
Lei quer acabar com poda drástica
Novo regramento para licenciamento ambiental em Vera Cruz passa a valer a partir do dia 5 de março e prevê multa
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Legislação veda o uso de facão para a realização de podas nas árvores
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o QUe maiS a Lei ConTemPLa

oUTro CorPo

“
A lei veio para tratar a 
poda de maneira corre-
ta. Poda não é mutilar 
uma árvore, é feita para 
limpeza, para correção 
de formação”

riCardo KonZen
Coordenador do DEMA
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“Todos os anos, vemos 
árvores mutiladas no cen-
tro.” A constatação é do 
agrônomo Ricardo Konzen, 
que coordena o Departa-
mento do Meio Ambiente 
(DEMA) de Vera Cruz. Para 
conscientizar a comunidade 
sobre regras que envolvem 
o licenciamento ambiental 
no município, foi aprovada 
a lei 4.792, de 4 de dezembro 
de 2018 e que, passados os 
três meses de carência, entra 
oficialmente em vigor no dia 
5 de março.  Um dos aspectos 
de destaque é a regulamenta-
ção da poda. “Fica vedada a 
poda drástica”, frisa Konzen, 
dizendo que as implicações 
para quem descumprir a 
lei vão pesar no bolso, com 
multa.

aUToriZaÇÃo
Qualquer poda, seja em 

locais públicos ou particu-
lares, no perímetro urbano, 
precisa ter autorização do 
DEMA para ser executada. 
O interessado deve se di-
rigir até o Departamento 
(que fica junto da Secretaria 
de Agricultura), informar 
sobre a intenção de poda e, 
após vistoria do DEMA, é 
emitido um documento de 
autorização, de graça. São os 
técnicos do Meio Ambiente 
que analisam a necessidade 
de poda, seja por limpeza, 
por condução adequada da 
planta, por riscos à rede elé-

trica, atrapalhar na calçada 
ou outro fator. 

Nestas autorizações, ex-
plica Konzen, todos os re-
querentes irão receber a 
orientação técnica de como 
deve ser executada a poda. 
“É para evitar este cenário 
que vemos todos os anos: 
árvores sendo mutiladas no 
perímetro urbano”, sublinha 
o dirigente. Não pode, por 
exemplo, ser executada a 
poda com facão ou machado, 
devendo ser usado serrote, 
podão ou motosserra. A 
autorização, salvo em casos 
excepcionais, deve ser feita 
nos meses de maio, junho, 
julho ou agosto, período em 
que as plantas sofrem menos.

mULTa
Para quem executar a 

poda sem a autorização do 
DEMA, em caso de árvore 
exótica, como tipuana, ex-
tremosa, a multa será de R$ 
111,47 por planta. Quando 
se trata de espécies nativas, 
sobe o valor para R$ 168,22 
por árvore podada. “A lei 

veio para tratar a poda de 
maneira correta. Poda não é 
mutilar uma árvore, é feita 
para limpeza, para correção 
de formação”, diz o agrôno-
mo. A Prefeitura não executa 
a poda, o interessado deve 
fazê-lo ou contratar quem o 
faça. Apenas o recolhimen-
to dos galhos, resíduos da 
poda, são feitos pela Pre-
feitura, após pagamento da 
taxa de R$ 32,30. Em situa-
ções de risco, como galhos 
sobre a rede elétrica, após o 
protocolo no DEMA e visto-
ria, é feito o encaminhamen-
to à distribuidora de energia, 
para que providencie a poda 
de maneira segura.

| A lei antiga não previa a renovação de licença ambiental. 
Agora, 120 dias antes do vencimento, o interessado entra 
com pedido de renovação, pagando 70% do valor da licença 
de operação.
| O microempreendedor individual (MEI) é isento de todas as 
taxas;
| Beneficiários do Bolsa Família ou pessoas com atestado de 
pobreza não pagam taxa;
| Produtores rurais familiares têm 50% de desconto nas taxas 
ambientais;
| Previsão de regularização de todos empreendimentos 
(como metalúrgicas, lavagem de veículos, borracharias, mi-
neradoras) que não têm licença ambiental, sendo cobradas 
as taxas de licença prévia, de instalação e operacional.
| Aos loteamentos só existiam as licenças prévias e de instala-
ção. Passa a ter também de operação, o que exige a vistoria 
pós-execução, para constatar se aquilo que foi planejado no 
projeto efetivamente foi cumprido.

Polícia tem suspeitas sobre a ossada humana
A Polícia Civil de Vera 

Cruz trabalha com uma pos-
sível identificação do corpo 
encontrado carbonizado na 
quinta-feira, dia 21, à mar-
gem da ERS-412, no interior 
do município. A vítima seria 
um jovem, morador de Santa 
Cruz, que desapareceu dias 
antes. 

De acordo com o delegado 
Paulo César Schirrmann, ti-
tular da Delegacia de Polícia 
de Vera Cruz, que preferiu 
não divulgar o nome da 
suposta vítima até a con-

firmação, um tio do jovem 
desaparecido procurou a de-
legacia e, após ver imagens 
do local onde o corpo foi 
encontrado, reconheceu uma 
corrente e um celular como 
sendo do sobrinho. Além 
disso, afirmou aos policiais 
que o jovem tinha pinos de 
platina na perna e no rosto, 
colocados após ter sofrido 
fraturas. “O corpo estava 
totalmente carbonizado, 
sendo difícil notar qualquer 
característica física. Porém, 
notamos que ele tinha esses 

pinos de platina”, afirma.
Ainda conforme o delega-

do, a mãe da suposta vítima 
coletou material genético 
para confrontar com o que 
foi coletado no corpo carboni-
zado. “Precisamos do laudo 
pericial que vai ser produzi-
do pelo IGP em Porto Alegre, 
mas as chances são grandes 
de se tratar do jovem”, disse. 
A expectativa da polícia é de 
que o laudo fique pronto no 
período de 10 a 15 dias. 

o Crime
A polícia trata o caso 

A Polícia Civil confirmou na sexta-feira, dia 22, que o corpo 
localizado no dia 2 de fevereiro dentro da água de um 
poço, a cerca de 100 metros da margem da ERS-412, em Vila 
Triângulo, no interior de Vera Cruz, é de Alvício Rocha, 72 
anos. Ele estava desaparecido em Santa Cruz do Sul desde 
dezembro do ano passado. A polícia recebeu na última 
semana o resultado do exame de DNA que confrontava 
o material genético do corpo com o de uma das filhas de 
Alvício, confirmando, portanto, a identidade do idoso. 

como homicídio qualifica-
do com emprego de meio 
cruel. A suspeita é de que a 
vítima tenha sido morta em 

outro local e teve o corpo 
queimado com algum tipo 
de combustível, já à margem 
da 412.


