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CMMA - CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ATA N°. 02/2021 - REUNIÃO ORDINÁR IA DO CONSELHO MUNICIP AL i
DO MEIO AMBIENTE.
/
Aos vinte e seis dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte um , ás
l0h00min , realizou-se na sala de Reuniões, no prédio sede da Prefeitura
Municipal de Mozarlând ia - GO, localizada na Avenida São Paulo, s/n, centro,
desta cidade, a reunião ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente,
convocado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O Gestor Ambienta/
Fernando Yuri Silva dos Anjos, fez a abertura da reunião dando as boas-vinda s
atados os presentes e fazendo a devida apresetaçã o de todos presente, verifica
se há quórum suficiente para prosseguim ento 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 feitura da pauta, tendo o
seguinte assunto: Aprovação de 03 balancetes referente aos mêses de Janeiro à
Março de 2021,sobr e a atual gestão, além de explicações sobre a função dos
conselheiro s, competênc ias e deliberaçõe s pertinentes a cada um . O Gestor
Ambiental e também representa nte da secretaria municipal de meio ambiente
Fernando Yuri acrescenta pontos importante s sobre o conselho, alerta sobre as
passiveis decisões e sobre a responsabi lidade compartilh ada com o meio
ambiente . Informa ainda, que está reunião se fez em cumprimen to às
disposiçõe s contidas nas Leis Municipais, legislações e regulamen tos aplicáveis
a espécie. Após a Apresentação dar se inicio entre os conselheiros, o assunto da
aprovação dos balancentes em questão, ficando assim acordado entre eles a
entrega de uma cópia de cada bafacente dos meses de Janeiro, Fevereiro e
Março de 2021 para que eles analisem com melhor rigor, com um prazo de 10
dias para a assinatura de aprovação dos mesmo. 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
nenhuma manifestação dos presentes, Dieysse Alves Bispo posteriorm ente
finalizou a reunião às llh0Smin, destaca-se ainda a importância dos membros
do conselho para estas deliberações e ao final agradeceu a 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 segunda as assinaturas dos
na reunião. Eu, Italo Augusto Carvalho Protásio de Campos,
1 presentes
Secretário desta Reunião ordinária, lavrei a presente ata, que va i assinada por
: mim
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