
Relatório de atividades do COMDEMA 

                    Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) de 

Cerquilho, conforme o disposto no Capítulo VIII do Decreto Nº. 2.527, de 27 de 

agosto de 2010, realiza, periodicamente, suas reuniões ordinárias toda terceira 

quarta-feira de cada mês, no horário das 08h às 09h30min, no Salão Nobre do 

Paço Municipal. 

                 No período de outubro de 2018 março de 2019, foram apresentados 

e debatidos no COMDEMA diversos temas relacionados ao meio ambiente, 

com o objetivo de melhorar e fortalecer a política ambiental do nosso município. 

A saber:  

Informo que no período de outubro a dezembro de 2018, não foram pautados 

assuntos relevantes a gestão ambiental do nosso município, esclarecemos que 

o motivo de não pautar foi devido embrólios jurídico e administrativo para a 

resolver assuntos na formação da nova mesa diretora conforme relatados em 

atas das respectivas reuniões. 

 Apresentação dos novos membros e a reestruturação do COMDEMA; 

Foram apresentados aos conselheiros, dois membros que estarão 

representando entidade publica através da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, e outro membro representando o Sindicato Rural que representara a 

entidade publica. 

Queda da árvore espécie Copaíba, protegida por lei: Técnicos do Meio 

ambiente informou o conselho que uma espécie de copaíba sofreu um 

tombamento devido uma ventania, e o município por ter uma lei de proteção da 

referida espécie, prontificara o plantio uma muda em local publico devidamente 

protegido 

Análise para supressão de Fícus em espaço público: chegou ao 

conhecimento do conselho através de queixa de um cidadão que a 

espécie fícus está invandido no subsolo (raiz) a sua moradia, 

causando danos estruturais, membros do comdema foram até o local 



e será analisada com outros órgãos a necessidade da supressão da 

referida árvore. 

Reunião sobre o programa do Município Verde Azul: No dia 26 de março de 

2019, foi realizado na Câmara Municipal de Vereadores através do 

COMDEMA, um treinamento para todos os funcionários da prefeitura municipal 

que estão engajados no programa município verde azul no treinamento foi 

apresentado todas as diretivas e critérios que cada setor publico tem a sua 

participação para atingir os objetivos junto ao programa esteve presente o 

prefeito municipal senhor Aldomir Jose Sanson. 

Apresentação do Relatório Gestão Ambiental (RGA) A equipe técnica 

apresentou ao COMDENA na reunião terceira reunião ordinária as diretivas e 

os critérios que serão entregues no PMVA ciclo 2019. 

 

 

Cerquilho, 11 de abril de 2019 

 

 

 

 

 

Alessandro Barbosa 

Presidente do COMDEMA 


