
 ATA 147 – CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
REUNIÃO ORDINÁRIA 08/06/2021 

 
Aos oito dias do mês de junho 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. ACINP: Luciane 
Franzen; 3. Emater: Luciano Larruscahim Hamilton Ilha e Pedro João de Deus (portaria 425/2021 em 
substituição à Carin Cristina Santos de Lima); 4. CORSAN: Fabio Antonio Sirena; 5. Bom Pastor: 
Everton Francisco de Oliveira Paim; 6. Secretaria de Educação, Cultura e Desporto: Inei Volmar 
Koch; 7. ATURMA: Beno Heumann; 8. Secretaria de Saúde e Assistencia Social: Rafael Aguiar 
Altreiter; e 9. STR: Alexandre Roth. Inicialmente foi lida a ata de número 146 e submetida à 
aprovação dos conselheiros, que votaram pela sua aprovação por unanimidade. Passou-se a pauta 
do dia. A) Aquisição de folders do projeto Eu Cuido de Nova Petrópolis: Jorge Lüdke apresentou o 
projeto da administração Eu Cuido de Nova Petrópolis, que agrupou ações socioambientais. 
Apresentou proposta de folder explicativo sobre as campanhas realizadas, dentre elas, as coletas 
especiais de resíduos sólidos. Os orçamentos apresentados para duas mil unidades foram: Eixo 
Press: R$1.650,00; 7W Digital: 1.264,00; Druck Gráfica: R$1.260,00, sendo este o de menor valor. 
Submetido à aprovação dos conselheiros, todos os presentes votaram pelo melhor preço, sendo 
aprovado o investimento de R$1.260,00 proposto por Druck Gráfica. B) Resolução de 
Compensação Florestal para loteamentos: após breve explicação acerca do que consistem as 
compensações florestais para projetos de loteamento, discutiu-se sobre a viabilidade do Conselho 
regulamentar exigência de que, para novos loteamentos com vegetação em estágio médio de 
regeneração, o loteador seja obrigado a compensar em área equivalente não apenas a vegetação 
dos arruamentos, mas também aquela incidente sobre os lotes, possibilitando que os compradores 
dos lotes, quando quiserem implantar obra, submetam ao licenciamento apenas a proposta de 
supressão, sem arcar com a compensação florestal obrigatória, que já estaria, em tese, cumprida 
pelo loteador. Com vistas à apreciação pelos órgãos superiores, a Secretaria protocolou 
questionamento junto ao Consema e também junto à DPM, assessoria jurídica do município, e 
aguarda retorno para orientação adequada aos conselheiros. C) Assuntos gerais: em relação à 
atualização e adequação da Política Municipal de Meio Ambiente à legislação maior vigente, os 
conselheiros optaram pela contratação de consultoria especializada para realizar o estudo e 
produzir o texto que será submetido ao legislativo. O nome de Alexandre Burmann foi citado como 
um possível contato por ser uma das maiores referências no assunto não apenas no estado, mas 
também no país. O contato será feito e o assunto apresentado na próxima reunião ordinária. D) 
Controle biológico da lagarta do milho: a ação de controle por meio das vespinhas já é corriqueira 
do Conselho de Meio Ambiente junto à EMATER, e para esta próxima temporada, a EMATER 
apresentou proposta para fazer também o monitoramento com armadilhas e septos de 
biohelicoverpa, a fim de identificar o momento exato para a liberação das vespinhas e potencializar 
a ação de controle. Para tanto, os conselheiros aprovaram a aquisição de uma caixa com dez 
unidades de biohecoverpa, e quatro armadilhas, que serão instaladas pelos técnicos da EMATER em 
pontos estratégicos do município. O valor deve ficar próximo a R$550,00 (quinhentos e cinqüenta 
reais). 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, oito 
de junho de dois mil e vinte e um. (08/06/2021). 


