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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPAM – 05/2014

Aos nove dias do mês de junho 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 quinta reunião ordinária do COMPAM do ano de dois 
mil e quatorze. ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO: Abertura da reunião pelo Coordenador Antônio Soler; 
VERIFICAÇÃO  DE  QUORUM: Pela  gravação  da  reunião,  não  foi  verificado  quorum,  mas  constatei  a 
presença de dezoito entidades pelo livro de presenças, relacionadas ao final desta ata. APROVAÇÃO DE 
JUSTIFICATIVAS: Não houve apresentação de justificativas de ausência. As entidades ausentes que não 
apresentaram  justificativa  à  secretaria  do  Conselho  são:  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  -  OAB, 
Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Turismo  –  SDET,  Secretaria  de  Gestão  da  Cidade  e 
Mobilidade Urbana - SGCMU, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Grupo de Apoio ao Esporte e 
Cultura – GAEC, Grupo Especial  de Estudo e Proteção do Ambiente Aquático – GEEPAA e Fundação 
Tupahuê.  APROVAÇÃO DE ATAS: foi colocado a disposição dos conselheiros a Ata da reunião ordinária 
de maio de 2014, embora o coordenador tenha citado que era a ata de abril de 2014. foi informado 
novamente aos conselheiros que todas as gravações são disponibilizadas mediante o envio do link para 
acesso no Google Drive. INFORMES: O coordenador Antônio Soler  Iniciou informando que foi recebido 
memorando da SQA,  da  superintendente  de gestão e qualidade ambiental  Bruna Alves,  solicitando 
informações  quanto  ao  CAIAPAM,  no  que  tange  a  cadastramento  de  consultores  técnicos.  O 
coordenador informa que a coordenação pode responder porque não  há matéria burocrática;  o sr. 
Coordenador informa á plenária que foi enviado pela secretaria do Conselho, a licença de operação da 
UTE do laranjal, que havia sido solicitado em reunião plenária anterior. Fica decidido que tal documento 
será encaminhado diretamente da plenária, para a Câmara Técnica de Qualidade Ambiental para ser 
analisada; informe seguinte se refere a ofício recebido da 2ª Promotoria de Justiça do Estado, indagando 
sobre o pagamento por parte do município,  dos valores seqüestrados pela justiça do trabalho para 
pagamento de precatórios do município, e se está sendo efetuado o pagamento parcelado conforme foi 
prometido  pelo  secretário  José  Cruz  em  nome  do  Sr.  Prefeito,  em  reunião  efetuada  naquela 
promotoria;.  Também  foi  informado  que  o  Contador  Luis  Ivan  Dourado  Ritta,  na  qualidade  de 
responsável  pelo  controle  financeiro  do  FMAM,  já  respondeu  ao  ofício  informando  que  nenhum 
pagamento foi efetuado até o presente; houve a sugestão do conselheiro Caetano para que seja enviada 
correspondência à Secretaria de Finanças. O coordenador informa sobre documento encaminhado ao 
COMPAM que trata de processo da Construtora ACPO e refere-se à solicitação de abertura de uma rua. 
O documento foi enviado pelo CTPD. O documento será encaminhado diretamente da plenária para a 
CTQA  para  análise  e  após,  retornará  também  diretamente  à  plenária.   Foi  dada  a  palavra  ao 
representante da construtora que explicou ao plenário  do que se trata e o que a empresa requer. 
Posiciona-se o coordenador sobre a abertura para debate, mas que seria mais consistente primeiro o 
processo receber a análise da CTQA, o que foi acolhido pela plenária  e pela construtora solicitante. O 
processo foi entregue ao coordenador da CTQA Cláudio Bitencourt. Também se manifestaram sobre o 
assunto o representante da SQA, Marcelo e da UGP, Adalgisa, ambos falando e explicando sobre do que 
realmente se trata. Também foram dadas infirmações sobre o assunto pelo conselheiro Caetano. Foi 
informado novamente que qualquer decisão somente será dada após a análise pela CTQA. Houve a 
informação de troca de representantes do Instituto Pró-Pampa, ficando Mateus volcan como titular e 
Felipe Garcia como suplente. Aberta a palavra para o servidor Paulo Azambuja para dar um informe. 
Trata-se de uma sugestão para que seja feita uma resolução do COMPAM que determine os critérios 
para  as  medidas  compensatórias  aplicadas  quando  dos  julgamentos  dos  processos.  O  conselheiro 
Rodrigo da ARP indaga sobre o prazo das eleições e tem como resposta que é preciso prorrogar o prazo 
em função da greve dos municipários e também porque o único servidor em atividade no COMPAM que 
é o Contador, estar de licença. Houve um breve debate sobre o assunto e a plenária concorda que 
deverá ter uma prorrogação e que o edital terá que ser retificado e republicado. Na continuação dos 
informes foi  dada a palavra ao Sr.  Perícles Godinho que fala sobre a morosidade na aprovação dos 
processos pela SQA e sugere que seja possível que técnicos independentes possam ajudar em vistorias 
conjuntas com os técnicos da SQA, para a celeridade dos processos. Informando sobre o recolhimento 
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de  lixo  eletrônico,  o  conselheiro  Cláudio  fala  da  campanha  que  está  sendo efetuada  na  fenadoce. 
Continuando os informes o conselheiro Maycon informa sobre a realização do seminário ocorrido, com 
a participação de várias entidades, e o aproveitamento do mesmo. O coordenador toma a palavra e 
complementa o assunto. Novamente informando sobre a eleição, o coordenador pede que as entidades 
encaminhem  as  solicitações  de  intenção,  independente  da  data  do  termino  da  inscrição.  Sobre  o 
seminário ocorrido o representante da SQA Marcelo Braga, alega que não recebeu informações. Como 
resposta foi dito pelos integrantes que as informações foram encaminhadas por e-mail. INFORMES DO 
FMAM: O Contador Luis  Ivan Dourado Ritta toma a palavra para informar sobre as movimentações 
financeiras do Fundo no mês de maio de 2014, dizendo que foram obtidas receitas de licenciamentos e 
multas, num total de R$ 1.944,00 e receitas financeiras provenientes da aplicação do capital do Fundo, 
no montante de R$ 8.613,00. Informou ainda que não houve pagamento de despesas  no mês de maio 
de 2014 e que o pagamento das publicações ocorridas no mês serão ´pagas no transcurso do mês de 
junho de 2014. falou ainda o contador sobre o ofício respondido à promotoria e que foi mencionado nos 
informes supra. O coordenador indagou sobre o acordo se foi por escrito e o contador informou que foi 
lavrado ata da reunião na promotoria. O coordenador soler pergunta ao contador sobre os projetos 
antigos do FMAM e recebe como resposta que os mesmos continuam parados na SQA. O conselheiro 
cláudio informa que os contratos serão assinados em junho conforme idéia expressa do secretario de 
qualidade ambiental,  Neiff  Satte Alam, na semana do meio ambiente.  ASSUNTOS GERAIS:  sobre os 
projetos dos editais de 2013, foi colocado pelo coordenador que o projeto da CEADI já foi apresentado 
em audiência anterior;  é apresentado então o projeto da Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR, 
em detalhes, pela eng. Jacira Porto e pelo conselheiro representante da Secretaria, Trajano Melo. A 
Explicação  é  acompanhada  de  material  áudio-visual.  Após  a  apresentação  foi  aberta  a  palavra: 
manifestou-se  o  conselheiro  Caetano sobre  as  antigas  desapropriações  feitas  pela  prefeitura  e  não 
quitadas e explica sobre a atual situação jurídica e solicita apoio do COMPAM; a CTQA pede que seja 
fornecida uma declaração do Secretário de Desenvolvimento Rural sobre a manutenção no parque a ser 
criado. A seguir houve debate sobre a situação da barragem e seu entorno. A CG-FMAM é favorável a 
aprovação  do  projeto,  com  a  apresentação  de  documento  que  garanta  o  uso  da  estrutura  e  a 
manutenção, por parte da SDR.  A seguir  houveram diversas manifestações de conselheiros sobre o 
projeto, com explicações e esclarecimentos por parte dos servidores responsáveis pelo projeto. Ainda 
sobre  o  problema  da  manutenção  do  parque,  houve  nova  manifestação  do  coordenador  inclusive 
citando como exemplo o Ecocamping. Finalizando a parte dos projetos o conselheiro Claudio discorreu 
brevemente sobre o projeto da CEADI que já foi apresentado em sessão plenária anterior. Colocados em 
votação os projetos foram aprovados por unanimidade com as recomendações de que seja garantida 
por declaração pelo Secretário de Desenvolvimento Rural e pelo Governo Municipal, a manutenção e 
conservação do parque. As 16 horas o coordenador propõe a plenária estender a reunião mais quinze 
minutos  para  julgamento  dos  processos  mais  urgentes.  Aceita  a  proposta.  JULGAMENTO  DE 
PROCESSOS:  Supressão de figueira no laranjal; CTQA nega supressão e emite parecer para transplante 
da espécie mediante projeto; parecer foi aprovado com 9 votos a favor e 4 votos contra. Processo para 
devolução de taxas de licenciamento pagas indevidamente; A cãmara técnica deu parecer favorável à 
devolução  do  processo  para  a  SQA,  para  que  a  mesma  decidasobre  a  devolução  porque  não  há 
manifestação daquela secretaria; parecer aprovado. Defesa de julgamento de notificação e autuação 
por falta de renovação de licença ambiental: A CTQA entendeu correta a multa aplicada pela SQA e 
emite parecer pela manutenção da mesma. Aprovado pelo plenário. Processo referente a uma poda 
sem autorização, autuada mediante denuncia, no Fragata:  parecer da CTQA pela anulação da multa 
porque não há provas da poda; Parecer rejeitado com 2 votos a favor, 3 abstenções e 8 votos contra; 
plenária  decide  que  deve  ser  feita  proposta  para  conversão  da  multa  em  medida  compensatória. 
Processo de multa por supressão de eucalipto atingido por raio: foi pedida a isenção da multa; parecer 
da CTQA negando a isenção; Parecer aprovado; sugerida pela plenária proposta de conversão da multa 
em medida compensatória.  ASSUNTO FINAL:  Houve um debate final sobre um processo que estaria no 
COMPAM e que o interessado está presente, mas o referido processo ainda não foi encaminhado ao 
conselho, motivo pelo qual não entrou em votação. O coordenador então dá por encerrada a quinta 
reunião ordinária do COMPAM EM 2014. Eu, Luis Ivan Dourado Ritta, Contador do Município a serviço 
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do Fundo Municipal de Proteção e Recuperação Ambiental – FMAM e atualmente único servidor do 
município a Serviço do COMPAM, a partir das informações contidas na gravação da reunião, lavrei a 
presente ata.

Entidades Presentes:   

01 – 3ª CIA BM  –  André Luiz

02 – SANEP – Paulo Buhr

03 – SDR – Paulo Trajano

04 – SECULT – Diele Ilha Thomasi 

05 – SMED – Eliane Schimidt

06 – SMS – Hélio Oliveira 

07 – SQA – Marcelo Braga

08 – UFPEL –   Ana Paula Nunes  

09 – UGP – Adalgisa Milach

10 – AEAP – Fernando Caetano

11 – ARP – Rodrigo de Souza Costa

12 – CEA – Antônio Soler

13 – CEADI – Cláudio Bittencourt

14 – CIPEL –  Juliano Schuch

15 – PPRÓPAMPA – Maycon Gonçalves

16 – SEEB – Rosangi Kegles

17 – SINDAPEL – Luciano Oliveira

18 – SINDUSCON – Ricardo Cunha

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


