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Brasília, 01 de outubro de 2015

Exmo Sr(a) Prefeito (a) Municipal,

Ilmo. Senhores (as) Gestores(as) Municipais de Meio Ambiente,

(Secretários(as) Municipais, Diretores(as), Coordenadores(as), Chefes de Setor ou Assessores(as) de Meio

Ambiente ou outros (as) responsáveis pela Gestão Ambiental no município)

A ANAMMA - Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente - é uma entidade

civil, sem fins lucrativos ou vínculos partidários, representativa do poder municipal na área ambiental,

com o objetivo de fortalecer os Sistemas Municipais de Meio Ambiente para implementação de políticas

ambientais que venham a preservar os recursos naturais e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

Fundada em 1988, em Curitiba, a ANAMMA tem desenvolvido ações voltadas para o

fortalecimento municipal, ocupando lugar de destaque no Conselho Nacional do Meio Ambiente -

CONAMA.

Nossos objetivos:

• Congregar e representar o órgão ambiental do poder executivo dos municípios, harmonizando e

veiculando seus interesses em assuntos relacionados com omeio ambiente.

• Promover o fortalecimento dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente - SISMUMAs, no âmbito do

SistemaNacional de Meio Ambiente – SISNAMA.

• Desenvolver a cooperação e o intercâmbio permanente entre os municípios, visando à troca de

opiniões técnicas e experiências profissionais.

• Intensificar a participação dos municípios na definição e execução da política ambiental do pais,

integrando os Conselhos Estaduais de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Meio Ambiente -

CONAMA.

• Cooperar na captação de recursos necessários ao desenvolvimento pelos municípios de projetos

atinentes ao meio ambiente.
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• Realizar congressos, encontros, simpósios, seminários, reuniões e cursos para estudo e debate de

problemas vinculados aos seus objetivos.

Considerando a eleição da nova diretoria da entidade para o biênio 2015-2017, realizada por

ocasião do 24º Encontro Nacional da entidade, de 23 a 25 de junho de 2015 em Campinas-SP, vimos pelo

presente informar sobre a realização do CENSO NACIONAL DOS ÓRGÃOS GESTORES MUNICIPAIS

DE MEIO AMBIENTE, realização da ANAMMA com o apoio do MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, e

solicitar o apoio e participação desta Prefeitura Municipal por meio do preenchimento online de

questionário sobre a gestão ambiental local que pode ser acessado, respondido e submetido pelo links

abaixo:

http://goo.gl/forms/6UV5KYK1N3

(Solicitamos o preenchimento de apenas uma resposta por município, fornecida pela maior autoridade

ambiental local).

O prazo para preenchimento e envio eletrônico do questionário respondido é 23 de outubro de

2015.

Sem mais, antecipamos nossos agradecimentos, colocando-nos à disposição para

esclarecimentos sobre as vantagens ao município de sua adesão à ANAMMA e como proceder a filiação à

entidade.

Mais informações em nosso novo site: www.anamma.org.br.

Rogério Menezes

Presidente Nacional da ANAMMA

Contato: 19-2116-0380 (Sra. Nilce)

Email: roberto.anamma@yahoo.com.br


