CARIMBO DO CATÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
PAPEL TIMBRADO
ATA DE ASSEMBLÉIA DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE
GARANTIA AMBIETAL

Aos vinte e um dias do mês de (mês referente) do ano de (ano referente), às
**:**horas, reuniram-se na (endereço da reunião), em (município) - Ba, os
Senhores:**********, CPF/MF sob o nº ********, CREA sob o nº ********, cargo
********;**********, CPF/MF sob o nº ********, CREA sob o nº ********, cargo
********; com a finalidade de construir e estabelecer metas de trabalho para a
Comissão Técnica de Garantia Ambiental, a ser registrada na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Ambiente – SEMARH.

Analisando o instrumento da Comissão de Garantia Ambiental, concluíram os
presentes que tal instrumento apenas formaliza junto a Secretaria Municipal de
meio Ambiente e Recursos Hídricos a política que vem sendo desenvolvida
dentro do(a) *******. Os presentes manifestaram-se de pleno acordo com a
proposta de constituição da comissão salientando que já trabalham em equipe
multidisciplinar, visando uma avaliação criteriosa de todas as instalações e
operações do (a) ********, no que diz respeito a Controle Ambiental, Segurança
do Trabalho e Saúde Ocupacional, que se constitui de Higiene e Medicina
Ocupacionais.
A Comissão Técnica de Garantia Ambiental terá como principais metas: 
Acompanhar, rever e interpretar a legislação sob o aspecto técnico,objetivando
cumpri os condicionantes ambientais previstos em lei, para operação
do(a)*******; Avaliar, mensalmente, os parâmetros de auto monitoramento do
relatório expedido pelo Setor de Controle Ambiental; Atuar de forma
preventiva, através de análise criteriosa de riscos ao homem e ao meio
ambiente quando da elaboração e/ou implantação de todos os novos projetos e
modificações dos processos industriais existentes; Incentivar a participação
de todo pessoal técnico da área de meio ambiente em programas de

treinamento, visando um melhor padrão de desempenho de toda equipe;
Desenvolver política interna de produção ambiental no que diz respeito às
emissões fugitivas;
 Usar todos os canais de informação disponíveis da fábrica para promover
uma consciência para a proteção ambiental em todo o corpo funcional;
 Manter informada a Gerência da ********* para assuntos ambientais sobre a
situação de meio ambiente da Fábrica;
 A Comissão se reunirá ordinariamente uma vez por semana e mensalmente
com a participação de membros do corpo Gerencial da Fábrica.

Por ser expressão fiel do quanto deliberado nesta Assembleia de Constituição,
firmam a presente ATA:

Coordenador Geral

Coordenador do Meio Ambiente

Médico do Trabalho

Engenheiro de Segurança

