
 ATA 149 – CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
REUNIÃO ORDINÁRIA 20/07/2021 

 
Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas e trinta minutos, na 
sala de reuniões do STR/Emater, encontraram-se para a reunião ordinária 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. ATURMA: Beno Heumann; 5. STR: 
Mariana Marcon; 6. ACINP: Luciane Franzen; 7. Secretaria de Saúde e Assistência Social: Martim 
Egídio Vontobel Wissmann. Após verificação do quórum, foi feita a leitura das atas 147 e 148, tendo 
sido ambas aprovadas pelos conselheiros. Na seqüência, passou-se à pauta do dia, conforme segue: 
a) Atualização Projeto Cidades Limpas: foi informado aos conselheiros da assinatura do termo de 
adesão ao projeto, e do andamento interno para proceder com a contratação. Durante as 
discussões a respeito, foram levantados diversos questionamentos sobre a operação da futura 
planta de pirólise, especialmente em relação à parcela dos resíduos que será objeto da pesquisa (se 
todo o resíduo, incluindo o reciclável, ou apenas o rejeito). Mediante a questão, o secretário de 
Agricultura e Meio Ambiente convidou representantes do conselho a participar de uma reunião 
técnica que será realizada com o professor coordenador do projeto, para que todas as dúvidas 
possam ser esclarecidas. b) Proposta da consultoria para atualização da Política Municipal de 
Meio Ambiente: foi apresentada aos conselheiros a proposta comercial recebida de Burmann 
Advocacia Ambiental, na importância de R$18.000,00 (dezoito mil reais), tendo sido explicado 
também que o Dr. Alexandre aguarda contraproposta do conselho com valor que lhes seja razoável. 
Diante da questão, e para embasar a tomada de decisão, os conselheiros solicitaram a 
apresentação de outros orçamentos para o mesmo serviço. c) Assuntos gerais: em relação ao 
andamento do questionamento ao Consema e também à DPM sobre a viabilidade da reposição 
florestal obrigatória para loteamentos com vegetação em estágio médio ser feita junto do 
licenciamento do empreendimento e não individualmente por lote, os conselheiros foram 
informados de que o município ainda não recebeu retorno nem do Consema, nem da DPM. No 
tocante à intenção da OAB de contar com uma cadeira no conselho, foram informados de que até a 
presente data não houve manifestação oficial da entidade ao Conselho. 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 de julho de dois mil e vinte e um. 
(20/07/2021). 


