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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMPAM – /2014

Ao primeiro dia do mês de dezembro 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  primeira  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 dezessete entidades na reunião,
relacionadas  ao  final  desta  ata,  APROVAÇÃO  DE  JUSTIFICATIVAS: Aprovada  por  unanimidade  a
justificativa de ausência da Secretaria Municipal  de Educação e Desporto – SMED.  APROVAÇÃO DE
ATAS: Aprovação da Ata da reunião de 03/11/2014, a qual foi aprovada por unanimidade. INFORMES:
Não  foram  apresentados informes  pelo  plenário.  ASSUNTOS  ESPECÍFICOS:  O Coordenador  Rodrigo
Costa  inicia  a  apresentação  da Minuta  do  Planejamento  Estratégico,  que  foi  enviado  ao  grupo  do
plenário para que este efetuasse sugestões até a data de 24/10/2014, foi apresentada a versão com as
sugestões  acolhidas  dentro  do  prazo  e  durante  a  presentação  do  coordenador,  foram  adicionadas
outras sugestões que surgiram durante a plenária, estruturando a Minuta do Planejamento Estratégico
de acordo com o consenso do plenário. O coordenador Paulo Trajano inicia a apresentação da Minuta
do  Regimento  Interno  do  COMPAM,  para  que  o  plenário  verifique  as  alterações  propostas  e  se
manifeste a favor ou não destas, sendo analisadas as alterações propostas até o Artigo de nº 30. No
Artigo  7º  –  O  coordenador  Paulo  Trajano  apresenta  a  alteração  sugerida  pela  coordenação  para
apreciação do plenário. O plenário sugere que as Comissões sejam substituídas por Câmara Temática –
Caetano da AEAP – Ressalta que seria interessante ser criada uma Câmara de análise de processos. De
acordo com as alterações sugeridas pelo plenário  o Artigo 7º fica composto da seguinte forma: I  –
Plenário;  II  –  Coordenação;  III  –  Relatoria;  IV –  Câmara Gestora  do Fundo Municipal;  V  –  Câmaras
Temáticas Permanentes e Temporárias, VI – Secretaria-Executiva. No Artigo 8º – Parágrafo 3º – Fica
ressaltado, que a correspondência eletrônica é um dos meios de comunicação entre a coordenação e o
plenário, sendo o plenário responsável por manter seus endereços eletrônicos e telefônicos atualizados
junto à Secretaria do COMPAM. O coordenador Paulo Trajano efetua a leitura dos demais artigos até o
Artigo 30º, onde encerra a apresentação, sendo que os demais artigos da Minuta do Regimento Interno
do COMPAM ficam para  ser  debatidos  na  próxima reunião ordinária  do dia  05/01/2015.  ASSUNTO
FINAL:  O Secretário de Qualidade Ambiental  – Luiz van der Laan então dá por encerrada a décima
primeira reunião ordinária do COMPAM em 2014.  Eu, Eleonora Czermainski Gonçalves – Secretaria –
Executiva do COMPAM, lavrei a presente ata, a qual será assinada pelas entidades presentes.
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Entidades Presentes: 

01 – CIPEL – Osvaldo Faria                  

02 – SANEP – Michele Alsina               

03 – SQA – Luiz Fernando Van Der Laan

04 – SDR – Paulo Trajano

05 – UFPEL –  Franco Knuth

06 – AEAP – Fernando Caetano

07 – ARP – Rodrigo Costa

08 – CEADI – Cláudio Bittencourt

09 – SINDAPEL – Dilnei Portantiolo

10 – UGP – Adalgisa Milach

11 – TUPAHUE – João Carlos Walwitz

12 – SOSU – Breno Cordeiro

13–  GEEPAA – RS – Morevy Cheffe

14 – SMS – Hélio Oliveira 

15 – SGCMU – Guto King

16 – SINDUSCON – Roberto Bertoldi

17 – SECULT – Dieli Thomasi

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


