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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPAM – 11/2015

Ao nono dia do mês de novembro 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 Associação Rural de
Pelotas, foi dado início à décima primeira 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  dezenove
entidades na reunião, relacionadas ao final desta ata.  APROVAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS: Foi verificada
justificativa de ausência da SECULT, posteriormente a reunião.  APROVAÇÃO ATA DE OUTUBRO:  Ata
aprovada  por  unanimidade.  CONTROLE  COMPROMISSOS  ASSUMIDOS:  1:  Nota  Pública  de  Apoio  à
Associação Zoobotânica:  O conselheiro Giovanni Maurício enviará no dia 17/11/2015.  2 – Placas de
Licenciamento para grandes empreendimentos: Secretário Fabrício Tavares informa que já está sendo
providenciado junto ao setor e ao Sislam. 3- Núcleo de Educação Ambiental: Andrea do Ceadi informa
que foi escolhida como coordenadora do Núcleo, e que já foram feitas cinco (05) reuniões em prol de
ações  como,  a  praça  do  Anglo,  que  será  entregue  à  comunidade  no  dia  22/11.  Fica  acordado em
plenário, saída de campo do Núcleo, para visita na Z-3 e Barro Duro. Eduardo Osório – CENAG -  Ressalta
que o Compam é um órgão fiscalizador, e que a área onde será feita a praça do Anglo possui moradias
irregulares, lembrando que o Compam terá que se posicionar sobre construções de moradias em áreas
irregulares. 4 – Minuta com proposta do IPTU por árvores: Secretário Fabrício Tavares informa que será
repassada a minuta aos conselheiros, para ser finalizada na próxima reunião. 5 – Visita Praça Coronel
Pedro  Osório:  O  conselheiro  Wallwitz,  informa  que  foi  feita  vistoria  na  Praça  e  que  o  compam
acompanhará a obra. Conselheiro Cláudio do Ceadi aponta, que uma questão importante e que já vem
sendo verificada, é a questão dos catadores de lixo de Pelotas, e que o Compam é omisso em não
propor um trabalho voltado para os catadores de papel. Fica sugerido pelo plenário que o CEADI traga
na próxima reunião uma proposta que atenda a política dos catadores. Rodrigo da ARP, sugere que seja
feito um mapeamento dos catadores, para que o Compam assim possa efetivamente alavancar ações
sobre o assunto. Ceadi, ressalta que o SANEP somente abrange cooperativas, não atendendo a demanda
dos catadores  informais.  6  –  Minuta  Manejo Arbóreo:  Secretário  Fabrício  Tavares,  informa que vai
publicar nos próximos dias uma Instrução Normativa, encaminhando ao Compam, para que, o conselho
possa  oferecer  alterações,  correções  ou  aprová-la  na  íntegra,  podendo  esta  virar  Resolução.  O
conselheiro Giovanni Maurício solicita, esclarecimento sobre o dique, bem como, relatório e parecer dos
impactos ambientais oriundos deste, aponta que um destes impactos foi o lixo acumulado no Pontal da
Barra.  O plenário acorda que a Câmara da Biodiversidade tem que apresentar na próxima plenária,
relatório do impacto ambiental da enchente que atingiu o Pontal da Barra. Secretário Fabrício Tavares
informa, que foi chamado para coordenar o processo de situação de emergência pelo Prefeito, e que
foram verificados prejuízos públicos e privados, danos materiais públicos e privados e por fim prejuízos
ambientais.  Em virtude da cheia ter se dado pelo canal São Gonçalo e não pela Lagoa dos Patos, o
sistema de drenagem (que estava funcionando), se tornou ineficaz pelo volume de água. Fez-se então
uma barreira para que se pudesse bombear a água e ela não voltar, este dique de 1m é uma obra
emergencial e provisória, a fim de conter a água. Obra emergencial amparada pela legislação, onde se
priorizou a vida e o patrimônio das pessoas. Informa ainda, que se pretende fazer um projeto definitivo,
com os devidos estudos ambientais, aproveitando a estrutura do canal. Aponta que, no Pontal da Barra
não se construa mais nada, e que o Pontal passe a ser uma Unidade de Conservação. Secretário Luiz
Fernando van der Laan, solicita ao conselho que seja liberado pelo fundo, verba do projeto já aprovado
do caminhão da hospedaria de grandes animais e solicita ainda, liberação de recurso para o projeto do
Cemitério da Boa Vista. INFORMES: O Coordenador Paulo Trajano, informa que fará documento à SGAF,
para que esta esclareça a situação do Fundo Municipal de Recuperação Ambiental. Informa ainda, que
foi  convocado  pelo  Ministério  Público,  para  tratar  da  questão  de  Resíduos  Sólidos  no  dia  12/11.
Secretário Fabrício Tavares ressalta, que o nosso já foi concluído e que, a política é do Compam, mas a
operacionalidade é de responsabilidade do SANEP. O conselheiro Caetano, informa que dia 22/11 será
concluída a Praça do Anglo, em conjunto com a comunidade, onde a Prefeitura convida a sociedade civil
e privada para unir-se no mutirão. E que é de extrema necessidade buscar apoio das entidades privadas
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nessa jornada. Secretário Fabrício Tavares, relata a carência de praças no município, e que a SQA está
desenvolvendo um projeto em que possamos avançar em áreas verdes, qualificando e requalificando as
praças.  Informando que  a  Secretaria  está  contratando em caráter  emergencial  uma empresa,  para
efetuar a manifestação das praças do município,  em concomitante a Secretaria está providenciando
uma  licitação  para  a  manutenção  das  áreas  verdes.  COMPROMISSOS  ASSUMIDOS:  1  –  Fazer
levantamento dos catadores de Pelotas, mapeando a questão social, econômica e ambiental (CEADI). 2 -
Moção de agradecimento à Patran e à Defesa Civil (Eleonora/Caetano).  3 – Cobrar a SECULT sobre o
projeto que seria enviado ao compam com a relação das árvores que terão que ser retiradas da Praça
Coronel Pedro Osório. 4 – Enviar ofício ao setor de Fiscalização, solicitando a anexação dos documentos
faltantes nos processos analisados na plenária de 07/10 (Eleonora).  5  – Ofício para as entidades que
buscam recurso do fundo, para que, estas apresentem no prazo de 10 (dez) dias, defesa destes. Fica
deliberado em plenário, que a Pauta da reunião de 07/12, será a Aprovação e reavaliação dos processos
que  restaram.  JULGAMENTO  DE  RECURSOS  ADMINISTRATIVOS:  Processo:  200.007116/2015  –
Condomínio Ouro Velho:  Aprovado por unanimidade a retirada da árvore, a SQA plantará outra que
deverá ser adotada pelo condomínio. Processo: 200.000666/2015 – Supressão particular: Aprovado por
unanimidade a supressão,  porém esta deverá ser feita por profissional  qualificado provido de EPIS,
compensação de  15  mudas de árvores  para  a  arborização  urbana.  Processo:  MEM/016630/2015 –
Aprovada a supressão, com 03 votos contra das entidades: AEAP/FUNDAÇÃO TUPAHUE e CEADI, com 02
abstenções das entidades: UGP e GEEPAA, aprovada a supressão pelas demais entidades presentes.
ASSUNTO FINAL:  O Coordenador Paulo Trajano então dá por encerrada a  décima primeira 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 – SANEP – Luis Carlos Villar

09 – SEEB – Rosangi Kegles

10– GEEPAA –  Giovanni Maurício

11 – FUNDAÇÃO TUPAHUE – João Carlos Wallwitz

12 – SINDAPEL – Júlio Xavier

13 – SMS – Hélio Oliveira

14 – UGP – Adalgiza Milach

15 – CIPEL – Osvaldo Faria

16 – SMED – Edson Borges

17 – SOSU – Luiz Fernando van der Lann
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18 – SECULT – Diele Thomasi

19 – SINDUSCON – Roberto Bertoldi

Entidades Faltantes: 

01 – SGCMU – FNJ

02 – ACP – FNJ

03 – SDET – FNJ

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


