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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPAM – 12/2015

Ao sétimo dia do mês de dezembro 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, na
Secretaria  de  Qualidade  Ambiental,  foi  dado  início  à  décima segunda  reunião  ordinária  do
COMPAM do ano de dois mil e quinze. ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO: Abertura da reunião
pelo Coordenador Paulo Trajano começando já em primeira chamada, com quórum suficiente;
VERIFICAÇÃO DE QUORUM: Presentes dezesseis  entidades na reunião, relacionadas ao final
desta ata.  APROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS: Não foram encaminhadas justificativas em tempo
hábil  até  a  data  de  14/12/2015.APROVAÇÃO  ATA  DE  NOVEMBRO:  Ata  aprovada  por
unanimidade.  CONTROLE COMPROMISSOS ASSUMIDOS EM NOVEMBRO:  dos compromissos
assumidos,  ficou  pendente  somente  a  Minuta  de  redução  de  IPTU.  COMPROMISSOS
ASSUMIDOS:  Encaminhamento  de  Ofício  ao  SANEP,  solicitando cópia  em  PDF  do  Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, vai ser disponibilizado ao Conselho por sete (07) dias, não
havendo  manifestação,  este  estará  aprovado.  Ofício  à  SECULT  solicitando  o  projeto  que
relaciona as árvores que terão que ser retiradas. Ofício à SGAF solicitando, extrato atualizado da
conta  do  Fundo  Municipal  de  Proteção  e  Recuperação  Ambiental,  bem  como,  reposição
imediata  do  valor  sequestrado do  Fundo pelo  Tribunal  Regional  do  Trabalho.  A  câmara  da
Biodiversidade  pede mais  prazo  para  apresentar  relatório  sobre  os  impactos  ambientais  da
enchente,  ficando  para  a  próxima  plenária  de  11/01/2015.INFORMES:  Secretário  Fabrício
Tavares  informou  que  o  Ecoponto,  foi  escolhido  em  uma  área  central  e  acessível,  alguns
materiais  como:  lâmpadas  e  pneus  não  serão  aceitos.  O  Ecoponto  ainda  está  em  fase  de
licenciamento e implantação e não terá acúmulo de resíduos. A atividade estará de acordo com
as normas ambientais. Caetano AEAP: Foi conversado com o promotor Rodrigo Brandalise sobre
a reativação do GTA, o qual aceitou, estão providenciando uma data para a possível reunião.
Plenário  autoriza  a  liberação  de  r$  1.000,00  do  Fundo Municipal  de  Proteção  Ambiental  à
Secretária – Executiva para organização das plenárias de todo o ano de 2016. Secretário Fabrício
Tavares apresenta os novos servidores da SQA, o Engenheiro Agrônomo Aldo, e as biólogas,
Adrise e Camila. AINDA NOS INFORMES: Secretário Fabrício Tavares relata o incidente na obra
da  futura  sede  do Banco Cooperativo  Sicredi,  na  Avenida  Dom Joaquim,  foi  feito  o  devido
licenciamento ambiental,  como não se tratava de Área de Preservação Permanente, não foi
solicitado plano ambiental. A PATRAN autuou a empresa por Crime Ambiental, constatou-se que
estava sendo feito fora das condicionantes da licença, por conta disso e do parecer da equipe
técnica que visitou o local  junto com o Secretário Fabrício Tavares,  este revogará a licença,
solicitando uma nova licença com toda a documentação necessária. Fabrício Tavares ressaltou
ainda, que não se trata de área de preservação ambiental,  pois  esta está em uma área 17
metros acima do mar, a água acaba drenando para este terreno. Foi fechado o entendimento de
que é um ecossistema que se formou em virtude da urbanização. Secretário Fabrício, informa
aos conselheiros que, o Convênio de Licenciamento Pleno, provavelmente será assinado no dia
11/12/2015, o Projeto de Lei que visa reestruturar a Secretaria será encaminhado à Câmara de
Vereadores na mesma data, pois a aprovação é fundamental para reestruturar a Secretaria de
Qualidade Ambiental. Secretário explica que o Projeto de Lei foi passado e votado no Compam
primeiramente para ganharmos tempo na aprovação, e que não temos mais tempo hábil para
adiarmos a assinatura, e que na minuta a SQA terá que seguir a tabela da FEPAM, o Secretário
Fabrício propôs que a tabela fosse 5¢ em relação a da FEPAM, porém foi negado, como todas as
outras cidades assinaram o convênio com a taxa estipulada, não teria porque abrir exceção para
Pelotas.  Rodrigo –  ARP – ressalta que este  assunto não estava na pauta  e que deveria ser
marcada uma reunião extraordinária, Fabrício volta a ressaltar que não há tempo hábil  para
uma reunião extraordinária e que este Projeto já foi aprovado no Compam, e que estava sendo
feito apenas um informe. Rodrigo Costa – ARP  - pede que seja retirado do projeto a questão das
taxas.  O  conselho  abre  votação  da  seguinte  forma:  VOTAÇÃO:  Plenário  encaminha  02
propostas: 1ª: Alternativa: Abre-se votação, pois não há tempo hábil para reformulação: Votos 
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a favor: AEAP, TUPAGUE, GEEPAA, SMS, SERVIÇOS URBANOS, UGP, SDDET, EFPEL E SQA. Votos
contra:  ACP,  ARP  E  SINDAPEL.  Abstenções:  CEADI  e  CENAG.  2ª  Alternativa:  Retirar  da  PL
somente ao que se refere a taxa:  Votos a favor: AEAP, SQA, TAPAHUE, GEEPAA, CEAD, SMS,
UGP, UFPEL, SDET, SERVIOS URBANOS, SINDAPEL. Abstenções: SDR, ACP, ARP. 

ASSUNTOS  GERAIS:  o  Coordenador  Paulo  Trajano,  informa  que  no  dia  11/12  será  feita  no  Passo
Municipal reunião sobre Políticas Para proteção de animais. Fica deliberado por unanimidade por este
plenário, que a correção dos projetos aprovados de 2011, serão corrigidos pelo IGPM. Segue listagem
das entidades que manifestaram interesse nos recursos aprovados em 2011 pela CGFMAN:

• PATRAN 

• GAEC

• SQA

• SERVIÇOS URBANOS

• CEADI

• SDR.

Foi  colocado em votação que todos processos encaminhados ao Setor  de Educação Ambiental  seja
encaminhado  ao  Núcleo  de  Educação  Ambiental  do  Compam,  aprovado  por  unanimidade.  A
coordenação  coloca  em  votação  que  seja  aberto  novo  Edital  para  projetos  em  Janeiro  de  2016.O
Conselheiro Walwitz, denuncia desmatamento na mata do totó, fica agendada em plenário visita quarta
dia 09/12/2015 às 08 hs. A coordenação coloca em votação o adiamento da 1ª Reunião Ordinária de
2016 do dia 04/01 para o dia 11/01/2016. ASSUNTO FINAL: O Coordenador Paulo Trajano então dá por
encerrada  a  décima  segunda  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 – CENAG – Eduardo Osório

02 – SQA – Fabrício Tavares

03 – SDR – Paulo Trajano 

04 – UFPEL –  Franco Knuth

05 – CEADI – Cláudio Bittencourt

06 – AEAP – Fernando Caetano

07 – ARP – Rodrigo Costa

08– GEEPAA –  Giovanni Maurício

09 – FUNDAÇÃO TUPAHUE – João Carlos Wallwitz

10 – SINDAPEL – Júlio Xavier

11 – SMS – Hélio Oliveira
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12 – UGP – Adalgiza Milach

13 – SOSU – Luiz Fernando van der Lann

14 – SGCMU – FNJ

15 – ACP – FNJ

16 – SDET – FNJ

Entidades Faltantes: 

01 – SANEP

02 – SMED

03 – CIPEL

04 – SINDUSCON

05 - SEEB

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


