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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPAM – 05/2015

Ao quarto dia do mês de maio 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 quinta reunião ordinária do COMPAM do ano de dois
mil e quinze.  ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO: Abertura da reunião pelo Coordenador Rodrigo Sousa
Costa; 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  06/04/2015,  a  qual  foi  aprovada  por  unanimidade.
INFORMES: Foi apresentado à Plenária o novo Secretário de Qualidade Ambiental o Sr. Fabrício Tavares
que fez uma breve explanação das suas ações nesses primeiros trinta dias como Secretário. ASSUNTOS
ESPECÍFICOS: 1. ANÁLISE DE PROCESSOS:  Processo: 200.002533/2015 – Deliberação: Para edificações
consolidadas dentro da legislação vigente o COMPAM, considera que as áreas de interesse ambiental
AIAM do Código Municipal Ambiental equivalem as AEIA, previstas no 3º Plano Diretor, para fins de
redução ou isenção de IPTU. Processo: 200.011.928/2013 – e Auto de Infração: 5305: Aprovada como
deliberação o parecer do relator Cláudio, com doação de 10 mudas nativas e acréscimo de 01 ação
educativa do Departamento de Educação Ambiental, sobre poda e plantio junto ao autuado. Processo:
200.005283/2013 e Auto de Infração:  5301/2013: Aprovada como deliberação o parecer do relator
Cláudio,  com doação de 10 mudas nativas e acréscimo de 01 ação educativa  do Departamento de
Educação Ambiental,  sobre poda e plantio junto ao autuado.  Processo:200.027253/2013 e Auto de
Infração:4028/2013: Em função da condição social e econômica do autuado e do estágio de degradação
do local do fato, o plenário deliberou por 01 ação educativa do Departamento de Educação Ambiental,
com  o  plantio  de  01  muda  em  conjunto  com  o  morador  em  frente  a  casa  deste.  Processo:
200.014.289/2014  –  Aprovado  parecer  para  que  o  processo  seja  revisto  pela  SQA,  chamando  o
requerente  porque  a  atividade  é  licenciável,  autorizando  desde  já  o  aproveitamento  de  taxa  e
reaproveitamento  de  todos  os  atos  processuais  válidos.  Processo:  200.024.537/2013: Aprovada
deliberação negando o reaproveitamento de taxa por faltarem vários documentos, além do Alvará da
Prefeitura. Processo: 200.0043.98/2015 – Supressão de Jerivá, aprovada a deliberação acompanhando
parecer técnico 38/2015,  que nega a supressão.  Processos:  200.043672/2014 e 200.031249/2009 –
Conforme deliberação do plenário, fica autorizada a poda, para redução do peso da copa e dos galhos
que estão interferindo na fiação da rua, com acompanhamento de profissional habilitado, que deverá
apresentar plano de manejo para ser apreciado pelo COMPAM, solicita-se ainda, a ligação dos troncos
com cabo de aço, que deverá ser guarnecido para evitar maiores danos ao caule da árvore. Processos:
200.001362/2013,  200.044284/2011,  200.014928/2012  e  200.014929/2012 –  Considerando  a
informação do licenciador de que a atividade deixou de constar na lista de atividades licenciáveis, o
COMPAM delibera que: Seja acatado o parecer da SQA de que não há mais previsão de licenciamento
para esta atividade, informando o solicitante de que no momento o Clube está dispensado e que seja
emitida a Declaração de Isenção. Processo: Parecer Técnico 420/2014: Em análise ao processo verificou-
se que o parecer técnico encontra-se coerente com a situação de risco causada pela figueira, a qual
cresce entre as placas de concreto do canal da Avenida São Francisco de Paula. Contudo, o Conselho
sugere que, após a supressão da figueira, seja feito controle do rebrote do exemplar. Processo: Parecer
Técnico – 462/2014: Em análise do processo, o conselho concorda com a manutenção do jerivá, sendo a
única intervenção cabível a retirada de suas frondes secas, com relação a Palmeira-leque, fica aprovada
a supressão da planta, com aplicação da devida medida compensatória descrita no parecer. Aprovado
com uma abstenção o apoio financeiro do Fundo Municipal do Meio Ambiente, no valor de R$ 2.500,00,
como ajuda de custo para transporte e alojamento para participação da Cooperativa dos Catadores de
Papel,  no  Seminário  “Cidade  bem cuidada”.  2.  COMPROMISSOS  ASSUMIDOS  NA PLENÁRIA:  1.Fica
decidido  em  plenária  a  elaboração  de  um  ofício,  por  parte  do  coordenador  Cláudio  Bittencourt,
solicitando ao SANEP relatório com aplicação de recursos financeiros federais, destinados a resíduos
sólidos recicláveis.  2. Secretário Fabrício Tavares e o Conselheiro Caetano, assumiram a elaboração de
minuta de resolução para aprovação na próxima plenária de 01/06/15: “Para edificações consolidadas
dentro da legislação vigente, o COMPAM considera que as áreas de interesse ambiental AIAM do Código
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Municipal Ambiental equivalem as AEIA previstas no 3º Plano Diretor, para fins de redução ou isenção
de IPTU”. 3.Fica decidido pelo plenário, como jurisprudência administrativa, o seguinte texto para uma
resolução:  “Nos casos  em que o deferimento seja avaliado pelo COMPAM, havendo erro do Poder
Público, o COMPAM, permite o reaproveitamento da taxa e dos atos processuais válidos”. 4. Workshop
para discutir a política ambiental, implantar o Plano Ambiental Municipal e integrar com o Plano Diretor
através do COMPLAD – Cláudio, Giovanni, Franco e Guto – Proposta em 04/05/2015: reuniões semanais
para entrega do documento até 30/08/2015.  5. Mutirão para aplicação do fundo municipal ambiental
nos  processos  aprovados  –  SQA  e  Fundo  04/05/2015:  Minuta  para  convênios  apresentada  pelo
Secretário Fabrício até 01/06/2015 com liberação dos convênios possíveis em ato solene no dia do meio
ambiente – 05/06.  6. Mutirão para análise de processos de licenciamento ambiental – Coordenação e
SQA, proposta: Workshop manhã e tarde com prestadores de serviços de licenciamento ambiental em
26/05/2015,  na  Casa  da  Amizade,  Associação  Rural  de  Pelotas,  as  07:30  da  manhã,  objetivando
brainstorn  que  levante  gargalos  e  oportunidades  para  aprimorar  o  processo  de  licenciamento
ambiental. Fica autorizada a publicação do edital, com recursos do Fundo Municipal. 7. Resgatar reunião
com  o  Grupo  de  Trabalho  Ambiental  do  Ministério  Público  e  apresentar  Planejamento  Estratégico
aprovado do COMPAM – Coordenador Rodrigo – Proposta em 04/05/2015: apresentar em 01/06/2015.
8.Organizar  audiência  pública  durante  a  Semana  das  Águas,  com  apresentação  das  entidades  que
compõe  o  COMPAM  –  Proposta  em  04/05/2015:  Organização  da  Coordenação  e  Câmara  de
Biodiversidade – Audiência Pública na Câmara de Vereadores em 05/06/2015, com debate sobre temas
de relevante interesse ambiental como: licenciamento ambiental, fiscalização ambiental, aplicação de
recursos do fundo e atualização da legislação ambiental.  9. Participar da Semana do Meio Ambiente –
proposta em 04/05/2015: organização a cargo da Câmara de Biodiversidade.  10. Envio de ofício de
agradecimento  ao  Secretário  Luiz  van  der  Laan.  3.  AVALIAÇÃO  DO  PREVISTO  X  REALIZADO  DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: Durante a plenária foi revisado todo o planejamento estratégico, ficou
definido que muitos pontos fracos foram resolvidos, embora ainda, permaneçam os seguintes: Atraso
na análise de processos por falta de reuniões das câmaras temáticas; dificuldade de comunicação com a
opinião pública; com desgaste da imagem por pequena entrega de resultados; morosidade para acessar
recursos do fundo municipal para projetos ambientais; deficiência no controle da prestação de contas
dos projetos que acessam recursos do fundo municipal; falta de cobrança dos critérios definidos na
concorrência  entre  projetos  para  acessar  o  fundo municipal  ambiental,  falta  de  clareza  da  Política
Ambiental (onde, o quê e quem pode ou não pode).  ASSUNTO FINAL: O Coordenador Geral – Rodrigo
Sousa Costa então dá por encerrada a quinta 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 – Paulo Bahr

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 
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10 – TUPAHUE – João Carlos Walwitz

11 – UGP – Adalgisa Milach

12–  GEEPAA – RS – Giovanni Maurício

13 – SECULT – Dieli Thomasi

14 – CIPEL – Osvaldo Faria

15 – CENAG – Eduardo Osório

16 – SINDAPEL – Luciano Oliveira

17 – SMS – Hélio Oliveira

18 – ACP – Eliete Leivas

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


