
 

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VERA CRUZ 

COMDEMA 

Ata nº 128/2018 

Aos dezenove dias de junho de dois mil e dezoito, 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 oito horas. Estavam presentes na 

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

Mendes, Andreas Kohler, Mario Augusto Schuh, Lígia Inês Konzen, Fernando Henrique Henker 

Flores, Ivan Rodrigues, Aloisio Augusto Kessler suplente de Gilmar Schaeffer e Ricardo Moacir 

Konzen. O presidente, André Maieski, saudou a todos apresentando a seguinte pauta do dia: 1- 

Abertura e  Aprovação da Ata reunião anterior 15/05/2018; 2- Gincana Ambiental e complemento 

de valores; 3- Licitação referente ao cercamento do Parque Ambiental; 4- Retirada das exóticas do 

Parque; 5- Alterações dos Art. 203 e 207 do Código de Posturas e Meio Ambiente; 6- Revisão do 

Plano Resíduos Sólidos; 7- Agendamento para próxima reunião 17/07/2018 = Lei 01/2018; 8- 

Outros assuntos que algum conselheiro queira colocar em discussão. Na sequencia, o presidente 

colocou a ata anterior para apreciação. A mesma foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros 

presentes. Ricardo questiona se todos receberam por e-mail o projeto de lei nº175/2017, que dispõe 

sobre o licenciamento ambiental no Município de Vera Cruz, fixa a Taxa de Licenciamento 

Ambiental e dá outras providências. Ivan coloca que a necessidade de se colocar em pauta o Plano 

de Saneamento Básico. O presidente passa para Ricardo realizar o relato e a prestação de contas da 

Gincana Municipal. Ricardo relata que na Gincana participaram seis escolas, onde a ênfase dada nas 

tarefas foi no uso consciente dos plásticos. As Escolas vencedoras foram a EMEF Elemar 

Guilherme Kroth e a EMEF João Carlos Rech. O valor aprovado por este conselho não será 

suficiente, mas a ACISA irá complementar o mesmo. A premiação das escolas será a realização de 

viagem técnica para a Quinta da Estância. Prosseguindo, André solicita ao conselheiro Mendes 

relatar o andamento da licitação referente ao cercamento do Parque Ambiental. Mendes relata que o 

processo está em andamento e daqui há uma semana já será aberta a mesma. André questiona como 

se dará a retirada das exóticas. Ricardo esclarece que conversou com o Ivânio, que orientou em 

elaborar um laudo de avaliação, e após publicar edital de leilão da retirada das exóticas e isso 

também deverá ter autorização da Câmara de Vereadores, e o recurso proveniente da retirada das 

exóticas irá ser revertido no cercamento do Parque. Na sequencia, Fernando apresenta a redação 

definitiva das alterações dos Art. 203 e 207 do Código de Posturas e Meio Ambiente, o qual será 

encaminhado ao setor de legislação para tomar as devidas providências na inclusão na legislação 

vigente. Mendes lembra que ficou a redação conforme deliberado na reunião anterior. Em seguida, 

André questiona como está a revisão do Plano Resíduos Sólidos. Ricardo relata que através do 

CISVALE está sendo feito a revisão de treze municípios do Vale do Rio Pardo, bem como a 

elaboração de um Plano de Resíduos regional. Foi contratado uma empresa para realizar o mesmo. 

Ricardo e Mendes serão os interlocutores no município junto a empresa na revisão do Plano de 

Resíduos sólidos. Os conselheiros discutiram amplamente a questão dos valores das taxas cobrados 

pelos resíduos produzidos. Há necessidade de campanhas de educação quanto ao uso racional e 

produção de lixo e enquanto não forem cobrados valores que realmente as pessoas começam a se 

conscientizar, não haverá mudanças. Ricardo coloca que conversou com o Secretário de Finanças 

sobre a atualização do Plano de Saneamento Básico, inclusive foi chamado na promotoria. Os 

conselheiros entendem que há necessidade de contratar alguém para auxiliar na atualização do 

Plano de Saneamento Básico. Após várias colocações os conselheiros definem que será 

encaminhado ofício ao executivo lembrando da importância do município realizar a atualização do 

Plano de Saneamento Básico. Os conselheiros relatam se o prefeito tem consciência da importância 



da atualização do mesmo. Decidem encaminhar ofício ao prefeito questionando como está o 

andamento da atualização do Plano de Saneamento Básico. Para finalizar André convida a todos 

auxiliar na divulgação da Consulta Popular e votarem na mesma. Com o adiantado da hora, o 

presidente deu por encerrada a reunião, sendo marcada a próxima para o dia dezessete de julho de 

dois mil e dezoito e, eu, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente, 

pelos demais conselheiros. Vera Cruz, 19 de junho de 2018. 

 

 

 


