
 ATA 152 – CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
REUNIÃO ORDINÁRIA 14/12/2021 

 
Aos quatorze dias do mês de dezembro 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 e Luciano Larruscahim Hamilton Ilha; 3. CORSAN: Fabio Antonio Sirena; 4. ATURMA: 
Beno Heumann; 5. Associação Educacional Bom Pastor: Everton Francisco de Oliveira Paim; 6. STR: 
Mariana Caroline Marcon; 7. Secretaria Mun. de Saúde: Rafael Aguiar Altreiter. Também se 
encontrava presente Carine dos Santos, na qualidade de ouvinte, representando a conselheira vice-
presidente Luciane Franzen. Iniciados os trabalhos procedeu-se com a leitura da Ata de número 
151, referente à reunião ordinária do dia dezesseis de novembro, a qual foi aprovada por 
unanimidade pelos conselheiros presentes. Na sequência o presidente do conselho relembrou a 
todos sobre a importância de se fazerem presentes em todas as reuniões. Então passou a tratar da 
pauta do dia conforme segue. Os conselheiros foram informados sobre o andamento do Projeto 
RS/UP em parceria com a UCS e outros trinta municípios, que caminha conforme o planejado com a 
entrega de amostras à Universidade para análise e posterior divulgação dos resultados. Também 
foram informados de que o investimento aprovado para o projeto só será quitado no próximo ano. 
A seguir, ainda tratando do assunto “resíduos sólidos”, foi apresentado o novo cronograma de 
coleta do município, conforme proposta construída em conjunto com a empresa responsável pela 
execução do serviço. Todos os presentes foram favoráveis à alteração. Para a divulgação do novo 
cronograma, incluindo nova tiragem de folders, spots de rádio e anúncios nos jornais de circulação 
local, foi aprovado o investimento de quatro mil e quinhentos reais, a ser custeado pelo fundo 
municipal de meio ambiente. Além disso, por ocasião da necessidade do município licitar os 
serviços de campanhas publicitárias devido ao vulto despendido pela prefeitura anualmente, foi 
aprovado o investimento estimado de vinte mil reais para campanhas publicitárias voltadas ao 
meio ambiente, a serem custeados pelo fundo municipal de meio ambiente. A aprovação ficou 
atrelada à informação aos conselheiros sobre os valores resultantes da licitação e informação sobre 
as campanhas realizadas. Dando sequencia aos assuntos pautados, tratou-se do parecer recebido 
da consultoria jurídica DPM, relativo à compensação, pelos loteadores, da vegetação em estágio 
médio ocorrente em áreas propostas para loteamento. O parecer jurídico foi favorável. Os 
próximos passos seriam: aguardar posição da FEPAM, já consultada por email e, sendo esta 
igualmente favorável, discutir internamente os detalhes técnicos e método de legislatura, se 
resolução, decreto ou lei municipal.  Por fim, ainda foram apresentadas aos conselheiros as 
propostas de orçamentos recebidas de consultorias para atualização da Política Municipal de Meio 
Ambiente. Os valores variaram de dezesseis mil e quinhentos a quarenta e nove mil reais. Também 
houve uma proposta recebida por email de prestação voluntária dos serviços de consultoria. Tendo 
em vista o possível ganho econômico, os conselheiros optaram pela tentativa de reunir-se com o 
proponente para discutir o assunto e compreender melhor sua proposta e também conhecimento 
técnico, para posterior decisão. 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, quatorze de dezembro de dois mil e vinte e um. (14/12/2021). 


