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Aos vinte dias de agosto de dois mil e dezenove, 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 e a Assembleia de escolha. Estavam presentes na 

reunião, conforme constam no livro de presença, os seguintes conselheiros: André Maieski, 

Ricardo Moacir Konzen, Ligia Ines Konzen, Ivan Rodrigues, Roberto Mendes, Gilmar Schaefer, 

Cristian Wagner e Fernando Henrique Henker Flores. Ainda esteve presente Patrícia Porto 

Chaffe, representante do CREA e Iris Lenz Ziani da Sala dos Conselhos. O presidente, André 

Maieski, saudou os presentes e colocou em aprovação a ata nº142 enviada por e-mail para 

leitura, que foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Seguindo o presidente 

informou a pauta da reunião seria sobre o relato do andamento do Projeto “EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE AMBIENTAL: SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA” e a Assembleia 

de escolha conforme o Edital de Chamamento Público nº 001/2019. André passou para Ricardo. 

Ricardo relata o andamento da execução do projeto Educação em Saúde Ambiental: 

Sustentabilidade e Qualidade de Vida, que iniciou no dia 19 de agosto com as palestras. 

Também relata que recebeu a atualização do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Ressalta que 

hoje o município paga R$0,40 por quilograma de lixo recolhido para a empresa o que é um 

gasto que deixa de ser aplicado em melhorias no município. Ricardo relata que em outubro 

termina o contrato com a empresa CONESUL que recolhe o lixo, e estão utilizando uma 

planilha do tribunal de contas para apresentar uma contraproposta para questionar os valores 

que a empresa apresenta. Os conselheiros discutem sobre a implantação dos containers onde 

colocam que os mesmos desfavorecem a coleta seletiva, pois os cidadãos colocam todos os tipos 

de resíduos no mesmo até entulhos de obras. Os conselheiros concluem que há necessidade de 

se ter um trabalho contínuo de conscientização com a população para que separem o lixo 

orgânico, rejeito e seco. Conversam sobre a importância do município se ter uma área de 

transbordo e com isso se geraria economia para o município, pois seria somente o rejeito que 

iria para Minas do leão e o restante não. São levantados várias questões da importância da área 

de transbordo, a partir disso é definido que o COMDEMA encaminhe ao Executivo Municipal 

um ofício para que o município implante  uma área de transbordo com a maior brevidade 

possível. Cristian  representante do STR, solicita ao Ricardo que envie o cronograma da coleta 

de lixo seco, e o que é cada tipo de lixo. Cristian irá usar o programa do STR para divulgar e 

assim os produtores rurais irão estar informados quanto a coleta de lixo na Zona Rural. Ricardo 

irá repassar por e-mail ao Sindicato. Prosseguindo, André solicita para Iris fazer a leitura do 

Edital de Chamamento Público nº001/2019 referente a assembleia de escolha dos 

representantes da Sociedade Civil. Iris faz a leitura do edital, apresenta as indicações recebidas 

das entidades. Na sequencia, os representantes das Associações de Bairros realizam entre seus 

pares os membros titular e suplente ficando assim constituído: André Maieski, como titular da 

Associação dos Moradores do Bairro Imigrante e Gilmar Schaefer, como suplente, da 

Associação dos Moradores do Bairro Bom Jesus. Da representação das Associações de 

Produtores Rurais ou do STR- Sindicato dos Trabalhadores Rurais esteve presente o senhor 

Cristian Wagner, que relata as dificuldades que estão enfrentando no STR, portanto inicialmente 

não iriam mais participar mas como não tem mais representantes de outras associações o mesmo 

indica como presidente do Sindicato o seguinte representante, Danilo  Paulischt, titular e ele, 

Cristian Wagner, suplente. Iris informa que não houve a indicação até o presente momento de 

nenhum representante indicado por instituição de ensino superior que represente o Núcleo de 

Gestão Pública da mesma. Após, sanadas todos os questionamentos fica constituído a nova 

composição do COMDEMA, referente ao período 21 de agosto de 2019 a 21 de agosto de 

2021da seguinte forma: I- Dos representantes titular e suplente respectivamente do município: 

André Mello Sant’Anna e Jorne Silvio Petry; Ricardo Moacir Konzen e Daniele Caroline 

Moraes; Mariani Ines Stoeckel e Marciana Teresinha Scherer; Roberto Mendes e Eliza Bischoff; 

Ivan Rodrigues e Gilson Adriano Becker; Fernando Henrique Henker Flores e Neri Roberto 

Gustavo Goecks. II- Da sociedade civil: - Patricia Porto Chaffe, titular e Mario Augusto Schuh, 



suplente representante indicado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; 

- Danilo  Paulischt, titular e Cristian Wagner, suplente, representante do STR- Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais; - Hilton José Wink, titular e Lauri Schwengber, suplente, representante 

do Sindicato das Indústrias do Fumo – SINDIFUMO/SINDITABACO; - Ubirajara de 

Almeida, titular e Debora Lenhard da Silva, suplente, representante da Associação Comercial e 

Industrial e de Agropecuária – ACISA de Vera Cruz; - André Maieski, titular, representante 

indicado da Associação dos Moradores do Bairro Imigrante e Gilmar Schaefer, suplente, 
representante indicado da Associação dos Moradores do Bairro Bom Jesus; e não houve 

representante indicado por instituição de ensino superior que represente o Núcleo de Gestão 

Pública até o presente momento. Para finalizar, foi agradecido aos conselheiros pelo trabalho 

realizado junto ao COMDEMA e um profícuo trabalho a nova composição. Nada mais havendo 

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

Iris Lenz Ziani, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente 

deste Conselho e demais Conselheiros. Vera Cruz, 20 de agosto de 2019. 


