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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMPAM – 04/2015

Ao seis dias do mês de abril 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 quarta 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 quinze entidades na reunião, relacionadas ao final desta
ata, APROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS: Nenhuma justificativa de ausência a ser aprovada. APROVAÇÃO
DE  ATAS: Aprovação  da  Ata  da  reunião  de  02/03/2015,  a  qual  foi  aprovada  por  unanimidade.
INFORMES: Coordenador Luiz van der Laan informa ao plenário as ações desenvolvidas pelo COMPAM
durante  o  período  de  sua  gestão  como  coordenador  geral,  como:  Resolução  01/2015,  Regimento
Interno,  Planejamento  Estratégico,  Medidas  S.O.S.Animais  e  maior  agilidade  do  COMPAM  na
distribuição e análises de processos. O fiscal Paulo Azambuja responsável pelo julgamento de processos
na Secretaria de Qualidade Ambiental, pede espaço na reunião para efetuar esclarecimentos sobre seus
julgamentos e efetuar algumas solicitações: O fiscal sugere ao COMPAM que edite uma resolução que
regulamentando a fiscalização, pede que o código de posturas seja analisado e que o COMPAM deve
buscar uma alternativa para diminuir os conflitos entre a Secretaria de Mobilidade Urbana e a SQA a
respeito do código de posturas. Solicita ainda, que o COMPAM envie ofício ao setor de Fiscalização da
SQA deliberando que todo processo enviado para julgamento seja encaminhado com seu processo de
origem. O fiscal pede liberação de recurso junto ao COMPAM para participar do curso: Redação Oficial
oferecido pela FAMURS, solicitação aprovada por unanimidade. ASSUNTOS ESPECÍFICOS: 1. ANÁLISE DE
PROCESSOS:  Processo:  200.043672/2014  e  200.031249/2009  –  Poda  de  árvore  em  via  particular:
Pedido de vistas para visita técnica dos coordenadores Trajano e Cláudio com deliberação na próxima
plenária.  Processo:  200.030586/2014 –  Supressão  de  árvore:  COMPAM  delibera  a  confirmação  do
parecer técnico 407/2014 da SQA,  indeferindo o pedido de supressão sob os  mesmos argumentos.
Processo:  200.031784/2012/200.031285/2012/200.040202/2014/200.043709/2014:  Deliberação:  A
autuação seja deferida em função do solicitante não ter cumprido as exigências do AR do processo de
Licenciamento;  O  solicitante  seja  notificado  para  solicitar  novo  licenciamento  ambiental  podendo
aproveitar  os  documentos  do  processo  de  LO  200.038.895/2013,  desde  que  não  tenham  ocorrido
alterações  ambientais  no  local.  Processo:  200.017942/2014  –  Defesa  de  julgamento: Deliberação:
Indeferimento  da  multa  e  arquivamento  do  processo;  evitar  autuações  baseadas  em  notificações
realizadas  via  correio  ou  sem  contato  direto  com  a  atividade  do  contribuinte,  anexar  todos  os
documentos contra e a favor do solicitante nos autos dos processos administrativos, especialmente os
autos de infração,  fotografias,  licenças e datas de protocolos,  que a fiscalização volte ao local  para
averiguar a situação. Processo: 200.019151/2014 – Defesa de julgamento:   Deliberação: requerer para a
SQA a anexação dos autos de infração 4310 e 4309 ao processo, bem como todas as notificações e
documentos que possam ser necessários ao julgamento no prazo de 20 dias, bem como a vistoria no
local, sob pena de indeferimento e arquivamento, reavaliar a instrução dos processos administrativos
para  maior  celeridade  e  segurança  dos  julgamentos.  Processo:  200.019779/2014  –  Defesa  de
julgamento: Deliberação:  Requerer  para  a  SQA a  anexação dos  autos  de  infração  4308  e  4314  ao
processo, bem como todas as notificações e documentos que possam ser necessários ao julgamento no
prazo de 20 dias, bem como nova vistoria no local, sob pena de indeferimento e arquivamento, reavaliar
a  instrução  dos  processos  administrativos  para  maior  celeridade  e  segurança  dos  julgamentos.
ASSUNTO FINAL:  O Secretário de Qualidade Ambiental – Luiz van der Laan então dá por encerrada a
quarta 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.
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Entidades Presentes: 

01 – SMED –  Eliane Schimidt

02 – SANEP – Michele Alsina

03 – SQA – Luiz van der Laan

04 – SDR – Paulo Trajano 

05 – UFPEL –  Ana Paula Nunes

06 – ARP – Rodrigo Costa

07 – CEADI – Cláudio Bittencourt

08 – AEAP – Fernando Caetano

09 – SINDUSCOM – Roberto Betoldi 

10 – TUPAHUE – João Carlos Walwitz

11 – UGP – Adalgisa Milach

12–  GEEPAA – RS – Giovanni Maurício

13 – SECULT – Carolina Neves

14 – SINDAPEL – Dilnei Portantiolo

16 – SDET – Claudia Larroque

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


