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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPAM – 10/2015

Ao sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil  e quinze, quarta-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 reunião ordinária do COMPAM do ano de dois mil e quinze. ABERTURA
OFICIAL DA REUNIÃO: Abertura da reunião pelo Coordenador Rodrigo 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:  Falta Justificada da SEEB e SMED.
APROVAÇÃO ATA DE SETEMBRO: Ata aprovada por unanimidade.  INFORMES: Paulo Trajano, informa
que o Secretário vai participar da reunião do CONDER, para tratar da questão do licenciamento na zona
rural. Fabrício Tavares – SQA – ressalta que fará um trabalho de orientação, o convênio com a FEPAM
ainda não foi assinado, por questão da agenda da Secretaria do Meio Ambiente, que provavelmente o
convênio seja assinado na próxima semana junto ao Governo do Estado, informa ainda, que enviou
documento pedindo a ampliação de competências,  o que deve ser atendido pela FEPAM, dia 06/11
junto ao Conselho Municipal  de Desenvolvimento Rural,  as regionais  serão envolvidas para levarem
informações aos produtores na questão do licenciamento de atividades e do CAR (cadastro ambiental
rural), Fabrício informa ainda, que todo financiamento pretendido vai passar a precisar de comprovante
de licenciamento ambiental, a Secretaria de Qualidade Ambiental, passa por um novo momento, não
quer  a  diretriz  de  sair  multando,  e  sim,  orientar,  conscientizar  e  dialogar  junto  ao  produtor  rural.
Fernando Caetano – AEAP – informa, que foi recebida correspondência do Ministério do Meio Ambiente
dizendo que, apoiará o Compam e a SQA em programas que visem a Educação Ambiental.  Fabrício,
informa que esse apoio possibilitará a captação de recursos federais para projetos na área ambiental. O
coordenador Rodrigo Costa dá continuidade a reunião. CONTROLE COMPROMISSOS ASSUMIDOS: Dos
compromissos assumidos na última plenária,  ficaram pendentes:  Nota Pública de Apoio à Fundação
Zoobotânica,  Giovanni  Maurício  ficou  de  entregar  na  próxima reunião,  Deliberação  Sobre  placa  de
Licenciamento ambiental de Grandes empreendimentos, Secretário Fabrício Tavares, informa que a SQA
vai passar a exigir que saia na licença, a partir de 01/11/2015, a placa fica a cargo do empreendedor
providenciar, Reunião dia 21/9 fazer Núcleo de Educação Ambiental, o núcleo fez a reunião, porém
ainda não foi  definido o coordenador,  este será apresentado na próxima reunião ordinária,  Visita a
Praça Cel Pedro Osório 15/9 c / Estudo Sobre árvores – Walwitz, informa que a arquiteta da Secult, ficou
de fazer um mapa sobre o estado das árvores, ressalta que na visita foi verificado, muitas árvores mal
plantadas,  e  ficou  decidido  que  o  Compam  será  participado  do  andamento  da  obra ,  Minuta  com
proposta Sobre Redução do IPTU, Fabrício informa que será apresentada na próxima reunião, para que
o  Compam  estabeleça  os  critérios.  JULGAMENTO  DE  RECURSOS  ADMINISTRATIVOS:  Processo:
200.040192/2014 – Fica deliberado negar o recurso, manter o Auto de Infração e fica deferida a multa .
Processo:  200.023590/2014  –  Fica  deliberado  indeferimento  da  multa  e  conversão  em  Educação
Ambiental,  com um voto contra  do  Conselheiro  Wallwitz  e  que seja  enviado ofício  aos  fiscais  que
instruam melhor o processo. Processo: 200.0032545/2015 – Deliberação indeferir a multa e converter
para Educação Ambiental, com um voto contra do conselheiro Wallwitz.  Processo: 200.034290/2014:
Deliberação: Indeferir a multa, converter para uma aula de Educação Ambiental, com um voto contra do
conselheiro  Wallwitz.  Processo:  200.034266/2014 –  Deliberação:  manutenção da  multa  de 2  URM.
Processo: 200.023491/2015 -  Deliberação: que seja aplicada a multa e que seja solicitada nova vistoria
no local. Processo: 200.036776/2015 – Indeferir a multa e converter em Educação Ambiental. Processo:
200.03989/2014  –  Deliberação:  que o  processo retorne  ao agente  julgador  para  que este  anexe  o
processo  todo.  Processo:  200.002993/2015 –  Deliberação:  que  a  multa  seja  substituída  por  uma
advertência, com um voto contra do conselheiro Wallwitz.  Processo: 200.015407/2015 – Deliberação:
que  o  processo  retorne  ao  agente  julgador  para  análise  técnica  da  defesa  inicial.  Processo:
200.007830/2015 – Deliberação: que o processo retorne a SQA, que seja anexado todos os documentos
no mesmo processo, bem como, anexar o Auto de Infração. Processo: 200.004414/2015 – Deliberação:
fica anulada a notificação e que o empreendedor seja notificado, que a atividade agora é licenciável e
busque regularização junto ao órgão ambiental.  Processo: 200.004625/2015 – Deliberação: Manter o
Auto de Infração.  Processo: 200.041601/2014 – Substituir a multa por Educação Ambiental, com um
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voto contra do conselheiro Fernando Caetano.  Processo: 200.042024/2014: Deliberação: Redução da
multa de R$1.000,00 para R$ 500,00.  Processo: 200.036951/2015 – Deliberação: Processo retorna à
SQA, para anexar toda documentação.  Processo: 200.036945/2015: – Deliberação: Processo retorna à
SQA, para anexar toda documentação. Eduardo Osório – CENAG – sugere que, as multas estão sendo
substituídas por Educação Ambiental, então, porque a fiscalização não efetua uma advertência em 1º
lugar  em vez da multa.  APRESENTAÇÃO DA MINUTA DA RESOLUÇÃO DE MANEJO ARBÓREO –  Os
conselheiros responsáveis pela elaboração, informam que não foi possível efetuar a apresentação em 15
minutos,  pedem  uma  reunião  extraordinária.  Fica  decidido  em  plenário  que  a  apresentação  será
efetuada em uma reunião extraordinária dia 13/10/2015 às 14 hs no Auditório da SQA.  Apreciação e
homologação dos pareceres da CGFMAM sobre os projetos analisados – Os coordenadores analisaram
os projetos que estavam aguardando liberação de recurso do Compam desde 2011, foram verificadas
entidades que não estão em funcionamento, e ficou decidido pela coordenação uma nova reavaliação
dos  projetos  que  realmente  são  viáveis,  Secretário  Fabrício  alerta  que  parte  do  recurso  do  fundo
poderia ser aprovado para áreas verdes, educação ambiental,  bem como, colocação de lixeiras pela
cidade, pois existe o recurso e este não está sendo utilizado. A coordenação assume o compromisso de
aprovar  novos projetos,  por  isso se  faz  tão importante  esta  nova reavaliação.  Fica  deliberado pelo
plenário o envio de ofício às entidades que pleiteavam recurso do fundo, para que justifique no prazo de
5  dias  úteis  após  o  recebimento,  seu  projeto  e  sua  relevância  para  a  comunidade.  ASSUNTOS
ESPECÍFICOS:  ASSUNTOS  GERAIS  –  ASSUNTO  FINAL:  O  Coordenador  Rodrigo  Costa  então  dá  por
encerrada a décima 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 – ACP – Fabrício Cargol

10– GEEPAA – RS – 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 – SDET – Cláudia Laroque

17 – SGCMU – Gilberto Cunha
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18 – SOSU – Luciana Santos

Entidades Faltantes: 

01 – SEEB – FJ

02 –  SMED – FJ

03 – SECULT – FNJ

04 – SINDUSCON – FNJ

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


