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Aos dez dias do mês de agosto 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. ACINP: 
Luciane Franzen. O STR, na impossibilidade da participação de seus conselheiros enviou Ari Arsenio 
Boelter como representante. Também se fizeram presentes: Tiago, representando a empresa 
Junges Soluções, a convite do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Jorge Lüdke, e como 
ouvinte, a munícipe Keli. Iniciou-se a reunião pela leitura da ata 149, tendo sido aprovada pelos 
conselheiros presentes. Na seqüência, passou-se à pauta do dia, conforme segue: a) Projeto 
Cidades Limpas/UCS: a reunião, realizada de forma virtual no dia 23 de julho, foi acompanhada por 
Lilian, responsável técnica do município pelo projeto, Simone Bender, coordenadora do setor de 
projetos da prefeitura, e Rafael Altreiter, representando os conselheiros. O professor sanou dúvidas 
que haviam ficado, e também explicou detalhes. Trata-se de um projeto 100% independente, entre 
UCS e o grupo de municípios, com o apoio da Fepam. O resíduo a ser utilizado é o orgânico, quanto 
mais puro, melhor. Desta maneira, o município pode e deve seguir incentivando cada vez mais a 
não geração, reuso e reciclagem. A etapa contratada compreende apenas a fase de estudos, que 
trará o embasamento e argumentação necessária para as etapas subseqüentes.  b) Coleta dos 
resíduos - Junges: Thiago, colaborador da Junges responsável pelas rotas de coleta, expos aos 
conselheiros as principais dificuldades encontradas no município. Elencou, como principais: a 
população não segrega corretamente, ao invés disso, mistura os resíduos, contaminando o 
reciclável e o cronograma estabelecido atualmente prevê coletas de secos e molhados no mesmo 
dia, com diferença de poucas horas, o que causa confusão nos munícipes, e maior dificuldade para 
os garis. Tendo oportunidade de manifestar-se, a ouvinte Keli expos a sua insatisfação com o 
modelo de gestão de resíduos atual, alegando que o mesmo, além de não incentivar a segregação, 
incentiva a geração de mais resíduos, caminhando no fluxo contrário do que se deseja. Após os 
conselheiros argumentarem entre si sobre o assunto colocado, as definições que se seguiram 
foram: a conselheira e vice-presidente do conselho, Luciane, se responsabilizou em elaborar texto 
para uma cartilha informativa, a ser aprovada pelos conselheiros, para disponibilização digital, com 
informações educativas sobre a correta segregação dos resíduos. O presidente do conselho, Jorge, 
também secretário de Agricultura, ficou responsável por conversar com os secretários de educação 
e saúde para viabilizar parcerias com estas secretarias visando a educação ambiental nas escolas e 
também a distribuição de materiais e informações pelos agentes comunitários de saúde, os quais 
tem acesso direto a maior parcela da população. 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, dez de agosto de dois mil e vinte e um. (10/08/2021). 


