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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 22/06/2021 

 
Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas e trinta 
minutos, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, encontraram-se para a reunião extraordinária 
os seguintes membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente, listados por entidade: 1. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: Jorge Luiz Lüdke e Lilian Almeida Ficher de 
Souza; 2. Emater: Luciano Larruscahim Hamilton Ilha 3. CORSAN: Fabio Antonio Sirena; 4. Bom 
Pastor: Everton Francisco de Oliveira Paim; 5. Secretaria de Educação, Cultura e Desporto: Inei 
Volmar Koch; 6. ATURMA: Beno Heumann; 7. STR: Mariana Marcon. Verificado o quórum, passou-
se direto à pauta do dia, que foi o Projeto Cidades Limpas, o qual constitui na contratação de forma 
regionalizada de assessoria técnica especializada da Universidade de Caxias do Sul aos municípios 
da Serra Gaúcha, com vistas ao desenvolvimento de uma rota tecnológica estruturante regional 
para geração de energia e produtos de valor agregado a partir dos resíduos sólidos urbanos. Jorge 
explicou brevemente aos conselheiros no que consiste o projeto, e também no interesse da 
administração em aderir. Para tal, a etapa 1, compreendida pela caracterização dos resíduos, tem 
custo total estimado em R$1.176.558,24 (um milhão, cento e setenta e seis mil, quinhentos e 
cinqüenta e oito reais e vinte e quatro centavos), valor este a ser rateado entre todos os municípios 
participantes. À Nova Petrópolis caberia o valor de R$27.531,76 (vinte e sete mil, quinhentos e 
trinta e um reais e setenta e seis centavos), pagos em quatro parcelas de R$6.882,94 (seis mil 
oitocentos e oitenta e dois reais, e noventa e quatro centavos) cada. Os conselheiros, já de posse 
do plano de trabalho, argumentaram entre si sobre a questão ressaltando a importância de uma 
alternativa ambientalmente adequada, técnica e financeiramente viável, à disposição final dos 
resíduos em aterro sanitário. Por fim, aprovaram por unanimidade o investimento. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, 
secretária, e pelo presidente do conselho, Jorge Luiz Lüdke. Nova Petrópolis, vinte e dois de junho 
de dois mil e vinte e um. (22/06/2021). 


