ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE
GUZOLÂNDIA, DEZEMBRO 2017.

Aos 20 de Dezembro de 2017 o conselho de meio ambiente de Guzolândia, COMMA,
reuniu-se na Casa da Agricultura, localizada na Av. Antonio Cezarin, n° 500, Bairro
Limoeiro, as 15h30. A pauta abrangeu os seguintes assuntos: Apresentação do
resultado da Avaliação do Programa Município Verde Azul; Informativo
Programa Patrulha Agrícola e Fundo Meio Ambiente; Criação de um logotipo do
COMMA para o Conselho de Meio Ambiente – COMMA. 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
explanação que o município ao conseguiu a certificação Selo VerdeAzul 2018. A
secretaria apresentou os arquivos enviados e explicou que o município irá recorrer, pois
conforme apresentado na reunião de outubro o município estava alinhado com as
diretrizes do Programa. Passado a palavra ao presidente Sr. Fabrício Brito, esse falou do
desapontamento, pois acreditava que o município conseguiria a certificação. Passada a
palavra para discussão, o Sr. Agnaldo Verni relatou sobre a importância da certificação
para a SABESP e que não entendia porque o município quase zerou na diretiva esgoto
tratado. Relatou dos esforços do conselho, do pessoal do Departamento de Meio
Ambiente, da Educação e população. Os conselheiros deliberaram sobre a necessidade
de entrar com recurso para apurar o ocorrido. Colocado em votação foi aprovado por
unanimidade. Após a secretaria deu seqüência informando sobre os serviços realizados
pelo Programa Patrulha Agrícola e do valor encaminhado ao fundo pelos serviços de
locação de implementos. Passado para outros assuntos a secretária executiva informa
que está de férias e sugere a próxima reunião para final do mês de janeiro, bem como a
necessidade de estipular um calendário com as datas das reuniões ordinárias, para que
os membros se programem e diminua o numero de ausências nas reuniões. Colocado em
discussão pelo Sr. presidente, não houve objeções, colocado em votação 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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