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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPAM – 08/2015

Ao terceiro dia do mês de agosto 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 oitava reunião ordinária do COMPAM do ano de dois
mil e quinze. ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO: Abertura da reunião pelo Coordenador Fabrício Tavares
começando já em primeira chamada, com quórum suficiente;  VERIFICAÇÃO DE QUORUM: Presentes
dezoito  entidades  na  reunião,  relacionadas  ao  final  desta  ata.  APROVAÇÃO  DE  JUSTIFICATIVAS:
Aprovada a justificativa da ACP, conforme Ata de Julho. SSUI (SOSU) e Fundação TUPHAUE – informaram
na data de 03/08, que não poderiam comparecer a reunião, em virtude de compromissos já assumidos .
Votação da Ata de 06/07/2015:  Ata aprovada por unanimidade, Rosangi Kegles – SEEB – solicita que
todas  as  justificativas  das  entidades,  que  não  forem verificadas  em tempo  hábil,  constem na  ATA
posterior. INFORMES:  Coordenador Fabrício Tavares, informa que foi solicitado pela SGCMU, espaço
para apresentar o Projeto  de Construção de cinco (5) Quiosques na praia do Laranjal, discute com o
Plenário se este acha pertinente incluir este tema na pauta. O Plenário delibera que se siga a pauta e
que havendo tempo se chame a SGCMU para apresentar o projeto. ASSUNTOS ESPECÍFICOS: Secretário
Fabrício  Tavares  inicia  a  pauta.  1-  Proposta  de  formação  de grupo técnico,  para  a  elaboração  de
normativo  regulamentando  o  Manejo  Arbóreo  no Município  de  Pelotas, explica  que  a  SQA  está
procurando uma nova dinâmica aos processos da secretaria, seria mais ágil que o Departamento de
Políticas Ambientais, pudesse ter a competência para autorizar o nº de espécimes quando se tratar de
via pública. Entende que o departamento possui condições e competência para tal serviço. E o que for
em  via  particular  e  com  um  número  alto  de  exemplares,  deve  ser  encaminhado  ao  setor  de
Licenciamento Ambiental. O que se está propondo é que seja criado dentro do COMPAM uma Câmara
Técnica, que elabore uma nova Resolução de Manejo Arbóreo no Município e se for o caso, uma nova
Lei De Manejo Arbóreo no Município de Pelotas. Secretário coloca em votação a criação da Câmara
Técnica Temporária e esta é aprovada por unanimidade, sendo composta por: SQA – Fernando Caetano,
Visitante – Julio Xavier, Adalgiza – UGP, Ceadi – Marcos, SDR – Trajano e DPA – servidor a ser indicado
pelo secretário. Cláudio – CEADI – Ressalta que toda vez que seja proposta uma Minuta, esta já seja
disponibilizada ao plenário, a fim de facilitar a análise do projeto. Secretário Fabrício Tavares, propõe a
formação do grupo e que este se reúna no próximo dia 10 de agosto, já trazendo uma Minuta para ser
discutida, visando encaminhar esta a todos os Conselheiros antes da próxima reunião ordinária do dia
14/09/2015. 2. Proposta da cobrança de Estudo de Impacto Ambiental Simplificado, para os processos
de Licenciamento Ambiental.  O Secretário Fabrício  Tavares,  informa a Plenária que a Secretaria de
Qualidade Ambiental, passará a exigir o EIAS – Estudo de Impacto Ambiental Simplificado, visando que
este venha a englobar os outros estudos e complementá-los, a fim de tornar mais ágil o processo de
licenciamento,  uma  vez  que,  os  outros  estudos  solicitados  no  termo  de  referência,  não
complementavam o meio biótipo (fauna e botânica). Secretário Fabrício informa ao plenário que, na
última semana as Licenças Prévias foram praticamente zeradas. A ideia da SQA com a adoção do EIAS, é
aumentar a responsabilidade técnica do técnico contratado pelo empreendimento,  deixando a cargo do
servidor municipal o monitoramento.3. Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, começa
sua apresentação referente ao Projeto de Construção dos cinco quiosques na praia do Laranjal, já com
as alterações sugeridas pelo Conselho em novembro de 2014, informando que os quiosques ficarão fora
da areia do Laranjal de frente para a praia, mas no espaço destinado ao estacionamento.  O Plenário
aprova por unanimidade o Projeto apresentado, com a ressalva, de que os banheiros deverão garantir
acessibilidade  ao  público  em  geral,  sendo  vencidos  nessa  ressalva  em  particular,  os  Conselheiros
representantes das entidades: UFPEL, SINDAPEL e CIPEL.  ASSUNTOS GERAIS:  o Coordenador Cláudio,
informa ao plenário sobre a visita à Mata do Totó, onde foi constatada uma degradação bem grande da
Mata do Totó. Fica decidido em plenário, que será agendada reunião com o proprietário da área, bem
como, será feita Moção em defesa da Mata do Totó solicitando e acionando medidas de fiscalização da
área.  Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: Fica decido em plenário que o Conselheiro Luis
Carlos representante do SANEP, vai falar com Edson Plá para que se reúna com a comissão do COMPAM
para a apresentação do Plano. Processo: 200.032367/2015 – Escola Oswald de Andrade, o
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representante da SMED – William, pede ao COMPAM que seja formada uma comissão para vistoria para
a avaliação e liberação de supressão de uma figueira. A relatoria fica a cargo da arquiteta Carolina –
SECULT, que será acompanhada pelos conselheiros: Cláudio e Andrea – CEADI, Adalgiza – UGP, Walwitz
– Fundação Tupahue, a visita será realizada dia 06/08 às 14hs, o parecer da visita será apresentado na
próxima reunião.  ASSUNTO FINAL:  O Coordenador Fabrício Tavares então dá por encerrada a oitava
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 – Rosangi Kegles

02 – SANEP – Luis Carlos Villar

03 – SQA – Fabrício Tavares

04 – SDR – Paulo Trajano 

05 – UFPEL –  Franco Knuth

06 – CEADI – Cláudio Bittencourt

07 – AEAP – Fernando Caetano

08 – SINDUSCOM – Roberto Betoldi 

09 – UGP – Adalgisa Milach

10–  GEEPAA – RS – Giovanni Maurício

11 – CENAG – Eduardo Osório

12 – SINDAPEL – Dilnei Portantiolo

13 – SMS – Hélio Oliveira

14 – SMED – Edson Borges

15 – ACP – Fabrício Cagol

16 – CIPEL – Osvaldo Faria

17 – SDET – Claudia Laroque

18 – SECULT – Carolina Castro Neves

19 – SGCMU – Gilberto Cunha

Entidades Faltantes: 

01 – SSUI (SOSU)                     -   Falta Justificada

02 – FUNDAÇÃO TUPAHUE    -  Falta Justificada

03 – ARP                                   -  Falta Justificada 
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Eleonora Czermainski Gonçalves
Gerente Apoio Administrativo – SQA 
Secretaria – Executiva – COMPAM


