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

Aos 31 de Janeiro 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 15h30. A pauta abrangeu os seguintes assuntos: Aprovação da
Resolução 003/2018 que fixa o calendário de reunião ordinária no ano de 2018;
Apresentação Programa Município Verde Azul/ Ciclo2018; Arborização Urbana –
Indicação para o executivo municipal de protetores de árvores na Praça Bairro
Três Maria; 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 resolução 003/2018 que fixa o calendário de reuniões
para o ano de 2018, passada a palavra ao presidente, este colocou em discussão para os
membros presentes, que após discussão indicaram as datas, colocado em votação foi
aprovado por unanimidade. Em sequencia a secretaria passou para o segundo assunto
que seria apresentação da bula do PMVA para 2018, após apresentação os membros
questionaram a cerca do resultado do recurso da certificação final de 2017 e da
lamentação pelo ocorrido ao município que vinha atuante no avanço das ações
ambientais. A secretaria executiva informou que o município realizou o recurso e que o
resultado sairia no final do mês de janeiro. Foi amplamente discutido se o município a
importância do PMVA na Gestão ambiental municipal e se o município continuaria a
participar. Os membros enfatizaram a importância do programa e a permanência
independente do resultado obtido pelo recurso. Colocado em votação pelo presidente foi
aprovado por unanimidade. Passado para a terceira pauta foi deliberado à indicação do
conselho ao executivo municipal para a aquisição de protetores de árvores para as
mudas plantadas na Praça do Bairro três Marias. Após a secretaria deu sequencia
informando sobre os serviços realizados pelo Programa Patrulha Agrícola e do valor
encaminhado ao fundo pelos serviços de locação de implementos.Após discussão foi
aprovado por unanimidade. Passado para a quarta pauta sobre a criação de um logotipo
para propaganda e divulgação do COMMA, colocado em votação foi deliberado a
criação, bem como a criação de uma página nas redes sociais para divulgação das
atividades do COMMA. Nada mais havendo a tratar, eu Sara Dias da Silva Lisboa,
secretaria executiva, dato e assino junto com o presidente e demais presentes.

Guzolândia, 31 de Janeiro de 2018
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