
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VERA CRUZ 

COMDEMA 

Ata nº 129/2018 

Aos vinte e nove dias de junho de dois mil e dezoito, na Sala de Reuniões dos Conselhos, situada na 

Avenida Nestor Frederico Henn, 1645, foi realizada reunião extraordinária do Conselho Municipal 

de Meio Ambiente (COMDEMA) de Vera Cruz. Estavam presentes na reunião, conforme constam 

no livro de presença, os seguintes conselheiros: André Maieski, Ubirajara Almeida, Roberto 

Mendes, André Mello Sant’Anna, Lígia Inês Konzen, Fernando Henrique Henker Flores, Ivan 

Rodrigues e Ricardo Moacir Konzen. O presidente, André Maieski, saudou os presentes e colocou 

em apreciação dos conselheiros referente a autorização dos funcionários, Aladia e Ricardo, fazerem 

o curso que trata do Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais  - 

SINAFLOR, usando recursos do FMMA, num montante de R$ 938,00 (novecentos e trinta e oito 

reais), que acontecerá na Federação das Associações de Municípios – FAMURS. A capacitação é 

direcionada aos técnicos municipais que atuam especificamente com manejo e supressão de 

vegetação e para operacionalização do sistema. Será um treinamento de dois dias. Onde estão 

previstas as seguintes datas: 03/7 a 04/07 e 05/07 a 06/07, bem como os detalhes do curso que 

foram encaminhados em anexo por e-mail aos conselheiros. André Maieski solicita a manifestação 

dos conselheiros quanto ao uso dos recursos e o mesmo aprova o uso dos recursos do Fundo 

Municipal de Meio Ambiente para o treinamento. O conselheiro Ubirajara considera também 

aprovada, pois capacitação é fundamental sempre. Roberto Mendes também considera aprovado o 

encaminhamento para o curso SINAFLOR. Fernando manifesta seu voto favorável à aprovação da 

realização do curso pelos referidos servidores. André S’antana, concordo com o curso para os 

servidores do Departamento de Meio Ambiente. Os conselheiros Ivan e Ricardo também aprovam. 

Sem nada mais a tratar foi encerrada as manifestações e aprovada por unanimidade. Nada mais 

havendo a ser tratado, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou-se a reunião, da qual, 

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pela Presidente deste Conselho e 

demais Conselheiros. Vera Cruz, 29 de junho de 2018. 

 

 

 


