CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
GASTÃO VIDIGAL/SP

MUNICfPIO
\IE

Dt. AZUL

ATA N° 08/2019
Aos , 26 dias do mês de Agosto do ano de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de Gastão
Vidigal de Gastão Vidigal , , localizada na Rua 15 de novembro, 525 município de Gastão
Vidigal reuniram-se os novos membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente. O
Prefeito Municipal Sebastião Felisberto Fernandes agradeceu a presença de todos e
empousou os novos membros do COMDEMA de acordo com a Portaria n° 7.721 de 26 de
agosto de 2021. Após em posar os novos membros do COMDEMA iniciou-se a eleição para
eleger a estrutura básica do Conselho Muniicpal do Meio Ambiente de de acordo com o
Regimento Interno : I - Presidência ; 11 - Coordenador Financeiro ; III- Coordenador
Administrativo e IV- Plenário .. Em discução todos os membros do conselhos aprovaram
por unanimidade que a estrutura básica do Conselho Municipal do Meio Ambiente de
acordo com o regimento interno ficou composta: Wanilde Antonia Marquezi na Presidência ,
o Sr. Regis Adriano Fernandes Coordenador Financeiro, e a sr. Mauricio Pereira Alves ,
Coordenador Administrativo e os demais integrantes do Conselho fazem parte do Plenário.
A . Presidente sra Wanilde agradeceu a presença de todos e a confiança em si depositada
e deixando seus serviços a disposição de todos. Em seguida a lnterlocutora do Programa
Município Verde Azul de Gastão Vidigal Débora Fernandes disse a importância do
Conselho na gestão ambiental é diretamente proporcional á participação comunitária e à
internalização desta prática na conservação , no uso sustentável e na melhoria de qualidade
de vida no nosso município e apresentou o Programa Município VerdeAzul compõe por 10
diretrizes que são: 1. Esgosto Tratado; 2. Resíduos Sólidos; 3. Biodiversidade ; 4.
Arborização Urbana; 5. Município Sustentável; 6. Gestão das Águas; 7. Qualidade do Ar; 8.
Conselho Ambiental; 9. Uso do Solo e 10. Estrutura e Educação Ambiental.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e dela se extraiu a presente ata.
Eu Débora Fernandes, Secretária, a li e subscrevo-me, assinei com os demais membros
presentes.

