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CMMA CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ATA NO. 03/2021

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO

AMBIENTE.
AOS nove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte um, ás 18h13min,

realizou-se na sala de Reuniões, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mozarlândia
G0, localizada na Avenida São Paulo, s/n, centro, desta cidade, a reunião ordinária do

Conselho

Municipal

do Meio Ambiente, convocada pela Secretaria Municipal de Meio
Gestor Ambiental Fernando Yuri Silva dos Anjos, fez a abertura da reunião

Ambiente.

dando as boas-vindas a todos os presentes e fazendo a devida apresentação de todos

presente, verifica se há quórum suficiente para prosseguimento da presente reunião,
com um retorno favorável. O secretário da Ata e também chefe de topografia na pasta

da secretaria municipal de meio ambiente faz a leitura da pauta, tendo o seguinte

assunto: Assinatura das ATAS referente aos balacentes de janeiro à Março,
apresentação do novo codigo de regimento interno da secretaria de meio ambiente,
planos desenvolvidos do ICMS ecologico, Atualizações dos PGRSS das unidades de

saúde do municipio, doação de mudas, estruturas dos processos de gestão ambiental,
compra das lixeiras para implatação de coleta seletiva do municipio e aprovação de 03
balancetes referente aos mêses de Abril, Maio e Junho de 2021, sobre a atual gestão,
além de explicações sobre a função dos conselheiros, competências e deliberações
pertinentes a cada um. O Gestor Ambiental e também representante da secretaria
municipal de meio ambiente Fernando Yuri acrescenta pontos importantes sobre o
conselho, alerta sobre as possiveis decisões e sobre a responsabilidade compartilhada

com o meio ambiente. Informa ainda, que está reunião se fez em cumprimento às
disposições

contidas

espécie. Após
de janeiro a

a

nas

Leis

Apresentação

Municipais,

os

legislações e

conselheiros assinam

as

regulamentos aplicáveis

ATAS referente

ao

a

balacentes

março, analisam o relatorio sobre as doações de mudas realizada no

municipio, aprovação da alteração do codigo municipal de meio ambiente e alteração
também na lei municipal 754/2014 artigo 28 no perimetro urbano a redução das

margens das APPS em conformidade com o codigo florestal nacional e estadual,
analisam e aprovam o novo regimento interno da secretaria, comentam sobre a grande
necessidade da coleta seletiva dentro do cidade, parabenizam a equipe pela gestão e

atualização dos
aprovação dos
presente

e

em

PGRSS

e

em

seguida

balancentes em

seguida,

cada

um

dar

se

inicio entre

os

conselheiros,

o

assunto da

questão,

onde são analisados por cada conselheiro

assina

ATAS de

as

aprovação dos

mesmos.

Por fim

o

Alves
Secretário do Meio Ambiente e também conselheiro do meio ambiente, Dieysse
nenhuma
não
havendo
dela desejar fazer uso,
Bispo, mantém a palavra aberta a quem

manifestação dos presentes, O Secretario Municipal de Meio Ambiente, posteriormente

membros do
reunião às 19h30min, destaca-se ainda a importância dos
a presença de todos e dà a
conselho para estas deliberações e ao final agradeceu
duas folhas, sendo a
reunião por encerrada, esta ATA é composta por

finalizou

presente
primeira

a

segunda as assinaturas dos presentes na
Reunião
reunião. Eu, Italo Augusto Carvalho Protásio de Camp0s, Secretário gesta
os

relatos da ATA

na

integra

e

a

iavrei a presente ata, que vai assinada por mim.
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