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Ata da primeira reunião ordinária do conselho municipal de meio
ambiente de Brasil Novo
Aos dia dezessete do mês de julho de dois mil e doze as nove horas e vinte minutos no
auditório da prefeitura municipal de Brasil Novo, esteve reunido o conselho municipal
de meio ambiente , o presidente do conselho o secretario municipal de meio ambiente
o senhor Hipólito Ribas Pereira, deu as boas vindas a todos, e fez uma breve
explanação sobre a p^uia da reunião que tinha o seguinte ponto aprovação do
regimento interno do (CMMA) e eleição do conselho deliberativo. Em Seguida foi
realizado a chamada nominal das instituição que faz parte da composição do conselho
verificado o coro com a ausência a penas do representante do SINBRASIL e da
COOPOXIM em seguidn o conselheiro Marcelo neves esclareceu que

a votação e

aprovação do regimento seria por aclamação e que durante a leitura da proposta de
regimento interno do conselho municipal de meio ambiente de Brasil Novo, os demais
conselheiros poderia interromper a leitura e fazer as sugestão de alterações supressão
ou adequação do itcr;, em questão e a pós a leitura de cada capitulo o mesmo foi
submetido a aprovação . o representante da câmara municipal o conselheiro Ariston
Alves Portugal fez um oestsque no artigo quarto do capitulo terceiro da composição e
da organização do coi jclno na sua fala Ariston explana os cuidados para que o
conselho não se torne urna estrutura organizacional pesada, e então sugeriu que o
conselho tivesse a só jinUí estrutura, composta por plenárias , presidência e vice
presidência e secretar' : executiva . o conselheiro Francisca Josélia fez uma fala sobre a
importância co regime ito disciplinar e incentiva a criação dos grupos de estudos e
trabalho sobre tudo a .eco-sídade de interação e parceria com as comunidades na
orientação e na educaç :o ;• nbiental. Joabson Xavier ressaltou o papel fiscalizador e
de controle , que o c. isc ;o tem como órgão consultivo e deliberativo que é .O
conselheiro !V;arcelo jves fez um detate no artigo sétimo de que a matéria será
publicada no mural d, irgãc executivo já que há uma grande dificuldade de se acessar
o diário oficial do est. Jo / o município não possui tal meio de comunicação

o

conselheiro G.idio cr. ~~iu. J a importância de todos os conselheiros ter clareza das
funções e prerrogativa

,o

a que sua participação seja de qualidade e ressalto a

necessidade t'e treina; em , para os membros do conselho em seguida o presidente
do conselho í.-pós a

.ali/ .cão da leitura e aprovado de cada capitulo colocou em

regime de vo:jçãc o > ,iju; 'o total do regimento interno do conselho Municipal de
Meio Ambie.ve -e íí ,sií ,^ovo que foi aprovado por unanimidade, então os
conselheiro pesaram : .is- tir a os critério de escolha do vice presidente do conselho
e do (a) secre^jria cxo
,•„ licando encaminhado para ser indicação pelo presidente
do conselho í ..'speiiari
„ "ritério de disponibilidade habilidade e competência para
fazer os regi: 'ro í1 ;

,us; -o para aprofundar sobre as questões ambientais que

envolve as di. ursi' u ;

-~:
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