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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMPAM – /2014

Aos três dias do mês de novembro 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 décima reunião ordinária do COMPAM do ano de dois
mil e quatorze. ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO: Abertura da reunião pelo Coordenador Luiz van der
Laan; VERIFICAÇÃO DE QUORUM: Presentes quatorze entidades na reunião, relacionadas ao final desta
ata, APROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS: Não teve justificativas a serem aprovadas. APROVAÇÃO DE ATAS:
Aprovação da Ata da reunião de 06/10/2014, foi sugerida a Secretaria do COMPAM que efetuasse ajuste
na ordem de revezamento da coordenação. INFORMES: TUPAHUE – João Carlos Wallwitz, faz a leitura
do Comunicado à População Pelotense enviado pela ONG S.O.S. Animais  solicita que sejam tomadas
providências, Coordenador Luiz van der Laan, informa que em momento oportuno enviará à entidade
ofício solicitando reunião para esclarecimentos. SANEP – Michele informa que foi deferido o pedido do
COMPAM de extensão de prazo para sugestões do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos  -PGIRS,  a  data  final  passa  de  15/10/2014  para  15/11/2014. ASSUNTOS  ESPECÍFICOS:
Apresentação da Minuta do Planejamento Estratégico – COMPAM pelo coordenador Rodrigo Costa, o
qual  informa que  o  Planejamento  está  aberto  a  sugestões  e  que  todos  os  integrantes  da  plenária
poderão efetuá-las até a data de 24/11/2014 para que este, possa ser apresentado na próxima reunião
ordinária de 01/12/2014.  APROVAÇÃO DE PROJETOS/PROCESSOS: SGCMU – Secretaria de Gestão da
Cidade e Mobilidade Urbana, apresenta o Projeto de Construção de cinco (5) Quiosques na praia do
Laranjal,  abre-se  discussão  na  plenária  sobre  onde  os  quiosques  seriam  construídos.  A  Plenária
condiciona a aprovação à construção dos quiosques fora da areia do Laranjal,  ficando os Quiosques
localizados no estacionamento dos automóveis junto ao calçadão, com a frente voltada para a praia. O
calçadão em frente aos Quiosques poderá ter a sua largura aumentada. O coordenador Luiz van der
Laan abre votação para aprovação do Projeto, das quatorze (14) entidades presentes treze (13) aprovam
o Projeto da SGCMU desde que, a construção dos Quiosques seja efetuada fora da areia da Praia do
Laranjal, Associação Comercial de Pelotas vota contra, pois não é favorável a construção dos quiosques.
UPA – Três Vendas: O coordenador Claudio Bittencourt faz uma breve explanação, ressalta que se trata
somente de troca de área, uma vez que, a mesma ao ser aprovada na reunião de 07/07/2014 ficava
sobre  uma  rede  de  esgoto,  o  coordenador  informa  o  parecer  favorável  por  tratar-se  somente  de
remanejo de área, sem riscos ambientais. O coordenador Luiz van der Laan abre votação na Plenária
sobre a aprovação do referido processo. O processo UPA – Três Vendas é aprovado por unanimidade. O
coordenador Luiz van der Laan propõe a alteração do Regimento Interno do COMPAM, e abre votação
para a plenária votar se é a favor ou não que o regimento seja alterado, a proposta de alteração do
Regimento Interno é aprovada por unanimidade pela plenária. Luiz van der Laan informa que enviará à
Plenária a proposta para que todos leiam e revisem e que qualquer manifestação deverá ser feita até a
data de 24/11/2014, pois pretende pretende colocar em votação a Alteração do Regimento Interno na
próxima  reunião  do  dia  01/12/2014.  Processo  Roberto  Neto:  O  coordenador  Claudio  Bittecourt
apresenta  ao  plenário  o  processo  do  requerente  Roberto  Neto,  onde  este  pede  autorização  para
aterramento de seu terreno, Claúdio Bittencourt explica que efetuou vistoria no local e após análise
minuciosa deu seu parecer favorável. Abre-se votação de aprovação do processo de Roberto Neto, das
quatorze entidades presentes, treze aprovam, o Coordenador Luiz van der Laan se abstêm.  ASSUNTO
FINAL:  O Secretário de Qualidade Ambiental  – Luiz van der Laan então dá por encerrada a décima
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 – Michele Alsina

03 – SMED – Edson de Mello Broges

04 – SQA – Luiz Fernando Van Der Laan

05 – SDR – Paulo Trajano

06 – UFPEL –  Ana Paula Nunes

07 – AEAP – Fernando Caetano

08 – ARP – Rodrigo Costa

09 – CEADI – Cláudio Bittencourt

10 – SINDAPEL – Dilnei Portantiolo

11 – UGP – Adalgisa Milach

12 – TUPAHUE – João Carlos Walwitz

13 – SOSU – Breno Cordeiro

14 – ACP – Max Michels

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


