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MISSÃO

Proteger o meio ambiente, harmonizando o convívio entre a

atividade humana e a natureza com foco na sustentabilidade, atuando

como órgão máximo da política ambiental municipal.

VISÃO

Até dezembro de 2018, ser reconhecido como um conselho atuante

na  proteção  ambiental,  que  promove  a  qualidade  de  vida  das

comunidades  de  Pelotas,  preserva  recursos  naturais  para  as  futuras

gerações, buscando a solução de conflitos socioambientais.

VALORES

a) Lealdade

b) Transparência

c) Ética

d) Sustentabilidade

e) Pró-atividade



f) VISÃO ATUAL (Outubro de 2014)

PONTOS FRACOS

a) Cancelamentos frequentes de reuniões por falta de quórum;

b) Atrasos no início de reuniões para poder fechar o quórum;

c) Atraso  na  análise  de  processos  por  falta  de  reuniões  de

Câmaras Temáticas;

d) Acirramento dos ânimos com muito debate e pequena entrega

de resultados para  a  Sociedade (dificuldade de sair  do plano

teórico para a operacionalização);

e) Dificuldade de comunicação com opinião pública com desgaste

da imagem por pequena entrega de resultados;

f) Dificuldade de renovação com baixo interesse de novas ONGS

g) Falta de um norte definido, com posicionamento mais reativo do

que proativo;

h) Reuniões  dispersivas  sem foco em assuntos  prioritários  para

entrega de resultados objetivos;

i) Morosidade  para  acessar  recursos  do  fundo  municipal  para

projetos ambientais;

j) Deficiência no controle da prestação de contas dos projetos que

acessam recursos do fundo municipal;

k) Falta de cobrança dos critérios definidos na concorrência entre

projetos para acessar o fundo municipal ambiental;

l) Processos extraviados;

m) Deficiência no sistema de protocolos, controle de documentos

recebidos, registros no CAIAPAM, arquivamento de resoluções

vigentes e segurança jurídica em geral dos usuários;

n) Falta de atualização do site;

o) Atas muito longas e detalhadas com ausência de resumo dos

assuntos deliberados;

p) Excessiva demora na entrega de atas;

q) Falta de clareza da Política Ambiental (onde, o quê e quem pode

ou não pode);



PONTOS FORTES

a) Reuniões mensais;

b) Composição  paritária  entre  entidades  governamentais  e  não

governamentais;

c) Coordenação exercida por  quatro  membros,  simultaneamente,

revezando-se semestralmente na presidência.

d) Diversidade  de  entidades  do  Conselho  interagindo  com  os

pilares  da  sustentabilidade  (ambiental,  social,  econômico  e

cultural) para maior diversidade de opiniões;

e) Conhecimento acumulado ao longo de várias gestões sobre o

que pode dar certo e o que não pode;

f) Conhecimento técnico e profissional dos diversos membros do

Conselho incluindo meio acadêmico e pesquisadores;

g) Legitimidade da representatividade social do Conselho através

de entidades com histórico de participação na sociedade e vida

pública;

h) Caráter Deliberativo das reuniões plenárias

i) Valor  expressivo  aplicado  no  Fundo  Municipal  de  Meio

Ambiente;

j) Capilaridade  social  e  política  da  composição  heterogênea  do

COMPAM;

k) Relacionamento direto com órgãos públicos municipais;

l) Transparência  de  ações  através  de  agenda  permanente  com

Ministério Público



VISÃO DE FUTURO

OPORTUNIDADES

a) Atualizar Regimento Interno;

b) Definir Política Municipal Ambiental;

c) Implantar Plano Ambiental Municipal;

d) Integrar Política Ambiental e Plano Ambiental no Plano Diretor;

e) Cobrar agilidade na aplicação do Fundo Municipal Ambiental nos

projetos aprovados;

f) Cobrar  agilidade  na  análise  dos  processos  de  licenciamento

ambiental;

g) Dinamizar análise de recursos e processos administrativos;

h) Auxiliar nas ações da SQA;

i) Melhorar a interação com todos os órgãos públicos ligados ao meio

ambiente;

j) Desenvolver  e  participar  de  atividades  de  conscientização  e

educação ambiental;

AMEAÇAS

a) Aumento da degradação ambiental;

b) Falta de critérios ambientais definidos (política ambiental);

c) Descrédito institucional do COMPAM junto a opinião pública por

não entregar resultados concretos;

d) Insegurança  jurídica  formando  um  ambiente  hostil  a

empreendimentos;

e) Retrocesso na geração de empregos, renda e qualidade de vida

por perda de investimentos para regiões com melhor ambiência

(respostas mais ágeis);

f) Apropriação das pautas pela política partidária;



OBJETIVOS

Utilizar  a  experiência  do plenário do COMPAM, respeitando suas

individualidades e competências, para buscar, através do consenso, com

a interação necessária aos cenários do momento e perseguindo a visão

de futuro, com consistência e comprometimento de seus integrantes, a

adequação  estratégica  de  proteção  ambiental  e  desenvolvimento

sustentável para a nossa região.

ESTRATÉGIA

Reuniões semanais da coordenação com transmissão antecipada

das minutas para pré-análise do plenário, visando reuniões mais ágeis e

deliberativas,  inter-relacionadas  com  os  diversos  atores  do  meio

ambiente através de processos simplificados.



FERRAMENTAS (tarefa, comitê responsável, prazo)
(dividir espaço para multiplicar resultados)

1) Proposta de atualização do Regimento Interno – Coordenação –
01/12/2014;

2) Workshop  para  discutir  política  ambiental,  implantar  o  Plano
Ambiental Municipal e integrar com o Plano Diretor através do
COMPLAD – Cláudio, Giovani, Franco, Guto King – 13/04/2015;

3) Mutirão  para  aplicação  do  fundo  municipal  ambiental  nos
processos aprovados – SQA e Fundo 04/05/2015 

4) Mutirão para análise de processos de licenciamento ambiental –
Coordenação – SQA – 06/04/2015;

5) Julgamento  de  processos.  Distribuição  em  09/02/2015  e
julgamento em 02/03/2015;

6) Resgatar  reunião  com  Grupo  de  Trabalho  Ambiental  do
Ministério  Público  e  apresentar  Planejamento  Estratégico
aprovado do COMPAM – Coordenação - Agendar até 06/04/2015; 

7) Organizar audiência pública durante a Semana das Águas com
apresentação das entidades que compõe o COMPAM – Giovani –
__/__/2015;

8) Participar da Semana do Meio Ambiente – SQA – 05/06/2015


