
Plataforma
Ambiental



Um compromisso com a mudança para 2020.

A mobilização da sociedade civil para proteção da Mata Atlântica 
e dos Recursos Hídricos, tem sido parte integrante da história da 
AMAJF, que vem ao longo dos seus 24 anos de existência 
lutando pelo meio ambiente equilibrado, essencial à sadia 

qualidade de vida para todos nós.

Mudanças no contexto político, na perspectiva de um
desenvolvimento sustentável, com a inclusão do referencial

ambiental nas políticas públicas e na agenda da cidadania, são 
prioridades e desafios para as implementações de Programas 

Socioambientais Locais.

Com este espírito, a Plataforma Ambiental 2020 surge como
contribuição da sociedade civil com a idéia de propor aos
candidatos uma Agenda Política que garanta a adoção de
medidas administrativas que incorporem a variável sócio

ambiental em suas estratégias. 



Eixos Estruturais:

Desenvolvimento Sustentável: promoção do crescimento
econômico, com justiça social e proteção ambiental.

Educação e Saúde: ampliação da visão educacional e adoção de 
medidas preventivas na área da saúde.

Saneamento Ambiental: preservação de mananciais e acesso à 
água potável; coleta e tratamento do esgoto doméstico; coleta, 
tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.

Princípios:
Meio Ambiente como bem de uso comum;

Prevalência do interesse público;

Acesso à informação;

Participação da população em conjunto com governantes na 
defesa do meio ambiente garantindo qualidade de vida;

Priorização das políticas sociais;

Compatibilização das políticas ambientais entre as diversas 
esferas governamentais (federal, estadual e municipal);

Compatibilização entre as diversas políticas públicas nos
diferentes níveis de governo (econômica, saúde, educação,
cultural, social e ambiental). 



Plataforma Ambiental

Agenda Institucional

Rever estruturas administrativas para implementar a Gestão 
Ambiental plena no Município com:

Sistema de Meio Ambiente integrado aos diversos níveis de 
governo;

Órgão executor da Política de Meio Ambiente estruturado e 
autônomo;

Conselho de Meio Ambiente deliberativo e efetivamente paritário;

Gerenciar de maneira transparente e democrática o Fundo 
Municipal de Meio Ambiente.

Implementar o Plano Municipal de Meio Ambiente e Plano 
Municipal da Mata Atlântica;

Rever instrumentos de Gestão sob a ótica do desenvolvimento 
sustentável e na prevenção demudanças do clima;

Capacitar equipe técnica e criar condições para a atuação do 
órgão executivo. 



Compromisso do Legislativo Municipal

Promover discussão dos instrumentos legais da Política de Meio 
Ambiente, como: Código Ambiental, Legislação de Uso e 
Ocupação do Solo; Plano Diretor e Leis correlatas. 

Dar transparência a Comissão de Meio Ambiente;

Fiscalizar os atos da Administração Pública Municipal quanto à 
aplicação da Política Municipal de Meio Ambiente.

Agenda da Cidadania
 

Incentivar e promover a participação popular e a mobilização 
social na gestão ambiental municipal e nas decisões 
orçamentárias com interface na área de meio ambiente.

Promover a discussão da Agenda 21 Local envolvendo todos
os atores na sua elaboração/implementação.

Estimular a gestão ambiental compartilhada com a
participação da sociedade civil organizada.

Criar Sistema de Informação Ambiental com fácil acesso
popular garantindo a democratização das informações
ambientais. 



Agenda Temática:

Tópicos a serem priorizados na Política Municipal de Meio 
Ambiente:

Promover Zoneamento Ambiental, mapeando as Unidades de 
Conservação do Município, fiscalizando seu uso e 
implementando planos de manejo.
 
Estabelecer Corredores Ecológicos considerando as APP’s 
(áreas de preservação permanentes e as Reservas Legais).

Estimular a criação de RPPN’s (Reserva Particular de Patrimônio 
Natural);

Implementar Política de Recursos Hídricos e proteção dos 
mananciais, integrada à preservação do meio ambiente, com 
ênfase na criação de comitês de bacias hidrográficas, visando a 
implementação de mecanismos para cobrança pelo uso da água;

Promover o uso e a ocupação do solo dentro de conceitos
baseados no desenvolvimento sustentável, evitando
impermeabilização e ocupação de encostas e margens de rios.

Propor política habitacional consoante à legislação ambiental. 



Implementar arborização urbana ampliando as áreas verdes
das cidades.

Criar parques e área de convivência, visando melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos.

Promover a utilização de matriz energética renovável e limpa.

Promover gerenciamento de resíduos sólidos, com vistas a 
implementar coleta seletiva, destinação adequada e/ou 
processamento de resíduos, estimulando reciclagem, 
reaproveitamento de resíduos e a logística reversa.

Promover uma política rural integrada com o meio ambiente, com 
orientação para produção agrícola orgânica, na organização do 
abastecimento alimentar, com redução do uso de agrotóxico e 
adoção de Pagamento pelos Serviços Ambientais (PSA) 
prestados pelo agricultor.

Estimular práticas de turismo sustentável, garantindo o 
patrimônio histórico cultural dos municípios.

Promover a Educação Ambiental em todos os níveis como base
de mudança de comportamento social e alcance dos objetivos da 
Política Municipal de Meio Ambiente.
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