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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPAM – 03/2014

Aos sete dias do mês de abril  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 terceira 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 
dezoito entidades, relacionadas ao final desta ata.  APROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS: O Sindicato dos 
Bancários  de  Pelotas,  justifica  ausência  em função de outros  compromissos  agendados;  justificação 
aprovada. As entidades ausentes que não apresentaram justificativa à secretaria do Conselho são: 3ª 
CIA Ambiental da Brigada Militar, Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas – SANEP,  Secretaria de 
Gestão da Cidade e  Mobilidade Urbana - SGCMU, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - 
SOSU,  Grupo de Apoio ao Esporte e Cultura – GAEC, Grupo Especial de Estudo e Proteção do Ambiente 
Aquático – GEEPAA Sindicato da Industria da Construção Civil - SINDUSCON; INFORMES: o Coordenador 
Antônio Soler solicitou ao contador Luis Ivan Dourado Ritta que relatasse os informes financeiros do 
FMAM no mês  de  março  de  2014;  o  mesmo tomou a  palavra  e  discorreu  sobre  a  situação  atual, 
inicialmente informando que sobre as arrecadações de multas indagadas pelo coordenador e solicitadas 
formalmente à SQA, por ora tem uma resposta verbal do servidor da referida secretaria de que não há 
como efetuar tal levantamento e que o mesmo buscou essas informações junto a secretaria de finanças 
não logrando no entanto, exito. A resposta, segundo o funcionário, será passada de forma oficial ao 
COMPAM; por solicitação do coordenador, o secretário de qualidade ambiental tomou a palavra e fez 
um aparte, explicando o andamento das arrecadações, inclusive de licenciamento ambiental e o motivo 
pelo  qual  tais  arrecadações  ainda  continuam  sendo  canalizadas  para  o  FMAM,  embora  já  exista 
legislação municipal  determinando que tais  verbas sejam destinadas ao caixa geral  do município.  A 
explicação, assim como propostas a serem efetuadas pelo município ao conselho, deverão ser efetuadas 
formalmente em futuro próximo, para serem analisadas pelo mesmo. Pediu a palavra o representante 
da Fundação Tupauhe e pediu explicações sobre o valor da dívida da prefeitura para com o Fundo, pelo 
que foi a ele explicado que trata-se do valor seqüestrado pela justiça do trabalho em novembro de 
2011,  para  pagamento  de  precatórios  do  município.  O  secretário  continuou  seu  discurso  sobre  a 
situação  explicando  o  que  deverá  ser  feito  em  futuro  próximo  para  o  controle  das  entradas  e  a 
separação das multas e dos licenciamentos, discorrendo inclusive, sobre o problemas de multas não 
pagas e ainda não prescritas. Neste momento o conselheiro Osvaldo Farias, representante do do CIPEL 
pede  um  aparte  para  esclarecer  o  tempo  de  prescrição  das  multas,  pelo  que  obteve  resposta  do 
secretário. Após, prosseguindo com o informe financeiro, o Contador indaga ao coordenador se há a 
necessidade da SQA responder por escrito uma vez que o secretário já relatou a situação e que a mesma 
está sendo registrada em ata; o coordenador frisou que, como foi solicitado por escrito, que a resposta 
da  Secretaria  de  Qualidade  Ambiental  ao  COMPAM  deverá  ser  por  escrito.  Foi  ainda  indagado ao 
contador quem é o servidor da SQA que informou e foi respondido que trata-se do funcionário Paulo 
Azambuja.  Quanto à movimentação financeira do mês, o contador informa que foram apurados R$ 
6.140,00 que possivelmente sejam oriundos de licenciamentos e ainda, R$ 7.457,00 provenientes de 
ganhos financeiros com a aplicação do numerário do Fundo, em conta especifica no Banrisul.  Neste 
momento o coordenador chamou a atenção sobre  os  ganhos financeiros  que foram superiores  aos 
ganhos de licenciamentos; sobre a queda na arrecadação dos licenciamentos o secretário de qualidade 
ambiental explicou que muitos dos licenciamentos que eram de competência do município, agora não 
são mais, inclusive dando o exemplo das casas noturnas. Complementando a informação financeira, o 
contador informou que foi no mês de março, resgatada do conta de aplicações, R$ 65.880,00 para a 
liberação de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) para o projeto da ONG SOS Animais, projeto este 
aprovado no edital do COMPAM, no ano de 2011. O numerário Foi liberado para a ONG no dia 18 de 
março, que deverá prestar contas ao Fundo conforme cláusulas contratuais. O contador informa ainda 
que nos próximos meses deverão ser liberados numerários de outros projetos do edital de 2011. Neste 
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momento a  conselheira  e  coordenadora  Eliene  representante  da  SMED, interroga  sobre  os  demais 
projetos que estão trancados e o secretário responde que os mesmos serão destrancados, além de dar 
outras explicações.  Neste momento o representante da AEAP faz um aparte para explicar sobre quem 
faz  as  definições  das  atividades  a  serem  licenciadas  pelo  município.  Houve  nova  intervenção  do 
secretário para complementar as palavras do conselheiro Caetano. Complementando, o coordenador 
Soler deu mais algumas explicações sobre as reuniões do CONSEMA e sobre as deliberações do mesmo 
sobre o assunto. Finalizado os informes do Fundo passa o coordenador a analisar os oficios enviados e 
recebidos.  Sobre o ofício solicitando a devolução do notebook comprado pelo COMPAM e que está em 
posse da SQA, como o mesmo encontra-se encaixotado ainda, o contador sugere que o mesmo seja 
devolvido ao Conselho através de protocolo simples, como foi enviado àquela secretaria. Foi aprovada a 
sugestão  e  a  SQA  fará  a  devolução  da  máquina,  que  ficará  a  disposição  e  sobre  os  cuidados  co 
COMPAM. Nesse momento o coordenador discorreu sobre o computador, que foi adquirido juntamente 
com  o  gravador  utilizado  para  registrar  as  reuniões  assim  como  uma  máquina  fotográfica  que  foi 
adquirida e que o coordenador indaga sobre a mesma e diz que o equipamento poderia ser utilizado 
para registrar as reuniões, ao que o contador, perguntou ao coordenador se o mesmo teria interesse em 
registrar a presente reunião, recebendo resposta positiva. Neste momento o Contador dirigiu-se até a 
sala do COMPAM, tomou a máquina fotográfica e entregou pessoalmente ao coordenador, na presença 
de todos os conselheiros presentes na reunião.  O coordenador informa que o equipamento pode ser 
usado pela CTQA para efetuar os registros quando das visitas e análises para deslindar os problemas que 
envolvam os processos a serem julgados. Também discorreu sobre a devolução do computador que 
pode também ser utilizado para trabalhos tanto do conselho quanto das câmaras técnicas.  Sobre o 
assunto do Seminário o  sr.  Coordenador, passa a falar neste momento pedindo ao sr. Secretário que 
informe sobre a situação do  corte de árvores que foi efetivado naquele local, ressaltando a reunião 
extraordinária ocorrida no mês de março de 2014, onde esteve presente a superintendente Bruna da 
SQA que deu uma explicação sobre o enfoque naquele período. O coordenador indaga o secretário se o 
mesmo  teria  alguma  novidade  sobre  o  assunto  e  recebeu  como  resposta  que  continua  a  mesma 
situação e explicou que tinha uma autorização para o corte das árvores que estivessem na iminência de 
cair  e houve um equívoco por parte dos executores que acabaram suprimindo também as que não 
estavam na iminência de cair. Será feita uma análise e serão replantadas árvores nativas mas ainda não 
tem um laudo final. Apregoa neste momento o coordenador se os conselheiros teriam algum informe 
que seja de relevância para o COMPAM; com o silêncio dos mesmos então o coordenador passa a 
apresentar o novo componente do CEA que acompanhará as reuniões do COMPAM juntamente com o 
coordenador.  Indaga  aos  conselheiros  se  mais  alguma  entidade  tem  representantes  novos  e  é 
informado  pela  representante  da  SECULT  que  a  secretaria  apresenta  neste  momento  a  suplente 
Caroline que passará a participar das reuniões do Conselho. Outras apresentações foram feitas que não 
se pode identificar na gravação, mas o coordenador deu as boas vindas a todos. Neste momento o 
secretário de qualidade ambiental  pede a palavra e da um informe sobre o convite do COMPLAD para a 
realização  de  uma reunião  conjunta  com  o  COMPAM  para  tratar  assunto  do  plano  ambiental.  Foi 
sugerido pelo mesmo para que na próxima segunda-feira dia 14 também seja efetuada uma reunião 
extraordinária do COMPAM as 14 horas conjuntamente com os membros do COMPLAD. A sugestão foi 
aceita e aprovada pela plenária.  Neste momento, ao terminar sua fala o Secretário Neiff Olavo Satte 
Alam, faz uma brincadeira sem graça envolvendo o nome do Contador do Município que presta serviços 
junto ao COMPAM/FMAM, não estando o mesmo mais presente na reunião, o que foi constatado pelo 
próprio e por outros membro do plenário que comentaram, sob risos de forma geral, expondo-o ao 
ridículo, sem chance de se defender.  Neste momento, o conselheiro Rodrigo, da ARP, indaga sobre o 
distrito do São Gonçalo, ao que foi por outro conselheiro informado de que não se trata de distrito e sim 
de região administrativa.     Há nova intervenção do secretario Neiff para explicar o trabalho integrado 
principalmente dos conselhos, para que os planos possam ser trabalhados de forma conjunta e não 
conflitantes. O conselheiro Rodrigo, que também integra o COMPLAD, da algumas informações sobre 
assuntos tratados relativos às ocupações de áreas consideradas críticas. APROVAÇÃO DE ATA: Levada a 
aprovação à ata de fevereiro de 2014 o  conselheiro representante do CIPEL diz que teve dificuldade de 
entender a ata, que achou meio confusa,  que a ata não transcreveu exatamente o que foi tratado na 
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reunião, acha que tem uma confusão. O coordenador sugere que poderiam pedir que na próxima ata 
sejam esclarecidos alguns pontos caso assim a plenária entenda. O coordenador indaga se alguem tem 
alguma proposta; o conselheiro Rodrigo da ARP coloca sua proposta:  que seja feita uma ata resumida 
somente com as deliberações e quando algum conselheiro solicitar que conste em ata algum assunto 
especifico como ele mesmo já solicitou em reuniões anteriores, então que seja o conteúdo transcrito na 
íntegra, senão ficam atas muito longas e muito complexas e da forma como ele sugere ficaria mais 
objetiva.  Neste  momento  o  representante  da  AEAP  pergunta  se  tem  como  mandar  o  áudio,  que 
segundo ele é um arquivo “tão pequeno” e que se  “a gente se houve” é melhor do que ler. Neste ato o 
secretário da seu parecer sobre a forma antiga de elaborar a ata, onde eram anotados os tópicos e após 
era elaborada a ata a partir desses tópicos, ficaria melhor. Antônio Soler discorre sobre a sugestão da 
Associação  Rural  para  ver  no  regimento  sobre  a  possibilidade  de  aplicação  do  método  sugerido. 
ASSUNTOS ESPECÍFICOS: O Coordenador comunica que a próxima pauta é o plano ambiental mas deixa 
a decisão de falar sobre o assunto, para o secretário de qualidade ambiental já que está agendado uma 
reunião extraordinária  para  a próxima segunda-feira onde o assunto estará em pauta.  O secretário 
concorda e o assunto fica para ser tratado na reunião já citada e o coordenador agradece a presença do 
Sr. Marcos que compareceu para acompanhar o assunto. O próximo assunto colocado pelo coordenador 
é  a  SITUAÇÃO ATUAL DA SQA,  SEUS DESAFIOS  E  SUA RELAÇÃO COM O COMPAM; o  secretario  se 
manifesta  dizendo  que  a  SQA  tem  atividades  inerentes  à  secretaria  e  projetos;  discorreu  ainda  o 
secretário sobre a estrutura da SQA para funcionamento, dizendo que a Secretaria é formada além do 
secretário, duas superintendências, uma de ação e políticas ambientais com uma gerência e outra de 
gestão, também com uma gerência. No gabinete tem o chefe de gabinete e um assessor; no que diz 
respeito às duas superintendências existem supervisores e ao todo são oito supervisores, informando 
que fiscalização e licenciamento são separados e que não foi implantado ainda o monitoramento. O 
coordenador do COMPAM indaga se a secretaria não tem FGs e CCs disponíveis; o secretario responde 
que está previsto o cargo mas não tem ninguém ocupando e que se tivesse poderiam ocupar porque o 
cargo está previsto. Informa ainda o secretário que existiam duas cedências da secretaria de educação 
que foram relocados para a secretaria de origem; falou ainda sobre a polivalência dos funcionários do 
licenciamento e que agora chegaram mais dois técnicos que passaram a compor o corpo de técnicos do 
licenciamento. Soler indaga sobre quanto técnicos tem no licenciamento e o secretário responde que 
são treze técnicos mas chegaram a ser dezenove. O representante da ONG Propampa indaga sobre 
quantos biólogos tem no licenciamento e o secretário responde que são três biólogos do quadro de 
servidores e dois que não são do quadro de servidores. Depois de esclarecer o quadro de técnicos do 
licenciamento o secretário falou sobre a fiscalização e disse que é um dos problemas da secretaria 
porque o pessoal não tem conhecimento da legislação, e que agora sempre que tem algum problema a 
ser resolvido que a fiscalização vai acompanhada de um técnico junto; informa ainda que tinham oito 
fiscais  e  que  um  saiu  para  ir  para  outra  secretaria  e  que  tem  dois  na  “corda  bamba”  ao  que  o 
coordenador interrogou se funcionando tem sete e recebeu resposta positiva. Propampa indaga sobre o 
apoio  técnicos  dado  a  fiscalização  e  o  secretário  explica  o  funcionamento  do  referido  apoio, 
dependendo da situação. Foi ainda explicado que o fiscal é um fiscal como qualquer outro fiscal, como 
por exemplo fiscal de obras, ou outro fiscal qualquer; não existe a figura do “agente ambiental” e o 
secretário afirma que esse é o problema que a secretaria tem e que tem que ser resolvido. O secretário 
fala  sobre  outro  problema que  tem a  secretaria  é  a  necessidade de  uma formação continuada do 
pessoal. O representante do Pró-pampa fala agora e discorre sobre uma pessoa que teria pertencido ao 
quadro de biólogos do município e que saiu e falou ainda que a SQA tem bons profissionais mas que a 
universidade não prepara-os especificamente para atuar neste setor público ao que teve a concordância 
do  secretario  e  que  por  isso  tem a  idéia  da  formação continuada  e  discorre  ainda  sobre  diversos 
projetos da secretaria no âmbito da formação de servidores assim como outros projetos da secretaria e 
tramitação  dos  mesmos.  O  coordenador  retomou  a  palavra  para  explicar  o  porque  da  SQA  estar 
colocando na reunião o funcionamento e os projetos para melhorar o mesmo e explica que é uma 
solicitação antiga do conselho para que tal apresentação ocorresse para que possa haver um maior 
entrosamento e aproximação da secretaria com o conselho. Houve uma discussão sobre o resíduo solido 
recolhido pela empresa de limpeza terceirizada pelo município com a palavra de diversos conselheiros 
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que  não  se  identificaram  durante  a  conversa.  Colocado  pelo  coordenador  o  assunto  “FORUM 
AMBIENTAL” e sobre o assunto foi solicitado ao secretário discorrer sobre o assunto, o que foi feito pelo 
mesmo. Foi proposto pelo coordenador a criação de uma comissão para tratar do assunto.  O secretário 
continuou discorrendo sobre o assunto. Colocado pelo coordenador se alguma entidade tem interesse 
em ajudar, o representante do instituto pro-pampa se colocou a disposição mas não deu certeza. O 
coordenador colocou como assunto seguinte da pauta a “política de compensação ambiental”. Sobre o 
assunto falou o secretário de qualidade ambiental, e propôs que o COMPAM faça uma resolução para 
que a SQA autorize  os moradores a retirar árvores dos locais públicos com o acompanhamento da SQA. 
Houve  manifestação  de  outros  conselheiros.  JULGAMENTO  DE  PROCESSOS:   Apresentados  pelo 
conselheiro Claudio Bitencourt, que informa que tem apenas um processo em que é parte interessada a 
empresa NESPRO, para o qual foi pedido prioridade. Entretanto, não vai ser possível um julgamento em 
função  de  estarem  faltando  alguns  elementos  necessários.  Fica  adiado  o  julgamento  do  referido 
processo, ou para a próxima reunião plenária, ou para a próxima reunião extraordinária que deverá 
acontecer em uma semana, se a CTQA já tiver subsídios para emitir o parecer final. Os demais processos 
em poder da CTQA ainda estão sob análise. Não houve, portanto, votação de processos.      ASSUNTOS 
GERAIS:  O coordenador coloca como assunto,  balanços e pendências, que como não estão concluídos 
ficam para a próxima reunião plenária. Abre espaço para que conselheiros que tenham outros assuntos 
coloquem para a plenária: O conselheiro Cláudio da CEADI fala sobre os projetos que estão no CG-
FMAM e pede uma posição sobre os mesmos.  Informado pelo conselheiro Caetano que não houve 
reunião ainda para a análise dos projetos. Ficou acordado que farão uma reunião co CG-FMAM e que 
não será realizada hoje por falta de quorum. Toma a palavra o conselheiro representante da pró-pampa 
e indaga sobre licenciamentos na orla do arroio pelotas e foi respondido pelo secretário de qualidade 
ambiental da situação atual dos licenciamentos, com algum subsidío do conselheiro caetano e também 
com complementação de informações pela conselheira Adalgisa.   O coordenador encerra  a reunião 
anunciando que terá uma reunião extraordinária  em uma semana para tratar do plano ambiental e 
também para julgamento do processo da NESPRO se a CTQA já tiver todos os elementos para emitir o 
parecer. Neste momento se manifesta a representante da SOS Animais para pedir que conste em ata 
que existe uma entidade que não comparece a mais de 3 reuniões e que a entidade dela tem interesse 
em assumir a cadeira já que são suplentes. O coordenador responde que entende a posição da entidade 
e que a disponibilização das presenças é algo que poderá ser disponibilizado a todos mas que o processo 
de troca de entidade agora não é viável porque o COMPAM está em processo de eleição e este será 
mais rápido e a entidade então poderá encaminhar o pedido de inscrição diretamente para compor a 
plenária do próximo biênio.  Antes de encerrar, conselheiro caetano, secretário de qualidade ambiental, 
coordenador e outros conselheiros debateram sobre a realização das eleições. Neste ato foi encerrada a 
terceira 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, a pedido da coordenação 
do Conselho, tendo em vista que desde janeiro de 2013 o órgão encontra-se sem secretário executivo, 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 – SDET – Jefferson Dutra

03 – SDR – Paulo Trajano

04 – SECULT – Diele Ilha Thomasi 

05 – SMED – Eliane Schimidt

06 – SMS – Hélio Oliveira 
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07 – SQA – Neiff Satte Alam

08 – UFPEL –   Franco knuth  

09 – UGP – Adalgisa Milach

10 – AEAP – Fernando Caetano

11 – ARP – Rodrigo de Souza Costa

12 – CEA – Antônio Soler

13 – CEADI – Cláudio Bittencourt

14 – CIPEL –  Osvaldo Faria

15 – PRO-PAMPA – 

16 – SINDAPEL – Dilnei Portantiolo

17 – STICAP – Clóvis Rogério

18 – TUPAHUE – João Carlos Walwitz  

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


