
EDITAL COMPAM Nº. 01

O CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, através da
comissão eleitoral, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 273
da Lei Orgânica do Município, e pela Lei 3835/94, bem como pelo seu regimento
interno, INFORMA : 
1 – As instituições interessadas em fazer parte do Conselho Municipal de proteção
Ambiental – COMPAM, no mandato do biênio 2004/2005, deverão, até o dia 06 de
Fevereiro, respeitar o que segue:
I – órgãos governamentais – encaminhar à Secretaria Executiva do Conselho, ofício
timbrado, assinado por ser diretor ou titular, manifestando interesse em participar da
gestão do Conselho Municipal de Proteção Ambiental – COMPAM, no mandato do
biênio 2004/2005.
II – organizações não governamentais e instituições da sociedade civil:
a) aquelas que estiverem inscritas no Cadastro Municipal de Instrumentos e Atividades
de Proteção Ambiental – CAIAPAM deverão encaminhar à Secretaria Executiva do
Conselho, ofício assinado pelo coordenador ou titular, ata de posse da atual diretoria, e
ata das duas últimas reuniões da instituição no prazo máximo de 60 dias anteriores ao
pedido;
b) aqueles que não estiverem inscritas no CAIAPAM, deverão apresentar, além dos
documentos citados na letra anterior, requerimento de inscrição no CAIAPAM, e cópia
do estatuto social, atualizado, e devidamente registrado;
2 – Os documentos solicitados no item numero 1 deverão ser entregues na sede da
Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental, na Rua Professor Araújo nº 1653, das
08:00 às 18:00 horas.
3 – A nova composição do Conselho será eleita em audiência pública a ser realizada
no dia 07 de Fevereiro, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Pelotas, com
primeira chamada às 18:00 e segunda chamada às 18:30 hs.
4 – Caberá à comissão eleitoral avaliar se foram cumpridos nos requerimentos todos os
itens previstos neste edital, bem como analisar os casos omissos.
4 – Maiores informações poderão ser obtidos com a Secretaria Executiva do COMPAM,
na sede da Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental, ou pelo telefone: 284-4445.

Pelotas, 29 de dezembro de 2003.

Carolina Schultz Vargas
Secretaria Executiva do COMPAM


