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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPAM – 06/2014

Aos sete dias do mês de julho 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 sexta reunião ordinária do COMPAM do ano de dois 
mil e quatorze. ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO: Abertura da reunião pelo Coordenador Antônio Soler; 
O coordenador inicialmente propõe à plenária que antes mesmo de verificação de quorum e justificativa 
de ausências, seja dada a palavra ao novo secretário da qualidade ambiental, Luiz Fernando van der 
Lann, que assumiu a pasta no inicio do mês, para que se apresente; a proposta é aceita pelo plenário e o 
mesmo então cumprimenta a plenária e faz as apresentações falando sobre suas intenções de trabalho 
e a sua missão na SQA. O coordenador abre a palavra para os conselheiros que queiram fazer perguntas 
ao novo secretário  mas antes avisa que quem não assinou a ata que está a disposição que o faça 
rubricando em todas as vias. A seguir Fernando Caetano da AEAP pediu a palavra e falou sobre a ligação 
do  novo  secretário  com  as  organizações  não  governamentais.   VERIFICAÇÃO  DE  QUORUM: Pela 
gravação da reunião, não foi verificado quorum, mas constatei a presença de vinte e uma 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: 3ª Cia da Brigada Militar, Secretaria de Gestão da Cidade e  Mobilidade 
Urbana – SGCMU, Secretaria Municipal da Saúde – SMS,  Grupo de Apoio ao Esporte e Cultura – GAEC e 
Instituto Pró Pampa.  APROVAÇÃO DE ATAS: Como já informado no início da reunião, foi colocado a 
disposição dos conselheiros a Ata da reunião ordinária de junho de 2014  INFORMES: O coordenador 
Antônio Soler  Iniciou solicitando ao Contador do Município que está a serviço do FMAM, para que de os 
informes financeiros do mês findo;  INFORMES DO FMAM: O Contador Luis Ivan Dourado Ritta toma a 
palavra  para  informar sobre  as  movimentações  financeiras  do Fundo no mês de junho de 2014;  o 
mesmo discorre sobre as receitas e as despesas e apresenta o relatório resumido das mesmas para 
análise da plenária, juntamente com uma cópia dos extratos bancários de conta corrente e aplicação 
financeira. O coordenador indaga sobre a queda dos valores arrecadados de  licenciamentos que não 
tem ocorrido mas o contador não tem informações precisas sobre o assunto e conselheiro Fernando 
Caetano pede a palavra para fazer uma observação sobre a queda de licenciamento já que o mesmo é 
servidor  da  SQA  ligado  ao  setor.  O  contador  ainda  informa  sobre  os  empenhos  pagos  relativos  à 
publicação  do  edital  de  eleição  do  COMPAM.  Também  informou  que  sobre  a  reposição  do  valor 
seqüestrado pela justiça, ainda não tem nenhuma novidade. Ainda informa sobre os projetos indagados 
pelo coordenador. Fala ainda sobre o projeto da SOS Animais que apesar de ter já 4 meses de liberação 
dos  valores  a  ONG ainda não prestou contas  conforme o cronograma.  Mencionou que os  projetos 
tratados são os de 2011 e os de 2013. Houve uma interferência do conselheiro Cláudio do CEADI para 
discorrer sobre o projeto da referida entidade. Houve algum debate sobre a atual localização do projeto 
do CEADI. Fernando Caetano faz uma observação sobre a queda de licenciamentos e fala os motivos 
pelos quais houve a queda de arrecadação. Há um debate sobre a forma como estão sendo efetuados os 
licenciamentos, entre Fernando Caetano, Soler e Cláudio. Encerram-se os informes financeiros com a 
liberação do contador pelo sr. Coordenador.  OUTROS INFORMES:  O coordenador fala ao secretário de 
qualidade ambiental fala sobre a situação atual da secretaria executiva do COMPAM que desde janeiro 
de 2013 não tem secretário e que o serviço que vinha sendo elaborado pelo contador a pedido da 
coordenação,  deixou de ser  efetuado sendo a  ultima atividade a  ata  que está  circulando entre  os 
conselheiros .  O coordenador interroga o contador,  sobre os ofícios enviados e recebidos pelo que 
recebeu as informações pertinentes, conforme consta na íntegra, na gravação da reunião, disponível 
para os conselheiros no google drive do COMPAM com acesso através do link previamente enviado. O 
coordenador  chama a  pauta  o  assunto  sobre  o  corte  das  árvores  no  seminário,  mas  entende  que 
deverão deixar isso para a próxima reunião em função da troca de secretário e porque o  mesmo ainda 
não  tem  os  parâmetros  necessários  para  a  discussão.  O  coordenador  entra  no  tema  “eleições  do 
COMPAM”, e fala que por motivo da greve dos servidores o prazo foi estendido  por mais 10 dias a partir 
da publicação do novo edital. O coordenador pede que se identifique quem já enviou a inscrição para a 
intenção de continuar na composição do Conselho e apenas três entidades presentes já enviaram as 
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inscrições. Há uma manifestação do representante da empresa Ambioserv, sobre um oficio enviado ao 
COMPAM, que é lido pelo coordenador em plenária, é confirmado pelo contador que foi recebido o 
oficio na secretaria e então o coordenador informa que será encaminhado a câmara técnica para ser 
analisado.  ASSUNTOS  ESPECÍFICOS:  O  coordenador  expõe  para  o  novo  secretário  de  qualidade 
ambiental  o assunto do plano ambiental que foi elaborado na gestão do secretário anterior,  com a 
coordenação do Sr. Marcos, da UFPEL, que se encontra presente na reunião e cita também o nome dos 
demais conselheiros do COMPAM que participaram ativamente da elaboração. O assunto em pauta é 
sobre o encaminhamento do Plano que já tinha um cronograma mas devido a troca de secretário agora 
precisa ser revisto. O coordenador pede que o Sr. Marcos discorra sobre o plano para o novo secretário 
pelo que é atendido. Houve a manifestação de alguém que não se identificou, sobre o plano e sua 
aplicação na prática. Também se manifestou novamente o coordenador, sobre a elaboração de uma 
resolução  do  COMPAM  para  aprovação  do  plano  e  quais  os  estágios  de  aprovação  também  pelo 
legisltivo e pelo executivo municipal.  Manifestou-se também sobre o plano o conselheiro Fernando 
Caetano. Após manifestou-se a conselheira Eliane da SMED. O coordenador solicita então ao secretário 
para  que  tome  ciência  da  situação  do  plano  ambiental  e  traga  para  a  próxima  reunião  alguma 
informação sobre a direção a ser seguida. O secretário diz que vai se inteirar do plano. O coordenador 
fala sobre a política de compensação ambiental que atualmente são feitas exclusivamente pela SQA e 
que  o  COMPAM  gostaria  de  participar  ativamente  dessas  compensações.  Há  a  manifestação  do 
conselheiro Caetano sobre o assunto uma vez que ele é servidor do setor de licenciamento da SQA.    O 
coordenador expõe novamente o assunto sobre a eleição, e pede para as câmaras técnicas façam um 
relatório dos processos que foram tramitados durante a atual gestão, para a elaboração de um relatório 
geral da gestão que está findando. Falou sobre assuntos que foram tratados durante a atual gestão e 
sobre o que foi feito durante o biênio 2012/2014.  ASSUNTO FINAL:  PROCESSOS ANALISADOS PELA 
CTQA: O conselheiro Cláudio, falando em nome da câmara técnica, coloca o  primeiro processo com 
parecer que trata de uma área verde no Areal, que foi ocupada por posseiro há muitos anos e foi dado o 
parecer no sentido de que o município adquira uma área de mesmo tamanho e transforme em área 
verde. O parecer foi aprovado por unanimidade.  Segundo processo:  O município propõe trocar uma 
área institucional em área verde, para a construção de uma UPA. O parecer da CTQA é de aprovação; os 
conselheiros aprovam com o adendo do Caetano de que as áreas institucionais que vão se tornar árreas 
verdes, sejam arborizadas imediatamente pela SQA para evitar que sejam ocupadas. Terceiro processo: 
parecer do técnico da SQA sobre a supressão de um Jerivá. A orientação do técnico é de que seja feito 
um transplante e o parecer da câmara é de que seja mantido o parecer do técnico de transplante e não 
de supressão. Parecer aprovado para transplante da árvore.  ASSUNTOS GERAIS: É colocado em pauta a 
revitalização do Barro Duro. Caetano propõe que seja feita uma licitação para que seja feito um projeto 
para a revitalização, em função das ações naturais e também que sejam tomadas outras ações para a 
revitalização da área. O conselheiro pede que seja colocado na próxima reunião um debate sobre o 
assunto. A conselheira Eliane se manifesta também sobre o assunto. Indagado sobre a estrutura da SQA 
o secretário diz que é precária. Foi debatido assunto sobre compra de equipamentos para a SQA, com 
recursos do Fundo, por alguns presentes. Caetano fala sobre a falta de estrutura da SQA para fazer 
podas altas por falta de um caminhão apropriado. Algum conselheiro voltou a falar sobre o processo 
que solicitou a supressão do jerivá e fez algumas colocações sobre a responsabilidade do proprietário da 
casa. Novamente falou o representante da Ambioserv sobre a demora nos processos na prefeitura.  O 
secretario de qualidade ambiental coloca que é uma preocupação dele os problemas e pede um pouco 
de tempo em função de sua recente chegada.  A palavra foi dada à conselheira Adalgisa da UGP, que 
falou sobre as podas drásticas que eram efetuadas antigamente, sua proibição e as consequências que 
estão gerando na atualidade. O coordenador pede ao final que quem quiser ficar para ser fotografado 
para compor o relatório final da gestão. Foi ainda perguntado ao coordenador sobre  a situação da 
secretaria  do  COMPAM,   a  palavra  foi  redirecionada  ao  Secretário  de  qualidade  Ambiental  que 
prometeu que irá estudar o assunto. O conselheiro Cláudio retomou o assunto das podas drásticas, 
e falou sobre a situação dos banhados e o que pode e o que não pode a nível de empreendimentos. 
Adalgisa, que também compõe a CTQA tomou a palavra e falou sobre os banhados que na realidade não 
são banhados mas sim buracos que foram escavados e que acabaram virando banhado. Caetano pede 
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um minuto e fala sobre macro-drenagem na cidade e os banhados formados a partir de escavações.    O 
coordenador então dá por encerrada a sexta 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 contidas na gravação da reunião, lavrei a presente ata.

Entidades Presentes:         

01 – OAB – Felipe Añaña

02 – SANEP – Paulo Bahr

03 – SDET – Jeferson Dutra

04 – SDR – Paulo Trajano

05 – SECULT – Diele Ilha Thomasi 

06 – SMED – Eliane Schimidt

07 – SOSU – Breno Cordeiro

08 – SQA – Luiz Fernando Van Der Laan

09 – UFPEL –   Ana Paula Nunes  

10 – UGP – Adalgisa Milach

11 – AEAP – Fernando Caetano

12 – ARP – Rodrigo de Souza Costa

13 – CEA – Antônio Soler

14 – CEADI – Cláudio Bittencourt

15 – CIPEL –  Osvaldo Faria

16 – GEEPAA – Giovani Mauricio

17 – SEEB – Rosangi Kegles

18 – SINDAPEL – Dilnei Portantiolo

19 – SINDUSCON – Roberto Bertoldi

20 – STICAP – Clóvis Rogério 

21 – TUPAHUE – João Carlos Wallwitz

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


