
ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

Ata de Posse do Conselho Municipal do Maio Ambiente - COMMAM 

Aos OITO DIAS DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS ML E DEZ as lOh esteve 

presente no Plenário Leo Franklin nas dependOncias do prédia da Câmara Municipal de 

lmperatriz, localizada a Rua Simplicia Moreira, a preteito de imperatriz Sebastião Torres 

Madeira, onde em uma soleniciade, deu posse, a diretoria do Conselho Municipal do 

Meio Ambiente - COMMAM. Oportunidade em que tomaram posse do referido conselho 

os seguintes conselheiros: Domingos Isaias Cesar Ribeiro (Fundaçao Rio Tocantins), 

Cristiano Almeida de Miranda (SEDEC), Francisco Hello Sousa Vieira (SEMUS), 

Carlos Elpidio Lago Cunha (SINFRA), Maria Piedade Oliveira da Silva (SEMED), 

Rildo de Oliveira Amaral (Poder Legislativo), Orlando Assunçao Filbo (IBAMA), 

Antonio Ferreira Lima (STTRI), Emanuel Geraldo Cameiro de Oliveira (SINRURAL), 

Jose Roberto Ferreira de Sousa (UEMA/CESI), Jose Dioclides Goes Gonçalves 

(IFMA), Luciano Davanso Pechoto (CREA), Werbeth Harry Bezerra Jorge (OAR), 

Antonio Carlos da Silva Miranda (CORPO DE BOMBEIROS), lvanice Candido Lima 

Falcao Almeida (CR810), Joao Batista Jose de Sousa (CRQ), Valdemar Teles cia 

Silva (SEMA), Benedito Jacinto Mesquita (CAEMA), Paulo Roberto da Silva Ribeiro 

(UFMA), AristOteles dos Santos Junior (50 BtS), Edmundo Hosano de Sousa 

(Policia Militar), Wallyson Rodrigues Ferreira (Defesa Civil), Jose de Castro dos 

Santos Junior (SEPLUMA), Luiz Carlos Salani (ACII). Ato continuo a palavra e 

franqueada aos conselheiros, fazendo uso cia mesma a priori o conseiheiro Domingos 

Isaias Cesar Ribeiro, momento em que relata em referenda a responsabilidade desta 

diretoria do comando coma instrumento fiscalizador do prôprio secretario de Meio 

Ambiente e suas açöes, coma também se referira corn relação a falta de respeitcx dos 

municipes cidadâos para corn o Rio Tocantins. e condams a todas para esta nova 

ernpreitada. Em seguida faz usa da palavra a conselheira Jacinto Benedito Mesquita, o 
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qual tambem em sua narrativa corrobora cam o mesmo raciocinio do seu antecessor no 

que conceme ao poder de fiscalização, empenho na função; e, sobretudo contribuir para 

uma nova etapa do Meio Ambiente da cidade de lmperatriz. Incontinente, o secretario 

Eneas Nunes Roche emitira também sua opiniao, quando da criaçâo do COMMAM: fala 

tambOm sobre a participaçao popular de forma ativa corn o trabaiho dos nobres 

conselheiros. E dissera que "a partir de agora o COMMAM respalda 0 municipio de 

lmperatriz e suas açöes', disse o secretarlo. 0 vereador Rildo Amaral em nome do poder 

Jegislativo fizera também suas congratulaçOes parabenizando a todos e se diz em name 

da casa que a câmara esta a disposiçao para quaisquer atitudes advindas. Logo apôs, o 

prefeito de Imperatriz Sebastiao Torres Madeira fizera uso cia palavra; opoduniciade em 

que enfatizara a importânda de uma agenda ambierital na cidade de lmperatriz. Segundo 

ele, ainda e carente a falta de conscienda ambiental no nosso municipio. F de que 

periodicamente o poder legislativo efetua limpezas nos cãrregos todo o més de 

novembro e que 6 constrangedor, "as vezes a gente encontra ate geladeira veiha, sofa 

no leito dos cOrregos de lmperatriz". E finalizando, o prefeito enfatizara quando da sua 

felicidade em ser o primeiro prefeito e empossar a Conselho de Meio Ambiente de 

Imperatriz, disse o alcaide. Ato continua a direçao da mesa diretiva vendo que nao havia 

mais nada a tratar e que de acordo ao que preconiza a decieto n° 031/2003 a qual reza 

em suas alineas a criaçao e posse da diretoria do Conselho Municipal de Meio Ambiente, 

deu por encerrada a sessào e nao tendo mais nada a que constar, eu 

- , secretano do COMMAM, 

lavro a seguinte ata, aos 08 dias do mês de Outubro do Ano de 2010, na Cidade de 

lmperatriz - MA. 

SEBASTIAcYTORRES MA IRA 
Prefeito Municipal de lmperatriz - Ma 

Paládo Dorgiva! Pinheiro de Sousa. Plenário Leo Franklin, dependências do prOdio da Câmara Municipal 
de Imperatriz, aos olto dias do mês de outubro de dois mil e dez. 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 1400, lmperatriz Shopping II Piso Centro - 
CEP: 65.903-270 lmperatriz - MA 

Im"Am 
,Y 



ASSEMBLEIAOtPOSSE DO CONSELHOMUNICIPAL DE M EIO  
AMBIENTE 

-- 

mart All-ilowWWW ml LLLL 

WYJTfl4VflflI tfltirzai'WzWFfln4 

WIWI 

E!7Jwriceitjn rnEinrjwJn. tai 	- 

rfl&àiaYflflflW1'LSYPJtiWa 

ERIN 

_1W$rj,y ,j ,ir ra.atkw 

MERWWW"WiTFAM___fl_--cr 

reL _ 
= 

Jfl' ,\flr 

=ri 

= 
—1' 

at 

35 Z4 'in i. 

ii;' 

Covis 

CowL 

Kjb-~r am 

-t t:0 



CARGO 	 ,r)IivSTrrUlc-40 

tAwiff,.r r!xy,k4 

tv 
• ___________ ______ 
• -. 
• rt. 

— 'tior7fl' 

— 
W Gr 

- 

Si rrz 

Si 

Sr 

• 530a.2 23 
'.J 8D3- '130j 




