
Conselho Municipal em Defesa do
Meio Ambiente da Prefeitura de Presidente Kennedy

COMDEMA
Ata da 6ª. Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Presiden-

te Kennedy. Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, com

primeira chamada às treze horas não havendo quórum e segunda chamada às treze ho-

ras e vinte minutos foi dado início a reunião, na sala de reuniões da Secretaria de Obras,

Serviços Públicos e Habitação, na Rodovia ES 162, Km 20, Parque de Exposições Afonso

Costalonga,  centro, nesta cidade, reuniram-se os conselheiros Mariana Zonatelli Gomes

Fornazier representante da Secretaria de Obras, Tatiane Nogueira de Souza representan-

te da Associação de Catadores de material reciclados, Joselio Altoé representantes das

entidades Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, Ramon Louzada represen-

tante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. O presidente dá as boas

vindas a todos. Em seguida o presidente passou a palavra ao Engenheiro João Vitor Bru-

mana que está coordenando o Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio

aos Municípios PROESAM que apresentou o programa já implantado no município. Após

apresentação foi dado sequência a aprovação das metas apresentadas sendo elas: meta

GDVE02 que acerca de aderir ao Cadastro Ambiental Urbano, modulo gestor, do ministé-

rio do meio ambiente e incluir áreas do território do município; GDTR10 de comprovar a

entrega do SNIS e do SINIR no ano de 2023 ;GDIT03 de instituir comunicação com atuali-

zação periódica através de redes sociais com ações, notícias, fatos e eventos sobre meio

ambiente em âmbito municipal/estadual e a última meta apresentada a meta GDAZ01 de

participar  da capacitação técnica oferecida pela AGERH, no primeiro quadrimestre de

2022 e OBVE01 de implementar o Grupo de Trabalho (GT) para elaborar o plano munici -

pal de mata atlântica  onde as mesmas foram aprovadas por unanimidade pelos membros

deste conselho. Em seguida foi lida e aprovada a Resolução COMDEMA Nº 001/2022. O

presidente abre a reunião para dúvidas, questionamentos e sugestões e não havendo ne-

nhuma manifestação o mesmo diz que a próxima reunião acontecera com data e local

previamente comunicado, desta forma nada mais tendo a declarar o presidente declara

encerrada a reunião.
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