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Assunto:  Aplaude e Congratula a Prefeitura Municipal de Itapoá/SC e a
Secretária de Meio Ambiente.

O Poder Legislativo do Município de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por

unanimidade  dos  vereadores,  apresenta,  nos  termos  regimentais,  a  presente  MOÇÃO DE

APLAUSOS a Prefeitura Municipal de Itapoá e a Secretária de Meio Ambiente pelo Prêmio

Destaque em Gestão Ambiental.

Na noite de 27 de junho de 2019, o município de Itapoá foi agraciado com o

“Prêmio Destaque Nacional em Gestão Ambiental’’, promovido pela Associação Nacional dos

Órgãos Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA) em parceria com o Ministério do Meio

Ambiente (MMA).  Essa premiação nacional traduz o reconhecimento de todos os esforços

que foram investidos nos últimos dois anos para o fortalecimento da gestão ambiental em

nossa cidade.

Investir no meio ambiente, é investir em saúde e qualidade de vida para os

itapoaenses. Fruto do trabalho da Prefeitura através da Secretaria de Meio Ambiente e das

legislações aprovadas pela Câmara de Vereadores.

São ações práticas implementadas que resultaram na premiação que é de gestão
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ambiental: estruturação da secretaria de meio ambiente (antes era meio ambiente, turismo e

cultura),  adequação  do  conselho  municipal  de  meio  ambiente,  regularização  do  fundo

municipal do meio ambiente, implantação de procedimentos para dar clareza ao licenciamento

ambiental, implantação do banco de dados ambiental municipal, adesão à campanha mares

limpos, adesão aos ODS, ações de educação ambiental, estruturação da equipe técnica, adesão

a consórcio, elaboração e aprovação do Plano Municipal da Mata Atlântica, implantação do

sistema de conversão florestal, entre outras ações.

De Santa Catarina apenas 4 municípios foram contemplados com esse prêmio,

sendo Itapoá, Botuverá, Comburiu e Indaial. 

Autoridades presentes na entrega do prêmio: João de Oliveira – Secretário de

Estado do Meio Ambiente da Bahia,  Mario Mantovani – Membro Fundador da SOS Mata

Atlântica, Marcelo André do Porto Queiroz – Secretário  de Meio Ambiente da cidade do Rio

de Janeiro e atual presidente da ANMNA, Rogério Menezes – Secretário de Meio Ambiente

de Campinas e Luiz Carlos Rossini – Vereador de Campinas.

Diante do exposto, e pelos méritos acima narrados, é que esta Casa de Leis

aprova  honrosamente esta Moção de Aplausos.

É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 19 de setembro de 2019.

Geraldo Rene Behlau Weber 
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Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá,
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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