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Nasce uma n ova maneira de governar de Meio Ambiente 

CMMA- CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

ATA N°. 01/2021 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL i' 

DO MEIO AMBIENTE. 
1 

Aos quinze dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte um , ás 09h45min, 
realizou-se na sala de Reuniões, no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mozarlâmdia - GO, localizada na Avenida São Paufo, s/n, centro, desta cidade, a 
reunião ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente, convocado pela 
Secretaria de Municipal Meio Ambiente, para Apresentação dos novos membros 
do conselho criado por meio do Decreto Nº.334/2021. O Gestor Ambiental 
Fernando Yuri Silva dos Anjos, fez a abertura da reunião dando as boas-vindas 
atodos os presentes e fazendo a devida apresetação 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: Apresentação dos membros do novo conselho, apresentação 
do novo corpo técnico de funcionários da secretaria municipal de meio ambiente 
e aprovação dos balancetes referente ao mês de Novembro e Dezembro de 
2020, referente a gestão passada, além de explicações sobre a função dos 
conselheiros, competências e deliberações pertinentes a cada um. O Gestor 
Ambiental e também representande da secretaria municipal de meio ambiente 
Fernando Yuri acrescenta pontos importantes sobre o motivo da criação do 
conselho, alerta sobre as possíveis decisões e sobre a responsabilidade 
compartilhada com o meio ambiente. Informa ainda, que está reunião se fez em 
cumprimento às disposições contidas nas Leis Municipais, legislações e 
regulamentos aplicáveis a espécie. Após a Apresentação dar se inicio entre os 
conselheiros, o assunto da aprovação dos balancentes da gestão passada, 
ficando assim acordado entre eles a entrega de uma cópia de cada balacente 
dos meses de novembro e dezembro de 2020 para que eles analisem com 
melhor rigor, com um prazo de 10 dias para a assinatura de aprovação dos 
mesmo. - Exercício 2021 do mês de Julho. Por fim o Secretário do Meio 
Ambiente e também conselheiro do meio ambiente Dieysse Alves Bispo, 
mantém a palavra aberta a quem dela desejar fazer uso, não havendo 

1 nenhuma manifestação dos presentes. O Gestor Ambiental, Fernando Yuri Silva 
dos Anjos, apresentou um breve relato das atividades já desenvolvidas pela 
Secretaria Municipa l de Meio Ambiente de Mozarlândia, bem como a / 
importância das ações que seram desenvolvidas no decorrer dos próximos 
meses de exercício de 2021, outrem o Secretário de Meio Ambiente, Dieysse 
Alves Bispo explanou aos demais conselheiros a dificuldade que a atual gestão , 
teve no desenvolvimento das atividades da secretaria, e pontuou a ! 
complexidade que é toda a gestão da pasta, além disso, demonstrou na reunião ! 

j a visão gerencial da gestão adotada para o desenvolvimento das ações da pasta : ,:· / - , 
bem como o cronograma de abvidade. ! -;, ,i_ •. ~, 
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Posteriormen-te fin-alizo-Ü areunião às 10h33min, destaca-se ainda a importância 

1 
dos membros do conselho para estas deliberações e ao final agradeceu a 

l presença de todos e dá a presente reunião por encerrada, está ATA é composta · 

! por . duas folhas, sendo a primeira os relatos_ da ATA na integra e a segu_n~a as 

1 assinaturas dos presentes na reunião. Eu, Italo Augusto Carvalho Protas,o de 

: Campos, Secretário esta R união rdinárp lavrei a presente ata, que vai · 

1 assinada por mim C.Ú C. -~ 

REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE: 

D~ · po .... .. -
... 1 -T • 1 

Dieysse Alves Bispo 

Conselheiro 

Secretário de Meio ambiente 

Suplente 

Secretaria de Obras 

eusa Mouro 

Conselheira 

Secretaria de Educação 

milson Alves de Oliveira 

Suplente 

Representante da 

associação comercial e 
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