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Aos vinte e um dias de novembro de dois mil e dezessete, na Sala de Reuniões dos Conselhos, 

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

Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA) de Vera Cruz, que teve início às 8 horas. Estavam 

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

Moacir Konzen, André Maieski, Fernando Henrique Henker Flores, Ivan Rodrigues, Roberto 

Mendes, André Mello Sant’Anna, Ubirajara de Almeida, Mario Augusto Schuh, Andreas Köhler e 

Gilmar Schaeffer. O presidente André Maieski, abriu a reunião saudando a todos e apresentando a 

pauta. Em seguida, solicitou ao secretário do COMDEMA, Fernando Flores, que fizesse a leitura 

da ata da reunião anterior. Ao término da leitura, foi informado sobre as medidas adotadas para 

atender as deliberações do Conselho, decididas na última reunião. Quanto ao Licenciamento 

Ambiental da ACOTRALI (Associação Comunitária dos Trabalhadores do Lixo) de Vera Cruz, o 

conselheiro Ricardo Konzen, Coordenador do Departamento de Meio Ambiente e Fiscal de 

Contrato entre a Prefeitura e a referida associação, informou que conversou com a Administração 

Municipal e ficou decidido que, se não for feito o Plano PPCI, não assinará a autorização para o 

pagamento do aluguel para os próximos meses. Após os comentários, a ata foi aprovada. Na 

sequência, o conselheiro André Sant’Anna trouxe para pauta, novamente, a questão dos catadores 

de materiais recicláveis, que já foi objeto da pauta da última reunião. Encerrando-se as discussões 

sobre o assunto, foi decidido que será enviado um ofício à Administração Municipal solicitando a 

organização de uma equipe para fiscalizar a prestação de contas da ACOTRALI. Dando 

continuidade à reunião, Ricardo apresentou novamente o orçamento para o cercamento do Parque 

Ambiental. Esse orçamento foi levantado e apresentado pela Engenheira Eliza Bischoff, servidora 

da Prefeitura, em reunião anterior. A informação passada é de que para o cercamento são 

necessários 1.500 (mil e quinhentos) metros lineares de cerca, resultando em um montante de R$ 

192.176,00 (cento e noventa e dois mil, cento e setenta e seis reais). Na sequência, o Presidente 

André Maieski apresentou a prestação de contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente 

(FAMMA) dos meses de setembro e outubro. No fim de setembro estava com R$18.938,00 

(dezoito mil novecentos e trinta e oito reais); no fim de outubro, com R$597,00 (quinhentos e 

noventa e sete reais). Prosseguindo, o conselheiro Fernando apresentou demanda originada pela 

empresa Primavera Transporte de Passageiros Ltda., que solicitou ao DEMA Autorização para o 

corte de três árvores da espécie exótica Tipuana tipu situadas em frente a sua propriedade, no 

Túnel Verde ao longo da Rua Roberto Gruendling. Conforme a Legislação Municipal, as árvores 

dos Túneis Verdes do Município são protegidas como espécies nativas e necessitam da 

autorização do COMDEMA para serem suprimidas. O Conselho aprovou ser autorizado pelo 

DEMA a retirada das referidas árvores, salientando que a empresa deverá firmar Termo de 

Compromisso Ambiental, onde ela se comprometerá em fazer a Reposição Florestal com a espécie 

Caesalpinia ferrea na proporção de 15 (quinze) mudas para cada árvore suprimida, devendo 

ocorrer a reposição ao longo da Rua Roberto Gruendling, no Túnel Verde. Dando sequência, 

Ricardo expôs a Portaria FEPAM N° 55/2016 se mostrando preocupado, pois tal portaria isenta de 

Licenciamento Ambiental a nível estadual algumas atividades que são consideradas muito 

impactantes a nível municipal. Uma dessas atividades é a lavagem de veículos. Após ser discutido 

sobre o assunto, o Conselho decidiu que ele deverá entrar em pauta na próxima reunião 

novamente. Seguindo, o Presidente André Maieski informou que o Conselho precisa eleger a nova 

Comissão do Meio Ambiente, que é composta por quatro pessoas. Oficialmente, integram a 

Comissão os senhores: André Maieski, Andreas Köhler, Ricardo Konzen e Rodrigo Schwingel. 



Porém, Rodrigo não está mais atuando na Comissão, nem no COMDEMA. O Conselho votou e 

elegeu a nova Comissão, que fica composta por André Maieski, Andreas Köhler, Ricardo Konzen 

e Ubirajara de Almeida, substituindo Rodrigo Schwingel. Na sequência da reunião, André Maieski 

apresentou Ofício recebido da Administração Municipal, em nome do Prefeito Guido Hoff, onde 

solicita aprovação, por parte do Conselho de Meio Ambiente, de proposta de parceria entre a 

empresa Kopp Tecnologia e a Prefeitura Municipal, que tem como finalidade a adoção da Praça 

José Bonifácio pela Empresa para embelezamento e transformação em um ponto de interesse 

turístico. No Ofício é salientado que a parceria não trará custos ao Município. André Maieski 

ressaltou que está previsto na Legislação Municipal que disciplina essa parceria a solicitação de 

Autorização à Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, nos casos em que houver a 

necessidade de supressão de árvores. Após análise dos conselheiros, foi aprovada a parceria. 

Finalizando, o conselheiro Fernando, Secretário do COMDEMA, informou que a partir de janeiro 

de 2018 (dois mil e dezoito) não quer mais ser o Secretário do Conselho, em função da demanda 

do cargo. Mencionou que, desde que assumiu a função, teve muito crescimento pessoal e que 

concluirá as atividades do ano 2017 (dois mil e dezessete). Nada mais havendo a tratar, deu-se por 

encerrada a reunião, sendo marcada a próxima para o dia dezenove de dezembro. Eu, Fernando 

Flores, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente, pelos demais 

conselheiros e por mim. Vera Cruz, 21 de novembro de 2017. 

 

André Maieski 

Presidente do COMDEMA 

 

 

 

 

 

 


