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Ata da 1^ Reunião Extraordinária

2

do CMMA - Conselho Municipal de

3

Meio Ambiente, Brasil Novo 05 de

4

abril de 2013.

5

A reunião foi Presidida pela Ilustríssima Senhora, Zelma Luzia da Silva Campos,

6

secretária da SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Conselho Municipal

7

de Meio Ambiente de Brasil Novo - Pará.

8

No dia cinco do mês de abril do ano de dois mil e treze, das oito horas ás oito horas e

9

quarenta minutos a nove horas cinquenta minutos, na Sala da SEMUTS, situado na

10

Avenida Castelo Branco, n^ 821 - Centro, em Brasil Novo - Pará, sob a Presidente da

11

Ilustríssima Senhora Zelma Luzia da Silva Campos da CMMA e Secretária Municipal de

12

Meio Ambiente. Reuniram - se os Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho

13

Municipal do Meio Ambiente - CMMA, conforme assinaturas constantes a folha 03 do

14

livro de presença. Com a palavra Zelma Luzia da Silva Campos, Secretária Municipal de

15

Meio Ambiente

16

cumprimentando a todos, agradece pela presença e comunica o motivo da pauta de

17

reunião extraordinária que é para a aprovação da ata da reunião ordinária que houve

18

no dia 03 de abril de 2013, pede para que o Senhor Marcelo faça a leitura da ata,

19

terminada a leitura a Senhora Zelma Luzia pede para que os conselhos se manifestem

20

e se tem alguma ressalva a ser feita, faz o comunicado de que o Senhor José Tinte não

21

irá mas poder compor o cargo de titular de conselho porque o seu nome já havia sido

22

indicado pelo STTRs, ficando aberto para indicação de outro nome para compor o

23

Grupo de Combate ao Desmatamento, ficando a ata da reunião ordinária aprovada,

24

com ressalva feita pelo Senhor Marcelo Neves que pede para revisar as linhas 150 a

25

153 pois está repetitivo. O nome da Senhora Elci Bocaiuva Ribeiro é colocada em pauta

26

para votação, onde se opõe devido as dificuldade que enfrenta por morar no travessão

27

e depender de outras pessoas para poder se locomover de carro ou moto pois não

^

28

sabe dirigir e nem pilotar. A palavra é passada para Senhora Zelma Luzia que pede para

^

29

ela fazer um esforço e que tem o Senhor Marcelo que fica como suplente e quando ela

- SEMMA e Presidente - executiva do

CMMA, inicia a fala

3

30

não puder comparecer tem alguém pra representa-la. A palavra é passada para ^

31

Senhora Elci Bocaiuva, que diz que tem medo de assumir um compromisso e depois

32

não firmar, pois isso é algo muito sério e que gosta de participar e está presente nas

33

reuniões para as tomadas de decisões, e se for da forma que ela não puder

34

comparecer mais que tenha alguém para substitui-la ela aceita representar o grupo. A

35

palavra é passada para senhora Zelma Luzia que fala que a ata será revisada

36

minunciosamente e que o nome do Senhor José Tinte sairá da composição do grupo

37

porque ele já havia sido citado por outro órgão antes da reunião ordinária acontecer,

38

e que o nome da Senhora Elci Bocaiuva agora irá compor o grupo de Combate ao

39

Desmatamento representando o CMMA, pergunta a todos os presentes se não querem

40

acrescentar mais alguma coisa, agradecendo a presença e o esforço de todos por

^
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41

estarem presente e se coloca a Secretaria Municipal de Meio Ambiente disposição de

42

todos ao tempo e hora que precisarem e quiserem comparecer a nossa equipe está

43

sempre pronta para recebê-los, também ficou apresentado e aprovado o calendário

44

de reuniões ordinárias, que acontecerão em todas as primeiras quarta feiras de casa

45

mês, sendo somente em maio, na segunda quarta feira em função do feriado Nacional

46

do Dia do Trabalho. Por fim deseja bom dia, a todos e muito obrigado pela presença.

47

Nada mais tendo a tratar, eu Erika Kelliane Gonçalves da Silva, lavro a presente ata que

48

será assinada por mim e pela Presidente do CMMA, Sr5 Zelma Luzia da Silva Campos.

49

Brasil Novo - Pará cinco abril de 2013.
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