ATA DA 1° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE
GUZOLÂNDIA, DE 2018.

Aos 22 de Fevereiro de 2018 o conselho de meio ambiente de Guzolândia, COMMA,
reuniu-se na Casa da Agricultura, localizada na Av. Antonio Cezarin, n° 500, Bairro
Limoeiro, as 16h00. A reunião abrangeu os seguintes pautas: Aprovação resolução
COMMA 004/2018 “Disciplina a separação e o acondicionamento em caçambas dos
resíduos de Construção Civil, na origem, sob responsabilidade do gerador; Atividades
de Educação Ambiental – Semana da Água; Programa Patrulha Agrícola e Fundo
Meio Ambiente; Mutirão intermunicipal de coleta de lixo eletrônico;
Levantamento de fossas na área urbana;
O presidente Sr. Fabrício Brito fez a abertura da reunião saudando todos os presentes,
em seguida passa a palavra para a Sra. Sara Lisboa, secretária executiva, para leitura das
pautas, iniciando com a resolução 004/2018, a secretaria leu minuta da resolução que
“Disciplina a separação e o acondicionamento em caçambas dos resíduos de Construção
Civil, na origem, sob responsabilidade do gerador. Passada a palavra ao presidente, este
colocou em ampla discussão, onde os membros deliberaram ajustes, para aprovação na
próxima reunião. Em seqüência a secretaria passou para o segundo assunto sobre as
atividades da semana da água, apresentando o cronograma de educação ambiental, com
atividades na rede de ensino municipal e atividades não formais em parceria com a
SABESP, que colocado em discussão, foi ressaltado pelos membros a importância da
educação ambiental de forma permanente para a conscientização da população na
preservação ambiental, colocado em votação pelo Sr. presidente foi aprovado por
unanimidade. Passado para a terceira pauta foi informando aos membros pela secretaria,
sobre os serviços realizados pelo Programa Patrulha Agrícola e do saldo de R$1.800,00
no fundo pelos serviços de locação de implementos.Após discussão do benefício que o
programa está possibilitando recursos ao fundo, foi aprovado o relatório por
unanimidade. Passado para a quarta pauta a secretaria explicou sobre o Mutirão
intermunicipal de coleta de lixo eletrônico, colocado em votação foi amplamente
discutido, com sugestões de fixar a Casa da Agricultura como ecoponto para coleta
permanente desse resíduo, para posterior encaminhamento a destinação final,
semestralmente através da parceria intermunicipal. Colocado em votação pelo Sr.
Presidente foi aprovado por unanimidade. Passado para a quinta pauta, a secretaria
explanou sobre a denuncia de fossas sépticas na área urbana. Passado a palavra em
discussão, foi sugerido colocar novamente a pauta na próxima reunião, pois o
representante da SABESP, Sr. Agnaldo Verni, não pode estar presente, sendo a
presença dele importante para deliberação da respectiva pauta, foi colocado em votação
e foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu Sara Dias da Silva
Lisboa, secretaria executiva, dato e assino junto com o presidente e demais presentes.
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