resposta  dos  conselheiros  que 
participaram que não teria como provar, sob a alegação do conselheiro fernando caetano de que teria e 
que não foi feito adequadamente. Encerrando a discussão o coordenador informa que tem então um 
parecer  da  CTQA  e  nenhuma  outra  proposta  contrária,  mas  somente  comentário  do  caetano, 
comentário do CIPEL, comentário da SQA, mas não tem nenhuma resposta contrária. Nesse momento o 
secretário Neiff Satte Alam volta a falar que dentro da LO tem que ser exigido o efluente liquido porque 
dentro de uma empresa desse porte tem que ter efluente líquido. Nesse instante o coordenador coloca 
então que tem um problema com relação ao parecer, e que tem que esclarecer, ou muda-se o parecer e 
o processo volta em outra oportunidade, ou vota-se contra o parecer e derruba o parecer. Ou a favor, 
quem quiser votar a favor vota a favor.  Após manifestação de conselheiros o coordenador pede ao 
conselheiro Cláudio que leia o parecer, ao que é atendido. Após a leitura do parecer pelo conselheiro 
Cláudio Bitencourt,  houve a  manifestação da  representante  da  Universidade Federal  de  Pelotas  no 
sentido de que a Câmara Técnica deve indicar qual a análise utilizada, ao que o conselheiro cláudio 
responde que foi  utilizado  o mesmo critério  que  foi  usado no auto de  infração e  a  representante 
responde que não escutou a leitura no parecer da CTQA e que ela acha importante citar qual a análise 
para comprovar ou não a incidência de efluentes porque senão vai ser insuficiente; o sr. Coordenador se 
manifesta dizendo que nesse sentido também se manifesta perguntando ao plenário, ao sr. Secretário e 
a todos que possam responder  isto: “não seria o caso de além de indicar os padrões, indicar também a 
metodologia?” a conselheira Adalgisa que faz parte e coordena a CTQA responde que já foi indicada em 
reunião anterior; o coordenador replica dizendo “como vamos saber se aquela atividade polui ou não 
polui se não for um monitoramento  e se não for feita uma análise adequada desses efluentes porque a 
primeira análise pode ter sido feita em um momento em que ela estava poluindo e a segunda análise 
pode ter sido feita em um momento em que ela não estava poluindo. Pode, não sabemos; antes da 
gente suspender a multa não seria mais prudente a gente solicitar um monitoramento para saber se 
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sazonalmente existe essa poluição ou não? Porque se nós dermos negação ao recurso nos podemos 
estar  finalizando  injustamente  uma  atividade  mas  se  suspendermos  a  multa  nós  podemos  estar 
injustamente deixando que algum poluidor não pague a multa”. A conselheira Adalgisa pede para dar 
uma sugestão; o coordenador continua falando e diz que fala isso porque se sente sem base ainda para 
suficiente para tomar uma decisão. Neste momento foi dada a palavra a UGP por sua representante 
Adalgisa; que sugere que se coloque no processo que eles (a empresa) tenham uma análise periódica, 
que  seja  de  três  em  três  meses,  de  seis  em  seis  meses,  em  períodos  diferentes;  intervenção  do 
coordenador para salientar que seja com a metodologia adequada; alguém que não se identificou para 
falar ressalta que seja em laboratório credenciado ao que é replicada pela conselheira Adalgisa que tais 
análises têm que serem presenciadas pelo SANEP. O conselheiro Caetano sugere que pra ser prático tem 
que passar isso para a comissão da secretaria para um monitoramento permanente. O coordenador 
intervem então perguntando o que fazer com esse caso específico? O conselheiro caetano diz então que 
neste caso tem que julgar a questão temporal:  naquele momento a empresa estava ou não estava 
poluindo? Tem que provar cientificamente,  no caso o COMPAM, que a empresa naquele momento 
estava ou não poluindo; trazer dados,  qual  metodologia,  em que ponto se baseou, não pode dizer 
simplesmente  “no mesmo curso antes e depois” porque isso vai dar insignificante mesmo dado o nível 
de poluição que tem la naquelas águas. Então tem que ser no ponto pluvial, na caixa. O coordenador 
interfere dizendo que isso o conselho não tem. Um conselheiro diz que tem que fazer; o coordenador 
pergunta então se faz pelo licenciamento (SQA) ou pelo conselho? O conselheiro Caetano diz “se não 
fizer  por  'vocês'  talvez  essas  coisas  nunca  se  encaixem  (entende-se  escutando  a  gravação  e 
transcrevendo-a, que o conselheiro Caetano, apesar de fazer parte do Conselho representando uma 
entidade não governamental que é a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pelotas – AEAP, refere-
se a “vocês”, como sendo o próprio COMPAM); sugere ainda que chame a SQA para que no processo de 
licenciamento haja o monitoramento e “se solicite o laudo e só digam para nós que tipo de laudo (neste 
ponto, pela gravação não se consegue entender se o “nós” que o conselheiro fala é o COMPAM,  ou se é 
a SQA, já que o mesmo é funcionário do Setor de Licenciamento da secretaria). O Sr. Coordenador volta 
a questionar o que fazer com o recurso do poluidor? O conselheiro Caetano diz que pra ele não está 
claro cientificamente e  que deveria  ser  refeito  e  se  for  refeito  dará  outra  questão completamente 
distinta  do  que  naquela  época.  O  coordenador  diz  “esta  bem,  mas  então  negamos  o  recurso  ou 
aceitamos  o  recurso?  Nesse  momento  varias  pessoas  falam  ao  mesmo  tempo  não  sendo  possível 
identificar quem fala mas identifica-se uma pergunta: se naquela época é possível comprovar a culpa? 
Vários respondem que não é possível;  alguém diz “então morreu”. Novamente vários falam ao mesmo 
tempo não sendo possível  a transcrição. O Coordenador fala que pelo entendimento do Conselho que 
está evoluindo em  convergência,  aprovamos o parecer da CTQA e recomendamos a SQA que faça um 
monitoramento. Mais uma vez há turbulência na conversação e pouco se entende para a transcrição 
para  a  ata.  Neste  ato  o  coordenador  lê  o  encaminhamento:  “aprovamos  parecer  da  CTQA  e 
recomendamos à SQA que no processo de licenciamento garanta que seja feito um monitoramento nos 
padrões estabelecidos pela SQA; o secretario se manifesta dizendo que o parecer da a entender que 
deve ser retirado do monitoramento os efluentes líquidos; o conselheiro Cláudio diz que não, que o 
parecer só menciona que deve ser feita a comprovação ou não. O coordenador passa a palavra ao CIPEL 
e na seqüência à AEAP: O representante do CIPEL se manifesta dizendo que a parte recorrente alega que 
não tem efluente então o monitoramento deve se dar em função da vazão de efluentes;  a AEAP se 
manifesta no sentido de pedir para a SQA fazer uma vistoria no local e solicitar o auto de afloramento 
porque essa vistoria vai emitir um parecer técnico. Finalizando o coordenador coloca em votação o 
parecer, que é aprovado por unanimidade. Antônio Soler coloca em pauta o próximo processo e pede 
para o conselheiro  Cláudio identificá-lo para votação:  O conselheiro  menciona que o processo para 
votação é o 200.041035/2012 e trata-se de um auto de infração e o recorrente é Portal Sul Hospedagem 
e Turismo Ltda;  trata-se de um caso em que a empresa tinha autorização para remover um pé de 
eucalipto e removeu dois pés da mesma espécie. A conselheira Adalgisa informa que a empresa foi 
autuada  pela  remoção  do  segundo  e  que  se  defendeu  dizendo  que  os  órgãos  públicos  não  tem 
condições de fazer o que foi feito e que de alguma forma, em um futuro próximo o segundo eucalipto 
teria  que ser removido porque ele estava nas mesmas condições do que recebeu autorização para 
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supressão e que para isso ele precisaria de autorização da CEEE e todos os órgãos públicos e isso ele 
levou muito tempo para conseguir.  A CTQA dá parecer no sentido de que a multa seja convertida em 
entrega de mudas de espécies nativas para a SQA; o secretário Neiff se manifesta dizendo que tem o 
agravante de que, sendo na rua, a SQA autoriza a retirada da espécie, mas que como é na rua, quem 
tem que tirar é o poder público; aí a SQA autoriza a supressão mas a pessoa não pode tirar porque é na 
rua; daí a SQA autoriza a retirada mas não retira e a árvore fica lá; então a pessoa vai lá e retira; aí a SQA 
vai lá e multa a pessoa porque retirou a árvore. Ele interroga: como é que se resolve isso? E ele mesmo 
responde: ele acha que deve sair  uma resolução do COMPAM dizendo que a SQA pode informar o 
solicitante que não tem prazo para retirar e que se a pessoa quiser retirar a SQA disponibiliza um técnico 
para acompanhamento é que é simples assim. O secretário faz algumas observações e volta a frizar que 
é de extrema importância que seja feita uma resolução pelo COMPAM autorizando a SQA a agir da 
forma mencionada. Continua o debate e várias pessoas falam junto. Neste momento o coordenador 
chama a atenção para que os conselheiros se manifestem contra ou a favor do parecer da CTQA; O 
coordenador faz uma observação dizendo que “nós temos que atentar o seguinte: que o mecanismo do 
Fundo, mecanismo de arrecadação, é um mecanismo que atualmente está muito precarizado, que a 
melhor fonte que nós temos no fundo são as licenças, é uma fonte que é ininterrupta e volumosa, a 
segunda  melhor  fonte  que  nós  teríamos,  são  as  multas,  então  todas  as  vezes  que  as  multas  são 
interceptadas em mudas, em TCAs ou de qualquer outra forma, o dinheiro não chega no Fundo. Esse é o 
alerta que eu queria fazer pra gente refletir sobre isso e pensar na validade da transformação das multas 
em outro tipo de penalidade que não recursos para o Fundo, porque com o fim das licenças que é o que 
está se aproximando aí tendo em vista a forma de encarar essa questão atualmente pelo atual governo 
com o fim do recurso da licença indo para o Fundo, e as multas sendo transformadas em outras medidas 
punitivas, que até podemos discutir se elas são realmente punitivas, o Fundo vai ficar sem dinheiro”. 
Palavra dada ao conselheiro Caetano que se manifesta dizendo que só pra sugerir que o COMPAM que 
tem que ver sobre a prerrogativa do dinheiro de licenças ir para o Fundo. O Coordenador então chama a 
atenção para a votação do parecer da CTQA, para que a multa seja convertida em doação de 10 mudas 
de 2 metros (metragem acrescentada por sugestão da plenária). O parecer foi aprovado por maioria 
com voto  contrário  do  CEA  pelo  seu  representante  e  coordenador  do  COMPAM, Antônio  Soler.  O 
conselheiro  Cláudio  identifica  o  próximo  processo  a  ser  votado como sendo  o  de  nº   200.003397 
retirada de uma corticeira em área particular. O conselheiro fala sobre o parecer, inclusive citando os 
detalhes técnicos formulados pelos técnicos da SQA que são favoráveis à supressão e a CTQA concordou 
com  o  parecer  da  SQA  para  autorizar  a  supressão  justamente  por  estar  em  risco  de  queda  e  a 
compensação deve ser de 30 mudas da mesma espécie. Após alguns debates e informação de que a 
espécie beneficia o proprietário com pelo menos 50% de isenção de IPTU, o conselheiro Morevi informa 
que a árvore não está com risco de queda apesar da informação de estar inclinada e se cair só cai no 
chão porque não tem nada embaixo dela; mais alguns debates e o conselheiro Caetano fala que “no 
mínimo ele (o proprietário) deve estar com a casa irregular, não deve estar nada cadastrado, vai seguir 
pagando IPTU 'desse tamanhinho' e ai não tem porque, é melhor cortar a corticeira. Morevi informa que 
a única coisa que ele (o proprietário) vai ganhar é mais espaço no pátio, só isso. O coordenador indaga 
se pode ser feita a votação: Não aceito por maioria o parecer da CTQA, ou seja , não autorizado o corte  
da corticeira, e recomenda ao proprietário a buscar a isenção. A conselheira Adalgisa pede a palavra e 
explica que em casos como esse, em que o proprietário tem a autorização para supressão negada, ele 
de qualquer forma irá cortar a árvore, sujeito a denuncia por párte de vizinhos e, o mesmo será então 
multado  pela  SQA pela  supressão  e  que  nesses  casos,  a  multa  é  em valor  menor  que  o  valor  da 
compensação que está sendo colocada no parecer da CTQA que é de 30 mudas da mesma espécie. 
O conselheiro morevi intervem dizendo que deve ser informado ao proprietário que essa é uma árvore 
protegida  e  que  não  pode  ser  suprimida  e  caso  ele  venha  a  cortar  a  mesma  ou  matá-la  será 
responsabilizado  por  crime  ambiental.  Decidido  então  pela  plenária  rejeitar  o  parecer  da  CTQA, 
encaminhar oficio para o proprietário informando que ele pode solicitar redução do imposto municipal, 
e que essa é uma árvore protegida por lei e que ele procure evitar problemas.  Próximo processo a ser 
votado anunciado pelo conselheiro Cláudio:  Processo nº 200.013012, supressão de espécie arbórea não 
é jerivá, é uma palmeira exótica, uma espécie de jerivá falso. O parecer aprova a supressão e determina 
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como  compensação  10  mudas  de  árvore  nativa.  Houve  a  manifestação  do  conselheiro  caetano.  A 
plenária  vota aprovando a supressão por unanimidade. O próximo processo é o de número 200.024140 
que voltará para a SQA por falta de informação. O próximo processo é o de nº  200.015170. Neste 
momento o secretário da uma sugestão para que a pauta que fica pendente após a finalização do 
presente processo que é o última a ser analisado e o coordenador já anunciou o final da reunião devida 
ao avanço da hora, seja mantida para a próxima reunião. Na continuidade, o conselheiro Cláudio faz as 
devidas colocações do processo em pauta, informando que trata-se de transplante de figueira em via 
pública.  A CTQA dá parecer concordando com o parecer do técnico da SQA  favorável ao transplante, e 
a  sugestão  do  secretário  que  seja  acrescentado  ao  parecer  que  o  transplante  seja  por  conta  do 
solicitante  sob  a  orientação  de  técnicos  da  SQA.  A  plenária  vota  o  parecer  por  unanimidade.  O 
coordenador da por encerrada a votação informando que fica pendente um processo que entrou agora 
e trata-se de poda de uma figueira e o processo está sendo entregue aos integrantes da CTQA neste 
momento.  É  o  processo  de  número  200.042124/2013.  ASSUNTO  FINAL: Os  demais  assuntos  que 
estavam em pauta ficarão para a pauta da próxima reunião que desde já fica marcada uma reunião 
extraordinária para o próximo dia 24/03/2014 onde todos os presentes já ficam convocados e será uma 
pauta com assuntos que o sr.  Secretario ambiental  teria  a  colocar sobre fórum ambiental  e  outros 
assuntos.  Também  deixou  de  ser  analisado  o  assunto  sobre  a  eleição  do  COMPAM  para  o  biênio 
2014/2016, além de outros assuntos importantes. O coordenador então dá por encerrada a segunda 
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  –  Pedro Nilo Vieira

02 – SANEP – Michele Alsina

03 – SDR – Paulo Trajano

04 – SQA – Neiff Satte Alam

05 – SOSU – Breno Cordeiro

06 – UFPEL –   Ana Paula Nunes  

07 – UGP – Adalgisa Milach

08 – AEAP – Fernando Caetano

09 – CEA – Antônio Soler

10 – CEADI – Cláudio Bittencourt

11 – CIPEL –  Osvaldo Faria

12 – FUNDAHUE – João Carlos Walwitz

13 – GEEPAA – Morevy Cheffe

14 – SEEB – Rosangi Kegles

15 – SINDAPEL – Dilnei Portantiolo

16 – SINDUSCON – Roberto Bertoldi

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


