
Conselho Municipal de Proteção Ambiental 

Ata 03-2018  - Data: 05/03/2018 

 Aos cinco dias do mês de março de 2018, às 14h, estiveram presentes na Sala de Reuniões do 

Parque Tecnológico, os membros do COMPAM, conforme lista de presença anexa, para tratarem da 

seguinte pauta: 

 Dando início, passou-se aos informes, 

 O conselheiro Franco sugeriu que conste em pauta uma avaliação sobre a 

atual composição do Compam. Sugeriu, ainda, um levantamento daquelas enti-

dades que possuem mais de 03 ausências consecutivas nas reuniões ordinárias 

sem a devida apresentação de justificativa, avaliação esta que deve ser feita pela 

Coordenação do Conselho. Tal avaliação serve, por exemplo, para adequar o nú-

mero de entidades ativas no Compam e, por consequência, a necessidade dos 

quóruns para as reuniões. Lembro que na Ordinária de fevereiro não tivemos de-

liberações por quórum insuficiente. 

 Pelo Conselheiro Trajano foi solicitado um Relatório do andamento dos pro-

cessos referente ao Edital do Fundo, bem como um Relatório da implantação da 

LAPIO. 

Pelo Conselehiro Felipe foi dito que a nova resoluções do COMAPM e do CON-

SEMA serão devidamente adequadas ao SISLAM.  

 Na sequencia, foi eleita a nova coordenação do COMPAM.  

 Pela Conselheira Verônica foi sugerido que a futura página do COMPAM 

seja atualizada pela SQA. O Secretário Felipe disse que não há possibilidade de 

disponibilizar um servidor da SQA para atualizar o sistema. Pelo Conselheiro Di-

ego Kinnor foi sugerido que se aguarde o site da prefeitura fazer a migração de 

aerrvidos do antigo site para o novo site. 

Por fim, o Conselheiro João Carlos foi pedido informações sobre a denúnica do 

Centro Portugues. O Secretario Felipe foi referido que o loteamento recando de 

Portugal foi entregue pela prefeitura em 1971. Só que houve inercia do empreen-

dedor do.  

 Pelo Conselheiro Gilberto foi dito que acredita que pela criação da estrada 

as águas no loteamento rtecando de portugual ficaram represadas, por isso acre-

dita que hje há a vegetação característica de banhado, visto que não houve a de-

vida drenagem. 



 O conselheiro Júlio referiu que muitas vezes a criação de condomínios.. 

Pelo Conselheiro Giovanni foi referido que seja feito um levantamento para se ter 

certeza se houve uma criação de banhado. No entanto acredita que desde sempre 

existiu banhado entre o Recanto de Portugal e os Las Acácias.  

 Pela conselheira Adalgisa Milach foi referido que há dois lados. 

 Pela Conselheira Verônica foi dito que o foco do COMPAM deve atuar junto 

à fiscalização para questões ambientais. Devendo ser mais participativo. Pelo 

Conselheiro Giovanni foi dito que importância de criar unidades de conservação, 

trazendo um artigo publicado por cientistas renomados que advertem sobre o 

descuido com o meio ambiente, os quais fazendo apelo para que seja reduzido a 

destruição ambiental, alertando, ainda, ser necessária uma grande mudança em 

nossa gestão da terra e da vida.  A Conselheira Verônica refere que deve sim se 

preocupar, visto que mesmo diante da fiscalização há muita irregularidades am-

bientais.  

 O Conselheiro Gilberto foi referido que já testemunhou aterramento de ba-

nhado no Canal São Gonçalo e acredita que estas áreas devem ser ainda mais 

vistoriadas, haja vista que não se trata de uma questão só de agreção ao meio 

ambienta, mas também de saúde pública. Acredita que áreas como recanto do 

Portugal já são condomínios bem organizados.  

 Pelo Conselheiro Eduardo Osório foi referido que mais 70% do Meio Ambi-

ente nacional é preservado, não havendo motivos para tanto alertas de preserva-

ção no pais e que haja todo um protecionismo exacerbado.  

 O Conselheiro Gilberto solicitou informações a respeito da TAC firmado en-

tre a prefeitura e o MP sobre as invasões sobre o Canal São Gonçalo, oficiando o 

Gabinete da Prefeita para que sejam dadas informações visto que ainda correm 

ocupações irregulares no local em questão.  

  

 1.  14:15 – Verificação de Quórum; 

 2.  14:20 –  Informes; 

 3. Eleição nova coordenação do com 

 6. 15:15 - Criação da Biblioteca Online do COMPAM; 

 8.  16:15 – Encerramento; 

 

  Dando início,  



 

______________________ 

 

______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 


