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CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VERA CRUZ 

COMDEMA 

Ata nº 148/2019 

Aos dezessete dias de dezembro de dois mil e dezenove, 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, Eliza Bischoff suplente de Roberto Mendes, Danilo Paulischt, André 

Mello Sant’Anna, Hilton José Wink, Marisa Terezinha Lopes Putzkel e Patricia 

Porto Chaffe. O presidente, Ricardo Moacir Konzen, saudou os presentes, 

apresentou a pauta e colocou a ata nº147 em apreciação. A ata foi aprovada pelos 

presentes por unanimidade. Ricardo, esclarece que conversou com o Secretário 

de Obras sobre a denúncia relatada na reunião anterior de uma pessoa anônima, 

referente a efetuação de capina química, no bairro Bom Jesus, onde uma pessoa, 

possivelmente funcionário público, que estava em um carro da prefeitura, 

pulverizando sem nenhum tipo de proteção e o secretário informou que não 

procede, pois não havia ninguém nesse período realizando serviços no referido 

local por parte da prefeitura. Comentam sobre o aguardo do retorno do recurso 

proveniente do Edital do Fórum, referente o recebimento dos R$13.000,00 (treze 

mil reais), para ser utilizado no cercamento do Parque. Acordam de fazer um 

estudo para definir os pontos críticos das árvores que necessitam atenção, para 

não prejudicar o cercamento. Aprovam o modelo de questionário/pesquisa. 

Depois o presidente fala sobre a elaboração do edital, que haverá uma redução 

significativa no valor em comparação aos gastos anteriores, ele apresenta os dias 

semanais previstos que acontecerá a coleta seletiva e a coleta intencional. Eles 

tratam também da importância de conscientizar a população, inclusive nas 

escolas. Pensam que poderiam elaborar um meio de doação de composteiras 

orgânicas para as pessoas da comunidade utilizem no quintal, poderia ser através 

de inscrições, quem tivesse interesse se inscrevia e recebia a solicitada. O 

presidente pensa que talvez se for doado a comunidade não valorizara, alguns 

conselheiros concordam. Outros conselheiros dizem que é preciso tentar, colocar 

a disposição de quem realmente tenha interesse, nem que seja preciso elaborar 

folders para que se construa educação também nesse sentido. Então eles 

combinam de fazer um levantamento de custo e retornar a discussão na próxima 

reunião. O presidente propõe que a próxima reunião seja na terceira terça-feira de 

fevereiro, dia 18, mas caso tenha alguma demanda será realizada uma em janeiro. 

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, 

17 de dezembro de 2019. 
 


