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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPAM – 07/2014

Aos quatro dias do mês de agosto 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 sétima 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 quatorze entidades na reunião relacionadas ao final desta ata, 
sendo que treze assinaram o livro de presenças. O sr. Coordenador representando sua ONG CEA não 
assinou o livro.   APROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS: Na abertura da reunião o sr. Coordenador informou 
que  não  houve  nenhuma justificativa  de  ausência  mas,  analisando as  correspondências  eletrônicas 
recebidas antes da reunião verifica-se que a representante da UGP, Adalgisa Milach e o representante 
da Fundação Tupahue, João Carlos Walwitz, enviaram justificativas por e-mail. Na seqüência da reunião 
foi informado a justificativa do CIPEL, recebida no transcurso da mesma. As entidades ausentes que não 
apresentaram justificativa à secretaria do Conselho são: 3ª Cia da Brigada Militar, Serviço autônomo de 
Saneamento – SANEP, Secretaria de Cultura e Turismo – SECULT,   Secretaria de Gestão da Cidade e 
Mobilidade Urbana – SGCMU, Secretaria  de  Obras e Serviços  Urbanos –  SOSU,  Grupo de Apoio ao 
Esporte e Cultura – GAEC, GEEPAA, Instituto Pró Pampa e STICAP. APROVAÇÃO DE ATAS: Não teve 
aprresentação  de  atas.  INFORMES: O  coordenador  Antônio  Soler   Iniciou  falando  sobre  um  oficio 
enviado pela SQA interrogando sobre o registro de técnicos no CAIAPAM discorrendo sobre o mesmo e 
informado que o ofício já foi respondido.   O coordenador fala agora sobre o FMAM; O Contador Luis 
Ivan Dourado Ritta, em que pese se encontrar em gozo de férias, elaborou e enviou por e-mail, para os 
coordenadores, o relatório mensal de julho de 2014 com as devidas movimentações. O relatório foi 
apresentado pela  coordenadora  Rosangi  ao sr.  Coordenador  Antônio  soler,  que leu o  conteúdo do 
mesmo para a plenária. O coordenador discorreu sobre o relatório enviado pelo contador sobre a verba 
total do Fundo e os valores comprometidos com os projetos já aprovados relativos aos editais de 2011 e 
2013  e  os  valores  remanescentes.  O  coordenador  falou  ainda  sobre  alguns  projetos  em  particular 
citando o projeto de construção da sede da SQA. Na continuação dos informes o coordenador falou 
sobre o edital de prorrogação das eleições que foi publicado no dia 29 de julho de 2014 e o prazo de 10 
dias  para  a  apresentação dos  documentos  pelas  entidades  que  tiverem interesse  em continuar  no 
conselho. Pediu a palavra o representante da SDR, sobre o recebimento do oficio daquela secretaria. O 
coordenador falou que as entidades que já  fizeram a entrega da documentação podem a título de 
reforço enviar também por e-mail.  Na continuação o coordenador falou sobre solicitação do servidor da 
SQA Paulo Azambuja sobre a participação de um servidor e um conselheiro, em um curso e a solicitação 
para que seja aplicado no próximo a ser realizado. Na seqüência, foi falado sobre oficio enviado pela 
SQA respondendo oficio do COMPAM, a respeito das arrecadações de taxas de licenciamento e multas e 
falou ainda sobre oficio enviado á secretaria da receita. Falou ainda sobre a resposta ao ofício do MP 
sobre a devolução dos valores do fundo que foram seqüestrados pela justiça do trabalho.    Informação 
sobre ofício recebido da secretaria de mobilidade urbana sobre mapa das propriedades com relação ao 
projeto da SDR. Palavra pedida pelo representante do SINDUSCON Roberto Bertoldi, para informar que 
ele é o representante titular da entidade. Foi ainda debatido novamente o assunto sobre o protocolo 
dos pedidos de inscrição para a eleição. O Secretário de qualidade ambiental falou que a SQA recebeu e 
protocolou  pedido  de  inscrição  da  AEAP  e  deverá  enviar  a  secretaria  do  COMPAM.  Falou  ainda  o 
coordenador sobre o corte do bosque no seminário e as devidas providências pelo que tomou a palavra 
o Sr. Secretario da SQA e falou sobre o assunto. Citou o coordenador sobre as obras do barro duro e a 
situação atual; o Secretário falou sobre o assunto e sobre o atraso nas obras por causa do mau tempo e 
sobre a previsão de término.  ASSUNTOS ESPECÍFICOS: O coordenador falou sobre os licenciamentos  e 
sugere  a  formação de  uma câmara técnica  para  tratar  do  assunto.  Claudio  da  CEADI  se  manifesta 
definições de banhados e concorda com a criação da câmara técnica para trabalhar o assunto e definir o 
que é e o que não é banhado. Sr. Péricles opina sobre o assunto dos banhados e recebeu explicação do 
coordenador sobre o que foi tratado no plano municipal ambiental.  Houve a manifestação do Cláudio 
sobre o assunto. Houve debate rapido entre conselheiros sobre a situação de banhados e não banhados 
entre o conselheiro Cláudio e outro conselheiro e houve também o posicionamento do coordenador 
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soler que também indaga a plenária sobre a posição de criar uma câmara técnica para tratar do assunto 
específico. Há a manifestação de outro participante que não se identificou na gravação e posterior a fala 
o coordenador o identifica como o representante da OAB. O coordenador cita o nome das entidades 
interessadas em participar da câmara técnica que será criada para tratar das áreas de banhados. Foi 
então nomenclaturada as entidades que farão parte da referida câmara técnica temporária sendo a 
AEAP, CEADI, UFPEL, SINDUSCON, SDR E SQA, e o objeto que será política ambiental para banhados. Foi 
estipulado também o tempo de duração da CT que será de 60 dias e mais 30de prorrogação. Assunto a 
seguir foi o licenciamento ambiental municipal, a partir de assunto levantado pelo conselheiro Caetano, 
em  reunião  anterior,  em  função  de  determinações  da  FEPAM,  sobre  licenciamentos  e  não 
licenciamentos de atividades pelo município. Houve um debate sobre o assunto. Houve a manifestação 
da CEADI para que a CT jurídica para analisar a situação e emita um parecer   pelo que foi aprovado. 
Novo assunto em pauta, refere a documento recebido pelo COMPAM, sobre encaminhamento enviado 
pelo  Servidor  Paulo  Azambuja  e  outros  servidores  a  respeito  do  assunto  “doação  de  mudas  em 
processos administrativos”, que foi lido na plenária. A plenária debate sobre o assunto e a sugestão  é 
de encaminhar a CTAJ para analisar o que pode ser feito. Sugestão acatada pela plenária. Novo assunto 
colocado em pauta, sobre as medidas compensatórias. É debatido o assunto e é pedido  à SQA que se 
manifeste  sobre  quais  medidas  estão sendo tomadas;  sugere  o  coordenador  uma manifestação da 
Secretaria na próxima reunião. Há a manifestação do CEADI. O Secretário de Qualidade Ambiental se 
manifesta. Fica acordado uma posição inicial da SQA na próxima reunião. Novo assunto em pauta: Plano 
ambiental; é discutido o assunto e seus avanços no governo. Coordenadora Eliane manifesta-se sobre o 
assunto  informando  alguns  fatos  que  estão  sendo  executados  na  secretaria  de  educação.   Há  a 
manifestação do Secretário Ambiental sobre o assunto e sobre o encaminhamento político a ser dado 
ao  plano,  assim  como  outros  conselheiros  também  se  manifestam  sobre  o  assunto. 
Próximo assunto em pauta é colocado pelo coordenador e a vistoria conjunta proposta pelo Sr. Péricles 
que trabalha com consultoria ambiental; É solicitado ao interessado se manifestar e explicar sobre o 
assunto; o mesmo se apresenta e explica a proposta que encaminhou ao COMPAM. O coordenador abre 
espaço  para  conselheiros  se  manifestarem  sobre  o  assunto;  a  representante  da  UFPEL  faz 
questionamentos ao proponente e o mesmo oferece resposta a conselheira. A mesma fez a réplica e 
emite sua posição sobre o assunto. O representante do SINDAPEL também se manifesta sobre o assunto 
e  o  proponente  dá  as  devidas  explicações  assim  como  racionaliza  a  sua  idéia  sobre  a  fiscalização 
conjunta;  assunto  também será  encaminhado para  a  CTAJ  para  analisar  a  proposta.  Também há a 
manifestação do Secretário de Qualidade Ambiental dando o seu parecer sobre o assunto.  ASSUNTO 
FINAL: PROCESSO ANALISADO PELA CTQA: O conselheiro Cláudio, falando em nome da câmara técnica, 
coloca o processo que envolve a ACPO e explica a situação da área do processo. O parecer da CT é de 
aprovação da abertura da  rua,  com compensação pela  construtora,  oferecendo uma outra área  do 
mesmo tamanho, adquirida e doada para o município, para ser transformada em uma área verde. Há 
uma explicação por parte do representante da empresa construtora sobre a prévia existência da rua. 
Manifestação do conselheiro da Associação Rural sobre a não necessidade de compensação porque já é 
uma  área  previamente  autorizada.  Nova  manifestação  do  representante  da  ACPO.   Novo 
posicionamento pelo representante do CEADI defendendo a compensação. Vários presentes discutem o 
assunto. A conselheira Eliane se manifesta. Há uma nova manifestação do conselheiro da ARP. Sobre a 
validade do plano diretor e do plano ambiental. É gerado um debate sobre o assunto. O Parecer da 
CTQA é colocado em votação assim como a emenda da ARP para tirar a compensação do parecer.  O 
parecer da CTQA é aprovado por unanimidade; a emenda da Associação Rural é colocada em votação:  A 
UFPEL e o CEADI votam contra a emenda e os demais conselheiros aprovam. Finalizada a aprovação do  
parecer com a emenda da Associação Rural, ou seja, aprovação da abertura da rua pela construtora,  
sem  medida  compensatória. PROCESSO  ANALISADO  PELA  CTAJ:  Processo   de  solicitação  de  poda 
aprovado pela SQA; posteriormente o fiscal da SQA entendeu ter sido poda drástica; a CTAJ entendeu 
correta a colocação do fiscal e a votação do parecer pela plenária, aprovou o mesmo, mantendo a multa 
aplicada a associação.  ASSUNTOS GERAIS: É colocado em pauta pela SQA a aprovação do processo de 
construção da UPA zona norte. O Secretário trás informações sobre o pedido da procuradoria para nova 
análise. O Secretário sugere que o processo seja aprovado porque o mesmo já passou pelo COMPAM e 
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já foi aprovado. A SQA sugere que seja reencaminhado. A CEADI se manifesta explicando que o processo 
está com ele – conselheiro Cláudio – que informa que será encaminhado em breve para a SQA através 
da secretaria  executiva. Finalizando há uma manifestação de um interessado por um processo para 
saber sobre o processo dele, mas o conselheiro Cláudio explica que o processo não foi analisado porque 
o parecer da SQA havia desaparecido e que será votado assim que foi localizado. O coordenador então 
dá  por  encerrada  a  sétima  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 – Pedro Manta

02 – SDET – Jeferson Dutra

03 – SDR – Paulo Trajano

04 – SMED – Eliane Schimidt

05 – SMS – Hélio oliveira

06 – SQA – Luiz Fernando Van Der Laan

07 – UFPEL –   Ana Paula Nunes  

08 – AEAP – Marcos Wetzel da Rosa

09 – ARP – Fernando Rechsteiner

10 – CEA – Antônio Soler

11 – CEADI – Cláudio Bittencourt

12 – SEEB – Rosangi Kegles

13 – SINDAPEL – Dilnei Portantiolo

14 – SINDUSCON – Roberto Bertoldi

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


