
SEMMA ESTADO, 
DE GOIAS MOZARLANDIA 

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MOZARLÂNDIA-GO 

No dia 12 do mês de maio de 2022 em Mozarlândia-GO, nos abaixo assinados. 

representando os Membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Mozarlândia-
GO, nos reunimos na Casa dos Conselhos às 17h23min, nos quais comparecerem para 

esta reunião, Maria Francimar de Oliveira, representante titular do Projeto Ver-de-novo 
iinys Miquelin da Silva, representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Leandro Reis Fagundes, representante titular da equipe de ciclismo barreirinho, Amanda 
Francine de Carvalho Santana, representante titular da EMATER, Edmilson Alves de 
Oliveira. diretor da Secretaria de Meio Ambiente e o Gabriel Calaça, servidor publico da 

Secretaria de Meio Ambiente. 

Iniciou-se a reunião com o Sr. Edmilson Alves proferindo sobre a semana do meio 
ambiente nos dias 06 a 12 de junho de 2022 e caminhada ecológica 2022, em seguida 
complementos extenso da Sr. Glinys Miquelin. expondo para aprovação LOGO da 
caminhada ecológica e do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA, ações no 

mes de junho nos dias citados a cima, dia 06/05 a Live no Instagram da SEMMA, 07/05 
Palestra e Teatro com Tema Educação Ambiental na Escola Tancredo Ferreira Pinto, 

O8/05 Visita com alunos da Escola Pio Mota ao Viveiro Municipal e Bosque a cima do 
lago da cidade, 09/05 Feira Ambiental com Exposição de Projetos dos alunos da Escola 
Chagas Guedes: Teatro com equipe do NEA's SANEAGO no Centro de Convenções, 
10/05 Entrevista na TransAraguaia FM com o Tema da Semana do Meio Ambiente e 

Caminhada ecológicae para finalizar o último dia 12/05 Caminhada ecológica sentido ao 
Rio Tesouras 2022 saída ás 06:30 do Posto Califórnia 

Logo em seguida, questionamento e ideias da Sr. Maria Francimar e Leandro Reis, 
sobre teatro na SANEAGO, para complementar esta mesma ação com os infláveis e 

fantoches. para despertar pessoas ao mesmo local. 

Sr. Leandro insere a Equipe de Ciclismo Barreirinho para participarem da 

caminhada ecológica, trazendo a ideia de link para inscrição da caminhada ecológica. Sr. 
Amanda faz uma sugestão da LOGO da caminhada ecolóógica para incluir espécies 
serranas do município e sendo todos de acordo com o mesmo, Sr. Maria Francimar 
caracteriza a importância e o dever de conscientização da grande quantidade de lixos no 

decorrer da caminhada. Sr. Edmilson expõe ato de doação para aqueles que puderem 
colaborarem auxiliando na realização da caminhada. 

Nesta mesma fala. apresentou a parceria da FAEG JOVEM no viveiro municipal 
e ações da Secretaria de Meio Ambiente, efetivação do nome Bosque no local a cima do 
Lago Municipal de Mozarlândia-GO, comunicado da nota máxima de 3% do ICMS 
Ecológico e parabenizando todos os servidores da pasta do Meio Ambiente pelo o 

trabalho prestado durante o ano 2021 e até nos dias atuais, capacitação dos servidores da 
descentralização (Eng. Agrônoma Amanda. Eng. Ambiental e Italo Fernandes) e 
explicando mais sobre este. 
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Representante Sr. Maria Francimar apresenta impurezas no rio tesouras e ambos 

spöem atividades para que este possa melhorar e qualificar o belo rio que tem no 

nunicipio. a demais Sr. Glinys Miquelin e Sr. Edmilson relata ação prevista para este 

toeal, em tesa colaborando na redução deste enigma e sendo de certa forma 

conscientização a toda população. 

No que precede. todos os conselheiros aprovam a LOGO do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente de Mozarlândia-G0 - CMMA. e no que se trata a da caminhada 

ecologica fazer alguns reparos. 

Nada mais havendo a tratar. o Senhor Diretor de Meio Ambiente encerrou a 

reunião. agradecendo a presença de todos. deu por encerrada a presente reunião que foi 

tinalizada às 18h013min. Eu. Estela Maria, lavrei a presente ata que vai assinada por 

todos os presentes. 

Mozarlândia-GO. 12 maio de 2022. 
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