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ATA N° 03/2022-CONSELHO MUNICIPAL DE MOZARLÁNDIA
No dia 27 do mês de abril de 2022 nós, abaixo assinados, representando os
Membros

do

reunimos

na

Conselho

Casa

dos

Municipal

de

Conselhos

Meio

Ambiente

Municipal

de

de

Mozarlândia

Mozarlândia

às

-

G0,

nos

17h30min

e

compareceu para esta reunião, Glinys Miquelin da Silva, suplente do Presidente do

Conselho Municipal de Meio Ambiente e Secretário Municipal de Meio Ambiente,
Dieysse Alves Bispo. A representante da Secretaria Municipal de Educação, Neusa
Moro. As representantes da Emater, a titular Amanda Francine de Carvalho Santana e

a suplente Nara Cristina Neves de Brito, o representante do Sindicato Rural Belchior

Machado Bezerra, o representante suplente do Projeto Ver-de-novo Igor José de

Carvalho, o representante da Equipe de ciclismo Barreirinho Leandro Reis Fagundes.
de
Compareceu, também, os servidores da Secretaria de Meio Ambiente, o Diretor
Meio Ambiente, Edmilson Alves de Oliveira, a engenheira Angela de Fátima Pereira

Bispo, o Superintendente de Meio Ambiente Italo Fernandes de Lima e a analista

administrativa Estela Maria Martins Silva. Que fique registrado em ata que o Conselho
Municipal de Mozarlândia deliberou que as reuniões do Conselho serão mensais, com

a data a ser definida posteriormente e com o horário de início às 17h30min.

Iniciou-se com a apresentação dos novos membros do Conselho, instaurado pelo
Decreto ne 483/2022 de 18 de março de 2022. Logo após o Diretor de Meio Ambiente,
Edmilson, fez uma breve explanação sobre a Secretaria de Meio Ambiente e de como
está a composição da secretario no presente. A Sra. Glinys Miquelin da Silva,
apresentou e fez a leitura do cronograma de atividades que serão desenvolvidas pela
secretaria no presente ano. A Sra. Angela, explicou para os novos membros do

Conselho sobre o que é e qual a importäncia do ICMS Ecológico e também, sobre os
valores de repasse do ICMS Ecológico da Administração para a Secretaria de Meio
Ambiente. A representante da Emater, Amanda, que trabalha junto a secretaria em

ações e na parte técnica do Viveiro e Horta Municipal, teve a oportunidade sobre

como tem sido desenvolvido o trabalho no Viveiro e Horta Municipal. A Sra. Glinys,
expos sobre a importäncia do projeto de Brigadistas de combate a incêndio no
municipio e explicou como o projeto pode ser executado dentro da realidade da
secretaria. A engenheira Ângela trouxe um case de sucesso sobre os Brigadistas de
outro municipio, mostrando e afirmando a importância dos brigadistas coma

possibilidade de redução de queimadas/incêndio em quase 80%. Foi explicadosobreo
projeto de Autocomposição, onde as multas pendentes geradas pela Fiscalização
Ambiental do municipio serão convertidas parcialmente para a estruturação e ações

para a Prefeitura Municipal de Mozarlândia. Discutiu sobre a Semana do Meio
Ambiente, que será realizada nos dias 06 de junho a 12 de junho do presente ano. A
Sra. Angela conscientizou os presentes de que a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Mozarlándia está apta a licenciar algumas atividades que antes cabiam a
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Secretaria de Estado de Meio Ambiente e desde de 1e de março de 2022 cabe a está

secretaria através da

descentralização.

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Glinys Miquelin, suplente da Presidência do

Conselho Municipal de Meio Ambiente, deu por encerrada a presente reunião que foi
finalizada às 19h10min. Eu, Italo Fernandes de Lima, lavrei a presente ata que vai

assinada por

gun

todos

de

os

presentes.
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