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CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VERA CRUZ 

COMDEMA 

 

Ata nº 149/2020 

Aos dezoito dias de fevereiro de dois mil e vinte, na Sala de Reuniões dos Conselhos, 

situada na Avenida Nestor Frederico Henn, 1645, foi realizada reunião do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA) de Vera Cruz. Estavam 

presentes na reunião, conforme constam no livro de presença, os seguintes 

conselheiros: Ricardo Moacir Konzen, André Maieski, Mariani Ines Stoeckel,  Roberto 

Mendes, Danilo Paulischt, Jorne Silvio Petry suplente de André Mello Sant’Anna, 

Hilton José Wink, Ubirajara de Almeida, Neri Roberto Gustavo Goecks suplente de 

Fernando Henrique Henker Flores e Patricia Porto Chaffe. Também esteve presente 

Rui Jost. O presidente, Ricardo Moacir Konzen, saudou os presentes, diz que é a 

primeira reunião do ano de 2020 e deseja que seja um excelente ano, logo, 

apresentou a pauta e colocou a ata nº148 em apreciação. A ata foi aprovada pelos 

presentes conselheiros por unanimidade. O presidente apresenta Rui para os 

conselheiros. Relata sobre a reunião que acontecerá na UNISC, dia 5 de março, 

às 9 horas, sobre educação e saúde ambiental, também conta que o problema que 

havia sido interrompido por um determinado tempo já foi resolvido e que os 

containers e composteiras já retomaram. Na sequência, o presidente concede a 

palavra a Rui Jost, que agradece aos conselheiros por recebê-lo, e traz o assunto 

sobre a proliferação da Spathodea que é uma planta originária da África, e que 

quando um proliferador entra em contato com a mesma acaba morrendo. Trouxe 

esse assunto com a ideia de que seja feita uma normativa que evite o plantio e 

que se recomende o corte, como se leve ao conhecimento sobre, pois muitas 

pessoas não sabem que a planta pode matar proliferadores. Prosseguindo, o 

presidente fala sobre a sua preocupação com produtos que estão sendo 

transportados clandestinamente e que podem prejudicar o meio ambiente pela sua 

composição química, e que estão sendo bastante utilizados pelo fato de conseguir 

comprar por preço inferior. Conversam sobre as abelhas que são muito 

importantes para o meio ambiente e suas distintas espécies. Rui explica como 

fazer uma moradia de abelhas e capturá-las sem as prejudicar. Conversam que a 

população não sabe nem sequer sobre a importância da apicultura. Discutem 

sobre tentar restringir os pontos de vendas de plantas prejudiciais ao meio 

ambiente e orientar alternativas de outras plantas boas e bonitas, porque além de 

trazer um problema é preciso encontrar soluções. Uma delas seria tirar a planta 

dos espaços públicos, também pode-se informar as pessoas que tem no pátio de 

suas casas, para que elas cortem e plantem outras. O presidente questiona se será 

feita normativa restringindo ou será dirigido o foco para a divulgação, mas os 

conselheiros conversam e acordam que precisa ser feita uma divulgação seguida 

de normativa, para que o efeito seja mais eficaz. Depois o presidente fala sobre a 

elaboração do edital, que haverá uma redução significativa no valor em 

comparação aos gastos anteriores. Depois é sugerido trazer Débora, embaixadora 

do lixo zero, na próxima reunião. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente 

agradeceu a presença de todos e encerrou-se a reunião, da qual, lavrou-se a 

presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente deste 

Conselho e demais Conselheiros. Vera Cruz, 18 de fevereiro de 2020. 


