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Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, 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: Pedro 
João de Deus 3. CORSAN: Fabio Antonio Sirena; 4. ATURMA: Beno Heumann; 5. ACINP: Luciane 
Franzen; 6. Associação Educacional Bom Pastor: Everton Francisco de Oliveira Paim; 7. Secretaria 
Mun. de Saúde: Rafael Aguiar Altreiter. Fez-se presente também o contador da prefeitura, Dionatan 
Sim Pradela. Inicialmente foi feita a leitura da ata 150, reunião realizada no mês de agosto, que foi 
aprovada com a seguinte ressalva: a elaboração do texto da cartilha referida foi, na verdade, 
proposta pela munícipe Keli, que se dispôs inicialmente a fazer, com a contribuição da conselheira 
Luciane. A este respeito, no entanto, ambas optaram por tratar o projeto como independente, sem 
vínculo com o conselho, e assim ficou definido. Cabe também fazer constar que no mês de 
setembro não houve quórum para realização da reunião do conselho, e no mês de outubro a 
segunda terça-feira do mês caiu no dia 15, feriado nacional. Assim, o conselho retornou suas 
atividades no mês de novembro. Após isto, passou-se à pauta do dia: Atualização sobre o projeto 
RSUP (rota alternativa): após algumas reuniões com a universidade e grupo de municípios, os 
conselheiros foram informados sobre o andamento do projeto, que se encontra na fase de 
amostragem, a qual iniciará na próxima semana. Plano de aplicação do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente: o contador Dionatan apresentou o plano de aplicação aos conselheiros, com as rubricas 
atualmente abertas e investimentos previstos. Esclareceu que os valores dispostos em cada 
desdobramento não são necessariamente representativos, uma vez que dependem das aprovações 
dos conselheiros e podem ser posteriormente suplementados via decreto. Após a explicação, o 
plano de aplicações foi aprovado pelos presentes. 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, dezesseis de novembro de dois mil e vinte e um. 
(16/11/2021). 


