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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMPAM – 03/2015

Ao segundo dia do mês de março 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 terceira 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:  Aprovada  a  justificativa  de  ausência  da  SDET  e  ficam
aprovadas  as  ausências  das  entidades  faltantes  pelo  motivo  da  falta  de  combustíveis  na  cidade.
APROVAÇÃO  DE  ATAS: Aprovação  da  Ata  da  reunião  de  09/02/2015,  a  qual  foi  aprovada  por
unanimidade. INFORMES: O coordenador Luiz van der Laan informa à plenária que referente ao e-mail
do Luis Ivan Ritta, o mesmo foi dispensado por não ser necessário ter um contador a serviço exclusivo
do COMPAM, a prestação de contas do Fundo passa a ser feita pela secretária – executiva do COMPAM.
ASSUNTOS ESPECÍFICOS: 1- APROVAÇÃO DA RESOLUÇÃO 01/2015 – que trata de Manejo Arbóreo –
Foram repassados todos os artigos junto à plenária e após debate a Resolução 01/2015 foi aprovada por
unanimidade, devendo esta ser encaminhada à Procuradoria-Geral do Município para análise final. 2 –
MEDIDAS S.O.S.Animais: Plenário aprova que após análise da câmara CGFMAM, esta efetue relatório e
envie à Procuradoria-Geral do Município caso julgue necessário.  3. ANÁLISE DE PROCESSOS: Processo:
Parecer Técnico nº 255/2013-  Supressão de Figueira nativa em via pública – Escola Alfredo Dubb –
Fernando  Caetano  -AEAP  pede  vistas  do  processo  ficando  de  posse  da  documentação.  Processo:
200.18839/2013 – Funcionamento sem Licença de Operação: Relator Cláudio Bittencourt pede análise
da câmara jurídica. Processo: 200.005759/2013 – Autuação por supressão em via pública, multa de 02
URM´S.  Plenário  em  concordância  com  a  autuação.  Processo:  200.03204/2014 -Parecer  Técnico
173/2014:  Pedido  de  supressão  de  02  jerivás  em  área  privada.  Relator  dá  parecer  contrário  ao
PT173/2014,  pedido  indeferido  pela  planária  e  sugestão  de  proteção  do  espécime  por  meio  de
escoramento. Processo: 200.008256/2014 – Obra ou atividade sem licença ou autorização ambiental –
Plenário decide por indeferir a infração contra o antigo proprietário e arquivar o processo. Processo:
200.026800/2012 – O plenário decide indeferir a multa de 10 URM e defere a advertência e o plantio de
01  muda  na  mesma  calçada  reformada,  com  orientação  da  SQA.  Processo:  200.024190  e
200.016281/2014 – O plenário decide: A multa e a autuação sejam integralmente indeferidas em função
da L.O vigente; que a primeira notificação seja dada por atendida com o protocolo que está anexo aos
autos  e  consta  na  licença  ambiental;  que  seja  enviado  um  ofício  ao  requerente  pelo  COMPAM
comunicando o indeferimento da multa, da autuação e que o procedimento equivocado, por parte da
fiscalização, a partir do cumprimento das exigências da notificação está sendo avaliado internamente;
que  seja  enviado  ofício  ao  agente  fiscal  alertando  sobre  os  prejuízos  ao  interesse  público  de
condenações que não guardam qualquer coerência com as provas presentes nos autos do processo e
por fim, que sejam aprimorados os processos de comunicação interna da SQA.  ASSUNTO FINAL:  O
Secretário  de  Qualidade  Ambiental  –  Luiz  van  der  Laan  então dá  por  encerrada a  terceira  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 – SMS –  Hélio Oliveira

02 – SANEP – Michele Alsina

03 – SQA – Luiz van der Laan

04 – SDR – Rogerio Lopes
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05 – UFPEL –  Tatiana Diesel

06 – ARP – Rodrigo Costa

07 – CEADI – Cláudio Bittencourt

08 – AEAP – Fernando Caetano

09 – CENAG – Eduardo Osório

10 – TUPAHUE – João Carlos Walwitz

11 – SEEB – Rosangi Kegles

12–  GEEPAA – RS – Giovanni Maurício

13 – SECULT – Diele Thomasi

14- SMED – Edson Borges

15 – SINDAPEL – Dilnei Portantiolo

16 – CIPEL – Ricardo Michelon 

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


