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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPAM – 04/2014

Aos cinco dias do mês de maio 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 quarta reunião ordinária do COMPAM do ano de dois 
mil e quatorze. ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO: Abertura da reunião pelo Coordenador Antônio Soler, 
informando que a presente reunião não será gravada por problemas técnicos, mas apenas efetuadas as 
anotações de praxe para a confecção da ata pela secretaria;  VERIFICAÇÃO DE QUORUM: Verificado 
quorum  com  a  presença  de  vinte  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,  Secretaria de Gestão da 
Cidade  e   Mobilidade  Urbana  -  SGCMU,  Grupo  de  Apoio  ao  Esporte  e  Cultura  –  GAEC,  Instituto 
Própampa e Sindicato dos Arrozeiros de Pelotas - SINDAPEL;  APROVAÇÃO DE ATAS: Não houve leitura e 
votação de atas.   INFORMES: O coordenador Antônio Soler transmitiu os informes financeiros – saldo e 
movimentação: multas, taxas, convênios – sobre o FMAM, conforme relatório entregue pelo Sr. Luis 
Ivan Dourado Ritta, Contador do Município a serviço do FMAM. Na seqüência secretário de qualidade 
ambiental  Neiff  Satte  Alam informou sobre o andamento dos projetos  antigos do FMAM. Falou da 
necessidade da SQA em comprar um caminhão para arborização urbana e das interfaces, que precisam 
ser melhoradas, com a SOSU; falou ainda que está sendo providenciado o controle do deposito desses 
valores, como alteração da lei, “pois não há como colocar na divida ativa”. A seguir foi informado pelo 
coordenador que o ofício do COMPAM nº 01/14 foi respondido pela SQA através de despacho no verso 
do documento, com a informação de que a arrecadação das multas não tem controle. Só a secretaria 
Municipal de finanças. Ficou decidido por unanimidade o envio de ofício ``a SMF e o retorno do ofício 
01/14 ao gabinete do secretario da SQA. Ainda em informes o conselheiro Fernando Caetano falou 
sobre instituir e realizar um cadastro dos poluidores. Novamente com a palavra o coordenador antônio 
Soler deu informe sobre a publicação de Edital Eleitoral e Resoluções a qual ainda não ocorreu porque o 
servidor responsável no setor de empenhos do município, se encontra em férias, segundo informação 
passada  pela  chefia  de  gabinete  da  SQA.  Foi  ainda  dado  o  informe  sobre  resposta  da  Câmara  de 
Vereadores ao ofício  02/09 sobre emenda de autoria do vereador Toninho Peres/PSB sobre o FMAM. O 
coordenador informa que “com a alteração da LOM perdemos o controle do ingresso de valores das 
licenças e taxas: Não temos mais certeza para onde vai o dinheiro, se realmente esta indo para área 
ambiental.  O  FMAM  corre  risco  eminente  de,  a  curto  prazo  de  ficar  sem  recursos,  de  acabar”.  O 
secretário Neiff   diz  que vai  estudar formas de controlar  a  entrada desses valores.  Na seqüência o 
secretário informa sobre o corte do bosque no Seminário dizendo que “vai ser plantando outro bosque 
com árvores nativas; que não aguardaram os técnicos da SQA para o corte; que tinham nove figueiras 
sendo seis para transplante, mas morreram”. Como medida compensatória serão entregues setenta e 
cinco mudas de figueiras, de 2m. Na próxima Reunião Ordinária dará mais um informe. O coordenador 
Antônio Soler discorreu sobre a função ecológica urbana do bosque; disse que “se queriam trocar por 
nativas, porque mataram figueira?” A conselheira Adalgisa representante da UGP disse que esteve no 
local  e  constatou  que  as  figueiras  eram  pequenas.  O  secretário  Neiff  disse  que  tinham  figueiras 
pequenas,  sim, mas tinham grandes também. O conselheiro Fernando Caetano disse que não havia 
motivação para cortar todas as árvores que foram cortadas. Na seqüência o secretário de qualidade 
ambiental explanou sobre as condições ambientais do Barro Duro. Os TCAs do Condomínio Alphaville e 
Mineração Jaime Silveira informando que a multa por mineração era R$ 60 mil e já foram aplicados R$ 
28 mil e sobraram R$ 32 mil. Informou ainda que será realizada a requalificação da praia, para lazer e 
turismo, desde a altura da praça em direção ao Laranjal, até o antigo camping da Cabana do Pai Thomas. 
Será efetuado o plantio de algumas figueiras e periquiteiras para o outro lado, em direção a Colônia Z3. 
Serão colocadas floreiras em um espaço de 300 metros de pista de caminhada. Neste ato houve a 
manifestação do Sr. Thiago que disse que assistiu a apresentação no Barro Duro e entende que não há 
necessidade de plantio de grama esmeralda no local e criticou a intervenção urbanística só no entorno 
do restaurante. O secretário Neiff explicou com mais detalhes o projeto. A Associação de Engenheiros e 
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Arquitetos de Pelotas, por seu representante Fernando Caetano se manifesta dizendo que para o Barro 
Duro o melhor é não fazer nada. Nenhuma urbanização. Deveria cercar toda área ou de forma sazonal, 
sem a presença de carro ou de moto. O secretário Neiff falou sobre a possibilidade de tentar “atrair” o 
pessoal  para  fora  da  mata,  mas  já  esta  consolidada  como  uma  praia  e  que  não  da  para  cercar. 
ASSUNTOS ESPECÍFICOS: Sobre a apreciação dos projetos encaminhados nos dois Editais FMAM/2013, 
Antônio Soler solicitou que a CG-FMAM se reúna; ficou decidido reunião para o dia 12 de maio de 2014. 
Em relação ao Plano Ambiental inicialmente manifestou-se o conselheiro Rodrigo da Associação rural de 
Pelotas: suscitou dúvidas, pediu informações sobre a legislação; se ele deve ser decreto, lei ou somente 
resolução. Antônio Soler do Centro de Estudos Ambientais fala sobre o aspecto jurídico e expõe seu 
entendimento sobre qual deve ser o marco legal; o secretário de qualidade ambiental expõe sobre suas 
dúvidas em relação a decreto ou lei. O representante do GEEPAA intervem dizendo que o Plano não 
determina quais devem ser as UCs.  O sr. Marco da Ufpel, que colaborou na coordenação do plano mas 
que não é o representante da universidade no conselho, falou que a  execução depende da SQA e que 
muita coisa do Plano depende somente da SQA. Falou ainda que a superposição do PPA com o Plano é 
muito pequena. A representante da UFPEL, Ana Paula, indaga sobre qual o encaminhamento a ser feito; 
se  o  COMPAM  decide  por  mandar  para  a  Câmara  de  Vereadores  ou  não?  O  conselheiro  Caetano 
defende que se  convide o  prefeito  para  debater  o  questão e  recebe o apoio  do coordenador que 
concorda e entende que o COMPAM deve entregar a Resolução,  na próxima Reunião Ordinária em 
junho, em função do Dia Mundial do Meio Ambiente. Ficou decidido que os pontos:  Situação atual e  
desafios da SQA e sua relação com o COMPAM, pelo secretario Neiff Satte Alan; Fórum Ambiental 2014; 
Politica  Municipal  de  Compensação  Ambiental; e  os  processos  da  CTQA  para  julgamento  a  serem 
informados pela sua coordenação, serão tratados nas próximas reuniões, oportunamente. Neste ato foi 
dado a palavra ao servidor do município Paulo Azambuja que solicita apoio do COMPAM para Curso 
sobre o TC/RS, pelo IGAM. Informa o mesmo que o TC esteve na SQA há 15 dias e fiscalizou a secretaria 
(multas licenças, TCAs.). Colocado em votação, foi decidido o envio de quatro servidores e um membro 
do COMPAM – escolhido o Sr. Claudio Bitencourt representante do CEADI – por unanimidade. Neste 
momento o secretário Neiff, pede que seja dada a palavra ao Sr. Roberto Levacovi, engenheiro civil há 
45 anos em Pelotas/RS. O mesmo discorreu sobre uma licença para aterrar um terreno de 300m2, no 
Valverde, na Av. Espírito Santo, quase esquina com a rua 29. O coordenador Antônio Soler explica o 
procedimento administrativo dos recursos ao COMPAM e informa que não há conhecimento que o 
referido processo tenha dado entrada no COMPAM; o secretário de qualidade ambiental fala sobre a 
dúvida que existe sobre o banhado. O conselheiro Caetano chama a atenção para a mudança do ciclo 
hidrológico do Laranjal com a implantação do Pontal da Barra. Disse que tem estudos que comprovam 
que  o  terreno  do  Sr.  Roberto  não  é  banhado.  Neiff  Satte  Alam  diz  que  vai  analisar  o  processo  e 
considerar  o  envio  para  o  COMPAM.  Entende  que  daquela  área  foi  retirado  terra,  por  isso  fica 
alagadiça.,  JULGAMENTO DE PROCESSOS:  Não houve julgamento de processos, conforme já discorrido 
no item “assuntos específicos”.   ASSUNTO FINAL:  O coordenador então dá por encerrada a quarta 
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 
por e-mail lavrei a presente ata.

Entidades Presentes:   

01 – OAB  –  Felipe Añaña

02 – SANEP – Paulo Buhr

03 – SDET – Jefferson Dutra

04 – SDR – Paulo Trajano

05 – SECULT – Diele Ilha Thomasi 
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06 – SMED – Eliane Schimidt

07 – SMS – Hélio Oliveira 

08 – SQA – Neiff Satte Alam

09 – SOSU – Breno Cordeiro

10 – UFPEL –   Ana Paula Nunes  

11 – UGP – Adalgisa Milach

12 – AEAP – Fernando Caetano

13 – ARP – Rodrigo de Souza Costa

14 – CEA – Antônio Soler

15 – CEADI – Cláudio Bittencourt

16 – CIPEL –  Osvaldo Faria

17 – GEEPAA – Marcelo Burns

18 – SINDUSCON – Roberto Bertoldi

19 – STICAP – Clóvis Rogério

20 – TUPAHUE – João Carlos Walwitz  

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


