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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPAM – 06/2015

Ao primeiro dia do mês de junho 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 sexta reunião ordinária do COMPAM do ano de dois
mil e quinze.  ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO: Abertura da reunião pelo Coordenador Rodrigo Sousa
Costa  começando  já  em  primeira  chamada,  com  quórum  suficiente;  VERIFICAÇÃO  DE  QUORUM:
Presentes  dezoito  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 04/05/2015, a qual foi aprovada por unanimidade. INFORMES: Giovanni – GEEPA,
informa que gostaria de no final da plenária apresentar fotos de uma abertura de estrada, no meio da
mata no corredor ecológico que fica na divisa entre Pelotas e Turuçu. O coordenador informa a pauta da
reunião,  a  pauta da reunião será mantida por  unanimidade de acordo com a vontade do plenário .
ASSUNTOS ESPECÍFICOS:  1.  Whorkshop: Fernando Caetano – AEAP – parabeniza  a coordenação do
COMPAM pela iniciativa do Whorkshop e salienta que, o diagnóstico e as soluções foram apresentadas
por consenso e unanimidade. Secretário Fabrício Tavares – SQA – faz uma breve síntese dos desafios
encontrados nesses primeiros sessenta dias de gestão, informa que a SQA se encontra em processo de
restruturação e o Whorkshop foi fundamental para que a SQA trace diretrizes para facilitar os processos
de  licenciamento  ambiental,  dentre  as  ações  que  pretende  consolidar  estão:  atualização  de  taxas;
ampliar a  competência de várias atividades,  consolidar projeto de lei  para melhorar a prestação de
serviços.  Secretário  Fabrício  pede  para  retirar  da  pauta  a  apreciação  do  projeto  de  lei,  que  seria
apresentado hoje, pois faltam alguns ajustes, ressalta a importância do parecer do COMPAM para que
este projeto seja implantado. Fica acordado em plenário, Reunião Extraordinária: dia 15/06/2015 para
apreciação do Projeto de Lei estruturado pelo Secretário de Qualidade Ambiental. 2. Audiência Pública
– Fica acordado em plenário que a Câmara da Biodiversidade fará a apresentação para a Audiência
Pública  do  dia  12/06/2015.  3.  Revitalização  do  Parque  da  Baronesa  – Secretário  Fabrício  Tavares
informa à Plenária da possibilidade da SQA em se instalar no parque da Baronesa, mais especificamente
no casarão azul do parque e que o projeto de revitalização do parque já está em andamento, esta
revitalização será realizada através de recurso de empresa privada no valor de R$ 400.000,00 autorizada
pelo Ministério Público. Fica acertado por unanimidade no plenário uma moção de apoio, com minuta
redigida  pela  Secretária  Eleonora,  a  um  projeto  socioambiental  e  cultural  para  o  futuro  Parque
Municipal  da  Baronesa,  com sede  da  SQA e  auditório  para  ações  educativas  e  de conscientização,
buscando a integração com a Secretaria de Cultura.  4. Praça da Palestina –  O coordenador Rodrigo
Costa informa, que um dos assuntos da pauta é a intenção da Câmara de Vereadores em implantar sua
sede na Praça da Palestina, durante debate da plenária, o Arquiteto Fernando Sparemberg informa ao
plenário que, a praça da palestina era uma promessa da gestão do Ex – Prefeito Fetter Jr à comunidade
palestina de Pelotas,  e  que a esta foram apresentados três projetos  em 2002, onde a comunidade
escolheu um destes, foi tentada a autorização do município para aportar recursos, mas havia problema
na titularidade da área. O projeto da Câmara visa ocupar 28% da praça e retiraria o sol da área restante,
além de causar problemas de estacionamento e trânsito em área residencial, o arquiteto ressalta ainda
que a quantidade de área verde por habitante na cidade de Pelotas é significativamente baixo, sendo
estes os principais motivos que o levam a ser totalmente contra a implantação da Câmara de vereadores
no  local.  Fernando  Caetano  –  AEAP  –  questiona  a  coerência  de  manter  as  obras  das  quadras
poliesportivas e o ginásio no terreno em frente a praça, com o prédio da Câmara dentro da praça,
ressalta que o ideal seria inverter, concentrando laser na área interna da praça. A posição do Secretário
Fabrício em prol das áreas verdes e da revitalização dos espaços públicos, embora julgue importante
debater cada projeto, para identificar forma de viabilizá-los. A posição de Jair Seidel – UGP – gostaria de
ver o projeto e coloca a UGP à disposição para a ajudar no projeto, porém informa que é a favor da área
verde,  que  seria  a  favor  do  projeto somente  se  este  não inviabilizasse  a  revitalização da praça.  O
coordenador Rodrigo  Costa  ressalta  que  gostaria  de ouvir  a  todos  e  que  estando este  projeto  em
votação no COMPAM, só votaria em caso de empate, acatando qualquer outro resultado. Por fim, a
maioria dos conselheiros é favorável a implantação da praça e fica acordado em plenário, para uma
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análise mais criteriosa é indispensável que seja encaminhado ao COMPAM uma cópia do projeto, para
que  assim  o  Conselho  possa  se  posicionar  de  forma  efetiva.  5.  Compromissos  Assumidos –  Dos
compromissos  assumidos  na  última  plenária,  ficou  pendente  as  reuniões  semanais  da  Câmara  da
Biodiversidade, ficando a cargo desta se reunir para elaborar a apresentação da Audiência Pública do dia
12/06/2015. Jurisprudência Administrativa – Ficou acertado com o Secretário Fabrício Tavares, que até a
próxima reunião (06/07/15) esta será providenciada. Articular e resgatar GTA – Coordenador Rodrigo
Costa informa que já enviou e-mail ao Promotor Brandalise, a fim de resgatar esse grupo. Audiência
Pública dia 12/06/15, foi remarcada para este dia devido ao feriado de 04/06/2015. Participação da
semana  do  meio  ambiente,  fica  acordado  em  plenário  que  a  Câmara  da  Biodiversidade  deverá
participar.  Ofício  ao  Secretário  Van  der  Laan,  foi  enviado  pela  secretaria  do  COMPAM,  conforme
acordado  em  plenário.  Apresentação  da  Minuta  para  convênios  com  o  Fundo  Municipal  do  Meio
Ambiente – fica acordado nesta plenária que na reunião de 06/07/2015 a SQA deverá apresentá-la. Fica
acordado ainda nessa plenária conforme denúncia do GEEPAA, diligência no dia 03/06/2015 até o local
informado pelo Giovanni, a fim de verificar se houve mesmo abertura de estrada no meio da mata. O
Secretário  Fabrício  Tavares,  assumiu  o  compromisso  de  colocar  no  site  da  SQA  espaço  com  as
jurisprudências do COMPAM até a data da próxima reunião.  ASSUNTO FINAL:  O Coordenador Geral –
Rodrigo  Sousa Costa  então dá por encerrada a sexta  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: 

01 – SDET –  Cláudia Laroque

02 – SANEP – Michele Alsina

03 – SQA – Fabrício Tavares

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 – CENAG – Eduardo Osório

15 – SINDAPEL – Dilnei Portantiolo

16 – SMS – Hélio Oliveira

17 – SMED – Eliane Schimidt

18 – SSUI (SOSU) – Flávio Ferreira
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Eleonora Czermainski Gonçalves
Gerente Apoio Administrativo – SQA 
Secretaria – Executiva – COMPAM


