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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPAM – 09/2015

Ao décimo quarto dia do mês de setembro 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 nona 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 na tarde de 14/09/2015 pelas entidades: UGP e ACP.  INFORMES: 1.
Fernando Caetano – AEAP – Informa que a Agência Incomum, promoveu evento comemorando seus 25
anos junto à comunidade da Balsa, atendendo ao pedido da comunidade a agência entregou uma praça
à comunidade. Conselheiro pede que seja feita Moção de Louvor parabenizando a Agência Incomum e a
comunidade da Balsa pela conquista.  2.  Coordenador Rodrigo Costa,  informa do ofício recebido do
Ministério Público perguntando sobre a aprovação do projeto de Revitalização do Cemitério da Boa
Vista, ficou deliberado que o coordenador elaborará resposta ao MP. 3. Ofício Setor de Licenciamento
Ambiental  –  SQA,  solicitam que o COMPAM se manifeste  a  respeito da  Manutenção da Fundação
Zoobotânica  do  Rio  Grande  do  Sul,  fica  aprovado  por  unanimidade  em  plenário,  que  o  COMPAM
encaminhará nota pública de apoio a Fundação Zoobotânica do RS e a manutenção de seu quadro
técnico científico, fica deliberado que o conselheiro Giovanni Maurício elabore a nota e encaminhe ao
conselho no prazo de 07 (sete) dias para manifestação dos conselheiros. 4. Denúncia de desmatamento
–  Cláudio  –  CEADI,  o  conselheiro  informa  que  foi  procurado  para  ser  informado  de  denúncia  de
desmatamento próximo à Avenida Fenando Osório, Secretário Fabrício Tavares esclarece, que o local
denunciado  trata-se  de  empreendimento  particular  devidamente  licenciado  e  com  medida
compensatória.  5. CEADI  – Informa que no dia 07/10/2015 realizará junto à SQA, Seminário:  Painel
Ambiental – Meio Ambiente e Produção Rural, pede a transferência da reunião ordinária do COMPAM
do dia 05/10/2015 para o dia 07/10/2015, fica aprovado por unanimidade a transferência da próxima
reunião ordinária,  para o dia 07/10/2015 das 14 as 16:15 na Associação Rural de Pelotas, junto ao
Seminário. Giovanni – GEEPAA – Pede melhoria na comunicação entre SQA e Compam sobre denúncias,
pois  muitas  denúncias  de  desmatamento  que  chegam  ou  poderão  chegar  ao  Compam,  são  de
empreendimentos  que  estão  devidamente  licenciados,  o  coordenador  Rodrigo  Costa  faz  uma
proposição, de que todo empreendimento de grande porte que envolva desmatamento o Compam seja
informado. Secretário Fabrício Tavares, informa que, uma vez autorizados os empreendimentos, a SQA
informará o conselho. O Secretário Fabrício pede, que a câmara encarregada de elaborar a resolução de
manejo arbóreo, normatize a questão das compensações e que normatize a possibilidade de converter
os  valores  para  requalificar  alguma  praça.  A  próxima  reunião  da  câmara  fica  marcada  para  o  dia
21/09/2015  ficando  acordado  em  plenário  a  apresentação  de  Minuta  na  reunião  de  07/10/2015.
Giovanni – GEEPAA – Propõe que os empreendimentos coloquem na frente uma placa que diga que
estão devidamente licenciados. ASSUNTOS ESPECÍFICOS: 1. Criação de núcleo de Educação Ambiental –
Fica aprovado em plenário a criação do núcleo com os seguintes membros: Marcos Silveira, Andrea,
Crislaine, Suane, Caetano, Giovanni e Franco, fica sugerido pelo conselheiro Caetano, que o NEAS –
Núcleo de Educação Ambiental do SANEP seja convidado, bem como, a 5ª CRE e a SMED, fica marcada a
1ª reunião para o dia 21/09/2015 às 16 hs no auditório da SQA, os membros deverão nomear que
coordenará o núcleo para a próxima reunião do dia 07/10/15. Secretário Fabrício Tavares ressalta que
seria importante para esse projeto a participação das universidades. 2. Parecer dos conselheiros que
visitaram a Praça Coronel Pedro Osório,  os conselheiros que visitaram a praça, constataram que
existem outras árvores que devem ser retiradas, Caetano – SECULT – pede acompanhamento de um
técnico da SQA, pede agilidade pois  a obra já  está em andamento, trata-se de recurso do Governo
Federal e é uma obra de interesse público. O Secretário Fabrício Tavares se compromete que um técnico
da  SQA  estará  permanente  junto  à  Secult  na  obra,  informa  ainda,  que  contratará  em  caráter
emergencial, uma empresa que cuidará das áreas verdes, podas, supressões e plantio, e que em breve
sairá  uma  licitação  para  a  manutenção  das  praças.  O  coordenador  Rodrigo  Costa,  ressalta  que  os
conselheiros ficaram satisfeitos com o projeto e que a SQA se compromete a disponibilizar um técnico
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para  acompanhar  a  obra.Ficam  os  conselheiros:  Walwitz,  Cláudio,  Bertoldi  e  Júlio  designados  a
acompanhar o projeto dos dois gomos do projeto da obra na Praça Coronel Pedro Osório. O conselheiro
Walwitz,  informa que a ideia é fazer um estudo sobre todas as árvores.  Fica marcado em plenário
encontro destes, dia 15/09/2015 as 14 hs na frente do Grande Hotel. 3.Votação do processo da EMEI
Osvald de Andrade –  Os conselheiros Walwitz e Cláudio, sugeriram à SMED algumas alterações no
projeto. Os conselheiros informam que a SMED seguiu as orientações e o projeto fica então aprovado
por unanimidade por este conselho, podendo executar a obra.  4. Escola Dr. Berchow -  o conselheiro
Trajano, mostra aos conselheiros fotos da figueira da escola que solicita a poda, destaca que por ela
passam os cabos de energia elétrica. Secretário Fabrício sugere que seja encaminhado ao Ministério
Público  pela  periculosidade  para  as  crianças  que  ali  estudam.  Fica  acordado  em  plenário,  que  o
conselheiro Trajano fará parecer solicitando à Companhia de energia elétrica que efetue a remoção da
rede, esta não atendendo a solicitação, o caso será encaminhado ao MP. 5. PROJETOS – A coordenação
analisará os projetos entregues ao Compam em 2014. 6. Distribuição de Processos: Foram distribuídos
18  processos  de  defesa  de  auto  de  infração,  que  serão  julgados  na  próxima reunião  ordinária  do
Compam. ASSUNTOS GERAIS – O setor de Fiscalização da SQA, solicita verba para 04 fiscais realizarem o
curso de fiscalização ambiental oferecido pela FAMURS nos dias 23 e 24 de setembro de 2015, fica
aprovado  em  plenário  por  unanimidade, recurso  do  fundo  municipal  de  proteção  ambiental  para
inscrições e diárias, para os 04 agentes fiscais e para o conselheiro Cláudio Bittencourt do CEADI, ficando
a despesa com passagens terrestres com a SQA.  Processos de redução de IPTU –  Secretário Fabrício
Tavares pede ao Conselho que normatize critério sobre redução de IPTU, fica acordado em plenário que
o Secretário Fabrício Tavares trará Minuta sobre a Redução de IPTU na próxima reunião de 07/10/2015.
O Secretário Fabrício Tavares entrega ao Compam que pede vistas ao Projeto de Monitoramento do
Arroio Pelotas, que foi objeto do termo de cooperação firmado em 2014, o qual o Ministério Público
propõe renovação do termo, solicita resposta na próxima reunião. ASSUNTO FINAL:  O Coordenador
Fabrício Tavares então dá por encerrada a nona 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 – SEEB – César de Lima de Melo

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 – SINDUSCOM – Roberto Betoldi 

09 – SOSU – Luciana Azevedo dos Santos

10–  GEEPAA – RS – Giovanni Maurício

11 – UFPEL – Franco Knuth

12 – SINDAPEL – Júlio Xavier

13 – SMS – Hélio Oliveira
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14 – SMED – Edson Borges

15 – CIPEL – Osvaldo Faria

16 – SDET – Claudia Laroque

17 – SECULT – Carolina Castro Neves

18 – SGCMU – Ana Helena di Primo

Entidades Faltantes: 

01 – SANEP – FNJ

02 – ACP – FJ

03 – UGP – FJ

04 – CENAG – FNJ

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


