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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMPAM – /2014

Aos seis dias do mês de outubro 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 nona 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: Presentes dezoito entidades na reunião, relacionadas ao final desta ata,
APROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS: Não teve justificativas a serem aprovadas. APROVAÇÃO DE ATAS:
Não teve apresentação de atas para serem aprovadas. INFORMES:  FMAM – Relatório de Prestação de
Contas,  o coordenador Antonio Soler lê  o relatório informando a prestação de contas enviada pelo
Contador  Luiz  Ivan.  Projetos:  CEADI  e  Secretaria  de  Desenvolvimento  Rural,  foram  repassadas  às
entidades as pendências a serem sanadas. Prestação de Contas da S.OS. Animais – Fernando Caetano –
AEAP – informa que passou o processo ao Secretário de Qualidade Ambiental para que fosse esclarecida
a situação da entidade, pois a mesma recebeu de uma única vez a verba destinada, é ressaltado que a
mesma não deveria ter cessado as castrações de animais uma vez que estavam previstas no projeto
apresentado as castrações. Fernando Caetano – AEAP cobra esclarecimentos da entidade para que o
COMPAM  se  manifeste  a  respeito  do  assunto,  fica  determinado  que  a  SQA  providencie  junto  à
Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira o motivo pelo qual a verba foi liberada de uma única
vez.  Resoluções:  o  coordenador  cobra  da  secretaria  do  COMPAM  a  publicação  da  Resolução  do
CAIAPAM  para  que  seja  sanada  essa  pendência.  Relatório  de  Gestão:  coordenador  Antonio  Soler
informa que o mesmo está em construção, pois não haviam sido entregues os documentos solicitados à
secretaria  do  COMPAM,  assim  que  todos  os  documentos  estiverem  anexados  o  relatório  será
disponibilizado. O Coordenador informa que todas as pendências sobre o plenário foram sanadas, todas
as entidades enviaram a documentação dentro do prazo estão devidamente escritas. O coordenador
Antonio Soler informa que durante a reunião do COMPAM, será feita pelo SANEP a apresentação do
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O coordenador ressalta os pontos positivos e
negativos  que  sua  gestão  enfrentou  no  período  2013/2014.  Pede  que  a  Secretaria  de  Qualidade
Ambiental, esteja acompanhando e agindo como facilitadora no trabalho da nova gestão do COMPAM.
ASSUNTOS ESPECÍFICOS: Eleição: É iniciado o processo de eleição da nova coordenação do COMPAM, o
coordenador faz a leitura das entidades Não – Governamentais e das entidades governamentais que
passam a fazer parte da nova composição do COMPAM. O Secretário de Qualidade Ambiental – Luiz
Fernando  Van  Der  Laan  inicia  o  processo  de  votação  das  entidades  que  possuem  interesse  em
coordenar  o  COMPAM. As  entidades que manifestaram interesse  em participar  da  nova  gestão  do
COMPAM foram: Associação Rural de Pelotas, CEADI, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Secretaria
de  Qualidade  Ambiental,  as  entidades  acima  citadas  foram  todas  aprovadas  por  unanimidade.  O
Secretário  de  Qualidade  Ambiental  informa  as  entidades  nomeadas  para  a  nova  coordenação  do
COMPAM, informa ainda que a princípio as reuniões ordinárias seguem na primeira segunda-feira de
cada mês, fica ainda decidido que o primeiro semestre de coordenação fica a cargo da Secretaria de
Qualidade Ambiental, seguida pela Associação Rural, Secretaria de Desenvolvimento Rural e CEADI. Fica
acordado que será agendada com a nova coordenação a reunião que decidirá a composição das câmaras
técnicas que farão parte do COMPAM. SANEP dá incio a sua apresentação do Plano Municipal de Gestão
Integrada  de  Resíduos  Sólidos,  o  coordenador  Antonio  Soler  ressalta  que  seria  interessante  a
participação do COMPAM no plano, fica decidido que a Secretaria de Qualidade Ambiental solicitará a
prorrogação do prazo de encerramento de sugestões ao PGIRS que é até 15/10/2014, será solicitada por
meio oficial a prorrogação de trinta (30) dias junto à diretoria do SANEP. ASSUNTO FINAL: O Secretário
de Qualidade Ambiental – Luiz Fernando Van Der Laan então dá por encerrada a nona reunião ordinária
do COMPAM EM 2014. Eu, Eleonora Czermainski Gonçalves – Secretaria – Executiva do COMPAM, lavrei
a presente ata.
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Entidades Presentes: 

01 – CIPEL – Osvaldo Faria

02 – SANEP – Paulo Bahr

03 – SDET – Jeferson Dutra

04 – SECULT – Diele Thomasi

05 – SMED – Edson de Mello Broges

06 – SQA – Luiz Fernando Van Der Laan

07 – SDR – Paulo Trajano

08 – UFPEL –  Franco Kinut

09 – AEAP – Fernando Caetano

10 – ARP – Rodrigo Costa

11 – CEA – Antônio Soler

12 – CEADI – Cláudio Bittencourt

13 – SGCMU – Joseane Almeida 

14 – SINDAPEL – Dilnei Portantiolo

15 – SINDUSCON – Roberto Bertoldi

16 – SMS – Hélio Oliveira

17 – GEEPAA-RS – Giovani Mauricio

18 – UGP – Adalgisa Milach

Eleonora Czermainski Gonçalves
Gerente Apoio Administrativo – SQA 
Secretaria – Executiva – COMPAM


