ATA DA 1° REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE DE GUZOLÂNDIA, DE 2018.
Aos 29 de Março 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 14h00. A reunião abrangeu as seguintes pautas:
1. Aprovação do RGA a ser enviado para a etapa de Qualificação do PMVA 2018;
2. Apresentação do Relatório de participação das reuniões do Comitê de Bacias
Hidrográficas e das respectivas Câmaras Técnicas;
3. Deliberação 03/2018 – Aprovação da Resolução COMMA 004/2018;
4. Deliberação 04/2018 – Aprovação da criação de Conselho Infantojuvenil de
Defesa do Meio Ambiente – “COMMA MIRIM”.
5. Deliberação 05/2018 – Aprovação da solicitação de providencias ao setor de
vigilância sanitária em relação ao levantamento de fossas sépticas no perímetro
urbano.
6. Deliberação 06/2018 – Apresentação do relatório do fundo do meio ambiente.
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 apresentação do relatório de gestão PMVA ciclo 2018, a ser
enviado para o Programa Município VerdeAzul. Passada a palavra para o presidente,
este coloca em discussão. O relatório foi amplamente discutido pelos membros
presentes, que ressaltaram a importância das ações desenvolvida na melhoria no meio
ambiente, na sustentabilidade do município e na qualidade de vida da qualidade.
Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. A secretaria deu segmento na
reunião, passando para a segunda pauta, apresentando o relatório de participação das
reuniões do Comitê de Bacias Hidrográficas e das respectivas Câmaras Técnicas
reunião. A secretaria informou que o município começou a participar das reuniões do
comitê do Baixo Tietê e que o município apresentou projeto nesse comitê, devido ter
ficado de fora das prioridades do plano de bacia do comitê São José dos Dourados,
podendo apresentar projetos somente no ano de 2020 nesse referido comitê. Passada a
palavra para o Sr. Fabrício Brito, presidente, esse coloca em discussão. A pauta foi
amplamente discutida pelos membros que se indignaram por o município ter ficado de
fora das prioridades e o município de Auriflama, nas mesmas condições estar
contemplado nas prioridades de macro e microdrenagem. Também foi discutido sobre o
município ter plano de drenagem aprovado no comitê, elaborado com recursos do
FEHIDRO e isso não ser considerado na elaboração do plano, evidenciando a
fragilidade e erros grosseiros do Plano de Bacia. Encerrada a discussão o presidente
passa a palavra para a secretaria passar para a terceira pauta “Deliberação 03/2018 –
Aprovação da Resolução COMMA 004/2018”. A secretaria fez a leitura do texto e o
presidente colocou em discussão. Após ampla discussão, os membros sugeriram
alterações no texto, que colocado em votação foi aprovado a Resolução 004/2018 por
unanimidade. A secretaria passou para a quarta pauta “Aprovação da criação de
Conselho Infantojuvenil de Defesa do Meio Ambiente – “COMMA MIRIM”, o
presidente enfatizou a importância da ação para incentivar os jovens em ações
socioambientais, como espaço de participação e exercício da cidadania. Colocado em
discussão, foi ressaltado a importância da ação. Colocado em votação foi aprovado por
unanimidade. Passado para a quinta pauta o presidente informou os membros sobre o
problema apresentado da existência de fossas ativas na área urbana e no risco de
contaminação que essas fossas são para o município. Colocado em discussão os
membros enfatizaram na necessidade do COMMA enviar um ofício para o setor de
vigilância sanitária tomar providencia. Colocado em votação foi aprovado por
unanimidade. Passado para a sexta pauta foi informando aos membros pela secretaria,
sobre os o saldo do fundo pelos serviços de locação de implementos. Após discussão,
foi aprovado o relatório 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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