CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
GASTÃO VIDIGAL/SP
ATA No 08/2019
'

Aos, 22 dias do mês de Agosto do ano de 2019 , na sede da Espaço de Edueação Ambiental
de Gastão Vidigal, no Centro Cultural "Sebastião

P~reira

Mota, localizado na Rua Antonio

Fermino da Silva · localizado no município de Gastão Vidigal reuniram-se o Conselho
· Múnicipal do Meio Ambiente. O Presidente do COMDEMAOdair Fernandes .agradeceu a
presença de todos e comunicou que de acordo com a Lei 1485/2009 e do Decreto 2.207-de
11 de Abril de 2017 "Dispõe sobre o Regimento Interno do c·onselho Municipal do Meio .
· Ambiente onde no Artigo 6°.' O mandato dos membros do Cosnelho Municipal do Meio
Ambiente corresponderá ao período de 2 anos permitindo a reéonduç~o . Em discução todos
os membros do conselhos aprovaram por unanimidade que conitnuaria a mesma estrutura
I
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básica do Conselho Murlicipal do Meio Ambiente de acordo com o regimento interno a
mesma devido permitir a recondução, continuando

<D

Sr ) Odair Fernandes na Presidência, o

Sr. Reg is Adriano Fernandes Coordenador Financeiro, e a sra. Wqnilde Antonia Marqüezi ,
Coordenador Administrativo e os demais integrantes do Conselho fazem parte1 do Plenário.
O Presidente o Sr. Odair Fernandes 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 Munjcípio 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 n_a conservação, no uso sustentável e na melhoria · de.
qualidade de vida no nosso município.
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Nada mais havendo a tratar a reu[lião foi encerrada e d~la se extraiu a presente ata.
Eu Débora Fernandes, Secretária, a li e subscrevo-mer ass· ei com os demais membros
presentes. .
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