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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMPAM – 01/2015

Ao quinto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, 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 primeira reunião ordinária do COMPAM do ano de
dois mil e quinze.  ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO: Abertura da reunião pelo Coordenador Luiz van
der Laan; VERIFICAÇÃO DE QUORUM: Presentes dezesseis entidades na reunião, relacionadas ao final
desta  ata,  APROVAÇÃO  DE  JUSTIFICATIVAS: Não  foram  apresentadas  justificativas  de  ausência.
APROVAÇÃO  DE  ATAS: Aprovação  da  Ata  da  reunião  de  01/12/2014,  a  qual  foi  aprovada  por
unanimidade.  INFORMES:  Jéferson  Dutra  informa  que  representa  a  Secretaria  de  Obras  e  Serviços
Urbanos  - SOSU  - como suplente do titular Breno Cordeiro. João Carlos Wallwitz pede informações a
coordenação, sobre se será criando um ponto de coleta dos extintores de incêndio descartados devido a
nova legislação. A coordenação informa que o descarte deverá ser feito no local onde for efetuada a
compra do novo extintor.  ASSUNTOS ESPECÍFICOS:  O coordenador Rodrigo Costa inicia  a  leitura da
Minuta do Planejamento Estratégico, efetuando junto ao plenário a alteração do item:  Ferramentas
conforme  segue:  Item  2  –  Workshop  para  definir  política  ambiental,  concluir  aprovação  do  Plano
Municipal Ambiental e integrar com o Plano Diretor  através do COMPLAD – fica sugerido pelo plenário a
participação dos seguintes conselheiros: Cláudio Bitencourt, Giovanni Maurício, Franco Knuth e Guto
King, aguardando comunicado e aceitação dos mesmos.  Item 3  – Mutirão para aplicação do Fundo
Municipal Ambiental nos processos aprovados – Prazo estipulado até a data de 04/05/2015.  Item 5  -
Julgamento  de  processos,  distribuição  destes  até  a  data  de  09/02/2015  e  julgamento  na  data  de
02/03/2015.  Item 6 – Resgatar reunião com o Grupo de Trabalho Ambiental do Ministério Público e
apresentar o Planejamento Estratégico aprovado do COMPAM, fica estipulado que o COMPAM enviará
ofício à entidade estipulando o prazo final a data de 06/04/2015. Item 7 – Organizar Audiência Pública
durante  a  Semana  das  águas,  com  a  apresentação  das  entidades  que  compõem  o  COMPAM.  O
Planejamento Estratégico é aprovado na plenária por unanimidade. O coordenador Cláudio Bitencourt
sugere à coordenação,  que seja colocado na página do COMPAM um link  onde a população possa
efetuar sugestões e reclamações. Regimento Interno – O coordenador Paulo Trajano inicia a leitura do
Regimento Interno para alteração junto ao plenário, foram alterados os Artigos: 23º, 28º, 29º, 30º, 31º,
32º, 35º, 36º, 37º, 41º, 45º, 53º, 55º, 58º, 70º, 73º. Foram retirados do Regimento Interno os artigos:
33º, 34º, 37º, 38º, 39º, 40º, 42º, 43º, 48º, 62º, 63º, 64º, 65º, os demais seguem sem alterações. O
Regimento Interno do COMPAM alterado junto com o plenário, será corrigido pelo coordenador Paulo
Trajano  e  colocado  em  aprovação  e  votação  na  próxima  reunião  de  02/02/2015.  Aprovação  da
Resolução 01/2015 que revoga a Resolução 040/2007, fica acordado junto ao plenário a revisão da
Resolução 01/2015, que será revisada e repassada ao plenário por meio eletrônico para apreciação,
sendo votada na próxima reunião ordinária de 02/02/2015. JULGAMENTO DE PROCESSOS: Fica adiado o
julgamento  de  processos  para  a  próxima  plenária.  ASSUNTO  FINAL:  O  Secretário  de  Qualidade
Ambiental – Luiz van der Laan então dá por encerrada a primeira reunião ordinária do COMPAM em
2015. Eu, Eleonora Czermainski Gonçalves – Secretaria – Executiva do COMPAM, lavrei a presente ata, a
qual será assinada pelas entidades presentes.

 

Entidades Presentes: 
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01 – CIPEL – Juliano Schuch 

02 – SANEP – Michele Alsina 

03 – SQA – Luiz van der Laan

04 – SDR – Paulo Trajano

05 – UFPEL –  Tatiana (representou a UFPEL – sobrenome ilegível).

06 – ARP – Rodrigo Costa

08 – CEADI – Cláudio Bittencourt

09 – SINDAPEL – Dilnei Portantiolo

10 – UGP – Adalgisa Milach

11 – TUPAHUE – João Carlos Walwitz

12 – SOSU – Jéferson Dutra

13–  GEEPAA – RS – Giovanni Maurício

14 – SGCMU – Joseane Almeida

15 – SECULT – Dieli Thomasi

16 – SMED – Eliane Schimidt

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


